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

9 paŸdziernika 2022

ŒW. TERESA Z AVILLI, 15.X

Jej najwa¿niejszym dzie³em by³a refor-
ma Zakonu Karmelitanek. Œwiêta Teresa
by³a kobiet¹ zdecydowan¹ w dzia³aniu,
rozmodlon¹ i bardzo radosn¹. Lubi³a
œpiewaæ pieœni kastylijskie, tañczy³a z
kastanietami w rêku. Mia³a tez poczucie
humoru i bardzo stara³a siê nie narzekaæ.
Jak g³osi jedna z opowieœci, podczas jed-
nej ze „s³u¿bowych” wypraw, do tego
przy niezbyt przychylnej pogodzie, w
wozie, którym jecha³y siostry, pêk³a oœ.
Zmêczona podró¿¹ i schorowana Teresa
westchnê³a w duszy do Pana i zapyta³a
Go, dlaczego, skoro jad¹ wype³niæ Jego
wolê, On tak ciê¿ko je doœwiadcza. Na
to Jezus odpar³, ¿e takie doœwiadczenia
zsy³a na swoich przyjació³, aby mogli
dziêki nim wzrastaæ duchowo. Œwiêta,
niewiele myœl¹c, odpar³a: „To ju¿ siê nie
dziwiê, ¿e masz ich tak niewielu!”.

Kiedy odkry³a, ¿e najlepszym lekar-
stwem dla rozrywanego brakiem jedno-
œci Koœcio³a, bêdzie powrót do ¿ycia ca³-
kowicie poœwiêconego Bogu przez mo-
dlitwê, kontemplacjê, adorowanie Naj-
œwiêtszego Sakramentu, nic ju¿ nie mo-
g³o jej powstrzymaæ od zak³adania ko-
lejnych Karmelów.

Jest patronk¹ chorych (zw³aszcza na
migreny i kardiologicznie) i dusz w
czyœæcu cierpi¹cych

Z okazji Dnia Nauczyciela Dla
wszystkich nauczycieli, z okazji ich
œwiêta, najserdeczniejsze ¿yczenia
trwania w powo³aniu jakim jest
kszta³towanie od najm³odszych lat
drugiego cz³owieka oraz kilka do-
brych rad zaczerpniêtych od na-
uczycielki z pasj¹:

• Ucz mi³oœci do drugiego cz³owieka
i samego siebie.

• Ucz wra¿liwoœci i pokory wobec
przyrody

• Rozwijaj pasje, zainteresowania
i umiejêtnoœci

• Rozpalaj w sercach i umys³ach ra-
doœæ odkrywania œwiata

• Motywuj do dzia³ania
• Pomagaj zrozumieæ œwiat
• Pamiêtaj! Jakim jesteœ cz³owiekiem,

takim bêdziesz nauczycielem!

MODLITWA ŒW. TERESY

Daj mi œmieræ albo ¿ycie, daj si³y czy
s³aboœci, karm mnie wzgard¹ obficie lub
chlebem szczêœliwoœci. Daj mi pokój lub
walkê, w której bym siê drêczy³a, daj
wszystko, tylko powiedz, co chcesz, abym
czyni³a?       AP

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

³ych. Bêdziemy jak zawsze odprawiaæ Msze œw. i nabo¿eñstwa za zmar³ych
zalecanych w wypominkach. Wypominki za dusze zmar³ych mo¿emy sk³adaæ
w zakrystii lub kancelarii, wypisuj¹c je na specjalnych kartkach, które znajduj¹ siê
na stojakach przy wyjœciu z koœcio³a. Imiona i nazwiska zmar³ych prosimy wpisy-
waæ drukowanymi literami.

10.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.

11. 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!

12.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 bê-
dzie 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 kap³anowi, który spowiada obok.
W konfesjonale tym spowiadamy równie¿ na siedz¹co.

