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

11 wrzeœnia 2022

Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego
Œw. Helena matka cesarza rzymskiego

Konstantyna, szuka³a Krzy¿a, na którym
umar³ Pan Jezus, Krzy¿ odnaleziono.
Najczêœciej podaje siê rok 320, 326 lub
330, natomiast jako dzieñ wszystkie Ÿró-
d³a podaj¹ 13 albo 14 wrzeœnia. Dla
uczczeni tego  wydarzenia zbudowano w
Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki:
Mêczenników  i Zmartwychwstania. Ba-
zylika Mêczenników nazywana by³a tak-
¿e Bazylik¹ Krzy¿a. 13 wrzeœnia 335 r.
odby³o siê uroczyste poœwiêcenie i prze-
kazanie miejscowemu biskupowi oby-
dwu bazylik. Na tê pami¹tkê obchodzo-
no co roku 13 wrzeœnia uroczystoœæ Pod-
wy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego. PóŸniej
przeniesiono to œwiêto na 14 wrzeœnia,
poniewa¿ tego dnia wypada rocznica
wystawienia relikwii Krzy¿a na widok
publiczny, a wiêc pierwszej adoracji
Krzy¿a, która mia³a miejsce nastêpnego
dnia po poœwiêceniu bazylik. Œwiêto
wprowadzono najpierw dla tych koœcio-
³ów, które posiada³y relikwie Krzy¿a,
potem zaœ dla ca³ego Koœcio³a Powszech-
nego.

Czcigodn¹ relikwiê podzielono na drob-
ne czêœci i rozes³ano je niemal po wszyst-
kich okolicznych koœcio³ach. Najwiêksz¹
czêœæ drzewa Krzy¿a œwiêtego posiada
obecnie koœció³ œw. Guduli w Brukseli.
Bazylika œw. Piotra w Rzymie przecho-
wuje czêœæ relikwii, któr¹ cesarze bizan-
tyjscy nosili na piersi w czasie najwiêk-
szych uroczystoœci. Najwiêksz¹ czêœæ
Krzy¿a œwiêtego w Polsce posiada³ ko-
œció³ dominikanów w Lublinie (zosta³y
one skradzione w roku 1991). Stosunko-

wo du¿¹ czêœæ Krzy¿a œwiêtego posiada
koœció³ œw. Krzy¿a na £ysej Górze pod
Kielcami. Mia³ j¹ podarowaæ benedyk-
tynom œw. Emeryk, syn œw. Stefana, kró-
la Wêgier. St¹d te¿ pochodzi i nasza Pa-
rafialna relikwia Krzy¿a Œw. Od tej reli-
kwii i klasztoru pochodzi nazwa "Góry
Œwiêtokrzyskie".

Ku czci Krzy¿a Œwiêtego wzniesiono
mnóstwo koœcio³ów. W samej Polsce jest
ich ponad 100. Krzy¿ Chrystusa czci siê
tak¿e czyni¹c znak krzy¿a.  chrzeœcijañ-
stwa. By³ on traktowany od pierwszych
wieków jako credo katolickie, streszcze-
nie najwa¿niejszych prawd wiary. S³owa-
mi podkreœlano wiarê w Boga w Trójcy
Œwiêtej jedynego, a ruchem rêki podkre-
œlano nasze zbawienie przez Chrystu-
sow¹ mêkê i œmieræ. Dzisiejsze œwiêto
przypomina nam wielkie znaczenie krzy-
¿a jako symbolu chrzeœcijañstwa i uœwia-
damia, ¿e nie mo¿emy go traktowaæ je-
dynie jako elementu dekoracji naszego
mieszkania, miejsca pracy czy jednego z
wielu elementów naszego codziennego
stroju.    Beder

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.Prawnik dy¿uruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  6.Kr¹g Biblijny  odbêdzie siê w œrodê (14.09) o godz. 18.45 w salce nr 2. Zaprasza-

my wszystkich pragn¹cych pog³êbiaæ wiedzê religijn¹ i rozwijaæ w³asn¹ duchowoœæ
rozwa¿aj¹c Pismo Œwiête.

  7.W czwartek  - 15  wrzeœnia - o godz. 18.45 odbêdzie siê spotkanie Parafialnej Rady
Ekonomicznej (PRE). Lista cz³onków PRE znajduje siê w gazetce parafialnej.

