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Józefowie Nowego Testamentu – Józef z Arymatei
Refleksja po rekolekcjach

Uczestniczy³am w rekolekcjach, któ-
rych tematem by³o: „Józefowie Nowego
Testamentu. Aktualnoœæ ich postaw”.
Poznaliœmy bli¿ej: Józefa zwanego Kaj-
faszem, Józefa z Arymatei i Józefa Bar-
nabê. Zainspirowa³a mnie postaæ Józefa
z Arymatei. Rekolekcje prowadzi³ ks. dr
hab. Janusz Wilk

Józef z Arymatei by³ bardzo zamo¿nym
¯ydem i wysoko postawionym cz³onkiem
Sanhedrynu. Przygotowa³ dla siebie i
swojej rodziny grób w skale, którego
wykucie by³o dro¿sze ni¿ budowa domu.
Grób ten znajdowa³ siê bardzo blisko
zewnêtrznych murów Jerozolimy, co do-
wodzi³o wysokiej pozycji Józefa w Ra-
dzie. By³ przyjacielem Pi³ata. By³ te¿
uczniem Jezusa, ale kry³ siê tym z oba-
wy przed ¯ydami. (J 19,38) Nie zgadza³
siê z wyrokiem na Jezusa.

Jezus by³ skazañcem politycznym. We-
d³ug prawa, po œmierci - w przeciwieñ-
stwie do skazañców - rzezimieszków -
nie móg³ byæ pochowany w normalnym
grobie, tylko w grobie zbiorowym, albo
w ogóle nie pochowany.

Józef z Arymatei bêd¹c œwiadomym
sytuacji Jezus. Po Jego œmierci na krzy-
¿u poprosi³ Pi³ata, aby móg³ zabraæ cia³o
Jezusa. Pi³at, mimo ¿e by³o ju¿ „po go-
dzinach urzêdowania”, ale ze wzglêdu na
wysokie stanowisko Józefa oraz jako jego
przyjaciel wyda³ zgodê na wydanie cia³a
Jezusa. Józef postanowi³ pochowaæ Je-
zusa w swoim grobie. (Mt 27, 57-60; Mk
15,42-46) Wiedzia³, ¿e wed³ug prawa w

tym grobie ju¿ nigdy nie pochowa niko-
go ze swojej rodziny.

Józef z Arymatei poœwiêci³ tak wiele dla
Jezusa. Nie chodzi³ ca³y czas za Nim, jak
inni uczniowie, ale swoj¹ postaw¹ oka-
za³ wiernoœæ Jezusowi w najgorszym mo-
mencie, kiedy wszyscy odeszli.

Bóg wybra³ Józefa z Arymatei i obda-
rzy³ godnoœciami po to, aby ten wyko-
rzysta³ je i zrobi³ wszystko, ¿eby cia³o
Jezusa godnie pochowaæ.

Z czego my potrafimy zrezygnowaæ dla
Boga?  Czy otrzymujemy coœ, by potem
to wykorzystaæ dla kogoœ ?

Zapraszamy na uroczyste œwiêtowa-
nie rocznicy 20-lecia istnienia grupy
Bractwa Adoracji Najœwiêtszego
Sakramentu w czwartek (6.10). Roz-
poczniemy o godz. 17.00, nastêpnie
Msza œw. w intencji Bractwa. Po Mszy
œw. wszystkich cz³onków Bractwa Ad-
oracji zapraszamy na jubileuszowe
spotkanie przy stole w salce nr 1.

Opiekunowie Bractwa Adoracji:

2002 - 2006 ks. dr Roman Chromy
2006 - 2009 ks. Piotr Kêdzior
2009 - 2016 ks. Marek Noras
2016 - 2018 ks. Joachim Konkol
2018 - 2020 ks. Marek Wachowiak
2020 - 2021 ks. Artur Grabiec
2021 - .......   ks. Piotr Lewandowski

M.P.

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

œw. homilia nt. Królowa Ró¿añca œwiêtego prowadzi do Eucharystii.
  5. Msza œw. w intencji cz³onków ¯ywego Ró¿añca i Apostolstwa Dobrej Œmierci oraz

spotkanie odbêdzie siê w pi¹tek (7.10) we Wspomnienie NMP Ró¿añcowej, Œwiêto Pa-
tronalne ¯ywego Ró¿añca, Rozpoczynamy nabo¿eñstwem ró¿añcowym o godz. 17.15.