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

14.W przysz³¹ niedzielê (16.10) obchodzimy XXII Dzieñ Papieski pod has³em:
„Blask Prawdy”. M³odzie¿ oazowa przed koœcio³em bêdzie zbieraæ ofiary mate-
rialne na fundacjê „Dzie³o Nowego Tysi¹clecia” - fundusz stypendialny na rzecz
wyrównywania szans edukacyjnych wybitnie uzdolnionej i ubogiej m³odzie¿y.
Stypendia przyznawane s¹ gimnazjalistom, licealistom i studentom.

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 (10 - 16  PA•DZIERNIKA 2022)

PONIEDZIA£EK (10.10.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ rodziców: Bronis³awa i El¿bietê Chwila, Józefê i Antoniego Kania, \

z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
2/za + mê¿a Andrzeja w 7 r. œm., ++ rodziców: Mariê i Stanis³awa, ++ te-

œciów: Janinê i Konrada oraz + brata Henryka
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/w intencji wszystkich cz³onków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/za + mê¿a, ojca, dziadka i pradziadka: Jana D¹browskiego w 10 r. œm.
Homilia: S³u¿ba we wspólnocie Koœcio³a

WTOREK (11.10.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/intencja wolna

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/za + mê¿a Józefa Odelgê w 18 r. œm., ++ syna Stanis³awa i synow¹ Gra¿ynê,

++ rodziców: Franciszkê i Jacka, ++ siostry: Helenê i Mariê, ++ braci: Jana i Stefana
2/za + matkê Karolinê Turek w kol. r. œm., ++ tatê Szczepana i brata Jana oraz

++ szwagrów: Józefa i Karola
ŒRODA (12.10.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/intencja wolna

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/za + matkê Wandê, ++ z pokrewieñstwa i + Andrzeja £aszka w 1 r. œm.

2/za ++ rodziców: Mariê i Józefa, + brata Antoniego, ++ z rodzin: Zaj¹c i Herdzina
CZWARTEK (13.10.2022 r.) - Wspomnienie b³. Honorata KoŸmiñskiego, prezb.
  7.00 1/intencja wolna

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 - Czuwanie Fatimskie - wprowadzenie figury MB Fatimskiej

1/w intencji czcicieli Matki Bo¿ej Fatimskiej
2/za + ojca Czes³awa Ogórka we wspomnienie urodzin, + mamê Wandê,

++ rodziców i rodzeñstwo z obu stron
3/za + Tadeusza Misiaka w kol. r. œm., z proœb¹ o radoœæ nieba

Homilia: Przyczyna naszej radoœci
18.30 - Godzina Fatimska i nabo¿eñstwo ró¿añcowe
PI¥TEK (14.10.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + Krystynê Krzanowsk¹-Mielnick¹

2/za ++ rodziców: Matyldê i Ewalda
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/intencja wolna

2/za + mê¿a Mariana ¯y³kê w 13 r. œm., ++ rodziców z obu stron oraz wszyst-
kich ++ z rodzin: ¯y³ków, Boguszów, Szczygielskich i Grochowskich

3/za + Amaliê Bekier (od s¹siadów z ul. Tysi¹clecia 35)

SOBOTA (15.10.2022 r.) - Wspomnienie œw. Teresy od Jezusa, dz. i dK
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/za + ¿onê Mariê, ++ rodziców z obu stron i + szwagra Tadeusza

2/intencja wolna
3/intencja wolna

17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/za + ¿onê Jadwigê Or³owsk¹-Libera w 10 r. œm.

