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Nadchodzi kolejny czas odpoczyn-
ku….wakacje, urlopy. Jak co roku, wy-
czekujemy z niecierpliwoœci¹ ale i rado-
œci¹ zaplanowanego wypoczynku i ode-
rwania siê od codziennych obowi¹zków.
To w jaki sposób wykorzystamy ten czas
zale¿y w du¿ej mierze od nas samych,
od naszych potrzeb i oczekiwañ.

Mo¿e trudno odpoczywaæ spokojnie,
gdy obok toczy siê wojna i ludzie pró-
buj¹ pouk³adaæ sobie ¿ycie na nowo,
mo¿e okres pandemii równie¿ przewar-
toœciowa³ nasze priorytety i to co kiedyœ
wydawa³o siê oczywiste, sta³e i proste ju¿
takie nie jest…..

Pomimo wszystko, zachêcamy Was,
drodzy Czytelnicy, aby wykorzystaæ ten
czas urlopowy, na budowanie dobrych
relacji z ludŸmi i z Panem Bogiem. Okres
letni sprzyja podró¿om, pielgrzymkom,
wycieczkom. Mo¿e wasze doœwiadcza-
nia i prze¿ycia z podró¿y pomog¹ innym
o¿ywiæ lub odkryæ na nowo swoj¹ wiarê
lub zmieniæ swoje dotychczasowe przy-

zwyczajenia, które oddalaj¹ nas od Ko-
œcio³a i Boga ?

Jak co roku zachêcamy Was do podzie-
lenia siê wspomnieniami i prze¿yciami z
urlopów i z wakacji !

Dziêkujemy za ten rok

i ¿yczymy spokojnego

i bezpiecznego odpoczynku.

Du¿o s³oñca i ciep³ych dni,

szerokich szlaków,

przejrzystych dróg

i szczêœliwych powrotów do domu.

Niech czas urlopów

bêdzie okazj¹ to pog³êbienia

¿ycia religijnego

i relacji z najbli¿szymi.

Do zobaczenia we wrzeœniu !

Redakcja „BYÆ BLI¯EJ”

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

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!

  8.Wszystkie dary ¿ywnoœciowe dla uchodŸców wojennych z Ukrainy ci¹gle mo¿-
na sk³adaæ ca³odobowo w Katowicach-Caritasie, ul. Dêbowa 23.

  9. Doros³ych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pó³ godziny
przed Msz¹ œw. (w czwartki i soboty zawsze od 17.00). 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. Chêæ odbycia takiej spowiedzi prosimy zg³aszaæ kap³ano-
wi, który spowiada obok. W konfesjonale tym spowiadamy równie¿ na siedz¹co.

10.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.

w maju:
Osiak Marian, Piastów 10
Stêpieñ Józef, Tysi¹clecia 78
Krasiñski Zbigniew, B.Chrobrego 32
Porêbska Aleksandra, Tysi¹clecia 4
Pytkiewicz Gabriela, Tysi¹clecia 4
Fleischer Barbara, Piastów 16
Kowolik Henryk, Tysi¹clecia 19
Rembierz Piotr, Piastów 7
Mazur Helena, Tysi¹clecia 29
Wieczorek Krystian, Tysi¹clecia 78
Dytkowski Wac³aw, Mieszka I 15
Nowak Krzysztof, Piastów 9
Skrzek Kazimierz, Piastów 3
w czerwcu:
Waniek Dorota, Tysi¹clecia 4
Daniluk Miros³awa, Piastów 11
Wrzeska Maria, B.Chrobrego 9
Froelich Wojciech, B.Chrobrego 13

W maju i czerwcu odeszli do Pana:

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

Kucharski Stanis³aw, Mieszka I 15
Zadora Zbigniew, B.Chrobrego 2
Romañski Les³aw, Tysi¹clecia 19
Lip Walter, Tysi¹clecia 33
Nocoñ Ryszard, Piastów 24
Ulbrich Maria, Z.Czarnego 4
Benek Marian, Piastów 5
Kokorudza Klara, Piastów 26
Sytyk Marek, Piastów 10
Mirocha Sebastian, Z.Czarnego 2
Machnik £ucja, B.Chrobrego 32