  6.W tym tygodniu przypada I czwartek miesi¹ca. Przez ca³y dzieñ bêdzie wystawiony
Najœwiêtszy Sakrament. O godz. 18.00 zapraszamy na Mszê œw. w intencji nowych
powo³añ oraz s³u¿by liturgicznej: lektorów, ministrantów,szafarzy, zakrystianów, organi-
stów i panów pe³ni¹cych pos³ugê kolektowania oraz ich rodzin.

  7.W pi¹tek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszê œw. pierwszopi¹t-
kow¹. Wczeœniej o godz. 16.00 spowiedŸ œw. dla dzieci. Zaœ o godz. 18.00 zapra-
szamy na Mszê œw. pierwszopi¹tkow¹ sprawowan¹ do NSPJ w intencjach
wszystkich rodzin. Kolekta zbierana bêdzie przeznaczona na biedne rodziny.

  8.Pierwsze spotkanie kandydatów do bierzmowania wraz z rodzicami i animatorami
odbêdzie siê w pi¹tek (8.10). O godz. 18.00 zgromadzimy siê na Mszy Œw. a nastêp-
nie na spotkaniu organizacyjnym.

  9.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z pos³ug¹ sakramentaln¹ w sobotê -
8.10. Zg³oszenia prosimy kierowaæ do czwartku w³¹cznie do kancelarii lub zakrystii.

10.Ch³opcy, którzy pragn¹ s³u¿yæ Bogu przy o³tarzu zapraszamy na zbiórki mini-
strantów w soboty o godz. 9.00 w salce ministrantów.

11. Przypominamy o koniecznoœci potwierdzenia zamówionej intencji najpóŸniej na
trzy tygodnie przed terminem Mszy œw.

12.Parafialna Rada Ekonomiczna. Mimo, ¿e pandemia powoli wygasa, pojawia siê wiele
innych problemów zwi¹zanych z kosztami utrzymania parafii –wynikaj¹cych chocia¿by
ze wzrostu cen mediów i remontów. Dlatego Parafialna Rada Ekonomiczna w dalszym
ci¹gu podtrzymuje proœbê o finansowe wsparcie  poprzez wp³aty bezpoœrednio na konto
parafii. Nr konta Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. i MB Uzdrowienia Chorych:  42 1050
1214 1000 0023 1548 9068 tytu³: „darowizna na cele kultu religijnego”. Bóg zap³aæ!

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.

14.Zachêcamy do czytania kolejnego numeru Goœcia Niedzielnego oraz odwiedzania naszej
strony internetowej. Zapraszamy do czytania naszej gazetki parafialnej „Byæ bli¿ej”.

15.Od dzisiejszej niedzieli (2.10) Og³oszenia Duszpasterskie czytamy 7 minut przed
Msz¹ œw.,  a wiêc nie w czasie Eucharystii.

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  (03 - 09  PA•DZIERNIKA 2022)

PONIEDZIA£EK (03.10.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za dusze w czyœæcu cierpi¹ce (intencje ze skarbonki)

2/za + Irenê Kozdra w 30 dniu po œm.
  7.30 - Ró¿aniec 17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/za + Tadeusza Œwiebodê w 19 r. œm. oraz + Józefa Uchnasta w 17 r. œm

2/za ++ rodziców: £ucjê i Alojzego, + brata Jerzego oraz ++ z rodzin: Loch
i Gandyk z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

WTOREK (04.10.2022 r.) - Wspomnienie œw. Franciszka z Asy¿u
  7.00 1/w intencji Doroty w kol. r. ur., dziêkuj¹c za dar ¿ycia i otrzymane ³aski,

z proœb¹ o opiekê Matki Bo¿ej i umocnienie wiary dla niej i jej rodziny
2/za++Halinê,Józefa Rusków,Janinê,Franciszka Nowiñskich,++Cecyliê,Magdalenê

i Józefa Rusków,Katarzynê,Jana Sierantowiczów,++Apoloniê,Szczepana Ci¹ga³ów
  7.30 - Ró¿aniec 17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/z proœb¹ o zdrowie dla Szymona oraz o radoœæ nieba dla ++ z rodzin: Wit-

kowskich, Poradziñskich, Chrzanowskich i Kamiñskich
2/do Mi³osierdzia Bo¿ego za wstawiennictwem Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy,

anio³ów i œwiêtych, o nawrócenie narodu polskiego, zniewolonych przez na³ogi,
zagubionych, tych którzy odwrócili siê od Boga

