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ŒW. MICHA£ ARCHANIO£ (29.IX)

Zgodnie z tradycj¹ chrzeœcijañsk¹ Mi-
cha³ jest najwa¿niejszym archanio³em,
którego Bóg obdarzy³ szczególnym za-
ufaniem. Imiê to oznacza „Któ¿ jest jak
Bóg?”- to pytanie postawi³ szatanowi,
którego pokona³ podczas starcia na gór-
skim szczycie. Jest przywódc¹ anio³ów,
to on bêdzie wa¿y³ dusze na S¹dzie Osta-
tecznym….

Jest patronem dobrej œmierci, szermie-
rzy, z³otników, radiologów, ¿o³nierzy

MODLITWA
DO ŒW. MICHA£A ARCHANIO£A

Œwiêty Michale Archaniele, ³¹czê siê
z Twoim uwielbieniem i dziêkczynie-
niem Bogu oraz z Twoim pok³onem
Najœwiêtszej Dziewicy; wspomagaj,
proszê , moj¹ nieudolnoœæ, oddajê siê
Tobie, chroñ mnie przez ca³e moje
¿ycie i w godzinie œmierci, abym nie
zgin¹³ w dniu straszliwego s¹du. Wsta-
wiaj siê za mn¹, str¹æ szatana i jego
wyznawców do piekie³, ocal œwiat.
Amen.      A.P.

Co kryje siê za nazw¹
Diakonia Liturgiczna?

Diakonia najproœciej rzecz ujmuj¹c to
– pos³ugiwanie. Nie mo¿na natomiast
jednym s³owem wyjaœniæ okreœlenia –
liturgia. Wed³ug Encyklopedii Katolic-
kiej liturgia jest nazw¹ czynnoœci œwiê-
tych i zbawczo-kultycznych, bêd¹cych
kontynuacj¹ misji Chrystusa w Ko-
œciele. Osobiœcie najbli¿sze mi jest
spojrzenie papie¿a Benedykta XVI,
który uczy³ dostrzegaæ w liturgii przy-
gotowanie siê cz³owieka do ¿ycia
wiecznego, piêknie ukszta³towan¹ for-
mê nadziei na wielkoœæ, wolnoœæ, na
¿ycie „w³aœciwe”. Centralnym miste-
rium Koœcio³a jest Eucharystia. I w³a-
œnie grupa ludzi pos³uguj¹ca w Dia-
konii Liturgicznej, pragnie wnieœæ
swój skromny wk³ad w przygotowa-
nie wiernych do spotkania z Chrystu-
sem poprzez gorliwe „proklamowa-
nie” S³owa Bo¿ego (jako kantorzy i
lektorzy).

Mówi siê, ¿e przekonaæ mo¿na prze-
konanych. Mo¿na, zatem tylko przy-
k³adem ¿ycia przyci¹gaæ do tego ro-
dzaju pos³ugi. W sercu lektora powi-
nien bezustannie rozbrzmiewaæ refren
z psalmu 119 -„S³owami Boga ¿yje-
my jak chlebem”.  Lektor powinien
rozkoszowaæ siê, delektowaæ siê S³o-
wem Bo¿ym, a owocem takiego ¿ycia
powinno byæ demonstrowanie w spo-
sób naturalny, bezwiednie, ¿e nie ma
nic piêkniejszego ni¿ spotkaæ Chrystu-
sa i dzieliæ siê Nim z innymi   J.L.

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

do udzia³u i przypominamy o mo¿liwoœci zyskania odpustu zupe³nego przez wype³nienie
tej pobo¿nej praktyki.

  8.W I sobotê m-ca zapraszamy na Mszê œw. w intencji wszystkich czcicieli Niepokalanego
Serca NMP, któr¹ odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy œw. nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej.

  9.W sobotê (1.10) o godz. 16.00 Msza œw. chrzcielna oraz w intencji dzieci obchodz¹-
cych I rocznicê Chrztu œw. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na katechezê w pi¹tek
o godz. 18.45 do salki nr 2.