2/intencja wolna
NIEDZIELA (16.10.2022 r.) - UROCZYSTOŒÆ ŒW. JADWIGI ŒL¥SKIEJ, g³. patronki Œl¹ska
  7.30 - za + Jadwigê Griessgraber i + jej mê¿a
  9.30 - za + ¿onê Joannê Saba w 6 r. œm. i ++ rodziców: Aleksandra i Genowefê
11.00 - w intencji Hani Pi¹tek z proœb¹ o Bo¿e b³og., dary Ducha œw. i opiekê Matki Bo¿ej
12.30 - w intencji Jana z ok. 80 r. ur., z podziêkowaniem za otrzymane ³aski, z proœb¹

o Bo¿e b³og. dla solenizanta, ¿ony oraz dzieci z rodzinami (Te Deum)
16.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
17.00 - za + ¿onê Urszulê £azik w 13 r. œm. i ++ rodziców z obu stron
20.00 - za + Elfrydê Bednarz

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (9 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://
www.youtube.com/c/ParafiaTD.

  2.Zapraszamy na nabo¿eñstwa ró¿añcowe, w tygodniu o godz. 17.15, zaœ w niedziele
o godz. 16.15.

  3.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne i kopertowe sk³adane dzisiaj na po-
trzeby naszego koœcio³a - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzy¿o-
wej w koœciele górnym, remont schodów wyjœciowych oraz remont konch
dachowych. W przysz³¹ niedzielê (16.10) kolekta na Misje.

  4. Od poniedzia³ku (10.10) Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne do
czerwca 2023 r. Zadbajmy o to, by w niedziele rezerwowaæ intencje mszalne za
¿ywych, a wiêc urodziny, jubileusze itp. Intencje mszalne przyjmujemy indywi-
dualnie w Kancelarii Parafialnej a nie przez telefon.

  5.W poniedzia³ek (10.10) o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystiê wszystkich
cz³onków diakonii i grup parafialnych. Mszê œw. odprawimy za nich, prosz¹c
o b³ogos³awieñstwo Bo¿e w ich s³u¿bie dla naszej wspólnoty. Homilia nt. S³u¿ba
we wspólnocie Koœcio³a. Po Mszy œw spotkanie formacyjne w koœciele.

  6.We wtorek o godz. 16.30 odbêdzie siê spotkanie Zespo³u Charytatywnego. Za-
praszamy wszystkich chêtnych, którzy pragn¹ s³u¿yæ wœród naszych chorych oraz
zajmowaæ siê celami charytatywnymi w naszej wspólnocie parafialnej.

  7.Prawnik dy¿uruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  8.W czwartek (13.10) wspominamy dzieñ objawieñ Matki Bo¿ej w Fatimie. Za-

praszamy wszystkich na ostatnie w tym roku CZUWANIE FATIMSKIE, które
rozpoczniemy o godz. 18.00 Msz¹ œw. w intencji wszystkich czcicieli MB Fatim-
skiej. Homilia nt. Przyczyna naszej radoœci. Po Eucharystii Godzina Fatimska.
Wszystkie proœby i podziêkowania do MB prosimy sk³adaæ do skarbony przy zakry-
stii. Na nabo¿eñstwo prosimy przynieœæ œwiece z okapnikiem. W tym dniu nabo-
¿eñstwo ró¿añcowe odprawimy po Mszy œw. wieczornej.

  9.Zbli¿amy siê do Uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych i naszej modlitwy za zmar-
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¯ywy Ró¿aniec dla ka¿dego...

Pewnie ka¿dy z nas wie czym jest ró¿a-
niec, jednak ju¿ nie ka¿dy wie na czym
polega modlitwa ró¿añcowa. Niestety
nawet wielu katolików ma problem z roz-
ró¿nieniem czêœci ró¿añca od tajemnic
ró¿añcowych. Ró¿aniec w wiêkszoœci z
nas kojarzy siê z nabo¿eñstwem fatim-
skim, miesi¹cem paŸdziernikiem, b¹dŸ z
tzw. „odklepywaniem zdrowasiek”. A
przecie¿ Ró¿aniec to przede wszystkim
rozwa¿anie ¿ycia Pana Jezusa i Maryi
(mo¿na by powiedzieæ streszczenie No-
wego Testamentu). Poprzez modlitwê
ró¿añcow¹ mo¿na odkryæ  jak potê¿na
jest jej si³a i jakie ma znaczenie w ¿yciu
cz³owieka.

