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ŒWIÊTA URSZULA, 21.X

Opisywana jest jako m³oda, piêkna,
delikatna dziewczyna. ¯y³a w III lub IV
wieku. Wed³ug jednej z legend by³a
rzymsko-brytyjsk¹ ksiê¿niczk¹, która na
proœbê swojego ojca, króla Kornwalii,
wyruszy³a w podró¿ do swojego przysz³e-
go mê¿a, pogañskiego królewicza  Bre-
tanii. Towarzyszy³o jej  dziesiêæ s³u¿ek-
dziewic które mia³y w³asne orszaki oraz
w³asne statki. W czasie podró¿y tajem-
niczy sztorm zniós³ j¹ do portu galijskie-
go nad Renem. Urszula œlubowa³a, ¿e
przed poœlubieniem Conana wyruszy w
pielgrzymkê do Rzymu. Jednak razem z
dziesiêcioma dziewicami zosta³a zamor-
dowana przez Hunów w Kolonii, gdy
odrzuci³a zaloty Attyli. Jest patronk¹
dziewcz¹t i uczennic, wstawienniczk¹ w
modlitwach o dobre ma³¿eñstwo.

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM

ŒWIÊTEJ URSZULI

Œwiêta Urszulo, naucz mnie kochaæ i
uwielbiaæ Boga. Naucz mnie znajdowaæ
mêstwo i odwagê u ich Ÿróde³, w Bogu.
Naucz mnie ¿yæ ¿yciem, nie tylko czy-
stym, ale radosnym  i otwartym. Otwórz
mi oczy, abym tak, jak Ty dostrzega³ dru-
giego cz³owieka. Naucz mnie w ka¿dej
chwili i w ka¿dym miejscu byæ gotowym
do obrony godnoœci w³asnej i bliŸniego.
Amen.

Otwarci na Ducha
Wspólnota Odnowy w Duchu Œw.

Czasami jesteœmy tak pewni swego jak
budowniczy Wie¿y Babel. Bywa, ¿e
mamy determinacjê podobn¹ Szaw³owi
zwalczaj¹cemu chrzeœcijan z ca³¹ zapal-
czywoœci¹ swojego charakteru. Miewa-
my jednak i takie momenty, ¿e za³amu-
jemy rêce i jak Piotr odpuszczamy sobie
mówi¹c, ¿e nasz wysi³ek nie ma sensu.

Mo¿emy szukaæ w³asnego szczêœcia w
egoistycznej s³awie i z³udnym, ziemskim
bezpieczeñstwie, albo id¹c za tym, ¿e
"wiêcej szczêœcia jest w dawaniu ani¿eli
w braniu" (Dz 20,35) wyci¹gn¹æ po-
mocn¹ d³oñ w stronê Innego Cz³owieka.
Mo¿esz pragn¹æ nie zmieniaæ niczego w
swoim, nie ca³kiem zadowalaj¹cym Ciê
¿yciu, albo wyjœæ ze swojej 'bezpiecz-
nej' kryjówki na œwiat³o prawdziwego
szczêœcia, które masz w Bogu.

Spójrz na swoje wady, na swoje cier-
pienia i problemy. Oddaj je Jezusowi i
przestañ siê z¿ymaæ na parszywy œwiat,
z³ych ludzi i swoje beznadziejne ¿ycie.
Wiedz, ¿e to nie Ty do nieba wstêpujesz
po stopniach Wie¿y Babel i nie Ty jesteœ
Bogiem. To Niebo w Twoim ¿yciu staæ
siê mo¿e i Bóg do Ciebie przychodzi,
Tobie pomaga i w Tobie mieszka. Tylko
oddaj Mu to, co posiadasz - oddaj Mu
siebie.

”ProwadŸ mnie  Duchu Œwiêty po roz-
dro¿ach tego œwiata. ProwadŸ naprze-
ciw naszym lêkom. ProwadŸ i gdybym
upad³a - podnieœ, gdybym by³a s³aba -
wzmocnij i doprowadŸ do zjednoczenia
z Tob¹ w Niebie. Amen”

Zapraszamy! Spotkania wspólnoty ka¿-
dy poniedzia³ek godz. 19.00 w salkach.