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (04 - 10 LIPIEC 2022)

PONIEDZIA£EK (04.07.2022 r.) - Dzieñ powszedni

  7.00 - za dusze w czyœæcu cierpi¹ce (intencje ze skarbonki)
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 - za + Leszka Kubisia

WTOREK (05.07.2022 r.) - Dzieñ powszedni

  7.00 - za + mê¿a i ojca Stanis³awa Pruœ i ++ z rodziny z obu stron
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za ++ W³adys³awa i Katarzynê Zió³ko

2/za + Wernera Briesnitz w 1 r. œm.
18.45 - Modlitwa Uwielbienia

ŒRODA (06.07.2022 r.) - Wspomnienie b³. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz.

  7.00 - w intencji Bogu wiadomej
  7.30 - Ró¿aniec
  9.00 - Msza œw. odpustowa ku czci MB Uzdrowienia Chorych

Po Mszy œw. nabo¿eñstwo do MB z b³ogos³awieñstwem lourdzkim
18.00 - za + Tadeusza Sobieraja w 10 r. œm.

CZWARTEK (07.07.2022 r.) - Dzieñ powszedni

  7.00 - za + brata Andrzeja, ++ rodziców: Zofiê i Józefa Wilk, + mê¿a Józefa Dudê
oraz ++ dziadków: Froñ i Wilk

  7.30 - Ró¿aniec
  7.30 - 18.00  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
17.30 - Nabo¿eñstwo w intencji nowych powo³añ kap³añskich i zakonnych
18.00 1/o nowe powo³ania kap³añskie i zakonne z naszej parafii

2/w intencji s³u¿by liturgicznej i Bractwa Adoracji oraz ich rodzin

PI¥TEK (08.07.2022 r.) - Wspomnienie œw. Jana z Dukli, prezb.

  7.00 - do Trójcy Przenajœw. za wstaw. MB Nieust. Pom. w intencji Marianny z ok. 80 r. ur.,
z podziêk. za wszelkie otrzymane ³aski, z proœb¹ o dalsze, zw³aszcza o zdrowie
i b³og. Bo¿e na kolejne lata ¿ycia

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo Drogi Œwiat³a   
18.00 1/za + Mariê Gomu³ka w kol. r. œm., + Zdzis³awa Jarzynkê oraz ++ z rodziny G¹sior

2/za ++ Ambro¿ego i Ewê GwóŸdŸ oraz ++ rodziców i krewnych z obu stron

SOBOTA (09.07.2022 r.) - Dzieñ powszedni

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 - za + Piotra Rembierza
15.00 - œlub konkordatowy:  Mateusz Majerczyk - Agata Sempruch
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 - za + mamê W³adys³awê Klosek w 13 r. œm.

NIEDZIELA (10.07.2022 r.) - XV NIEDZIELA ZWYK£A

 7.30 - dziêkczynno-b³agalna w intencji Marianny z ok. 80 r. ur., z proœb¹ o b³og.
Bo¿e na dalsze lata ¿ycia i zdrowie dla niej i ca³ej rodziny (Te Deum)

  9.30 - w intencji Kajetana z ok. ur., z podziêkowaniem za dotychczasowe ³aski
z proœb¹ o Bo¿e b³og.

11.00 - za + Katarzynê Brodowy w 8 r. œm., i wspom. urodzin, z proœb¹ o dar nieba
12.30 - za + Stefana Dyktyñskiego w 3 r.œm. (od ¿ony)
14.00 - œlub konkordatowy: Tomasz Bochenek - Monika Stencel
17.00 - w intencji Alfreda z ok. ur., z proœb¹ o Bo¿e b³og. i opiekê Matki Bo¿ej
20.00 - za + mê¿a Henryka Kowolika we wspomnienie urodzin

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (3 lipca 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.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na Wy¿sze Œl¹skie Semina-
rium Duchowne w Katowicach. Przy wyjœciu z koœcio³a mo¿na odebraæ deklaracjê na
potrzeby naszego koœcio³a - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzy¿owej
w koœciele górnym oraz remont schodów wyjœciowych i konch dachowych. Bêdzie je
mo¿na z³o¿yæ w przysz³¹ niedzielê - 10 lipca.