Maryja i modlitwa ró¿añcowa towarzy-
szy³a mi od najm³odszych lat. Zawsze wi-
dzia³am moich dziadków i rodziców z
ró¿añcem w rêku. Uczestnicz¹c jako
ma³a dziewczynka w pogrzebach, wiel-
kie wra¿enie wywiera³ na mnie ogromny
ró¿aniec na trumnie zmar³ego. Nie zasta-
nawia³am siê nad tym dlaczego on tam
jest (choæ babcia mi t³umaczy³a), ale bar-
dziej koncentrowa³am siê nad jego wiel-
koœci¹. Myœla³am wtedy, ¿e skoro ten
ró¿aniec jest tak du¿y, to  jak potê¿na
musi byæ jego moc. Szybko opanowa³am
umiejêtnoœæ modlenia siê na ró¿añcu,
wst¹pi³am do grupy Dzieci Maryi i za-
czê³am dostrzegaæ obecnoœæ Maryi w
moim ¿yciu. Maryja coraz bardziej sta-
wa³a siê dla mnie MAM¥. Jednak przy-
znajê, ¿e tak jak Ró¿aniec by³ mi bliski,
to ̄ ywy Ró¿aniec kojarzy³am przez wie-
le lat z osobami starszymi, czêsto bab-
ciami. Mo¿e dlatego, ¿e pamiêta³am moj¹
babci¹, aktywnie dzia³aj¹c¹ w tej wspól-
nocie. Po wielu latach „przypadkowo”
zaproponowano mi przy³¹czenie siê do
grupy ̄ ywego Ró¿añca. I to by³ moment,
kiedy bardziej zainteresowa³am siê
wspólnot¹, jej za³o¿ycielk¹ i form¹ mo-
dlitwy.

¯ywy Ró¿aniec zosta³ za³o¿ony przez

Paulinê Jaricot w 1826 roku w Lyonie.
Jest to wspólnota osób, które codziennie
odmawiaj¹ dziesi¹tkê Ró¿añca wraz z
rozwa¿aniem. Ka¿da osoba odmawia
inn¹ tajemnicê (wg. grafiku), a ca³a gru-
pa, która nazywana jest „Ró¿¹” i liczy
20 osób, odmawia w ten sposób ca³y
Ró¿aniec.

Dlaczego nazwa „¯ywy Ró¿aniec”?
Poniewa¿ ka¿da grupa sk³ada siê z tylu
osób, ile jest tajemnic w Ró¿añcu, a ci,
którzy go tworz¹ s¹ zastêpowani przez
kolejnych, gdy ci umieraj¹, b¹dŸ rezy-
gnuj¹.

Ró¿aniec mo¿e byæ dla nas trudn¹ mo-
dlitw¹, poniewa¿ jako „broñ” i niejako
egzorcyzm jest dla szatana niewygodnym
narzêdziem w naszych rêkach. Nie war-
to jednak traciæ ducha. Ró¿aniec jest
modlitw¹ cich¹ i w pewnym sensie ukryt¹
– tak¹ by³a Maryja – cicha, pokorna i
pozostaj¹ca w cieniu. Tak te¿ dzia³aj¹
Ró¿e Ró¿añcowe, ale si³a ich modlitwy
przynosi niesamowite owoce w ¿yciu
osobistym i wspólnotowym. Systema-
tyczna modlitwa grupy osób, to jest na-
prawdê ¿ywy Ró¿aniec, a nie tylko krysz-
ta³owe czy drewniane paciorki.

Pamiêtajmy, ¿e Maryja zawsze wskazu-
je na Jezusa i tylko przez Ni¹ mo¿emy
dojœæ do ca³kowitego z Nim zjednocze-
nia.