E.Z.

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

  7.W œrodê (19.10) Klub Inteligencji Katolickiej zaprasza cz³onków i sympaty-
ków po wieczornej Mszy œw. do salki nr 2 na comiesiêczne spotkanie.

  8.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.
Œwiêtowanie Dnia Pañskiego jest œwiadectwem nadziei na ¿ycie wieczne.

  9.W sobotê (22.10) o godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji czcicieli œw.
Rity, patronki spraw beznadziejnych. Po Mszy œw. nabo¿eñstwo po³¹czone
z obrzêdem poœwiêcenia ró¿. Do skrzynki przy œw. Ricie mo¿na sk³adaæ kartki
z wypisanymi proœbami i podziêkowaniami, które bêd¹ odczytane w czasie nabo-
¿eñstwa. Po nabo¿eñstwie udzielimy b³ogos³awieñstwo relikwiami œw. Rity.

10. Zbli¿amy siê do Uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych i naszej modlitwy za zmar³ych.
Bêdziemy jak zawsze odprawiaæ Msze œw. i nabo¿eñstwa za zmar³ych zalecanych
w wypominkach. Wypominki za dusze zmar³ych mo¿emy sk³adaæ w zakrystii lub kan-
celarii, wypisuj¹c je na specjalnych kartkach, które znajduj¹ siê na stojakach przy wyjœciu
z koœcio³a. Imiona i nazwiska zmar³ych prosimy wpisywaæ drukowanymi literami.

11. arafialna 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.

13.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.

14.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.

15.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na Misje. W przysz³¹
niedzielê (23.10) kolekta bêdzie przeznaczona na budowê cmentarza.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (17 - 23  PA•DZIERNIKA 2022)

PONIEDZIA£EK (17.10.2022 r.) - Wspom. œw. Ignacego Antiocheñskiego, bpa i mecz.
  7.00 1/za + brata Andrzeja, ++ rodziców: Zofiê i Józefa Wilk, + mê¿a Józefa Dudê

oraz ++ dziadków: Froñ i Wilk
2/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/w intencji Heleny z ok. 90 r. ur. z podziêkowaniem za dotychczasowe ³aski,

z proœb¹ o Bo¿e b³og. w dalszym ¿yciu dla niej i ca³ej rodziny
2/za ++ Teresê Soko³owsk¹, Jadwigê Kuskê i Krystynê Kwaœny

WTOREK (18.10.2022 r.) - ŒWIÊTO ŒW. £UKASZA, EWANGELISTY
  7.00 1/za + mê¿a Piotra, ++ rodziców: El¿bietê i Czes³awa Gajewskich, ++ teœciów: Fran-

ciszkê i W³adys³awa Motyl, + synow¹ Cecyliê, ++ szwagrów: Piotra i Mariana
2/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/z podziêk. za odebrane ³aski, z proœb¹ o dalsze Bo¿e b³og., zdrowie oraz dary Ducha

œw. i opiekê MB dla Teresy i Czes³awa z ok. 45 r. œl. i dla synów z rodzinami (TD)
2/za + mamê Annê w kol. r. œm., ++ ojca Micha³a, mê¿a W³odzimierza, brata

Józefa i ++ z pokrew., z proœb¹ o Bo¿e Mi³osierdzie i ³askê zbawienia
ŒRODA (19.10.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 - 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/w intencji Anety z ok. ur., z podziêkowaniem za otrzymane ³aski, z proœb¹

o zdrowie, dary Ducha œw. i opiekê Matki Bo¿ej
2/za ++ rodziców: Czes³awê i Jana ¯urek, ++ dziadków: Stanis³awê i Henry-

ka Kiejnich oraz Teklê i Wincentego ¯urek
3/za ++ rodziców: Eugeniusza i Gizelê oraz wnuczkê Dominikê

CZWARTEK (20.10.2022 r.) - Wspomnienie œw. Jana Kantego, prezb.
  7.00 - intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/za + Kazimierza Smo³czyka w 2 r. œm., z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