  8.W pi¹tek  - 16  wrzeœnia - o godz. 18.45 odbêdzie siê spotkanie Parafialnej Rady
Duszpasterskiej (PRD). Lista nowych cz³onków PRD znajduje siê w gazetce.

  9.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 nt. Niedzielna Eu-
charystia jest okazj¹ do z³o¿enia na o³tarzu wszystkich trudów minionego tygodnia.
O godz. 17.30 w czasie nabo¿eñstwa odmówimy Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego w intencji
dusz czyœæcowych. Wypominki za zmar³ych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabo-
¿eñstwem. Na zakoñczenie bêdzie mo¿na uca³owaæ relikwie œw. Faustyny.

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

11. W sobotê (17.09) swoje urodziny obchodzi ks. Piotr Lewandowski. Zaprasza-
my na Mszê œw. w intencji solenizanta, któr¹ odprawimy 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.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. Chêæ odbycia takiej spowiedzi prosimy zg³aszaæ kap³ano-
wi, który spowiada obok. W konfesjonale tym spowiadamy równie¿ na siedz¹co.

14.Je¿eli nurtuj¹ Ciê wa¿ne, ¿yciowe pytania, szukasz sensu ¿ycia, masz w¹t
pliwoœci, pytania o wiarê- SPRÓBUJ KURSU ALPHA. Zapisy na stronie al-
phanatauzenie.blogspot.com Zaczynamy 21 wrzeœnia o godz. 19.00. Spotkania
odbywaj¹ siê w sali Jana Paw³a II przy probostwie. Szczegó³y na plakatach.

15.Zachêcamy do czytania kolejnego numeru Goœcia Niedzielnego oraz odwiedzania naszej
strony internetowej: www.parafiatd.archidiecezja.katowice.pl. Zapraszamy do czyta-
nia naszej gazetki parafialnej „Byæ bli¿ej”, któr¹ redaguj¹ nasi parafianie.

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  (12 - 18 WRZESIEÑ 2022)

PONIEDZIA£EK (12.09.2022 r.) -UROCZ. NMP PIEKARSKIEJ, patronki archidiec.
  7.00 1/za + Lecha Smaczniñskiego (od s¹siadów z piêtra)

2/w intencji ks. Piotra i kobiet pielgrzymuj¹cych z naszej parafii do MB Pie-
karskiej z proœb¹ o Bo¿e b³og. i opiekê Maryi dla nich oraz ich rodzin

  7.30 - Ró¿aniec
  9.00 - za wszystkich zmar³ych z naszej wspólnoty parafialnej (Msza na cmentarzu)
18.00 1/za + Józefa Podsiad w kol. r. œm., + Zdzis³awa Jarzynkê oraz ++ z rodziny G¹sior

2/w intencji Bo¿eny i Andrzeja z ok. kol. r. œl. z podziêkowaniem za dotych-
czasowe ³aski z proœb¹ o  Bo¿e b³og.

WTOREK (13.09.2022 r.) - Wspomnienie œw. Jana Chryzostoma, bpa i dK
  7.00 1/za ++ rodz: Halinê i Huberta oraz ++ dziadków: Getrudê i Paw³a, Barbarê i Jana

2/w intencji Aleksandry i Thilo z ok. 15. r. œl.dziêkuj¹c za dotychczasowe
³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og. dla ca³ej rodziny

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 - Czuwanie Fatimskie - wprowadzenie figury MB Fatimskiej

1/w intencji czcicieli Matki Bo¿ej Fatimskiej
2/za + siostrê Jadwigê Miszczok w kol. r. œm.
3/za + Mariê Grendel w kol. r. œm., ++ jej mê¿a Jana i córkê Gra¿ynê, + teœcia

Tadeusza Mo¿d¿eñ oraz ++ z pokrewieñstwa z obu stron
     Homilia: Pocieszycielka  strapionych

ŒRODA (14.09.2022 r.) - ŒWIÊTO PODWY¯SZENIA KRZY¯A ŒWIÊTEGO
  7.00 1/za + brata Andrzeja, ++ rodziców: Zofiê i Józefa Wilk, + mê¿a Józefa Dudê

oraz ++ dziadków Froñ i Wilk
2/za + mê¿a i ojca Henryka Galaszika w 17 r. œm.