Zachêcam wszystkich, bez wzglêdu na
wiek do do³¹czenia siê do Grupy ¯ywe-
go Ró¿añca, która dzia³a przy naszej pa-
rafii, pod opiek¹ ks. Piotra Lewandow-
skiego. To niesamowite doœwiadczenie,
¿e nieustannie otoczona jestem modlitw¹,
a i ja mogê ofiarowaæ swoj¹ modlitwê
innym.

Mo¿e moje s³owa s¹ ma³o zachêcaj¹ce,
ale warto pochyliæ siê nad s³owami na-
szego Rodaka – Œw. Jana Paw³a II, który
w swoim liœcie apostolskim „Rosarium
Virginis Mariae” wzywa rodziny do o¿y-
wienia tradycji Ró¿añca rodzinnego. Mo-
dlitwa ta bowiem umacnia wewnêtrzn¹
jednoœæ rodzin i stanowi przeciwwagê dla

3

Stodulski Mieczys³aw, Piastów 10
S³odczyk Teodor, Mieszka I 7
Kozdra Irena, Tysi¹clecia 47
Pi¹tkowski Andrzej, Tysi¹clecia 6
Pieczka Maria, Tysi¹clecia 6
£apiñska Danuta, Tysi¹clecia 1
Karczewska Maria, Z.Czarnego 6
Pieczyski Bogus³aw, B.Chrobrego 38
Kotu³a Pawe³, Tysi¹clecia 19

We wrzeœniu odeszli do Pana:

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

Wrona Aleksander, B.Chrobrego 32
Wroblowski Gerard, Tysi¹clecia 25
W³oka Sylwester, B.Chrobrego 13
Pieni¹¿ek Krystyna, Piastów 9

Parafia Mariacka w Katowicach
zaprasza na widowisko multime-
dialne „Apokalipsa Bunscha” które
odbêdzie siê 14 paŸdziernika 2022
roku o godz. 19:30 w Koœciele Ma-
riackim w Katowicach. Widowisko in-
spirowane jest szkicem witra¿y „Sad
Ostateczny” autorstwa Adama Bun-
scha. Projekt witra¿y, przedstawiaj¹-
cy wizjê Apokalipsy, zosta³ zamówio-
ny przez ks. Emila Szramka do pre-
zbiterium Koœcio³a Mariackiego w
Katowicach. Z powodu wybuchu II
Wojny Œwiatowej nie dosz³o do jego
realizacji. Teraz wizja Bunscha sta³a
siê natchnieniem dla wspó³czesnych
artystów i impulsem do stworzenia
multimedialnego wydarzenia. Wyda-
rzenie jest czêœci¹ obchodów XXII
Dnia Papieskiego, który w tym roku
odbywa siê pod has³em „Blask Praw-
dy”, a tak¿e XXVIII Dni Kultury
Chrzeœcijañskiej na Œl¹sku.Wstêp
wolny.

dlatego jeœli pragniesz poznaæ ró¿ne for-
my modlitwy S³owem i odpocz¹æ przy
Panu zapraszamy w ka¿dy wtorek o
godz.18.45.

28.09. – O godz.18.00 zosta³a odpra-
wiona Msza œw. w intencji ks. prof. dr
hab. Józefa Niesyto. W imieniu wszyst-
kich Parafian ¿yczenia w formie „laurki
urodzinowej” z³o¿y³a Pani Aleksandra
Molicka-Maler. Dziêkuj¹c Bogu za dar
pos³ugi w naszej parafii by³ego Misjo-
narza z Madagaskaru oraz Kanady pa-
miêtajmy o Nim w naszych codziennych
modlitwach.

Równie¿ w tym dniu, w sali Œw. Jana
Paw³a II odby³o siê drugie spotkanie kur-
su „ALPHA”. Podczas spotkania zosta³
wyœwietlony film pt. „Kim jest Jezus?”,
a nastêpnie w grupach rozpoczê³a siê
dyskusja na temat obejrzanego filmu oraz
wspólne dzielenie siê tym, kim dla mnie
jest Jezus.

