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

4 wrzeœnia 2022

Ciekawostki z wakacji
„Koœció³ Matki Bo¿ej 10 Cnót Ewan-

gelicznych”. Koœció³ ten, pod rzadko spo-
tykanym wezwaniem, znajduje siê on 2
km od Lichenia w lesie gr¹bliñskim, nie-
daleko miejsca, w którym Matka Bo¿a
ukaza³a siê pasterzowi, prosz¹c, aby na-
pomina³ ludzi by zeszli z drogi grzechu i
zwrócili siê do Boga.

Regu³a 10 Cnót Ewangelicznych NMP
jest podstaw¹ duchowoœci Zakonu Ma-
rianów. Œwiêta Joanna de Valois, twór-
czyni tej regu³y twierdzi³a: „Jeœli pragnie-
cie wieœæ naprawdê œwiête ¿ycie w dzi-
siejszych czasach, jednym z najlepszych
sposobów bêdzie naœladowanie Naj-
œwiêtszej Maryi Panny. Jej cnoty ewan-
geliczne promieniuj¹ z Ewangelii, wska-
zuj¹c ka¿demu z nas chwalebn¹ drogê do
zbawienia”.

Pomoc¹ w rozwa¿aniu cnót Maryi jest
„Koronka 10 cnót ewangelicznych Naj-
œwiêtszej Maryi Panny” odmawiana na
paciorkach ró¿añca. Modlitwa przekaza-
na przez mariañsk¹ tradycjê jest bardzo
prosta. Najpierw czynimy znak krzy¿a
œwiêtego, nastêpnie odmawiamy: Ojcze
nasz, a nastêpnie 10 razy Zdrowaœ Ma-
ryjo i za ka¿dym razem po s³owach:
Œwiêta Maryjo, Matko Bo¿a...  wymie-
niamy jedn¹ cnotê w nastêpuj¹cej kolej-
noœci:

• Najczystsza
• Najroztropniejsza,
• Najpokorniejsza,
• Najwierniejsza,
• Najpobo¿niejsza,
• Najpos³uszniejsza,
• Najubo¿sza,

• Najcierpliwsza,
• Najmi³osierniejsza,
• Najboleœniejsza,
...módl siê za nami grzesznymi, teraz

i w godzinê œmierci naszej. Amen.
Chwa³a Ojcu i Synowi i Duchowi

Œwiêtemu …

Módlmy siê.
Bo¿e, Ty przez Niepokalane Poczêcie

Najœwiêtszej Dziewicy przygotowa³eœ
swojemu Synowi godne mieszkanie i
na mocy zas³ug przewidzianej œmierci
Chrystusa zachowa³eœ J¹ od wszelkiej
zmazy, daj nam za Jej przyczyn¹ dojœæ
do Ciebie bez grzechu. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tob¹ ¿yje i króluje w jednoœci
Ducha Œwiêtego, Bóg przez wszystkie
wieki wieków. Amen. 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

  5.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na potrzeby Archidiecezji.
W przysz³¹ niedzielê (11.09) Kolekta Odpustowa na nasze remonty w parafii.

  6.W œrodê (07.09), po Mszy œw. wieczornej zapraszamy na Nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej
Uzdrowienia Chorych z b³ogos³awieñstwem lourdzkim. Homilia nt. Magnificat w per-
spektywie Eucharystycznej . Czuwanie modlitewne zakoñczymy Apelem Jasnogórskim.
Przy tablicy og³oszeñ, ka¿dego dnia, mo¿na sk³adaæ do skarbony podziêkowania i proœby,
które bêd¹ odczytane w czasie nabo¿eñstwa.

  7.W czwartek  - 8 wrzeœnia - o godz. 18.45 odbêdzie siê spotkanie duszpaster-
skie dla katechetów i katechetek.

  8.W pi¹tek, o godz. 17.15 odprawimy nabo¿eñstwo Via lucis, czyli Drogi Œwiat³a.
  9.Zapraszam wspólnotê Duszpasterstwa Ma³¿eñstw na inauguracyjne spotka-

nie w pi¹tek (9.09) o godz. 19.00
10.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z pos³ug¹ sakramentaln¹

w sobotê - 10 wrzeœnia Zg³oszenia prosimy kierowaæ do czwartku w³¹cznie do
kancelarii lub zakrystii.