10.W przysz³¹ niedzielê (I niedziela miesi¹ca) po Mszy œw. o godz. 11.00 zostanie udzielone
specjalne b³ogos³awieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa. Równie¿ w inne dni
istnieje mo¿liwoœæ takiego b³ogos³awieñstwa po uprzednim poinformowaniu kap³ana.

11. Przypominamy o koniecznoœci potwierdzenia zamówionej intencji najpóŸ-
niej na trzy tygodnie przed terminem Mszy œw. Brak takiego potwierdzenia
jest równoznaczny z rezygnacj¹ z intencji, a termin Mszy œw. przekazywany
jest innym zainteresowanym osobom. Intencje mszalne przyjmujemy indy-
widualnie w Kancelarii Parafialnej a nie przez telefon.

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.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.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.

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.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW (26 WRZESIEÑ - 02 PA• DZIERNIK 2022)

PONIEDZIA£EK (26.09.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + mê¿a Mariana Nowakowicza w 4 r. œm.++ z rodziny: Latrów i Nowakowiczów

2/za ++ Józefê i Jakuba Kleckich, + Zygmunta Pacygê oraz ++ z pokrew. z obu stron
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Jana w 40 r œm. i + jego syna Piotra

2/za ++ z rodzin: Michalskich, Zarzecznych, Wielgusów, Winiarczyków, Ser-
wotków, Szeberów, Grzonków i Nitnerów

3/za + Amaliê Bekier (od s¹siadów z ul. Tysi¹clecia 35)
WTOREK (27.09.2022 r.) - Wspomnienie œw. Wincentego a Paulo, prezb.
  7.00 1/w int.Sebastiana, Jerzego i Miros³awa prosz¹c o B. opiekê, b³og. i ³askê nawrócenia

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Jana Rumiñskiego w 35 r. œm. oraz ++ z pokrew., z proœb¹ o ¿ycie wieczne

2/w intencji Michaliny z ok. 4 r. ur., z proœb¹ o zdrowie i Bo¿e b³og.
3/z podziêk. za otrzymane ³aski, dar mi³oœci, rodzicielstwa, z proœb¹ o nieustaj¹c¹

opiekê Matki Najœwiêtszej i œwiat³o Ducha œw. we wszystkich poczynaniach dla
Agaty i Oskara z ok. ur.

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (28.09.2022 r.) - Wspomnienie œw. Wac³awa, mecz.
  7.00 1/intencja wolna

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/w intencji ks. dra hab. Józefa Niesyto z ok. ur., dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia,

prosz¹c o ¿yw¹ wiarê, gor¹c¹ mi³oœæ, wiernoœæ ³asce powo³ania i dar zdrowia
2/za + Horsta Mynarka w 8. r. œm., ++ ¿onê Mariê, córkê Janinê, ++ rodziców,

teœciów oraz + Adama Stencla
3/za + mê¿a Andrzeja w kol. r. œm., ++ rodziców i teœciów oraz ++ z rodziny:

Tobiaszów, Szczepañskich i S³upiñskich
CZWARTEK (29.09.2022 r.) - ŒWIÊTO ŒWIÊTYCH ARCHANIO£ÓW MICHA£A,

GABRIELA I RAFA£A
  7.00 1/w intencji Brygidy z ok. 80 r. ur., dziêkuj¹c Bogu za dar wiary i opiekê

MB z proœb¹ o dary Ducha œw. dla solenizantki, rodziny i przyjació³
2/za + Michalinê Chudersk¹ we wspomnienie imienin

  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + Jana Wiewiórê w 5 r. œm.