01.10. – O godz.17.15 rozpoczê³o siê
nabo¿eñstwo ró¿añcowe prowadzone
przez grupê ̄ ywego Ró¿añca. Mobilizuj-
my siebie, naszych bliskich, s¹siadów i
znajomych do uczestnictwa  w rozwa¿a-
niach ró¿añcowych w miesi¹cu, który w
sposób szczególny poœwiêcony jest Mat-
ce Bo¿ej.

Równie¿ w tym dniu ks. Dawid wraz z
m³odzie¿¹ wyjecha³ na jednodniow¹ wy-
cieczkê do Ostrawy.

Drodzy Rodzice, Dziadkowie jeœli ma-
cie w domu nastolatków zachêæcie ich
do uczestnictwa we wspólnocie Ruchu

Œwiat³o – ̄ ycie (Oaza). Mog¹ w niej spo-
tkaæ wspania³ych ludzi, pog³êbiæ relacje
z rówieœnikami i Panem Bogiem, odkry-
waæ tajniki bycia prawdziwym chrzeœci-
janinem, a przy tym wspaniale siê bawiæ
i dobrze prze¿ywaæ pi¹tkowe wieczory.

Zapraszamy na spotkania w ka¿dy pi¹-
tek o godz.19.00. Mo¿na równie¿ kon-
taktowaæ siê z opiekunem grupy ks. Da-
widem Majk¹.        Bo¿ena S.
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wielu wspó³czesnych czynników kultu-
rowych, powoduj¹cych rozbicie wspól-
not i izolacjê jednostki. Jak powiedzia³
Papie¿: „Rodzina, która modli siê zjed-
noczona, zjednoczona pozostaje. Ró¿a-
niec œwiêty, zgodnie z dawn¹ tradycj¹,
jest modlitw¹, która szczególnie sprzyja
gromadzeniu siê rodziny. Kieruj¹c wzrok
na Jezusa, poszczególni jej cz³onkowie
odzyskuj¹ na nowo równie¿ zdolnoœæ
patrzenia sobie w oczy, by porozumie-
waæ siê, okazywaæ solidarnoœæ, wzajem-
nie sobie przebaczaæ, by ¿yæ z przymie-
rzem mi³oœci odnowionym przez Ducha
Bo¿ego”.

Zatem odmawiajmy ró¿aniec w naszych
rodzinach i w³¹czmy siê we wspólnotê
Koœcio³a, abyœmy tworzyli „Armiê Jezu-
sa i Maryi”       Bo¿ena S.

Kolorowy ró¿aniec...
Ró¿aniec ten ma nam przypominaæ o

koniecznoœci modlitwy za misje. Za lu-
dzi, którzy nie znaj¹ Chrystusa, za mi-
sjonarzy i misjonarki. Piêæ kolorów sym-
bolizuje piêæ kontynentów. Czerwony to
kolor Ameryki, zielony symbolizuje
Afrykê, bia³y - Europê i Ojca Œwiêtego,
niebieski - Australiê i Oceaniê, a ¿ó³ty to
kolor Azji.

Pomys³ modlitwy ró¿añcowej w inten-
cji misji pochodzi od s³ugi Bo¿ej Pauli-
ny Jaricot, która od 1826 r. organizowa-
³a grupy 15 osób, z których ka¿da zobo-
wi¹za³a siê do rozwa¿ania i odmawiania
jednej tajemnicy dziennie. W ten sposób
idea ¯ywego Ró¿añca rozprzestrzeni³a
siê na ca³ym œwiecie.

Oficjalnej aprobaty dla ̄ ywego Ró¿añ-
ca udzieli³ papie¿ Grzegorz XVI.