3/za wstwiennictwem MB Nieustaj¹cej Pomocy w intencji syna Dariusza,
o uzdrowienie duszy i cia³a oraz w intencji sióstr: Aleksandry i Krystyny

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (05.10.2022 r.) - Wspomnienie œw. Faustyny Kowalskiej, dz.
  7.00 1/za ++ ojca Antoniego, jego ¿onê Anielê i córkê Krystynê, ++ synów: Eryka

i Tadeusza oraz + wnuka Sebastiana Mazurów
2/za+mê¿a Wojciecha,++jego rodziców i rodzeñstwo z rodziny Nowok,+brata Mar-

cina,++rodziców i rodzeñstwo Rejbajn,++z pokrewieñstwa i znajomych
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe po³¹czone z nabo¿eñstwem do Matki Bo¿ej Uzdro-

wienia Chorych i  b³ogos³awieñstwem lourdzkim
18.00 1/za+mê¿a i ojca Eugeniusza,++rodz. z obu stron z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

2/za + mê¿a Gintera Kozik w 1 r. œm. i ++ z pokrewieñstwa: Kozik, Duczmal i Wilk
3/za + Jana Wojtalê (od rodziny Glados)

Homilia: Królowa Ró¿añca œwiêtego prowadzi do Eucharystii
CZWARTEK (06.10.2022 r.) - Dzieñ powszedni
   7.00 1/za + Henryka ¯ak, ++ jego rodziców - o radoœæ ¿ycia wiecznego (od kuzynki)

2/do Mi³osierdzia Bo¿ego za wstawiennictwem Matki Bo¿ej za tragicznie
zmar³ego S³awomira Ludwikowskiego, z proœb¹ o dar nieba

  7.30 - Ró¿aniec 17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/o nowe powo³ania kap³añskie i zakonne z naszej parafii

2/w intencji s³u¿by liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów,
organistów i panów pe³ni¹cych pos³ugê kolektowania oraz ich rodzin

3/w intencji Bractwa Adoracji Najœw.Sakr. z ok. 20-lecia istnienia, z proœb¹ o wstaw.
Œw. Ojca Pio, Bo¿e b³og. i potrzebne ³aski dla za³o¿ycieli, by³ych i obecnie pos³ugu-
j¹cych kap³anów oraz wszystkich cz³onków, a dla ++ o radoœæ ¿ycia wiecznego

PI¥TEK (07.10.2022 r.) - Wspomnienie NMP Ró¿añcowej
  7.00 - w intencji Bogu wiadomej 7.30 - Ró¿aniec

16.30 - Msza œw. szkolna:  intencja wolna
Homilia: Maryja jest Matk¹ nadziei

17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin    

2/w intencji cz³onków ¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej œmierci z oka-
zji Œwiêta Patronalnego ¯ywego Ró¿añca z proœb¹ o duchowy rozwój wspól-
noty, ³askê umi³owania modlitwy i wytrwania w odmawianiu ró¿añca

3/za + Irenê Kozdra (od s¹siadów)
Homilia: Maryja uczy nas wiary

SOBOTA (08.10.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/za + Jacka £osika w kol. r. œm., ++ Mariannê, Helenê i Franciszka Nowaków,

++ Stanis³awa i Grzegorza Drabów oraz ++ z rodziny: Nowaków i Wiêc³awów
2/za + ¿onê Mariê, ++ rodziców z obu stron i + szwagra Tadeusza
3/w intencji Agaty z ok. ur., z proœb¹ o Bo¿e b³og., opiekê MB i ³askê nawrócenia

17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/za + Teodora  Klosek w 23 r. œm.