11. M³odzie¿ zapraszamy na spotkanie formacyjne w ramach ruchu „Œwiat³o-¯ycie”
w pi¹tki o godz. 18.00.

12.Zapraszamy na zbiórkê wszystkich zainteresowanych s³u¿b¹ przy o³tarzu
ch³opców, w sobotê o godz. 9.00, a wszystkie dziewczynki pragn¹ce w³¹czyæ siê
we Wspólnotê Dzieci Maryi zapraszamy w sobotê o godz.10.30.

13.Po wakacyjnej przerwie zapraszamy do czytania naszej gazetki parafialnej „Byæ bli¿ej”.
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 darowizny!

15.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.

16.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  (05 - 11 WRZESIEÑ 2022)

PONIEDZIA£EK (05.09.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za dusze w czyœæcu cierpi¹ce (intencje ze skarbonki)

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/w intencji Jadwigi w kol. r. ur., dziêkuj¹c za dar ¿ycia i otrzymane ³aski, z proœb¹

o b³og. Bo¿e, dary Ducha œw., zdrowie i opiekê Matki Najœwiêtszej dla niej i rodziny
2/za + Józefa B³aszkiewicza w kol. r. œm.

WTOREK (06.09.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/do Opatrznoœci Bo¿ej w intencji Jerzego z ok. kol. r. ur., dziêkuj¹c za otrzy-

mane ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og. i opiekê Matki Bo¿ej
2/w intencji Klaudii z proœb¹ o potrzebne ³aski, Bo¿e b³og. i ³askê nawrócecnia

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Wojciecha Froelicha z proœb¹ o ¿ycie wieczne

2/za + mê¿a i ojca Alfreda Komorek w 21 r. œm. oraz ++ rodziców z obu stron,
z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

3/intencja wolna
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (07.09.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 - za+Henryka ̄ ak,+ jego rodziców, z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego (od kuzynki)
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 - 1/w intencji pewnej rodziny

2/za + Adama Piec w kol. r. œm.
3/do Opatrznoœci B.za wstawiennictwem MB i Œw. Ojca Pio w intencji Wojciecha

i Lucynki z ok. ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski z proœb¹ o dalsze oraz b³og.
Bo¿e dla solenizantki i ca³ej rodziny

4/do Opatrznoœci Bo¿ej w intencji Haliny z ok. kol. r. ur. dziêkuj¹c za dar
¿ycia i zdrowie, prosz¹c o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê oraz o Mi³osierdzie Bo¿e
dla + ojca Albina we wspomnienie urodzin
Homilia: Magnificat w perspektywie Eucharystycznej

18.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych z b³og. lourdzkim
CZWARTEK (08.09.2022 r.) - ŒWIÊTO NARODZENIA NMP
  7.00 1/w intencji Bogu wiadomej

2/w intencji Krzysztofa i Ewy z ok. 15 r. œl., z podziêkowaniem za dotychcza-
sowe ³aski, z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê dla ca³ej rodziny

  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/z proœb¹ o radoœæ nieba dla ++ rodziców: Ireny i Leopolda Bulandrów, ++ dziadków

z obu stron, + cioci Wandy Wróblewskiej, ++ wujków: Tadeusza i Zbigniewa Wró-
blewskich, + cioci Wandy Auleytner

2/za + synow¹ Annê Koniarsk¹ w 1 r. œm. (od mê¿a, córek i teœciowej)
3/intencja wolna

PI¥TEK (09.09.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 - za + tatê Kazimierza Grabowskiego w 3 r. œm. (od córki Beaty z mê¿em)
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo Drogi Œwiat³a    
18.00 1/za + Adama Grafa w 1 r. œm. z proœb¹ o dar nieba

2/za ++ rodziców: Stanis³awa i Annê Kudzia, ++ siostry: Józefê, Helenê i jej
mê¿a Józefa, ++ bratow¹ Jadwigê, szwagra W³adys³awa, ++ teœciów: Fran-
ciszka i Salomeê K¹kol i dusze w czyœæcu cierpi¹ce

3/intencja wolna
4/intencja wolna

SOBOTA (10.09.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/za + Wojciecha Froelicha z proœb¹ o ¿ycie wieczne (od pracowników Szko-