W XX wieku dyrektor Papieskiego
Dzie³a Rozkrzewiania Wiary w USA, abp
Fulton J. Sheen zaleca³, by ka¿dy chrze-
œcijanin modli³ siê w intencjach ca³ego
Koœcio³a. Zaproponowa³, aby ka¿dy dzie-
si¹tek ró¿añca by³ w innym kolorze i sym-
bolizowa³ jeden z kontynentów.

Modlitwy w intencji mieszkañców
poszczególnych kontynentów:
Afryka. Bo¿e, spojrzyj z mi³oœci¹ na

m³ode Koœcio³y Afryki i spraw, aby co-
raz jaœniej widzia³y, ¿e jesteœ jedyn¹
Drog¹ i Prawd¹. Niech dziel¹ siê tym
przekonaniem ze swoimi braæmi i siostra-
mi, którzy Ciê jeszcze nie spotkali.

Ameryka. Dziewico z Guadalupe, Mat-
ko obu Ameryk, wstaw siê u Pana, by na-
pe³ni³ g³odem œwiêtoœci ca³y Lud Bo¿y i
wzbudzi³ liczne powo³ania. Matko Piêk-
nej Mi³oœci, strze¿ rodziny, by ¿y³y w
zgodzie, i b³ogos³aw wychowaniu dzieci
i m³odzie¿y.

Europa. Królowo Aposto³ów, Matko
Jezusa Chrystusa, by³aœ z Nim u pocz¹t-
ków Jego ¿ycia i Jego misji. Przygarnij
do siebie narody Europy. Ojcze, spraw,
by rodziny i spo³eczeñstwa powróci³y do
swych chrzeœcijañskich korzeni. Niech
Koœció³ stanie siê na nowo Ÿród³em licz-
nych powo³añ misyjnych.

Oceania. Maryjo, dziêkujemy Ci za mi-
³oœæ, któr¹ obdarzasz swych synów i cór-
ki w Papui-Nowej Gwinei, dziêkujemy
za macierzyñsk¹ troskê o g³osicieli Ewan-
gelii Twego Syna w tym kraju. Zanosi-
my do Ciebie b³agania o nowe powo³a-
nia do kap³añstwa i ¿ycia zakonnego.
Proœ Pana ¿niwa, by pos³a³ robotników
do winnicy swojej.

Azja. Panie, wybra³eœ sobie spoœród na-
rodów Azji wielu ludzi gotowych dla
Ciebie na wszystko. Spraw, aby œwiadec-
two ich ¿ycia wskazywa³o drogê ku To-
bie. Niech Azja szuka Ciê ¿arliwie i po-
d¹¿a za Twoim g³osem. Niech ewange-
liczne ziarno zapadnie g³êboko w œwia-
domoœæ tych ludów i niech przyniesie
obfity plon.      oprac. D.M.

26.09. – O godz.18.45 w salce nr 2 od-
by³o siê spotkanie Diakonii Liturgicznej
z ks. Proboszczem. Bardzo siê cieszymy,
¿e do³¹czy³yby do nas nowe osoby, które
odpowiedzia³y na zaproszenie pragn¹c
czytaæ S³owo Bo¿e oraz œpiewaæ Psalmy
podczas Mszy œw.

Pragniesz g³êbiej i owocniej prze¿yæ
Eucharystiê zaanga¿uj siê w jej oprawê.
Zapraszamy na spotkania w ka¿dy pierw-
szy poniedzia³ek miesi¹ca, w kaplicy Œw.
Józefa na probostwie lub skontaktuj siê
z naszym opiekunem ks. Proboszczem
Józefem W³oskiem.

27.09. – O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. Podczas adoracji
rozwa¿ony by³ Psalm 116 i 131 poprzez
modlitwê „echa”.