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/ za + mê¿a Kazimierza Gazdê w kol. r. œm. i ++ rodziców z obu stron

2/za + Joachima Josza (od rodzin: Sobol i Chmiel)
3/w intencji Aleksandra Maciaœ z proœb¹ o ³askê powrotu do zdrowia

CZWARTEK (15.09.2022 r.) - Wspomnienie NMP Bolesnej
  7.00 1/za ++ Helenê i Kazimierza ¯urków oraz ++ rodziców z obu stron

2/za + Czes³awê ¯urek (od rodziny Œlêzaków z Krakowa)
  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + mamê Annê w 35 r. œm., + ojca Alfreda, ++ siostrê Bo¿enê i brata Romana,

++ dziadków: Florentynê i Józefa Piechów oraz + babciê Mariê Miller
2/do Trójcy Przenajœwiêtszej za wstaw. MB Nieustaj¹cej Pomocy w intencji Marii,

Marianny, Heleny i Jerzego, z podziêk. za wszystkie otrzymane ³aski, z proœb¹
o dalsze b³og. Bo¿e, zw³aszcza ³askê zdrowia dla nich oraz ich pokrewieñstwa

3/za + Mieczys³awa Stodulskiego
PI¥TEK (16.09.2022 r.) - Wspomnienie œw. mêcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa
  7.00 1/za + mê¿a Józefa, ++ rodzeñstwo: Mariannê i Stanis³awa, ++ rodzicow:

Józefê i W³adys³awa oraz Jadwigê i Karola
2/za + Miros³awa Suszka we wspomnienie urodzin oraz wszystkich ++ z rodziny

  7.30 - Ró¿aniec
15.00 - œlub konkordatowy: Szymon Rybacki - Marta Pielasz

17.30 - Nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia Bo¿ego   
18.00 1/w intencji czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego     

2/za ++ rodziców: Teklê i Józefa, ++ ich rodziców: Teklê i Franciszka Re -
spondek oraz Mariê i Franciszka Kozok
Homilia: Niedzielna Eucharystia jest okazj¹ do z³o¿enia na o³tarzu

wszystkich trudów minionego tygodnia
SOBOTA (17.09.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/za + Barbarê Magiera we wspomnienie urodzin

2/intencja wolna
15.00 - œlub konkordatowy: Krzysztof Matejuk - Kinga Kawczyñska
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/w intencji ks. Piotra Lewandowskiego z ok. ur., dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia,

prosz¹c o ¿yw¹ wiarê, gor¹c¹ mi³oœæ, wiernoœæ ³asce powo³ania i dar zdrowia
2/w intencji Janusza i Joanny Kunickich z ok. 40 r. œl. oraz 60 r. ur. Joanny

prosz¹c dla nich o Bo¿e b³og.
NIEDZIELA (18.09.2022 r.) - XXV NIEDZIELA ZWYK£A
  7.30 - za ++ matkê Helenê i ojca Bogus³awa Krupków, + siostrê Annê i wszyst-

kich ++ z rodziny, z proœb¹ o radoœæ nieba
  9.30 - dziêkczynno-b³agalna w intencji Kazimiery i Adolfa z ok. 57 r. œl., z proœb¹

o Bo¿e b³og. na dalsze lata
11.00 - za + W³adys³awa Jêdrzejka w 20 r. œm., (od ¿ony i syna z rodzin¹)
12.30 - za + mê¿a Waldemara Sobotê w 2 r. œm.,
17.00 - w intencji Genowefy Organiœciak z ok. 85 r. ur., z podziêkowaniem za do-

tychczasowe ³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og. i dalsz¹ opiekê Matki Bo¿ej
20.00 - za + córkê Joannê z proœb¹ o Mi³osierdzie Bo¿e i dar nieba (od rodziny)

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (11 wrzeœnia 2022)
  1.Msze œw. - online z naszego koœcio³a: w niedzielê o 9.30 a w tygodniu o 18.00. Znajdzie-

my na stronie internetowej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD.
  2.W dzisiejsz¹ 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. Nieszpory Odpu-
stowe, odprawimy o godz. 16.30. W tym dniu w naszym koœciele mo¿na uzyskaæ odpust
zupe³ny pod zwyk³ymi warunkami. Po Ka¿dej Mszy œw. udzielamy indywidualnego
b³og. relikwiami Krzy¿a œw. W poniedzia³ek (12.09) o godz. 9.00 odprawimy Mszê
œw. na Cmentarzu Parafialnym za wszystkich zmar³ych z naszej wspólnoty..