³y Podstawowej nr 2 w Katowicach)
2/intencja wolna
3/intencja wolna

17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + mê¿a Mariana w 10 r. œm., ++ rodziców z obu stron, wszystkich ++ z rodziny

2/za + Mariannê Rogó¿ w 1 r. œm.
NIEDZIELA (11.09.2022 r.) - UROCZYSTOŒÆ ODPUSTOWA PODWY¯SZENIA KRZYZA ŒW.
  7.30 - za + tatê Jakuba w 32 r. œm., ++ jego rodziców i rodzeñstwo z proœb¹

o radoœæ ¿ycia wiecznego
  9.30 - w intencji Gabrieli i Zdzis³awa z ok. 30 r. œl., z podziêkowaniem za odebra-

ne ³aski, z proœb¹ o opiekê Matki Bo¿ej dla ca³ej rodziny (Te Deum)
11.00 - w intencji Rudolfa Mosur z ok. 90 r. ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski,

z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê i b³og. (Te Deum)
12.30 - Suma odpustowa: Za Parafian
16.30 - Nieszpory Odpustowe
17.00 - w intencji Joanny i Zbigniewa z ok. 20 r. œl., z podziêk. za otrzymane ³aski, z proœb¹

o dalsze Bo¿e b³og., zdrowie, dary Ducha œw. i opiekê MB  dla nich i ca³ej rodziny
20.00 - w intencji Anety Kocot z ok. 30 r. ur., z podziêkowaniem za otrzymane

³aski, z proœb¹ o dalsze b³og. Bo¿e i opiekê Matki Bo¿ej

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (4 wrzeœnia 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.W dzisiejsz¹  niedzielê (4.09) S³owo Bo¿e g³osi do nas O. Andrzej Korda - Misjonarz
Oblat Maryi Niepokalanej. Po Mszy œw. mo¿na nabyæ kalendarze misyjne na 2023 rok.

  3.Dekretem ks. Arcybiskupa zosta³ powo³any do naszej parafii  Ks. Krzysztof
MOCZKO. ¯yczymy mu wiele radoœci ze s³u¿by w naszej wspólnocie.

  4.W przysz³¹ niedzielê (11.09) obchodzimy Odpust Parafialny ku czci Podwy¿szenia Krzy-
¿a œw. S³owo Bo¿e Odpustowe g³osi do nas ks. dr hab. Józef Niesyto. Sumê Odpu-
stow¹ odprawimy o godz. 12.30.  Zaœ Nieszpory Odpustowe, odprawimy o godz.
16.30. W tym dniu w naszym koœciele mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny pod zwyk³ymi
warunkami: spowiedŸ sakramentalna, komunia œw., modlitwa w intencjach Ojca œw. brak
przywi¹zania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego oraz pobo¿ne odwiedze-
nie koœcio³a i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzê w Boga”. Po Ka¿dej Mszy œw. udzie-
lamy indywidualnego b³ogos³awieñstwa relikwiami Krzy¿a œw. W poniedzia³ek (12.09)
o godz. 9.00 odprawimy Mszê œw. na naszym Cmentarzu Parafialnym za wszystkich
zmar³ych z naszej wspólnoty parafialnej.
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21.08. - O godz.5.30  z naszej parafii
wyruszy³a Piesza Pielgrzymka Kobiet do
Matki Bo¿ej Piekarskiej, któr¹ poprowa-
dzi³ ks. Piotr. Do p¹tniczek do³¹czy³a
równie¿ parafia MB Piekarskiej z Gór-
nego Tysi¹clecia.

26.08. – Podczas Mszy œw. o godz.18.00
po¿egnaliœmy ks. Dawida Szpeka i ks.
Artura Grabca, którzy dekretem ks. Ar-
cybiskupa Wiktora Skworca zostali prze-
niesieni do innych parafii. Dziêkujemy
im za ich pos³ugê i ¿yczymy obfitoœci
³ask Bo¿ych w dalszej pracy duszpaster-
skiej. Pamiêtajmy o kap³anach w naszych
modlitwach         Bo¿ena S.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

„Wiemy, ¿e Syn Bo¿y przyszed³ i ob-
darzy³ nas zdolnoœci¹ rozumu, abyœmy
poznawali Prawdziwego”(1J 5,20)