2/za ++ z rodziny: Kiczków, Ciaszczyków, Piastowiczów i Stró¿ykowskich
3/za + Marka Konika (od rodziny Wójcików)

PI¥TEK (30.09.2022 r.) - Wspomnienie œw. Hieronima, prezb. i dK
  7.00 1/za + Mieczys³awa Goska w 8 r. œm. oraz + Alinê Skruszewicz-Nawrot

2/w intencji Zofii Matyja z ok. 85 r.ur. z podziêkowaniem za dotychczasowe
³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og. i zdrowie

  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Droga Krzyzowa    
18.00 1/za zmar³ych we wrzeœniu:

2/za + Zofiê Czenczek z proœb¹ o dar nieba
3/za ++ dziadków: Katarzynê i W³adys³awa Podsiad³o oraz ++ rodziców: Ja-

ninê i Boles³awa Wnuk z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

SOBOTA (01.10.2022 r.) - Wspomnienie œw. Teresy od Dzieci¹tka Jezus, dz. i dK
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 - w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najœwiêtszej Maryi Panny
14.30 - œlub konkordatowy: Rafa³ Koz³owski  - Anna Traczyñska
16.00 - Msza œw. Chrztów: Popela Witold, Mol Wiktoria  oraz w I rocz. sakr. Chrztu:
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/w intencji Marii i Alfreda z ok. kol. r. œl. z proœb¹ o Bo¿e b³og. i opiekê Matki Bo¿ej

2/za + mê¿a Jana Bogusza w 3 r. œm., ++ rodziców i rodzeñstwo z obu stron

NIEDZIELA (02.10.2022 r.) - XXVII NIEDZIELA ZWYK£A
  7.30 - za + mê¿a Mieczys³awa i ++ rodziców z obu stron
  9.30 - w intencji Julii z ok. ur.  z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹

o zdrowie, dary Ducha œw., opiekê Matki Bo¿ej i Anio³a Stró¿a
11.00 - w intencji Kingi Borowieckiej z ok. 18 r.ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe

³aski z proœb¹ o Bo¿e b³og., dary Ducha œw. i opiekê Matki Bo¿ej
B³ogos³awieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa

12.30 - w intencji Beaty Soko³owskiej z ok. 56 r. ur. z podziêkowaniem za wszelkie
otrzymane ³aski z proœb¹ o dar zdrowia i opiekê Matki Bo¿ej

16.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
17.00 - za + Wojciecha Froelicha z proœb¹ o ³askê ¿ycia wiecznego (od kole¿anek

i kolegów z Zak³adu Systemów Informatycznych Instytutu Informatyki)
20.00 - w intencji Krzysztofa z proœb¹ o zdrowie, opiekê i wype³nienie woli Bo¿ej

w jego ¿yciu za wstawiennictwem Anio³ów Stró¿ów

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (25 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.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na Remont Krypty
Katedry. W przysz³¹ niedzielê (2.10) kolekta bêdzie przeznaczona Wy¿sze Œl¹skie
Seminarium Duchowne w Katowicach.

  3. Osoby, które pragn¹ czytaæ S³owo Bo¿e w czasie liturgii zapraszamy na spotkanie Dia-
konii Liturgicznej w poniedzia³ek (26.09) o godz. 18.45 do kaplicy œw. Józefa.

  4.W œrodê (28.09) swoje urodziny obchodzi ks. dr hab. Józef Niesyto. Zaprasza-
my na Mszê œw. w intencji solenizanta, któr¹ odprawimy o godz. 18.00.

  5. Msza œw. w intencji cz³onków ¯ywego Ró¿añca i Apostolstwa Dobrej Œmierci oraz
spotkanie w ostatni czwartek wrzeœnia zostaje przesuniête i odbêdzie siê w pi¹tek (7.10)
we Wspomnienie NMP Ró¿añcowej, Œwiêto Patronalne ¯ywego Ró¿añca.

  6.W pi¹tek, o godz. 17.15 odprawimy Drogê Krzy¿ow¹, polecaj¹c Bogu dusze zmar³ych.
Wypominki za zmar³ych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabo¿eñstwem.

  7.Od soboty (1.10) rozpoczynamy paŸdziernik. Zapraszamy na nabo¿eñstwa ró¿añcowe,
które odprawiamy w tygodniu o godz. 17.15, zaœ w niedziele o godz. 16.15. Zachêcamy
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20 lat trwania przed Najœwiêtszym Sakramentem

Bractwo Adoracji Najœwiêtszego Sakra-
mentu istnieje w naszej parafii od 2002r.