  3.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne i koperowe sk³adane dzisiaj na nasze re-
monty w parafii W przysz³¹ niedzielê (18.09) Kolekta na Wydzia³ Teologiczny UŒ.

  4.We wtorek (13.09) wspominamy dzieñ objawieñ Matki Bo¿ej w Fatimie. Za-
praszamy wszystkich na CZUWANIE FATIMSKIE, które rozpoczniemy o godz.
18.00 Msz¹ œw. w intencji wszystkich czcicieli MB Fatimskiej. Homilia nt. Po-
cieszycielka strapionych. Po Eucharystii Godzina Fatimska. Wszystkie proœby
i podziêkowania do Matki Bo¿ej prosimy sk³adaæ do skarbony przy wejœciu do
koœcio³a. Na nabo¿eñstwo prosimy przynieœæ œwiece z okapnikiem.
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ODPUST – krótkie kompendium

Odpust jest to darowanie przed Bogiem
kary doczesnej za grzechy, odpuszczone
ju¿ co do winy. Otrzymuje je wierny,
odpowiednio przygotowany i po wype³-
nieniu okreœlonych warunków, przez
dzia³anie Koœcio³a, który jako s³uga od-
kupienia autorytatywnie rozporz¹dza i
dysponuje skarbcem zadoœæuczynieñ
Chrystusa i œwiêtych?. Chrzeœcijanin
skruszony w swoim sercu i ¿a³uj¹cy
szczerze za pope³nione grzechy w sakra-
mencie pokuty otrzymuje odpuszczenie
winy, natomiast pozostaje jeszcze tzw.
kara doczesna, zwi¹zana z naruszeniem
porz¹dku sprawiedliwoœci i mi³oœci. Da-
rowanie kary doczesnej okreœla siê ter-
minem "odpust", którego uzyskanie za-
k³ada szczer¹ wewnêtrzn¹ przemianê
oraz wype³nienie przepisanych uczyn-
ków.

Odpust jest cz¹stkowy lub zupe³ny, w
zale¿noœci od tego, czy uwalnia od kary
doczesnej nale¿nej za grzechy w czêœci
lub ca³oœci. Odpust mo¿na ofiarowaæ tyl-
ko za siebie lub za zmar³ego. Odpust zu-
pe³ny mo¿na uzyskaæ tylko jeden raz w
ci¹gu dnia, poza pozostaj¹cymi w obli-
czu œmierci, natomiast odpusty cz¹stko-
we mo¿na uzyskiwaæ w ci¹gu jednego
dnia wielokrotnie.

Do uzyskania odpustu zupe³nego wy-
magane s¹ nastêpuj¹ce warunki: spo-
wiedŸ sakramentalna i Komunia œw., ca³-
kowicie wewnêtrzne oderwanie siê od
grzechu, nawet najl¿ejszego, spe³nienie
czynu, z którym zwi¹zany jest odpust
zupe³ny oraz modlitwa w intencjach Ojca
Œwiêtego. (Dla wype³nienia warunku
wystarczy jedno Ojcze nasz i jedno Zdro-
waœ Maryjo.

A oto wybór niektórych odpustów, ja-
kie mo¿na uzyskaæ codziennie:

1. Za pobo¿ne odmówienie cz¹stki Ró-
¿añca Œwiêtego, w sposób ci¹g³y, z roz-

wa¿aniem tajemnic ró¿añcowych, w ko-
œciele albo w kaplicy albo rodzinie albo
we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie
wiernych.

2. Za czytanie Pisma œwiêtego z czci¹
nale¿n¹ S³owu Bo¿emu i na sposób lek-
tury duchowej przynajmniej przez pó³ go-
dziny z tekstu zatwierdzonego przez w³a-
dzê koœcieln¹.  Kto nie mo¿e czytaæ oso-
biœcie, wystarczy gdy s³ucha czytaj¹ce-
go nawet przez œrodki audiowizualne.