2/za + Irenê Kozdra
3/za ++ przyjació³ i dobrodziejów z proœb¹ o ³askê zbawienia

PI¥TEK (21.10.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 - w intencji Teresy Turek z ok. 75 r. ur., z podziêkowaniem z otrzymane ³aski, z proœb¹

o Bo¿e b³og., dary Ducha œw., zdrowie i opiekê MB na dalsze lata (Te Deum)
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/w intencji czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego

2/za + W³adys³awa RaŸniak w 8 r. œm. oraz ++ rodziców z obu stron
3/w intencji wnuczki Laury Milczarskiej z ok. 15 r. ur., z podziêkowaniem za

odebrane ³aski z proœb¹ o zdrowie i dary Ducha œw. na dalsze lata nauki
Homilia: Œwiêtowanie Dnia Pañskiego jest œwiadectwem nadziei na ¿ycie wieczne

SOBOTA (22.10.2022 r.) - Wspomnienie œw. Jana Paw³a II, pap.
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/do Opatrznoœci Bo¿ej za wstawiennictwem œw. Jana Paw³a II w intencji Jadwigi,

Teresy i Zofii z rodzinami, z podziêkowaniem za otrzymane ³aski, prosz¹c o Bo¿e
b³og., zdrowie, dary Ducha œw. oraz opiekê Matki Bo¿ej

2/za + Stanis³awê Tarczyñsk¹ w 16 r. œm.
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/w intencji czcicieli œw. Rity

2/do Mi³osierdzia Bo¿ego z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego dla + mê¿a Mie-
czys³awa Naczas, ++ rodziców z obu stron i + brata Stefana

18.45 - Nabo¿eñstwo do œw. Rity
NIEDZIELA (23.10.2022 r.) - XXX NIEDZIELA ZWYK£A
  7.30 - w intencji Ryszarda z ok. 4 r. ur. i jego siostry Rity, dziêkuj¹c za dotychczasowe

³aski, z proœb¹ o Bo¿e b³og., dary Ducha œw., opiekê Matki Bo¿ej dla nich i rodziców
  9.30 - w intencji Marii z ok. 75 r. ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski, z proœb¹

o Bo¿e b³og., zdrowie i opiekê Matki Bo¿ej dla ca³ej rodziny (Te Deum)
11.00 - za ++ rodziców: Mariê i Sylwestra Moryson w 1 r. œm. ojca
12.30 - w intencji Ma³gorzaty i Szymona z ok. 50 r. ur., dziêkuj¹c za dotychczaso-

we ³aski, z proœb¹ o Bo¿e b³og. na dalsze lata ¿ycia (Te Deum)
16.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
17.00 - intencja wolna
20.00 - za + Gertrudê Wyrwas w 16 r. œm.

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (16 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: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD.

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

  3.W dzisiejsz¹ niedzielê (16.10) obchodzimy XXII Dzieñ Papieski pod has³em:
„Blask Prawdy”. M³odzie¿ oazowa przed koœcio³em zbiera ofiary materialne na
fundacjê „Dzie³o Nowego Tysi¹clecia” - fundusz stypendialny na rzecz wyrów-
nywania szans edukacyjnych wybitnie uzdolnionej i ubogiej m³odzie¿y. Stypen-
dia przyznawane s¹ gimnazjalistom, licealistom i studentom.

  4. 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 indywidualnie w Kancelarii Parafialnej a nie
przez telefon. W tym roku s¹ jeszcze wolne intencje mszalne o godz. 7.00. Przypomi-
namy o koniecznoœci potwierdzenia zamówionej intencji najpóŸniej na trzy tygodnie przed
terminem Mszy œw. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacj¹ z inten-
cji, a termin Mszy œw. przekazywany jest innym zainteresowanym osobom.

  5.Wszystkich mê¿czyzn zapraszamy zachêcamy do pos³ugi kolektowania
w czasie Mszy œw. Spotkanie organizacyjne odbêdzie siê we wtorek (18.10)
po Mszy œw. wieczornej w zakrystii.