Ró¿ne s¹ p³aszczyzny relacji z Bogiem
i sposoby poznawania Go. Jedna z form
umacniania wiêzi z Bogiem i odkrywa-
nia Jego wielkoœci wykorzystuje rozum.
Zdobywanie wiedzy o Bogu w Jego S³o-
wie, zapoznawanie siê z histori¹ zbawie-
nia i z duchow¹ spuœcizn¹ tych, których
¿ycie przepe³nione by³o Jego obecnoœci¹
pomaga otwieraæ siê na doœwiadczanie
w ¿yciu Bo¿ej mi³oœci. Spotkania Krêgu
Biblijnego dzia³aj¹cego w naszej para-
fii, to w³aœnie okazja do prze¿ycia spo-
tkania ze S³owem i ubogacenia siê no-
wymi treœciami zbli¿aj¹cymi do Boga.
Spotkania odbywaj¹ siê wed³ug og³o-
szeñ. Zapraszamy.

Diakonia Porz¹dkowa

Mi³o jest przyjœæ do lœni¹cego,
czystego koœcio³a.

Ktoœ to robi, sprz¹ta i dba o to,
by by³o tak, jak jest.

Jeœli chcesz pomóc,
zapraszamy

przyjdŸ w soboty o godz. 7.30.

Zapraszamy wszystkich chêtnych.
Mo¿na równie¿ przy³¹czyæ siê

do nas
bez deklarowania na sta³e

swojej obecnoœci.

Zespó³ Charytatywny

Pomoc innym mo¿e byæ Ÿród³em rado-
œci i szczêœcia.

Dzia³alnoœæ w Parafialnym Zespole
Charytatywnym daje radoœæ i zadowole-
nie. Optymizm, dobroæ i pogoda ducha

u³atwia ¿ycie nam i otoczeniu. Pomaga-
j¹c innym zyskujemy przyjaŸñ i sympa-
tiê.  Uczynki mi³osierdzia, s¹ g³ównym
naszym zadaniem niezbêdnym do zba-
wienia. "B³ogos³awieni mi³osierni, albo-
wiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹" (Mt 5,7).

Zachêcamy wszystkie osoby chc¹ce
poœwiêciæ swój czas i umiejêtnoœci do
w³¹czenia siê do zespo³u parafialnego.
Jeœli bêdzie nas wiêcej nasze mo¿liwo-
œci pomocy potrzebuj¹cym znacznie
wzrosn¹. Forma i zakres dzia³alnoœci za-
le¿y od naszej inicjatywy. Warto przeko-
naæ siê, ¿e to prawda, ¿e „lepiej jest da-
waæ ni¿ braæ”. Spotkania odbywaj¹ siê
wed³ug og³oszeñ. Zapraszamy.

Na miejscu mamy te¿
ZAK£AD POGRZEBOWY
„RESURREXIT”,

który jest czynny:
od poniedzia³ku do pi¹tku, od 8.00 do

16.00, w soboty od 8.00 do 13.00
Telefony ca³odobowe do „Resurrexit”:

32 350 90 13, 604 539 606, 519 546 085
Strona www: https://resurrexit.pl/

Je¿eli nurtuj¹ Ciê wa¿ne,
¿yciowe pytania, szukasz sen-
su ¿ycia, masz w¹tpliwoœci,
pytania o wiarê- SPRÓBUJ
KURSU ALPHA. Zapisy na
stronie alphanatauzenie.blog-
spot.com Zaczynamy w po³o-
wie wrzeœnia. Spotkania odby-
waj¹ siê w sali Jana Paw³a II
przy probostwie. Szczegó³y na
plakatach.

GODZINY URZÊDOWANIA KANCE-
LARII PARAFIALNEJ

PONIEDZIA£EK  16:00 - 18:00
(w lipcu i sierpniu nieczynna)

WTOREK  7:30 - 10:00; 16:00 - 18:00
CZWARTEK 16:00 - 18:00
PI¥TEK  16:00 - 18:00

ZAWIERANIE MA£¯EÑSTW

SAKRAMENTALNYCH

Spisywanie protoko³ów przedœlubnych
odbywa siê po uprzednim, telefonicz-

nym umówieniu terminu (tel. 32 254 74
00)

Na 6 miesi¹cy przed planowan¹ dat¹
œlubu powinien zostaæ spisany protokó³
przedœlubny.

Przysz³a para m³oda zg³asza siê w tym
celu do kancelarii parafialnej.