  3.W œrodê (6.07) o godz. o 9.00 odprawimy Mszê œw. Odpustow¹ ku czci MB Uzdro-
wienia Chorych po³¹czon¹ z nabo¿eñstwem do Matki Bo¿ej Uzdrowienia Cho-
rych, b³ogos³awieñstwem lourdzkim i udzielaniem Sakramentu Namaszczenia
Chorych. W zwi¹zku z tym comiesiêczne nabo¿eñstwo w œrodê (6.07) po wieczor-
nej Mszy œw. nie odbêdzie siê. Równie¿ w œrodê 6 lipca odbêdzie siê Ogólnopolska
Pielgrzymka Chorych na Jasn¹ Górê. Msza œw. pod przewodnictwem abp. Adriana
Galbasa bêdzie transmitowana o godz. 11.00 przez ogólnopolskie pasmo TVP3.

  4.W  I czwartek miesi¹ca przez ca³y dzieñ bêdzie wystawiony Najœwiêtszy Sakrament.
O godz. 17.30 odprawimy nabo¿eñstwo w intencji nowych powo³añ kap³añskich
i zakonnych z naszej parafii. O godz. 18.00 zapraszamy na Mszê œw. w intencji s³u¿by
liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów, organistów i panów pe³ni¹-
cych pos³ugê kolektowania, Bractwa Adoracji oraz ich rodzin.

  5.W pi¹tek, o godz. 17.30 odprawimy nabo¿eñstwo Via lucis, czyli Drogi Œwiat³a.
Na nabo¿eñstwo prosimy przynieœæ œwiece z okapnikiem. Po nabo¿eñstwie udzie-
limy b³ogos³awieñstwa relikwiami Krzy¿a œw.

  6.Przypominamy o koniecznoœci potwierdzenia zamówionej intencji najpóŸniej na
trzy tygodnie przed terminem Mszy œw. Brak takiego potwierdzenia jest równo-
znaczny z rezygnacj¹ z intencji, a termin Mszy œw. przekazywany jest innym zainte-
resowanym osobom. Intencje mszalne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej.
W lipcu i sierpniu Kancelaria Parafialna bêdzie czynna:
poniedzia³ek - nieczynna; wtorek 7.30-10.00 i 16.00-18.00;
œroda - nieczynna; czwartek 16.00-18.00; pi¹tek 16.00-18.00.

  7.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
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Z radoœci¹ pragniemy powitaæ nowych
cz³onków Parafialnej Rady Duszpaster-
skiej (PRD). Powo³anymi na now¹ kaden-
cjê s¹:

G¹szczak Agnieszka, Jastrzêbska
Bronis³awa, Krzakiewicz-Karcz
Beata, Krzywoñ Danuta, Krzywoñ
Tomasz, Ksi¹dz Salomea, Matusz-
czyk Stanis³awa, Mo¿d¿eñ Bogus³a-
wa, Perkosz Andrzej, Pieroñczyk
Maria, Stasz Halina, Stencel An-
drzej, Stencel Bo¿ena, Szyndlare-
wicz Helena, Sudo³ Rafa³

Nowym osobom z PRD ¿yczymy œwiat³a
Ducha œw. i dobrych pomys³ów duszpa-
sterskich w s³u¿bie dla naszej parafii.
Pierwsze spotkanie Parafialnej Rady Dusz-
pasterskiej odbêdzie siê we wrzeœniu.