  6.Kr¹g Biblijny odbêdzie siê w œrodê (19.10) o godz. 18.45 w salce nr 2. Zapra-
szamy wszystkich pragn¹cych pog³êbiaæ wiedzê religijn¹ i rozwijaæ w³asn¹ du-
chowoœæ rozwa¿aj¹c Pismo Œwiête.
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20-lecie Bractwa Adoracji Najœwiêtszego Sakramentu

W czwartek 6 paŸdziernika œwiêtowa-
liœmy w naszej parafii 20-lecie istnienia
Bractwa. Po wspólnej adoracji Najœwiêt-
szego Sakramentu oraz nabo¿eñstwie ró-
¿añcowym zebrani uczestniczyli w uro-
czystej mszy œw. zakoñczonej hymnem
„Te Deum laudamus”.

Dzia³alnoœæ Bractwa i potrzebê trwania
przy Najœwiêtszym Sakramencie piêknie
oddawa³y przygotowane przez Blankê
rozwa¿ania ró¿añcowe:

Panie Jezu, przez rêce Twej matki
zanosimy dziœ do Ciebie w modlitwie
ró¿añcowej sprawy naszej Parafii.
Dziœ w 20 lecie Bractwa Adoracji Naj-
œwiêtszego Sakramentu chcemy Ci
podziêkowaæ za te lata otwartego ko-
œcio³a i sta³ej ca³odniowej modlitewnej
³¹cznoœci z nami w osobach modl¹cych
siê tu cz³onków tej grupy.

Rozwa¿aj¹c ró¿añcowe Tajemnice
Œwiat³a, bêdziemy wraz z Tw¹ Matk¹ to-
warzyszyæ Ci w apostolskiej dzia³alno-
œci, by zacieœniaæ wiêŸ z Tob¹ i ci¹gle
uczyæ siê ³¹czyæ cich¹ adoracyjn¹ modli-
twê z codziennym ¿yciem.

Tajemnica pierwsza – Chrzest Pana Jezusa
Mi³oœæ. „Ten jest mój Syn umi³owany,

w którym mam upodobanie”. Ka¿da oso-
ba rozpoczynaj¹ca godzinny czas adora-
cji przychodzi najpierw uklêkn¹æ przed
o³tarzem. Ten gest jest nie tylko widocz-
nym znakiem, ¿e przysz³a kolejna zmia-
na adoruj¹cych, ale przede wszystkim jest
powitaniem i przyjêciem tego, ¿e Bóg jest
ponad wszystko Bogiem mi³uj¹cym. Kie-
dy mi³ujemy Boga – klêkamy przed Nim
z mi³oœci i szacunku, ale bez lêku. Mi-
³oœæ do Boga otwiera w nas pok³ady mi-
³oœci do bliŸniego i do siebie samych, bo
wtedy szanujemy, kochamy i chronimy
w sobie i w innych to, co w nas Bóg uko-
cha³.  Rozwa¿aj¹c chrzest Pana Jezusa
w Jordanie, proœmy o Ducha wiary i mi-
³oœci w naszych rodzinach.

Tajemnica druga – cud w Kanie Galilejskiej

S³uchanie. „Uczyñcie, cokolwiek Wam
powie” Godzinny czas adoracji – to trwa-
nie w milczeniu przed Bogiem, co nie-
raz jest trudne. Cisza i tylko Bóg i ja. Jest
to czas niezwyk³ej okazji do tego, by w
tej ciszy Boga us³yszeæ. Maryjo, pomó¿
nam w ¿yciu szukaæ ciszy i ws³uchiwaæ
siê w to, co On do nas mówi.

Rozwa¿aj¹c zdarzenia, jakie mia³y miej-
sce na weselu w Kanie Galilejskiej pro-
œmy o ³askê wytrwa³oœci w modlitwie, o
to, byœmy w codziennoœci znajdywali
czas na wyciszenie przed Bogiem i by ta
modlitwa by³a sta³¹ praktyk¹ w naszych
domach i uwra¿liwia³a nas na potrzeby
naszych bliŸnich.