Wymaganych dokumentów zwiêksza
siê:

- metryki chrztu  (z uwzglêdnion¹ in-
formacj¹ o sakramencie bierzmowania),

- œwiadectwa nauki religii  (ostatnie ja-
kie posiadamy),

- dowody osobiste,
- zaœwiadczenie z Urzêdu Stanu Cywil-

nego o zawarciu ma³¿eñstwa cywilnego
lub dokumenty do œlubu konkordatowe-
go.

Pamiêtajmy, ¿e po spisaniu protokó³u
przedœlubnego powinniœmy przyst¹piæ do
pierwszego (z dwóch obowi¹zkowych)
sakramentu pokuty.

Tak¿e po spisaniu protokó³u g³oszone
s¹ niedzielne zapowiedzi. A my uczetni-
czymy w tym czasie w naukach przed-
œlubnych.

Zapisy na nauki przedma³¿eñskie od-
bywaj¹ siê wy³¹cznie przez stronê inter-
netow¹: https://narzeczenikatowicka.pl/

Nale¿y wybraæ zak³adkê „Zapisy na na-
uki przedma³¿eñskie” - nastêpnie „De-
kanat”: Katowice – Za³ê¿e i „Wyszukaj
w zakresie” : od danego dnia do 31.10.
Po wybraniu naszej parafii nale¿y za-
twierdziæ wybór i wype³niæ formularz.

POGRZEBY

Zg³oszenie i ustalenie pogrzebu o ka¿-
dej porze dnia. Pozosta³e formalnoœci w
godzinach urzêdowania kancelarii para-
fialnej.

Wszystkie sprawy zwi¹zane z naszym
cmentarzem za³atwiamy w BIURZE
CMENTARZA, które jest czynne:

od poniedzia³ku do pi¹tku od 8.00 do
15.00. tel. 509 144 963
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WSPÓLNOTA MINISTRANTÓW

Siedzisz w soboty w domu, nudzisz siê? :(
Zmêczy³y Ciê ju¿ stale te same seriale
i programy w  telewizji? :(
No to wysiadaj z zapadniêtego fotela!

PrzyjdŸ na spotkanie
Dzieci Maryi !!!

Je¿eli myœlisz, ¿e spotykamy siê
tylko po to aby siê modliæ, to siê mylisz.

Modlitwa jest bardzo wa¿na,
ale na spotkaniach du¿o czasu poœwiêcamy

poznawaniu Pisma Œwiêtego
i dziêki temu staramy siê zrozumieæ

postêpowanie Pana Jezusa.
Ale oprócz nauki s¹ równie¿ zabawy, œpiewy i konkursy.

Jednym s³owem jest WESO£O!!

Jak sama nazwa wskazuje nasz¹ opiekunk¹ jest Maryja.
Swoim zachowaniem staramy siê upodobniæ do Matki Bo-
¿ej. Ona jest naszym wzorem. Je¿eli masz ochotê przy³¹-
czyæ siê do nas zapraszamy *

Spotykamy siê w ka¿d¹ sobotê
o godz. 10.30

*Gwarantujemy wspania³e prze¿ycia.

Jesteœmy jedn¹ z grup naszej Parafii, w której chcemy
odpowiedzieæ Jezusowi na Jego pytanie: „Czy mi³ujesz
Mnie bardziej?”. To nasze - bardziej - chcemy wyraziæ w
s³u¿bie, któr¹ podejmujemy w czasie Mszy œw. w tygo-
dniu i w niedzielê. Jak równie¿ w czasie nabo¿eñstw roku
liturgicznego.

Oprócz tego na naszych co sobotnich
spotkaniach o godz. 9.00

poznajemy tajemnice liturgii Koœcio³a
i roku liturgicznego.

Budujemy równie¿ nasz¹ wspólnotê
zawieraj¹c przyjaŸnie miêdzy sob¹,
do czego sposobnoœci¹ s¹ wspólne
wycieczki i czas spêdzony razem.

Je¿eli i Ty chcesz wraz z nami daæ odpowiedŸ Jezusowi,
do³¹cz do nas, a bêdzie to dla nas ogromna radoœæ.

Z A P R A S Z A M Y !