Wszystko zaczê³o siê 20 lat temu od
kazania ks. Romana Chromego, w któ-
rym zwróci³ uwagê na za-
mkniête drzwi naszego koœcio-
³a i postawi³ retoryczne pyta-
nie, czy tak musi byæ? Po ka-
zaniu grupka osób, z inicjaty-
wy pani Blanki Król, postano-
wi³a utworzyæ Bractwo Adora-
cji. Na pierwsze spotkanie
przysz³o zaledwie 7 osób. Na pocz¹tku
wspólnotê tworzy³y 23 osoby. Adorowa-
no tylko w czwartki i soboty. Z biegiem
czasu grupa siê powiêksza³a i w siódm¹
rocznicê istnienia Bractwa adorowaliœmy
ju¿ siedem dni w tygodniu.

Cz³onkowie Bractwa adoruj¹ Pana Je-
zusa ukrytego w tabernakulum najczê-
œciej jeden raz w tygodniu, w dniu i o
czasie wczeœniej uzgodnionym. W cichej
adoracji trwaj¹ zazwyczaj dwie osoby,
zmieniaj¹ce siê co godzinê. Dziêki temu
adoracja trwa stale od poniedzia³ku do
niedzieli.

Patronem Bractwa jest œw. Ojciec Pio,
który powiedzia³: „Œwiat móg³by istnieæ
bez s³oñca, lecz nie móg³by istnieæ bez
Mszy œw.”

W ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca
odprawiana jest wieczorem Msza œw. w
intencji cz³onków Bractwa i ich rodzin,
a nastêpnie odbywa siê spotkanie forma-
cyjne z ks. opiekunem. Jest wtedy rów-
nie¿ okazja do skorygowania grafiku na
nastêpny miesi¹c.

Obecnie opiekunem duchowym Brac-
twa jest ks. Piotr Lewandowski.

Osoby, które zdecydowa³y siê czynnie
w³¹czyæ do godzinnej adoracji Pana Je-
zusa - czasem z obawami, oporami - zo-
staj¹, bo Pan Bóg przyci¹ga. Dziêki sta-
³ej adoracji, Pan Bóg odczuwalnie staje
siê obecny w ¿yciu parafii. Otwarty ko-
œció³ pozwala parafianom wejœæ i pomo-

dliæ siê wtedy, gdy tego potrzebuj¹.
Kilka osób podzieli³o siê swoimi prze-

myœleniami:
• Adoracja jest nie tylko modlitw¹, ale i

odpoczynkiem od tego zagonione-
go œwiata. Teraz nie pracujê i ado-
rujê nie tylko w czwartki. G³êboko
wierzê, ¿e Pan Jezus jest obecny w
Najœwiêtszym Sakramencie, ponie-
wa¿ chcia³ pozostaæ z nami i towa-
rzyszyæ nam w ziemskiej wêdrów-
ce. Trzeba, ¿ebyœmy pragnêli prze-

bywaæ z Nim na adoracji.
• D³ugo dr¹¿y³a we mnie myœl o podjê-

ciu adoracji. Ze wzglêdu na trudnoœci
obiektywne (choroba w rodzinie) i oba-
wa co powie m¹¿. Jestem po prostu
szczêœliwa, ¿e mogê spêdziæ tê godzinê
w tygodniu „sam na sam” z Panem Jezu-
sem. Nigdy nie jest mi ciê¿ko (choæ cza-
sem zimno) iœæ, aby powierzaæ siebie i
wszystkie sprawy Koœcio³a. Najbardziej
jednak ceniê i pragnê adorowaæ Pana
Jezusa wystawionego w Najœwiêtszym
Sakramencie. Wtedy czujê siê jeszcze
bli¿ej Boga.