 Warto ¿yæ S³owem Bo¿ym na co dzieñ,

Migawki z ¿ycia naszej parafii

Spotkania z Ewangeli¹
œw. Jana

J 3, 1-6 „...by³ wœród faryzeuszów pe-
wien cz³owiek, imieniem Nikodem…”

Faryzeusz Nikodem pod os³on¹ nocy
przychodzi porozmawiaæ z Jezusem. Je-
zus dzieli siê z nim najwiêksz¹ tajemnic¹:
t³umaczy, po co On tu jest i dlaczego to
wszystko co siê wokó³ Niego dzieje, jest
takie wa¿ne. Jezus powie Nikodemowi
jak ma ¿yæ. Ta nauka Mistrza ostatecz-
nie wywrze na uczniu takie wra¿enie, ¿e
Nikodem siê nawróci i pod¹¿y za Na-
uczycielem. Zdejmie Jego cia³o z krzy-
¿a, gdy inni uciekn¹.

Jak czêsto przychodzisz do Jezusa, ¿eby
zapytaæ Go o wa¿ne rzeczy? Nikodem
zarwa³ noc, bo ba³ siê przyjœæ w dzieñ –
z ty? Czy te¿ tak mocno „zarywasz” czas
dla Jezus? Pomyœl o tym. Czasami nie
warto spaæ w nocy.

J 3, 7-12 „… zaprawdê, zaprawdê po-
wiadam ci, ¿e to mówimy, co wiemy, i
o tym œwiadczymy…”

Œwiadectwo, nawet tak czytelne i moc-
ne, jak to Jezusowe, a zarazem tak bli-
skie – trudno nam przyj¹æ. Œwiadectwo
mo¿e zawstydzaæ, mo¿e pokazywaæ, ¿e
nasze ¿ycie powinno byæ inne. Wzywaæ
do zmiany, na któr¹ nie zawsze chcemy
siê zgodziæ. I pytamy jak Nikodem: „Jak-
¿esz…?”

Przecie¿ powtórnie siê narodziæ – to
znaczy byæ innym ni¿ wczeœniej. Naro-
dziæ siê z Ducha – to daæ siê Jemu pro-
wadziæ, wznieœæ siê ponad to , co znamy,
widzimy i rozumiemy. Mo¿e dlatego Je-
zus zaczyna od spraw bardzo „ziem-
skich” – jak wino w Kanie – ¿eby by³o
nam ³atwiej, gdy nadejdzie czas na wiel-
kie tajemnice, takie jak tajemnica krzy-
¿a?

Duch odnawia, abyœ ¿y³, Jezus umiera,
abyœ ¿y³. Nikodemowi te¿ by³o trudno to
przyj¹æ.

J 3, 13-16 „...tak bowiem Bóg umi³o-
wa³ œwiat…”

Najwa¿niejsza prawda o zbawieniu:
Bóg posy³a na œwiat swojego Jednoro-
dzonego Syna, Jezusa Chrystusa, z mi-
³oœci do cz³owieka. Ten fragment ewan-
gelii pomaga zrozumieæ to, o czym mówi
Jezus.

Pan Bóg dla ka¿dego z nas ma dobry
plan. Stwarza nas z mi³oœci. Stawia na
ziemi. Pozwala ni¹ zarz¹dzaæ, o wielu
rzeczach decydowaæ. Ale cz³owiek w
swojej pysze dopuszcza siê grzechu.
Sprowadza na siebie jego skutki w po-
staci smutku, poczucia odrzucenia i zdra-
dy, czêstej sk³onnoœci do z³ego. Pan Bóg
w swojej nieskoñczonej mi³oœci do cz³o-
wieka posy³a na œwiat swojego Syna, aby
On przez œmieræ na krzy¿u i przez zmar-
twychwstanie dokona³ twego zbawienia.
Teraz mo¿esz paœæ na kolana, podziêko-
waæ Mu i powiedzieæ: Panie Jezu, chcê
¿ebyœ Ty by³ Panem i Królem mojego
¿ycia.

Przyjmujesz to ?
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