Tajemnica trzecia – dzia³alnoœæ publicz-
na Pana Jezusa

S³u¿ba. „I obchodzi³ Jezus ca³¹ Gali-
leê, nauczaj¹c w tamtejszych synago-
gach, g³osz¹c Ewangeliê o królestwie i
lecz¹c wszystkie choroby i wszelkie s³a-
boœci wœród ludu”. Po godzinnej adora-
cji wracamy do swej codziennoœci. Za-
nim jednak wyjdziemy z koœcio³a, znów
idziemy siê uk³oniæ przed o³tarz. Potrze-
bujemy pokory, by apostolstwo w na-
szych œrodowiskach nie by³o nauczaniem
a œwiadectwem. Rozwa¿aj¹c okres pu-
blicznej dzia³alnoœci Pana Jezusa, proœmy
dla nas i dla ca³ej naszej parafii o ³askê
ci¹g³ego nawracania siê i czêstego ko-
rzystania z sakramentu pokuty.

Tajemnica czwarta – przemienienie na
Górze Tabor

Têsknota. „Tam przemieni³ siê wobec
nich: twarz Jego zajaœnia³a jak s³oñce,
odzienie zaœ sta³o siê bia³e jak œwiat³o”.

Cz³onkowie bractwa nieraz mówi¹, ¿e
kiedy nie mog¹ d³u¿ej przychodziæ na ad-
oracjê, to czegoœ im brakuje. Czêste by-
cie przy Bogu rodzi têsknotê. Potrzebu-
jemy tu stale wracaæ. Codziennoœæ mo¿e
w nas zag³uszaæ tê têsknotê. Dlatego po-
trzebujemy naszej góry Tabor, by na
nowo doœwiadczaæ Chwa³y Bo¿ej, która
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Niezale¿nie od tego, decyzja jest jed-
na: Chcê by Jezus by³ moim Panem i Zba-
wicielem. Wybieram Go – po raz pierw-
szy albo po raz kolejny. Kiedy podejmê
tak odwa¿n¹ decyzjê ?      MP

J 3, 22-30 „… i udziela³ chrztu… i
przychodzili tam ludzie i przyjmowali
chrzest…”

„Cz³owiek nie mo¿e otrzymaæ niczego,
co by mu nie by³o dane z nieba”. Te s³o-
wa Jana œwiadcz¹ o jego g³êbokiej po-
korze i o bardzo konkretnym spojrzeniu
na œwiat. Jan wie, ¿e to co siê wydarza w
jego ¿yciu jest czêœci¹ Bo¿ego planu:
kiedy uczniowie do niego przychodz¹, by
ich naucza³ od kiedy od niego odchodz¹
do Jezusa. Dlatego „broni” Bo¿ego pla-
nu, broni Jezusa przed opini¹, jakoby
Jezus „zabiera³” coœ Janowi.

A ty? Jak to jest u ciebie? Gdy przy-
chodz¹ do ciebie bliscy i mówi¹: o, tutaj
coœ chyba idzie nie tak, bo to co mia³o
byæ twoje, Pan Bóg ci zabiera, i jakoœ
niedobrze to wygl¹da… co dopowia-
dasz? Czy masz w sobie tyle pokory, ¿eby
powiedzieæ: Nie mam niczego, co nie
by³oby mi dane z nieba, wiêc przyjmujê,
gdy Bóg daje i akceptujê, gdy zabiera?
Czy mo¿e potakuj¹co kiwasz g³ow¹ i za-
czynasz pytaæ Pana Boga: Czemu mi to
zabierasz? Czy ju¿ Ci na mnie nie zale-
¿y?

Co ostatnio odda³eœ Panu Bogu?

J 3, 31-36 „...Ten bowiem, kogo Bóg
pos³a³, mówi S³owa Bo¿e: a bez miary
udziela mu Ducha…”

„Kto wierzy w Syna, ma ¿ycie wiecz-
ne”. Ka¿da ewangelizacja ma prowadziæ
do tego, ¿eby cz³owiek wypowiedzia³ s³o-
wa pe³ne wiary i nadziei: Jezu, chcê byœ
to Ty od tej pory by³ moim Panem i Zba-
wicielem.