• Godzina adoracji Najœwiêtszego Sa-
kramentu jest dla mnie odskoczni¹ od
szarej codziennoœci, która mnie otacza.
W czasie adoracji powierzam Bogu
wszystkich, których spotykam na dro-
gach swego ¿ycia: moj¹ najbli¿sz¹ rodzi-
nê, parafiê, Ojca Œwiêtego i ca³y Koœció³
œwiêty. Swoje intencje modlitewne zamy-
kam w tajemnicach Ró¿añca œwiêtego.

• Ba³am siê, ¿e „nie wysiedzê” ca³ej
godziny. Tymczasem odkry³am, ¿e ta gra-
fikowa godzina zmusza mnie do zatrzy-
mania, a im bardziej jestem zagoniona,
tym wiêcej czasu potrzebujê, by siê wy-
ciszyæ. Czêsto z koñcem adoracji widzê,
jak zbawienny by³ to czas, bo jestem spo-
kojniejsza i nowy sens nadajê temu, co
mnie spotyka. Wyciszona, nape³niona
Bo¿¹ Obecnoœci¹ jakoœ inaczej „zabie-
ram siê” do realizacji swej codziennoœci
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A potem z Matk¹, braæmi, uczniami,
idzie na parê dni do Kafarnaum. Jan nie
zanotowa³ ¿adnych cudów, wiêc mo¿e-
my sobie wyobraziæ, ¿e po prostu sobie
tam rozmawiali, poznawali siê, zaprzy-
jaŸniali ze sob¹. By³ na to czas i prze-
strzeñ do wzrostu œwie¿utkiej wiary
uczniów. Dostali – jak pan m³ody wesel-
ne wino – to, co najbardziej by³o im po-
trzebne. Jezus taki jest. Daje ci to, czego
potrzebujesz, ¿ebyœ móg³ byæ bli¿ej Nie-
go.

J 2, 13-17 „...sporz¹dziwszy sobie bicz
ze sznurków, powypêdza³ wszystkich
ze œwi¹tyni…”

To nie pierwszy raz, kiedy Jezus przy-
chodzi do œwi¹tyni. Jako pobo¿ny ¯yd
by³ tam przynajmniej raz w roku. Teraz
przychodzi i robi porz¹dki. I to jakie!
¯adnych negocjacji, ¿adnego proszenia:
bicz ze sznurków, powywracane sto³y,
zwierzêta i ludzie biegaj¹cy bez³adnie.

To nie ¿aden porz¹dek, to chaos. Tro-
chê jak bez³ad i pustkowie z samego po-
cz¹tku Ksiêgi rodzaju. To jest pocz¹tek
znaków. Najpierw to wino z Kany a po-
tem bicz ze sznurków w œwi¹tyni i cha-
os.

Mo¿e znajdujesz siê w³aœnie w takim
momencie swojego ¿ycia. Cuda, które
Jezus uczyni³ w nim do tej pory wydaj¹
ci siê trochê œmieszne. Do tego masz
poczucie, ze zamiast porz¹dku, On, twój
Bóg, funduje si chaos, bez³ad i bicz ze
sznurków.

Jeœli tak jest, to dobrze. Ciesz siê, bo to
oznacza nowy pocz¹tek. Jezus chce, ¿eby
twoje ¿ycie by³o bardzo dobre. Oczysz-
czone jak ta œwi¹tynia. On tak dzia³a,
¿ebyœ wreszcie naprawdê móg³ byæ z nim
zjednoczony.

J 2, 18-25 „...zburzcie tê œwi¹tyniê, a
Ja w trzy dni wzniosê j¹ na nowo…”

Tu¿ po dialogu Jezusa w faryzeuszami,
Ewangelista wtr¹ca zdanie: „gdy zmar-
twychwsta³, przypomnieli sobie ucznio-
wie Jego, ¿e to powiedzia³ i uwierzyli

Pismu i s³owu, które wyrzek³ Jezus”.
Podobnie by³o w poprzednim fragmen-
cie, w którym nasz¹ uwagê przyci¹ga
gniew Jezusa, bicz ze sznurków i powyw-
racane sto³y. A jest tam takie zdanie:
„Uczniowie Jego przypomnieli sobie, ¿e
napisano: Gorliwoœæ o dom Twój poch³o-
nie Mnie”. S¹ to s³owa psalmu 69 napi-
sanego o wiele wczeœniej.