2/za + Krystynê Œwierk w 10 r. œm.
NIEDZIELA (09.10.2022 r.) - XXVIII NIEDZIELA ZWYK£A
  7.30 - w intencji Klary w 3 r. ur. z podziêkowaniem za dotychczasowe ³aski,

z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê
  9.30 - do Mi³osierdzia B. za wstaw. MB Nieustaj¹cej Pomocy, w intencji Anny i Marcina

z proœb¹ o b³og. Bo¿e, dary Ducha œw. i opiekê MB, anio³ów stró¿ów i Patronów
11.00 - w intencji Krystyny z ok. 80 r. ur., dziêkuj¹c za otrzymane ³aski, z proœb¹

o Bo¿e b³og. i zdrowie dla solenizantki i ca³ej rodziny
12.30 - w intencji £ucji z ok. 90 r. ur. z podziêkowaniem za dotychczasowe ³aski,

z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê b³og. i wstawiennictwo Matki Bo¿ej (Te Deum)
16.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
17.00 - w intencji Barbary z ok. 75 r. ur., z podziêkowaniem za otrzymane ³aski,

z proœb¹ o zdrowie
i dalsz¹ Bo¿¹ opiekê (Te Deum)

20.00 - intencja wolna Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (2 paŸdziernika 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://w
ww.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, remont schodów wyjœciowych oraz remont konch dachowych.
Bêdzie je mo¿na z³o¿yæ w przysz³¹ niedzielê - 9 paŸdziernika.

  3. Zapraszamy na nabo¿eñstwa ró¿añcowe, które odprawiamy w tygodniu o godz.
17.15, zaœ w niedziele o godz. 16.15. Zachêcamy do udzia³u i przypominamy
o mo¿liwoœci zyskania odpustu zupe³nego przez wype³nienie tej pobo¿nej praktyki.

  4.W œrodê (6.10), nabo¿eñstwo ró¿añcowe po³¹czymy z nabo¿eñstwem do Matki
Bo¿ej Uzdrowienia Chorych i b³ogos³awieñstwem lourdzkim. W czasie Mszy
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Protokó³ z  16 wrzeœnia 2022 r.
ze spotkania cz³onków Parafialnej Rady Duszpasterskiej IV kadencji

• Zebranie rozpocz¹³ ksi¹dz Proboszcz
Józef W³osek.

• Powita³ nowych cz³onków Parafialnej
rady Duszpasterskiej IV kadencji.

• Podziêkowa³ poprzedniej Radzie za
zaanga¿owanie w sprawy parafialne.

1. Spotkanie dotyczy³o nastêpuj¹cych
spraw duszpasterskich:

a) Przedstawienie organizacji pracy
duszpasterskiej na rok 2022/2023 z
uwzglêdnieniem pos³ugi ka¿dego kap³a-
na.

b) Przedstawienie ks. Krzysztofa Mocz-
ko, nowego kap³ana pos³uguj¹cego w na-
szej parafii od wrzeœnia 2022 r.

c) Aktualizacji list cz³onków grup i dia-
koni parafialnych oraz ponowienie ape-
lu do cz³onków Diakonii i Grup Parafial-
nych o zamieszczanie na bie¿¹co, w Ga-
zetce „Byæ bli¿ej”, œwiadectw wiary, ce-
lem wskrzeszenia wiary u innych i za-
chêcanie ich do zaanga¿owania w ¿ycie
parafialne. Poproszono aby systematycz-
nie odmawiaæ modlitwy na spotkaniach
za grupy i diakonie, w celu wzmocnie-
nia jednoœci w ww. wspólnotach. Propa-
gowaæ  ideê „z ma³ych wspólnot do du-
¿ych wspólnot, z grup parafialnych do
parafii”.

d) Nowego Programu Duszpasterskie-
go na rok 2022/2023 zatytu³owanego
„WIERZÊ W CHRYSTUSOWY KO-
ŒCIÓL”. Program rozpoczyna siê tema-
tem „Wierzê w jeden, œwiêty i powszech-
ny Koœció³.”

e) Propozycji zmiany czytania og³oszeñ
parafialnych tj. og³oszenia czytane przed
msz¹ œw. lub w ogóle z nich  zrezygno-
waæ i poleciæ czytanie ich w Gazetce.
Czytanie og³oszeñ przed Msz¹ œw., po-
zwoli na wyd³u¿enie dziêkczynienia oraz
skierowanie dobrego s³owa do wiernych
zgromadzonych na mszy œw. Intencja jest
taka, aby wyeliminowaæ z eucharystii
wszystkie zbêdne informacje, które za-

k³ócaj¹ jej porz¹dek. Zmiana zostanie
wprowadzona od 1.10.br.

f) Wstêpna propozycja zmiany porz¹d-
ku nabo¿eñstw planowana od wiosny
2023 r. (Temat jeszcze omawiany przez
cz³onków PRD).