3. Za nawiedzenie i adorowanie Naj-
œwiêtszego Sakramentu przez pó³ godzi-
ny.

4. Za pobo¿ne odprawienie Drogi Krzy-
¿owej - przed stacjami prawnie erygowa-
nymi ? po³¹czone z rozwa¿aniem Mêki i
Œmierci Chrystusa - i przechodzeniem od
stacji do stacji; w publicznym odprawia-
niu wystarczy przechodzenie prowadz¹-
cego.

5. Za pobo¿nie odmówienie Koronki do
Mi³osierdzia Bo¿ego w koœciele lub ka-
plicy wobec Najœwiêtszego Sakramentu
publicznie wystawionego lub  przecho-
wywanego w tabernakulum.
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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!

w lipcu:
Ger Joanna, B.Chrobrego 9
Bielski Henryk, B.Chrobrego 13
Szczerek Artur, Piastów 5
Zub Czes³aw, Piastów 9
Pañta Beata, Tysi¹clecia 47
Radziwi³ Maria, Piastów 7
¯yliñski Arkadiusz, B.Chrobrego 9
So³tys Stanis³aw, Piastów 22
Dacko Edward, Mieszka I 9
Œwierc Bo¿ena, Piastów 11
Wojtala Jan, B.Chrobrego 2
Rawecka Miros³awa, Piastów 24
Szukalski Zbigniew, Tysi¹clecia 1
Woœ Bogumi³a, Tysi¹clecia 21
Koloch Krystyna, Tysi¹clecia 47
Nagrodzka Jolanta, B.Chrobrego 2
Hoffmann Miros³aw, Z.Czarnego 6

W lipcu i sierpniu odeszli do Pana:

Wieczny odpoczynek racz im daæ
Panie. A œwiat³oœæ wiekuista nie-
chaj im œwieci.. Niech odpoczy-
waj¹ w pokoju wiecznym. Amen.

w sierpniu:
Kowalska Joanna, Piastów 3
Wierzbicka Ewa, Piastów 18
Marciniak Zygmunt, Tysi¹clecia 21
Krosny Elfryda, Mieszka I 5
Moczygemba Jolanta, Tysi¹clecia 35
Smaczniñski Lech, Tysi¹clecia 19
Micek Teresa, Tysi¹clecia 47
Czyryca Janina, Tysi¹clecia 29
Bekier Amalia, Tysi¹clecia 35
Lewalska Kazimiera, Mieszka I 5
Konik Marek, Piastów 24
Miecznikowski Gabriel, Tysi¹clecia 13

Je¿eli nurtuj¹ Ciê wa¿ne, ¿yciowe pytania, szukasz sensu ¿ycia, masz w¹tpli-
woœci, pytania o wiarê- SPRÓBUJ KURSU ALPHA. Zapisy na stronie alpha-
natauzenie.blogspot.com Zaczynamy 21 wrzeœnia o godz. 19.00. Spotkania od-
bywaj¹ siê w sali Jana Paw³a II przy probostwie. Szczegó³y na plakatach.
21.09 Czy jest w ¿yciu coœ wiêcej? (Rozpoczêcie kursu)
28.09 Kim jest Jezus i dlaczego  umar³?
  5.10 Na czym opiera siê nasza wiara?
12.10 Dlaczego i jak siê modliæ? (W jaki sposób Bóg nas prowadzi?)
14-16.10 Weekend Alpha 14-16.10
19.10 Jak przeciwstawiaæ siê z³u?
26.10 Dlaczego i jak mówiæ innym o Jezusie? (Czy Bóg dzisiaj uzdrawia?)
  9.11 Jak najpe³niej prze¿yæ ¿ycie?
16.11 A co z Koœcio³em? ZAKOÑCZENIE
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Powo³ani do Parafialnej Rady Dudzpasterskiej:

G¹szczak Agnieszka, Jastrzêbska Bronis³awa, Krzakiewicz-Karcz Beata,
Krzywoñ Danuta, Krzywoñ Tomasz, Ksi¹dz Salomea, Matuszczyk Stani-
s³awa, Mo¿d¿eñ Bogus³awa, Perkosz Andrzej, Pieroñczyk Maria, Stasz
Halina, Stencel Andrzej, Stencel Bo¿ena, Szyndlarewicz Helena, Sudo³
Rafa³