S¹ takie s³owa, które dostajemy od
Boga. Nie bardzo je rozumiemy, nie bar-
dzo nam pasuj¹, nie za bardzo chcemy
ich s³uchaæ. Potem nagle Bóg na naszych
oczach robi coœ, co te s³owa o¿ywia i
wyjaœnia, t³umaczy i nadaje im sens.
Przypominamy je sobie i zaczynamy je
rozumieæ. Wiemy ju¿ o co chodzi³o i po
co one by³y. I mo¿emy Jemu i w Niego
jeszcze bardziej uwierzyæ. Tylko trzeba
to sobie przypomnieæ.     M.P.

Nasz¹ ziemi¹ obiecan¹ jest niebo -
niebieski Jeruzalem - „Jeruzalem to
miasto na które czekamy”.
- Czas ucieka, wiecznoœæ czeka.
Pomyœl tylko, ¿eby u progu tej wiecz-
noœci Bóg nie musia³ nam powiedzieæ
- „Nie znam Was, bo nigdy nie mieli-
œcie dla mnie czasu” (œw. Jan Pawe³
II)„W domu Ojca mego jest mieszkañ
wiele. Idê wam przygotowaæ miejsce”-
Jezus.
Œmieræ nie jest ostatnim s³owem o lo-
sie cz³owieka. Œmieræ jest przejœciem
do ¿ycia wiecznego, a gdy rozpadnie
siê dom doczesnej pielgrzymki znaj-
dziemy przygotowane w niebie wiecz-
ne mieszkanie. Cz³owiek wierz¹cy po-
winien byæ g³êboko œwiadomy, ¿e
nasz¹ ziemi¹ obiecan¹ jest niebo -
¿ycie wieczne. W to ¿ycie wieczne
nale¿y zainwestowaæ. Zainwestowaæ
w ¿ycie wieczne!
Ka¿de „tak” powiedziane Bogu jest
krokiem ku Niebu, ku ¿yciu wieczne-
mu. Poniewa¿ Pan pragnie nas wszyst-
kich razem z Nim, w jego domu. (Pa-
pie¿ Franciszek)
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i w innym œwietle spostrzegam ludzi, któ-
rych Bóg stawia na mej drodze.

Dwudziestolecie naszego Bractwa sta-
je siê okazj¹ do pog³êbienia duchowoœci
eucharystycznej w naszym koœciele. Li-
czymy, ¿e przy³¹cz¹ siê do nas nowe oso-
by, które zechc¹ ³¹czyæ siê z nami w
modlitwie i adoracji Najœwiêtszego Sa-
kramentu. Zapraszamy na uroczyste
œwiêtowanie rocznicy w czwartek 6
paŸdziernika br. o godz. 17.00, oraz do
w³¹czenia siê do grupy Bractwa Ado-
racji Najœwiêtszego Sakramentu.

W czasie adoracji oraz mszy œw. chce-
my podziêkowaæ Panu Bogu, za dar
otwartego koœcio³a i mo¿liwoœci adora-
cji Pana Jezusa w tabernakulum oraz za
istnienie ponad 100-osobowej wspólno-
ty ludzi otwartych na Bo¿e ³aski i siebie
nawzajem.

„Przed Jezusem obecnym w Najœwiêt-
szym Sakramencie wzbudzaj œwiête
uczucia, rozmawiaj z Nim, módl siê i
trwaj w Objêciach Umi³owanego”. (œw.
Ojciec Pio).          oprac. Dorota Mochnacka

Migawki z ¿ycia naszej parafii

11.09. – O godz.12.30 zosta³a odpra-
wiona zosta³a Msza œw. (suma odpusto-
wa), której przewodniczy³ ks. Proboszcz
Józef W³osek. Koncelebrowali: ks. Ru-
dolf Brom, ks. Proboszcz Krzysztof Szota
(by³y nasz wikariusz) oraz ks. prof. dr
hab. Józef Niesyto, który wyg³osi³ do nas
S³owo Bo¿e.