I co robiæ na wakacjach?
Przed nami dwa miesi¹ce upragnionych

wakacji. Wspania³y czas oderwania od
codziennych obowi¹zków, który mo¿e-
my zaplanowaæ na tysi¹ce sposobów. I
tutaj w³aœnie warto siê zastanowiæ, jak
zaplanowaæ dni urlopu, letnich wakacji,
aby dobrze je wykorzystaæ. Zwolnienie
tempa ¿ycia w tym czasie daje nam szan-
sê, by rozejrzeæ siê wokó³ siebie i do-
strzec to, co czêsto w biegu codzienno-
œci nam umyka³o. Mo¿e czeka na nasze
odwiedziny bli¿sza lub dalsza rodzina,
czy znajomi? Warto zainteresowaæ siê,
jak radz¹ sobie s¹siedzi? Mo¿e ktoœ
mieszka sam i na co dzieñ nie ma z kim
porozmawiaæ? Zapytajmy, dowiedzmy
siê, wypijmy wspólnie kawê czy herba-
tê. Jeœli jest to osoba starsza, mo¿e ucie-
szy j¹ propozycja krótkiego spaceru, czy
podwiezienia do koœcio³a? Zobaczmy co
mo¿e sprawiæ radoœæ naszym najbli¿-
szym? Wakacje to okazja, by poœwiêciæ
sobie nawzajem wiêcej czasu, wybraæ siê
gdzieœ razem, a nawet poleniuchowaæ,
czy wspólnie pomilczeæ. Kto ma zaleg³o-
œci w spaniu ucieszy siê na pewno, ¿e

budzik nie dzwoni przed 6:00. Warto
nadrobiæ zaleg³oœci w lekturze, mo¿e w
koñcu siêgn¹æ po Pismo œwiête? Pan Bóg
jest jak kawa. Gdy zacznie siê z Nim
poranek, doda nam energii na ca³y dzieñ!
Nie zapomnijmy o codziennej modlitwie.
Zadbajmy, by nasze dzieci podczas wa-
kacyjnych wyjazdów, mia³y zapewniony
udzia³ w niedzielnej eucharystii. To tak
niewiele dla dobrego Boga, który da³ nam
w zamian wszystko! No i zróbmy coœ
dobrego dla siebie samych, coœ co spra-
wi nam radoœæ i pozwoli mi³o wspomi-
naæ wakacyjny czas.     A.D.
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Migawki z ¿ycia naszej parafii

21.06.  – O godz. 18.45 rozpoczê³a siê ostat-
nia ju¿ w tym roku duszpasterskim modlitwa
uwielbienia, podczas której ks. Dawid Maj-
ka przygotowa³ rozwa¿anie modlitwy Ojcze
nasz.

22.06. – Po Mszy œw. rozpoczê³a siê proce-
sja teoforyczna wokó³ koœcio³a, a po niej na-
bo¿eñstwo do Œw. Rity. Podczas nabo¿eñstwa
ks. Dawid Majka odczyta³ proœby i podziê-
kowania z³o¿one przez wiernych. Nastêpnie
w litanii do Œw. Rity oddane zosta³y wszyst-
kie sprawy trudne. Na zakoñczenie ks. Da-
wid pob³ogos³awi³ ró¿e oraz udzieli³ b³ogo-
s³awieñstwa relikwiami Œwiêtej Patronki od
spraw beznadziejnych.

23.06. – Podczas Mszy œw. o godz. 18.00
do grona ministrantów zosta³o w³¹czonych
dwóch nowych ch³opców. Cieszymy siê, ¿e
powiêksza siê grono ch³opców, którzy pragn¹
s³u¿yæ Chrystusowi przy o³tarzu.

25.06. – Po Mszy œw. o godz.7.00    grupa
pielgrzymów wyruszy³a pieszo do Matki
Bo¿ej Jasnogórskiej. Trasa tradycyjnie wio-
d³a malowniczym szlakiem „Orlich Gniazd”
ze Z³otego Potoku do Olsztyna. Tam przed
udaniem siê na spoczynek zosta³o zorgani-
zowane ognisko, które zakoñczyliœmy ape-
lem Jasnogórskim o godz. 21.00. Nastêpnie
w kaplicy u Sióstr Honoratek rozpoczê³a siê
adoracja przed Najœwiêtszym Sakramentem.

Bo¿ena S.

Cztery cnoty g³ówne
1. Roztropnoœæ.
2. Sprawiedliwoœæ.
3. WstrzemiêŸliwoœæ.
4. Mêstwo.