g) Op³at intencji mszalnych – czy po-
wszechnie przyjêta kwota (50 z³) jest wy-
starczaj¹ca do przygotowania oprawy
mszy œw.? Ww. sprawa jeszcze wymaga
omówienia i analizy.

h) Propozycji utworzenia Grobu Dziec-
ka Nienarodzonego / Utraconego. Spra-
wa powo³ania Fundacji, Komitetu czy
innego organu organizacyjnego bêdzie
jeszcze analizowana i konsultowana z
PRD w zale¿noœci od zainteresowania
oddolnego i zaanga¿owania wiernych w
to dzie³o.

i) Spraw zwi¹zanych z epidemi¹ – przy-
pomniano o przestrzeganiu opracowa-
nych i wdro¿onych procedur, przez
wszystkich uczestników Mszy œw. i na-
bo¿eñstw.

j) Tegorocznych odwiedzin duszpaster-
skich – Ks. Proboszcz rozwa¿a kilka wa-
riantów i form odwiedzin duszpaster-
skich jakie zostan¹ przyjêta w tym roku:

a. spotkañ kolêdowych w koœciele wg
wyznaczonego harmonogramu,

b. tradycyjnych odwiedzin duszpaster-
skich w domach,

c. odwiedzin na indywidualne zaprosze-
nie parafian.

Ww. kwestia bêdzie jeszcze omawiana.
Dla przypomnienia, msze kolêdowe –

stanowi¹ nowoœæ w parafii i ciesz¹ siê
zainteresowaniem i aprobat¹ “ze strony
wiernych. Ubieg³oroczne, umo¿liwi³y, w
czasie pandemii, spotkanie z duszpaste-
rzami i zawierzenie rodzin Bogu oraz
otrzymanie b³ogos³awieñstwa dla wszyst-
kich uczestników spotkania. Uczestnicy
w/w spotkañ otrzymali „pami¹tki” – kre-
dê, tekst modlitwy.

3

Migawki z ¿ycia naszej parafii

20.09. – O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. We wprowadze-
niu ks. Dawid nawi¹za³ do Ewangelii z
dnia (£k 8, 19-21) zwracaj¹c uwagê, ¿e
nale¿ymy do wspólnoty Koœcio³a, do
przyjació³, braci i sióstr Chrystusa jeœli
s³uchamy s³owa Bo¿ego i wype³niamy je.
Ks. Dawid zaproponowa³, abyœmy ws³u-
chali siê w s³owa Ewangelii (£k 8, 19-
21) i jeszcze raz odpowiedzieli sobie na
pytanie: „Czy ja pragnê trwaæ przy Chry-
stusie, byæ Jego bratem, siostr¹, s³uchaæ
Jego s³owa i wype³niaæ je w swoim co-
dziennym ¿yciu”. Modlitwa zakoñczy³a
siê indywidualnym b³ogos³awieñstwem
oraz Apelem Jasnogórskim.

21.09. – O godz.19.00 w sali Œw. Jana
Paw³a II rozpoczê³o siê pierwsze spotka-
nie II edycji kursu Alpha. Na spotkaniu
poruszone by³y sprawy organizacyjne
oraz zosta³ wyœwietlony film pt. „Czy jest
w ¿yciu coœ wiêcej?”.

21.09 - o godz. 18.45 w salce nr 2 od-
by³o siê pierwsze po wakacjach spotka-
nie grupy parafialnej KIK. Po przenie-
sieniu do innej parafii naszego dotych-
czasowego Opiekuna ks. Artura Grabca,
ks. Proboszcz przedstawi³ nam nowego
Opiekuna, ks. Profesora Józefa Niesyto.
Spotkanie poœwiêcone zosta³o przygoto-

waniu tematów do omówienia na nastêp-
nych spotkaniach do czerwca przysz³e-
go roku. Po wzajemnych uzgodnieniach
wyodrêbnione zosta³y nastêpuj¹ce czte-
ry g³ówne tematy:

1. Ogólnopolska synteza synodu - ja-
kich zmian chc¹ wierni? 

2. Przejaw fa³szywego ekumenizmu w
Koœciele po Soborze Watykañskim II 

3. Koœció³ otwarty na wspó³czesny
œwiat - zagra¿a tradycji Koœcio³a. 

4. Przedsoborowa tradycja oraz przy-
sz³oœæ Koœcio³a Katolickiego.

Nastêpnie ks. Opiekun zinterpretowa³
szerzej poszczególne tematy spotkañ ilu-
struj¹c je przyk³adami z w³asnej prakty-
ki duszpasterskiej w Kanadzie i we Fran-
cji. W dyskusji swoje propozycje i prze-
myœlenia przedstawili równie¿ uczestni-
cy spotkania. AP/JN

22.09. – O godz.18.45 rozpoczê³o siê
nabo¿eñstwo do Œw. Rity. Po odczytaniu
przez ks. Proboszcza  próœb i podziêko-
wañ przez wstawiennictwo Œw. Rity od-
mówiona zosta³a litania do Patronki
spraw beznadziejnych. Nastêpnie ks. Jó-
zef podzieli³ siê swoimi prze¿yciami z
pobytu na nabo¿eñstwie do Œw. Rity w
G³êbinowie. Ks. Proboszcz podkreœli³, ¿e
wielkoœci¹ Koœcio³a jest to, ¿e ca³a
wspólnota otacza modlitw¹ wszystkie
osoby, które wymieniane s¹ w podawa-
nych intencjach, a niejednokrotnie nie s¹
one nam znane. Nabo¿eñstwo zakoñczy-
³o siê pob³ogos³awieniem ró¿ oraz b³o-
gos³awieñstwem relikwiami Œw. Rity.

23.09. – O godz.19.00 w sali Œw. Jana
Paw³a II odby³o  siê spotkanie formacyj-
ne dla osób nale¿¹cych do Duszpaster-
stwa Ma³¿eñstw. Tematem spotkania by³a
„Œwiêtoœæ” (czym dla mnie jest œwiêtoœæ,
kim dla mnie jest œwiêty cz³owiek). Pod-
czas spotkania ogl¹daliœmy równie¿ film
pt. „Bez jednego drzewa las lasem zo-
stanie”. Spotkanie zakoñczy³o siê mo-
dlitw¹ wspólnot oraz b³ogos³awieñstwem
Bo¿ym udzielonym przez naszego opie-
kuna ks. Krzysztofa.        Bo¿ena S.

Zmartwychwstanie Jezusa,
Wniebowst¹pienie Jezusa,
Zes³anie Ducha Œwiêtego,
Wniebowziêcie Najœwiêtszej Maryi Panny,
Ukoronowanie Matki Bo¿ej na Królow¹
Nieba i Ziemi.

Kiedy odmawia siê ró¿aniec?
- radosne tajemnice ró¿añca – odmawia

siê w poniedzia³ek i sobotê,
- œwietliste tajemnice ró¿añca – odma-

wia siê w czwartek,
- bolesne tajemnice ró¿añca – odmawia

siê we wtorek i pi¹tek,
- chwalebne tajemnice ró¿añca – odma-

wia siê w œrodê i niedzielê.
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2. Zg³oszenie przez cz³onków PRD
uwag, wniosków i pytañ zwi¹zanych z
organizacj¹ i uczestnictwem parafian
w ¿yciu parafii.

Spotkanie Parafialnej Rady Duszpaster-
skiej zakoñczono wspóln¹ modlitw¹ w
intencji Grup i Diakoni parafialnych oraz
ca³ej naszej Parafii.

Protokó³ sporz¹dzi³a:

B. Karcz - Sekretarz  PRD

Œwiêto Œwiêtych Archanio³ów
Micha³a, Rafa³a i Gabriela

Anio³owie s¹ „duchami przeznaczo-
nymi do us³ug, pos³anymi na pomoc
staraj¹cym siê posi¹œæ zbawienie”, by
im objawiæ plany Stwórcy, by ich bro-
niæ przed szatanem.

Œwiêto Œwiêtych Archanio³ów Micha-
³a, Rafa³a i Gabriela jest wyj¹tkowe, gdy¿
czcimy œwiêtych, ale nie ludzi tylko anio-
³ów nazywanych Archanio³ami: Micha-
³a, Gabriela i Rafa³a. Oprócz anio³ów
stró¿ów danych ka¿demu cz³owiekowi,
Bóg powo³a³ do istnienia tak¿e anio³ów,
którym wyznaczy³ szczególne misje i
zadania do wykonania. Ich zadanie wy-
ra¿a imiê jakie posiadaj¹.