Po ka¿dej Eucharystii udzielane by³o
b³ogos³awieñstwo relikwiami Krzy¿a Œw.
Równie¿ w tym dniu mo¿na by³o uzy-
skaæ odpust zupe³ny. Czy korzystamy z
dobrodziejstw Koœcio³a? Czy wzbudzi-
liœmy w sobie refleksjê nad wyg³oszonym
S³owem Bo¿ym – czym dla mnie jest
Krzy¿ i czy ja naprawdê jestem prawdzi-
wym chrzeœcijaninem?

12.09. – O godz.9.00 na cmentarzu pa-
rafialnym ks. Proboszcz wraz z ks. prof.

dr hab. odprawili Mszê œw. w intencji
wszystkich zmar³ych z naszej wspólnoty
parafialnej.

13.09. - O godz.18.00 zosta³a odprawio-
na Msza œw. w intencji wszystkich czci-
cieli MB Fatimskiej. Podczas homilii
zosta³ rozwa¿ony temat: „Pocieszyciel-
ka strapionych”. Ks. Dawid podkreœli³,
¿e nikt bardziej od Maryi nie rozumie,
co znaczy byæ strapionym. Dlatego Ma-
ryja jest Pocieszycielk¹ wszystkich tych,
którzy doœwiadczaj¹ bólu i cierpienia. To
Ona wstawia siê za nami u swojego Syna.

Po Eucharystii rozpoczê³o siê czuwa-
nie fatimskie z procesj¹ wokó³ koœcio³a.

15.09. – O godz.18.45 na probostwie
odby³o siê spotkanie ks. Proboszcza z Pa-
rafialn¹ Rad¹ Ekonomiczn¹. Bli¿sze in-
formacje nt. spotkania w protokole PRE
zamieszczonym w gazetce „Byæ bli¿ej”

16.09. - O godz.18.45 w sali Œw. Jana
Paw³a II odby³o siê spotkanie ks. Pro-
boszcza z nowo powo³an¹ Parafialn¹
Rad¹ Duszpastersk¹. Informacje nt. spo-
tkania w protokole PRD zamieszczonym
w gazetce „Byæ bli¿ej”.

17.09. – O godz.18.00 zosta³a odpra-
wiona Msza œw. w intencji ks. Piotra Le-
wandowskiego, który obchodzi³ swoje
urodziny. Pamiêtajmy o Solenizancie
ka¿dego dnia w naszych modlitwach.

Bo¿ena S.

P r o t o k ó ³ ze spotkania Parafialnej
Rady Ekonomicznej Rzymskokatolic-
kiej Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych w
Katowicach.

W spotkaniu Parafialnej Rady Ekono-
micznej, które odby³o siê 15 wrzeœnia
2022 r. wziêli udzia³ nastêpuj¹cy cz³on-
kowie Rady: Zdzis³aw Czenczek, Adam
Jurczyk, Piotr Stasiak. 

Spotkanie rozpocz¹³ ks. Proboszcz Jó-
zef W³osek, witaj¹c zebranych cz³onków
PRE.

Omówienie aktualnie prowadzonych
i planowanych prac.

A. Koœció³.
1. Przy stacjach Drogi Krzy¿owej

umieszczono krzy¿yki z numerami sta-
cji. Brakuj¹ce dwie stacje zostan¹ wyko-
nane do grudnia br.

2. Zakoñczono kompletowanie nowych
³awek oraz klêczników. Na nowe ³awki
zosta³y za³o¿one siedziska.

3. Remont kolejnej czêœci schodów i
posadzki przy wejœciu do koœcio³a gór-
nego z poprawkami zosta³ zakoñczony.

4. Do Komisji Sztuki Sakralnej zosta³y
przekazane materia³y odnoœnie kaplicy
Zmartwychwstania. Czekamy na ich za-
twierdzenie.