Ostateczne rzeczy cz³owieka
Œmieræ, S¹d Bo¿y, niebo albo piek³o.

Siedem darów Ducha Œwiêtego
1. Dar m¹droœci.
2. Dar rozumu.
3. Dar umiejêtnoœci.
4. Dar rady.
5. Dar mêstwa.
6. Dar pobo¿noœci.
7. Dar bojaŸni Bo¿ej.
8. Mêstwo.

Grzechy przeciw Duchowi Œwiêtemu
1. Grzeszyæ zuchwale w nadziei mi³o-

sierdzia Bo¿ego.
2. Rozpaczaæ albo w¹tpiæ o ³asce Bo¿ej.
3. Uznawanej prawdzie chrzeœcijañ-

skiej siê sprzeciwiaæ.
4. BliŸniemu ³aski Bo¿ej nie ¿yczyæ

lub zazdroœciæ.
5. Przeciwko zbawiennym natchnie-

niom miêæ zatwardzia³e serce.
6. Pokutê i nawrócenie a¿ do œmierci

odk³adaæ.

Grzechy wo³aj¹ce o pomstê do nieba
1. Umyœlne zabójstwo.
2. Grzech sodomski.
3. Krzywdzenie ubogich, wdów i sierot.
4. Zatrzymywanie zap³aty pracownikom.

Grzechy cudze
1. Namawiaæ do grzechu.
2. Rozkazywaæ bliŸniemu grzeszyæ.
3. Zezwalaæ na grzech bliŸniego.
4. Pobudzaæ do grzechu.
5. Milczeæ, gdy ktoœ grzeszy.
6. Nie karaæ grzechu.

Ma³e przypomnienie... 7. Pomagaæ w grzechu.
8. Usprawiedliwiaæ grzech cudzy.

ABC Spo³ecznej krucjaty mi³oœci

1. Szanuj ka¿dego cz³owieka, bo Chry-
stus w nim ¿yje. B¹dŸ wra¿liwy na dru-
giego cz³owieka, Twojego brata...

2. Myœl dobrze o wszystkich - nie myœl
Ÿle o nikim. Staraj siê nawet w najgor-
szym dostrzec coœ dobrego.

3. Mów zawsze ¿yczliwie o drugich -
nie mów Ÿle o bliŸnich. Napraw krzyw-
dê wyrz¹dzon¹ s³owem. Nie czyñ roz-
dŸwiêku miêdzy ludŸmi. Jednocz sercem
i s³owem.

4. Rozmawiaj z ka¿dym jêzykiem
mi³oœci. Nie podnoœ g³osu. Nie przekli-
naj. Nie rób przykroœci. Nie wyciskaj ³ez.
– Uspokajaj i okazuj dobroæ.

5. Przebaczaj wszystko i wszystkim.
Nie zachowaj w sercu urazy. Zawsze
pierwszy wyci¹gaj rêkê do zgody.

6. Dzia³aj zawsze na korzyœæ bliŸnie-
go. Czyñ dobrze ka¿demu, jakbyœ
pragn¹³, aby Tobie czyniono. Nie myœl o
tym co Tobie jest kto winien, ale co Ty
jesteœ winien innym.

7. Czynnie wspó³czuj w cierpieniu.
Chêtnie spiesz z pomoc¹, rad¹, pociech¹,
sercem.

8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców Two-
jej pracy korzystaj¹ inni, jak i Ty korzy-
stasz z pracy drugich.

9. W³¹cz siê w spo³eczn¹ pomoc bliŸ-
niemu. Otwórz rêkê ubogim i chorym.
U¿ycz ze swego. Staraj siê dostrzec po-
trzebuj¹cych wokó³ siebie.

10. Módl siê za wszystkich, nawet za
nieprzyjació³.

Po tym poznaj¹, ¿eœ uczniem Chrystu-
sa... Matko Piêknej Mi³oœci - módl siê za
nami! Kiedyœ mnie zabraknie, ale wy to
sobie przypomnicie. (Stefan Kardyna³
Wyszyñski)
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