Powo³ani do Parafialnej Rady Ekonomicznej:

Bernad Bogus³aw, Czenczek Zdzis³aw, Jurczyk Adam, Królik Janusz,
Mochnacka Dorota, Piek³o Augustyn, Stasiak Piotr

Migawki z ¿ycia naszej parafii

W ci¹gu roku zaœ:
6. W okresie Wielkiego Postu: za udzia³

w nabo¿eñstwie Gorzkich ¯ali w jakim-
kolwiek koœciele lub kaplicy na terenie
Polski wierny zyskuje odpust zupe³ny raz
w tygodniu w okresie Wielkiego Postu.

7. W Wielki Pi¹tek: za pobo¿ne uczest-
niczenie w liturgii Wielkiego Pi¹tku po-
³¹czone z adoracj¹ Krzy¿a.

8. W Wielk¹ Sobotê: za odnowienie w
czasie liturgii Wigilii Paschalnej przyrze-
czeñ chrzcielnych.

9. W II Niedzielê Wielkanocn¹, czyli
Mi³osierdzia Bo¿ego.

10.Za nawiedzenie koœcio³a parafialne-
go: w uroczystoœæ tytu³u koœcio³a para-
fialnego.

11. Za nawiedzenie koœcio³a lub kapli-
cy w dniu Wspomnienia Wszystkich
Wiernych Zmar³ych (2 listopada). Odpust
ten mo¿na ofiarowaæ tylko za zmar³ych.

12. Za pobo¿ne nawiedzenie cmentarza
w dniach 1-8 listopada po³¹czone z mo-
dlitw¹ choæby myœl¹ za zmar³ych. Od-
pust ten mo¿na ofiarowaæ tylko za zmar-
³ych.

13. W rocznicê swojego chrztu: za od-
mówienie przyrzeczeñ chrzcielnych “ To
tylko kilka wybranych przyk³adów, sa-
mych odpustów i warunków ich uzyska-
nia jest wiêcej. Zachêcam zatem do za-
poznania siê z nimi, ale przede wszyst-
kim do skorzystania z nich, trochê by³o-
by nieprzyjemnie, ale równie¿ za póŸno
na ¿a³owanie, ¿e nie skorzystaliœmy z
pere³ nam dawanych.     oprac. Beder
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30.08. – Na Mszy œw. o godz.18.00 ks.
Piotr przywita³ nowego wikariusza ks.
Krzysztofa  Moczko, który przyszed³ do
nas z parafii Œw. Bart³omieja Aposto³a w
Bieruniu Starym.

¯yczymy ks. Krzysztofowi b³ogos³a-
wieñstwa Bo¿ego, owocnej pracy w na-
szej wspólnocie parafialnej oraz ¿yczli-
woœci i serdecznoœci ludzkiej.

Pamiêtajmy o Kap³anie w naszych mo-
dlitwach.

01.09. – O godz. 18.45 w salce nr 1
swoje pierwsze powakacyjne spotkanie
mieli cz³onkowie Bractwa Adoracji Naj-
œwiêtszego Sakramentu. Na wstêpie nasz
opiekun ks. Piotr podzieli³ siê refleksj¹
nt. wakacyjnych prze¿yæ. Nastêpnie ini-
cjatorka za³o¿enia Bractwa Adoracji Naj-
œwiêtszego Sakramentu Pani Blanka Król
zabra³a g³os w sprawie zorganizowania
uroczystoœci zwi¹zanej z obchodami 20-
lecia za³o¿enia wspólnoty.

Ju¿ dziœ zapraszamy 6 paŸdziernika
wszystkich by³ych i obecnych cz³onków
Bractwa Adoracji Najœwiêtszego Sakra-
mentu oraz wszystkie osoby pragn¹ce
poznaæ grupê, czy te¿ do niej przynale-
¿eæ na adoracjê o godz.17.00, nastêpnie
o godz.17.15 na ró¿aniec, o godz.18.00
na Mszê œw., a po niej na wspólne œwiê-
towanie do salki nr.1

Równie¿ w tym dniu o godz.18.45 swo-
je spotkanie z ks. Proboszczem mieli
Nadzwyczajni Szafarze Komunii Œw.