Wed³ug Pisma Œwiêtego Micha³, Ga-
briel i Rafa³ to trzej spoœród siedmiu Ar-
chanio³ów stoj¹cych przed Bogiem.

Archanio³ Micha³ – Jego imiê zna-
czy „Któ¿ jak Bóg?” W tradycji biblijnej
uznany za szczególnego opiekuna naro-
du Wybranego i Koœcio³a. W Apokalip-
sie przedstawiony jako przywódca zastê-
pów anielskich w walce z Szatanem. Kie-
dy szatan zbuntowa³ siê i wyst¹pi³ prze-
ciwko Bogu, archanio³ Micha³ wyst¹pi³
przeciwko niemu jako pierwszy. Jego
podstawowym pos³annictwem jest zatem
walka o chwa³ê i czeœæ Boga. Archanio³
Micha³ jest patronem wielu zawodów -
 z³otników, ¿o³nierzy, aptekarzy, kraw-
ców, szklarzy, malarzy, piekarzy czy kup-
ców. Co ciekawe, wzywany jest tak¿e w
przypadku wyst¹pienia b³yskawic i nie-

pogody. Wstawiaj¹c siê u Boga za ludŸ-
mi umieraj¹cymi, jest równie¿ postrzega-
ny jako patron umieraj¹cych. 

Archanio³ Gabriel – Jego imiê zna-
czy „Bóg jest Moc¹”. Jest specjalnym
pos³annikiem Boga w zapowiadaniu nie-
zwyk³ych wydarzeñ zbawczych. To on
przepowiedzia³ przyjœcie Mesjasza pro-
rokowi Danielowi, a wed³ug Ewangelii
œw. £ukasza by³ pos³any do Zachariasza
i do Maryi w dniu zwiastowania. Uzna-
wany jest za opiekuna Œwiêtej Rodzi-
ny, powszechnie uwa¿a siê go te¿ za anio-
³a-pos³añca. Koœció³ katolicki uznaje go
za patrona telefonu, radia i telewizji. Jest
tak¿e opiekunem dorêczycieli, urzêdni-
ków pocztowych, pos³añców.

Archanio³ Rafa³ – Jego imiê ozna-
cza „Bóg uzdrawia”. Sam siebie przed-
stawia, jako tego, który zanosi modlitwy
ludzi przed tron Bo¿y. Wed³ug Ewange-
lii œw. Jana jest on ³¹czony z sadzawk¹
Betesda w Jerozolimie, gdzie dokonywa-
³y siê liczne uzdrowienia. Ze wzglêdu na
rolê jak¹ odegra³ w Ksiêdze Tobiasza,
Rafa³ zosta³ uznany za patrona apteka-
rzy, lekarzy, pacjentów, a tak¿e emigran-
tów, pielgrzymów, uchodŸców, podró¿-
ników i ¿eglarzy.

Œwiêto œw. Archanio³ów Micha³a, Ga-
briela i Rafa³a, zwraca nasz¹ uwagê na
istnienie œwiata niebiañskiego “i ¿ycia
wiecznego z Bogiem, którym ciesz¹ siê
ju¿ dziœ anio³owie.

Liturgiczne œwiêto tych trzech Archa-
nio³ów jest dobr¹ okazj¹, by na nowo
uœwiadomiæ sobie jaki jest cel naszej
ziemskiej wêdrówki i zwi¹zanych z ni¹
trudów i wysi³ków. Jest to wa¿ne zw³asz-
cza w dzisiaj, w wielu wymiarach ota-
czaj¹cej nas rzeczywistoœci, kiedy pró-
buje siê wymazaæ z pola widzenia cz³o-
wieka pierwiastek nadprzyrodzony i per-
spektywê ¿ycia wiecznego z Bogiem.

Polecamy Litaniê do archanio³ów œw.
Micha³a, Gabriela i Rafa³a.

BKK

ŒW. BRUNO KARTUZ, 6.X
Urodzi³ siê w niemieckiej Kolonii ok.