Te s³owa wypowiadane œwiadomie, s¹
potrzebne, by Jezus móg³ zacz¹æ dzia³aæ
w moim ¿yciu. Otwieraj¹ one nowy roz-
dzia³ w ¿yciu wielu ludzi i w ró¿nych mo-
mentach siê to dzieje. Takim momentem
mo¿e byæ uczestnictwo we Mszy Œwiê-
tej, kiedy podczas przeistoczenia wypo-
wiadamy s³owa: Pan mój i Bóg mój. Albo
czas adoracji. Albo modlitwa Pismem
Œwiêtym.

Zasady dzia³alnoœci
grupy parafialnej
Klubu Inteligencji
Katolickiej (KIK)
przy Parafii w Kato-
wicach na Osiedlu Ty-
si¹clecia Dolnym

Je¿eli jako cz³owiek wierz¹cy i cz³onek
wspólnoty parafialnej chcia³byœ  :

- kszta³towaæ sw¹ osobowoœæ i wycho-
wanie w oparciu o naukê Koœcio³a Kato-
lickiego,

- móc wyra¿aæ opiniê i zg³aszaæ postu-
laty w sprawach dotycz¹cych zagadnieñ
moralnych, spo³ecznych itp.

- móc podejmowaæ dzia³ania zapobie-
gaj¹ce zjawiskom patologii spo³ecznej i
przeciwdzia³aj¹ce ateizacji

dzia³alnoœæ tak¹ j.w. mo¿e zapewniæ Ci
przynale¿noœæ do naszej sekcji KIK.

KIK generalnie jest organizacj¹ ogól-
nopolsk¹ maj¹ca status organizacji po¿yt-
ku publicznego i dzia³aj¹c¹ w oparciu o
zatwierdzony statut.

Dzia³amy w ramach katowickiej sekcji
KIK, z siedzib¹ przy koœciele Mariackim,
której przewodnicz¹cym jest obecnie Pan
Andrzej Dawidowski a opiekunem du-
chowym ks. Józef Kozyra. Opiekunem
naszej grupy jest ks. Artur Grabiec. Na-
sza sekcja dzia³a ju¿ 40 lat.

Grupa KIK jest diakoni¹ otwart¹ na
nowych sympatyków i cz³onków, czeka-
my na Ciebie, spotkania mamy w ka¿d¹
trzeci¹ œrodê miesi¹ca po wieczornej
mszy œw. Zapraszamy do uczestnictwa
gdzie bêdziesz móg³ tu swobodnie roz-
wijaæ swój talent i zainteresowania, dzie-
liæ siê nimi z innymi i s³u¿yæ innym. AP
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nape³nia zachwytem, radoœci¹ i moc¹
pe³n¹ wdziêcznoœci. Rozwa¿aj¹c tajem-
nicê przemienienia Pañskiego, proœmy
dla nas o ³askê Bo¿ej radoœci, a dla tych
naszych bliskich, którzy zeszli z drogi
wiary o powrót do Boga oraz radoœæ z
doœwiadczania Jego mi³oœci i zachwyt
Jego Chwa³¹.

Tajemnica pi¹ta –ustanowienie Eucharystii
Wspólnota. „Bierzcie, to jest Cia³o

moje” G³ówn¹ misj¹ bractwa jest indy-
widualna cicha adoracja Pana Jezusa.
Wa¿ne jednak jest przes³anie, które od
pocz¹tku istnienia tej grupy nam przy-
œwieca³o, ¿e trwaj¹c w indywidualnej
³¹cznoœci z Bogiem, stanowimy ³¹cznik
miêdzy Nim a ca³¹ Parafi¹. To poczucie
wspólnotowoœci jest bardzo wa¿ne. Dla-
tego potrzebujemy gromadziæ siê wspól-
nie na Eucharystii, na uczcie, na któr¹
nas wszystkich Bóg zaprasza. To tutaj
Jezus mówi w liczbie mnogiej – „bierz-
cie i jedzcie, bierzcie i pijcie”. Rozwa-
¿aj¹c tajemnicê ustanowienie Euchary-
stii, proœmy o Ducha wspólnoty w nas.
Przygotujmy te¿ nasze serca do godnego
uczestnictwa w Mszy œwiêtej, która bê-
dzie zaraz po nabo¿eñstwie sprawowa-
na. Otwórzmy siê na radoœæ prze¿ywa-
nia spotkania z Bogiem wraz z innymi
tworz¹cymi tê dzisiejsz¹ wspólnotê.