SAKRAMENT CHRZTU ŒWIÊTEGO

Chrzest œwiêty jest szczególnym zjed-
noczeniem cz³owieka z Jezusem Chry-
stusem, co dokonuje siê przez jego w³¹-
czenie do wspólnoty Koœcio³a.

St¹d najw³aœciwszym momentem uro-
czystego celebrowania chrztu œwiêtego
jest Eucharystia.

W NASZEJ PARAFII MSZA ŒWIÊTA
CHRZCIELNA SPRAWOWANA JEST W I
SOBOTÊ MIESI¥CA O GODZ. 16.00.

Do godziwego ochrzczenia dziecka
wymaga siê:

-  aby zgodzili siê rodzice lub przynaj-
mniej jedno z nich lub ci, którzy prawnie
ich zastêpuj¹

-  aby istnia³a uzasadniona nadzieja, ¿e
dziecko bêdzie wychowane po katolic-
ku; jeœli jej zupe³nie nie ma, chrzest na-
le¿y od³o¿yæ (por. Kodeks Prawa Kano-
nicznego, kan. 868).

- rodzice dziecka przyjmuj¹ na siebie
obowi¹zek wychowania go w wierze, aby
zachowuj¹c Bo¿e przykazania, mi³owa-
³o Boga i bliŸniego, jak nas nauczy³ Je-
zus Chrystus (zob. obrzêdy   chrztu).

Rodzice chrzestni:
Kandydat na chrzestnego musi spe³niaæ

okreœlone warunki (zob. Kodeks  Prawa
Kanonicznego, kan. 872-874):

-  ukoñczy³ 16 lat;
-  jest katolikiem;
- przyj¹³ sakramenty wtajemniczenia

chrzeœcijañskiego, czyli chrzest, Komu-
niê œw., bierzmowanie;

-  prowadzi ¿ycie zgodne z wiar¹ i od-
powiadaj¹ce funkcji, jak¹ ma pe³niæ;

-  nie mo¿e byæ to osoba ¿yj¹ca w zwi¹z-
ku niesakramentalnym; odrzucaj¹ca na-
ukê Koœcio³a, niepraktykuj¹ca lub te¿
osoba, która wyrzek³a siê wiary; w spo-
sób zdeklarowany zrezygnowa³a z kate-
chizacji, lub np. nie ¿ycz¹ca sobie wizy-
ty duszpasterskiej.

-  obowi¹zkiem chrzestnych jest poma-
gaæ rodzicom w wychowaniu ich dziec-
ka w wierze (zob. obrzêdy chrztu).

NajpóŸniej „tydzieñ przed chrztem”
wype³niony formularz oraz zaœwiadcze-
nia nale¿y dostarczyæ do kancelarii pa-
rafialnej.

W razie braku dostarczenia dokumen-
tów na czas, b¹dŸ te¿ braku obecnoœci
obojga rodziców i chrzestnych na nauce
chrzcielnej - chrzest zostanie od³o¿ony.

Dokumenty i dane potrzebne do za-
pisu w Ksiêdze Ochrzczonych:

1. Akt urodzenia dziecka;
2. Œwiadectwo œlubu koœcielnego rodzi-

ców dziecka (je¿eli zawarli tylko zwi¹-
zek cywilny - akt USC) - nie dotyczy, je-
¿eli rodzice dziecka nie zawarli ze sob¹
¿adnego zwi¹zku;

3. Dane rodziców chrzestnych (imiê,
nazwisko, wiek, zawód, adres) oraz za-
œwiadczenia z parafii zamieszkania ka¿-
dego z rodziców chrzestnych potwierdza-
j¹ce ich udzia³ w praktykach religijnych
i brak przeszkód do bycia rodzicem
chrzestnym.

4. Osoby nie mieszkaj¹ce na terenie na-
szej parafii, musz¹ przynieœæ zgodê na
chrzest dziecka z parafii gdzie mieszkaj¹.

RODZICÓW I CHRZESTNYCH ZA-
PRASZAMY NA KATECHEZÊ W PI¥-
TEK PRZED I SOBOT¥ MIESI¥CA O
GODZ. 18.45 DO SALKI NR 2.

ISTNIEJE TAK¯E MO¯LIWOŒÆ ZORGA-
NIZOWANIA OKOLICZNOŒCIOWYCH
SPOTKAÑ PRZY STOLE. S£U¯Y KU TEMU
SALA JANA PAW£A II.
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