02.09. – O godz.18.45 na probostwie
odby³o siê spotkanie Diakonii S³owa,
która wraz z ks. Proboszczem ustali³a
tematy artyku³ów na najbli¿szy kwarta³.

Zachêcamy wszystkich do pomocy przy
redagowaniu naszej gazetki „Byæ bli¿ej”.
Kontakt z ks. Proboszczem Józefem W³o-
skiem.         Bo¿ena S.

Rozwa¿ania nad Ewangeli¹
œw. Jana

J 1,1-18 „Na pocz¹tku by³o S³owo...”
Jest to hymn o S³owie. Tyle piêknych

okreœleñ w jednym miejscu odnosz¹cych
siê do Niego. S³owo, które by³o ju¿ wte-
dy, gdy mnie stwarza³, gdy powstawa³em
w zamyœle Boga. Ono by³o, bo „przez
Nie” powsta³em. S³owo, które daje mi
¿ycie, bo jest œwiat³em w moim codzien-

nym ¿yciu.
„S³owo sta³o siê cia³em i zamieszka³o

miêdzy nami”. S³owo, z którym siê spo-
tykam na co dzieñ, jest ¿ywe. Nie jest
martw¹ liter¹, ale ¿yje. Mogê wejœæ z Nim
w dialog, Ono mieszka ze mn¹. Ka¿de-
go dnia mogê na Nie spojrzeæ. Mieszka
nie tylko ze mn¹, ale i we mnie. Zapra-
sza nas do tego, by poznaæ je bli¿ej. Kie-
dy zaczynamy ?

J 1,19-28 „Takie jest œwiadectwo
Jana...”

To musi byæ naprawdê trudne - daæ
prawdziwe œwiadectwo o sobie samym,
bez wybielania. Dok³adnie i konkretnie
wiedzieæ kim jestem i jakie s¹ moje za-
dania. Bez przekonywania siebie same-
go i innych, ¿e nadajê siê do czegoœ lep-
szego i wa¿niejszego.

Umieæ odnaleŸæ siê wœród innych lu-
dzi, nie umniejszaj¹c sob¹ ich znaczenia.
Wierzyæ, ¿e spe³nianie woli Bo¿ej jest
rzecz¹ najwa¿niejsz¹. Po prostu – byæ i
s³u¿yæ.

To musi byæ naprawdê trudne. W œwie-
tle S³owa widzieæ kim jestem i z pokor¹
dzia³aæ ku Jego chwale. Trudne – i piêk-
ne.

J 1, 29-34 „...zobaczy³ podchodz¹ce-
go ku niemu Jezusa i rzek³: «Oto Ba-
ranek Bo¿y…”

Bóg mówi, a Jan Mu wierzy. Wydaje
siê to takie oczywiste. Jan to prorok, ju¿
w ³onie matki nape³niony Duchem œwiê-
tym. Trudno, ¿eby nie wierzy³.

A my? Nape³nieni Duchem œwiêtym
podczas chrztu, obdarzeni godnoœci¹ sy-
nów i córek samego Boga, zaszczyceni
misj¹ kap³añsk¹, prorock¹ i królewsk¹.

Kap³añsk¹ – wtedy zbawczego znacze-
nia nabieraj¹ zwyk³e rzeczy: zmywanie
pod³ogi, wype³nianie poleceñ szefa,
uczenie siê, choroby, dzia³anie we wspól-
nocie, a najbardziej – modlitwa, post,
¿ycie sakramentami.

Prorock¹ – kiedy œwiadectwo mojego
¿ycia jest dla innych czytelnym drogo-

wskazem i widaæ u mnie radoœæ z wiary.
Królewsk¹ – kiedy biorê na siebie po-

dejmowanie decyzji, panowanie nad swo-
im ¿yciem, s³aboœciami, talentami i umie-
jêtnoœciami.

To w³aœnie Bóg ustami Koœcio³a powie-
dzia³ do mnie przy chrzcie: To jest twoja
misja. Jan uwierzy³ bez wahania. A ty?

M.P.