5. Zosta³ zakoñczony remont konch
dachowych na koœciele. Ca³kowicie zo-
sta³o wymienione ich poszycie.

6. Prowadzone s¹ rozmowy odnoœnie
pozyskania pomp ciep³a, nowego ekra-
nu do wyœwietlania pieœni oraz nowych
organów w koœciele górnym.

B. Cmentarz.
1. Kontynuowane bêdzie wykonanie

tynków akrylowych w kolumbarium.
2. Ma³a architektura (¿ywop³oty, igla-

ki,drzewa) poddane zostan¹ pielêgnacji.
3. Trwaj¹ przygotowania kolejnych sek-

torów do pochówku.
4. Ks. Proboszcz zwróci³ uwagê na

wysokie koszty wywozu œmieci z cmen-
tarza.

Sprawy bie¿¹ce:
Parafia nie ma d³ugów. Szczególne po-

dziêkowania ca³ej Rady Ekonomicznej
za ofiary wp³acane na konto parafii, ofia-
ry kopertowe i pozosta³e ofiary pieniê¿-
ne. Dziêki nim parafia w tych trudnych
casach kryzysu ekonomicznego i gospo-
darczego mo¿e w³aœciwie funkcjonowaæ
i przeprowadzaæ remonty i inwestycje.

Spotkanie zakoñczono modlitw¹ w in-
tencji parafii.

Protokó³ sporz¹dzi³

Piotr Stasiak

Spotkania z Ewangeli¹
œw. Jana

J 2,1-10 „...odbywa³o siê wesele w
Kanie Galilejskiej…”

Wesele w Kanie. Woda, wino, st¹gwie,
Niewiasta. Tyle razy s³yszeliœmy ten frag-
ment, ¿e czêsto nie zwracamy na niego
uwagi. Zw³aszcza na dwa pierwsze zda-
nia: „Trzeciego dnia odbywa³o siê wese-
le w Kanie Galilejskiej i by³a tam Matka
Jezusa. Zaproszono na to wesele tak¿e
Jezusa i Jego uczniów”.

Niezwyk³e. Maryja ju¿ tam jest – a Je-
zusa dopiero zapraszaj¹. Ona w³aœnie tak
dzia³a. Jest ju¿ obecna, zanim ktoœ po-
prosi do swojego ¿ycia Jezusa, zanim zo-
rientuje siê, ¿e Go potrzebuje, ¿e bez
Niego bêdzie klapa, obciach i wstyd, ¿e
bez Jezusa na weselu jego ¿ycia braknie
wina. Jest ju¿ obecna, zanim ktoœ w ogó-
le pomyœli, ze to Jezus mo¿e byæ rozwi¹-
zaniem najwiêkszego problemu, jaki ma.
Ona taka jest.

Jeœli przychodzi ci dzisiaj na myœl ktoœ,
kto jeszcze nie zaprosi³ do siebie Jezusa,
albo to zaproszenie podar³ i wyrzuci³,
albo twierdzi, ¿e wys³a³, ale zgubi³a je
poczta, albo oznajmia, ¿e nikogo obce-
go na jego weselu nie bêdzie – porozma-
wiaj o nim z Maryj¹.

J 2, 11-12 „… objawi³ swoj¹ chwa-
³ê…”

Jezus objawi³ swoj¹ chwa³ê zamienia-
j¹c wodê w wino. Taki znak na pocz¹-
tek. Nie uzdrowienia, uwolnienia,
wskrzeszenia. Taki cud, ¿e na weselu
mo¿na nie zauwa¿yæ. Trochê jak ¿art.
Wszechmocny Bóg staje siê cz³owiekiem
i na dzieñ dobry produkuje wino.

On w³aœnie taki jest. Nie robi nic na
pokaz. S³u¿y tam, gdzie jest potrzebny.
Z moc¹ dzia³a tam, gdzie cz³owiek nie
mo¿e nic zrobiæ. W tym najpokorniej-
szym s³u¿eniu objawia siê Jego chwa³a
– i to tak, ¿e uczniowie zaczynaj¹ Mu
wierzyæ.
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