1032r. By³ najpierw kanonikiem, potem
zosta³ mnichem, ¿yj¹cym w pustelni.
Jako miejsce odosobnienia wybra³ Char-
treuse, miejscowoœæ w górskiej dolinie
podarowanej mu przez Hugona, biskupa
Grenoble. Osiedli³ siê tutaj i spêdza³ czas
na ci¹g³ej modlitwie, milczeniu, rêcznej
pracy i przepisywaniu ksi¹g;  Ostatecz-
nie za³o¿y³ w Chartreuse wspólnotê kar-
tuzów. Inspiracj¹ ich pos³ugi by³y regu³a
benedyktyñska i wschodni monastycyzm.

Jest patronem Zakonu Kartuzów, Nie-
miec, Kolonii, kaszubskiego miasta Kar-
tuzy.

Jak odmawiaæ ró¿aniec?
Modlitwê ró¿añcow¹ nale¿y rozpocz¹æ

od prze¿egnania siê znakiem krzy¿a oraz
odmówienia modlitw: „Wierzê w Boga”,
„Ojcze Nasz”, 3 razy „Zdrowaœ Maryjo”,
„Chwa³a Ojcu” oraz „O mój Jezu”. Po-
prawne odmawianie ró¿añca oznacza
odmawianie modlitwy oraz medytacjê w
tym samym czasie. Rozpoczynaj¹c roz-
wa¿anie tajemnicy nale¿y: podaæ nazwê
tajemnicy ró¿añca (np. bolesna), odmówiæ
„Ojcze nasz”, powtórzyæ 10 razy „Zdro-
waœ Maryjo”, wypowiedzieæ „Chwa³a
Ojcu” na czeœæ Trójcy Œwiêtej, Na zakoñ-
czenie ka¿dej dziesi¹tki, po modlitwie
„Chwa³a Ojcu”, dodaje siê najczêœciej: „O
mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, za-
chowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadŸ

MODLITWA

KONTEMPLACYJNA

Bóg siê zbli¿a. Jedynie
dusza mo¿e dosiêgn¹æ
tego, który zst¹pi na o³-
tarz i który jest Synem
Ojca. Bêdê siê modli³ w
ciszy, skierujê na Niego

spojrzenie wiary ufnej i mi³uj¹cej. Niech
owocem zjednoczenia ze S³owem Ojca
bêdzie doœwiadczenie pe³ni i nieskoñczo-
na mi³oœæ.

wszystkie dusze do nieba i dopomó¿ szcze-
gólnie tym, którzy najbardziej potrzebuj¹
Twojego Mi³osierdzia”.

Z kolei po zakoñczeniu jednej czêœci
mo¿na pomin¹æ modlitwy wstêpne i
przejœæ od razu do kolejnej czêœci. Na
koniec ca³ego ró¿añca odmawia siê mo-
dlitwê „Pod Twoj¹ obronê”: Pod Twoj¹
obronê uciekamy siê, œwiêta Bo¿a Rodziciel-
ko, naszymi proœbami racz nie gardziæ w
potrzebach naszych, ale od wszelakich z³ych
przygód racz nas zawsze wybawiaæ. Panno
chwalebna i b³ogos³awiona. O Pani nasza,
Orêdowniczko nasza, Poœredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas
pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swo-
jemu Synowi nas oddawaj. Amen. Ró¿aniec
koñczymy znakiem krzy¿a (W imiê Ojca i
Syna i Ducha Œwiêtego. Amen).

Tajemnice (czêœci) ró¿añca to elemen-
ty wszystkich czterech czêœci ró¿añca, a
ka¿da z nich zawiera piêæ tajemnic.
£¹cznie jest 20 tajemnic ró¿añca.
Wszystkie tajemnice ró¿añca opisuj¹ zda-
rzenia z ¿ycia Jezusa i Maryi. Mo¿na je
okreœliæ jako streszczenie Ewangelii.

Tajemnice radosne:
Zwiastowanie Najœwiêtszej Maryi Panny,
Nawiedzenie œw. El¿biety,
Narodziny Jezusa,
Ofiarowanie Jezusa w œwi¹tyni,
Odnalezienie Jezusa w œwi¹tyni.

Tajemnice œwiat³a:
Chrzest Jezusa w Jordanie,
Wesele w Kanie Galilejskiej,
G³oszenie Królestwa Bo¿ego,
Przemienienie na górze Tabor,
Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice bolesne:
Modlitwa Jezusa w Ogrójcu,
Biczowanie Jezusa,
Cierniem ukoronowanie,
Droga krzy¿owa,
Ukrzy¿owanie.

Tajemnice chwalebne
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