Na zakoñczenie spotkania przy stole,
gdy by³ czas na radosne powitania, na
rozmowy i wspomnienia, ksi¹dz Piotr
poprosi³, aby szczególn¹ opiek¹ modli-
tewn¹ otoczyæ m³odzie¿ przygotowuj¹-
ca siê do Sakramentu Bierzmowania.
Poprosi³, aby ka¿dy modli³ siê za jedn¹
konkretn¹ osobê, znan¹ z imienia lub nie-
znan¹, tak abyœmy czuli siê odpowie-
dzialni na jej dobre przygotowanie do
Sakramentu, do dalszego ¿ycia i umoc-
nienia wiary chrzeœcijañskiej.    D.M.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

Spotkania z Ewangeli¹
œw. Jana

J 3, 17-21 „...Kto wierzy w Niego, nie
podlega potêpieniu…”

Chrystus mówi Nikodemowi o sobie w
prosty i zwyk³y sposób: t³umaczy wiel-
kie sprawy po kolei, z w³aœciw¹ sobie
wra¿liwoœci¹ i wyrozumia³oœci¹. Nicze-
go nie ukrywa. Mocno podkreœla, ¿e Syn
Bo¿y nikogo nie potêpia, ¿e naprawdê
ka¿dy ma udzia³ w Jego zbawieniu, ¿e
zosta³ pos³any po to, aby œwiat by³ przez
Niego zbawiony.

Czyni tak, bo doskonale wie, jak czê-
sto mamy w¹tpliwoœci, czy nas te¿ doty-
czy to nie-potêpienie i zbawienie. On
zbawi³ ka¿dego, bez wyj¹tku, bezwarun-
kowo.

Jest tylko jeden warunek: trzeba te
prawdê przyj¹æ sercem i w ni¹ wierzyæ,
czyli uwierzyæ w Niego. A potem ci¹gle
zbli¿aæ siê do Jego œwiat³a i wpuszczaæ
je do swojego ¿ycia, by pokazywa³o, co
robiê dobrze, a co Ÿle.

04.10. – O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. Ks. Dawid rozpo-

czynaj¹c modlitwê podkreœli³, ¿e uwiel-
bienie, to ca³kowite zespolenie z wol¹
Bo¿¹. Ks. Dawid przygotowa³ fragmen-
ty Ewangelii wg Œw. £ukasza, które mo¿-
na by³o losowaæ i rozwa¿yæ s³owo Bo¿e
skierowane osobiœcie do ka¿dego z nas.
Nastêpnie w modlitwie spontanicznej
uwielbialiœmy i dziêkowaliœmy Jezuso-
wi. Modlitwa zakoñczy³a siê Apelem
Maryjnym.

05.10. – O godz.17.15 rozpoczê³o siê
nabo¿eñstwo ró¿añcowe po³¹czone z na-
bo¿eñstwem do MB Uzdrowienia Cho-
rych. Podczas rozwa¿añ ró¿añcowych
odczytane by³y proœby i dziêkczynienia.

O godz.19.00 w sali Œw. Jana Paw³a II
odby³o siê trzecie spotkanie kursu Alpha.
Podczas spotkania zosta³ wyœwietlony
film pt. „Dlaczego Jezus umar³?”. Na-
stêpnie rozpoczê³a siê na w/w temat dys-
kusja w grupach.

06.10. – O godz.18.00 zosta³a odpra-
wiona Msza œw. w intencji wszystkich
cz³onków Bractwa Adoracji Najœwiêtsze-
go Sakramentu z okazji 20-lecia istnie-
nia. Swoim przybyciem zaszczyci³ nas
by³y proboszcz senior ks. Pawe³ Furczyk.

Po Eucharystii cz³onkowie Bractwa
wraz ze swoim moderatorem ks. Piotrem
udali siê do salki nr 1 na Agapê. Podczas
spotkania goœciliœmy ks. proboszcza Jó-
zefa W³oska, ks. seniora Paw³a Furczy-
ka oraz ks. Krzysztofa Moczko. Czas
spotkania ubogaci³ ks. Piotr zdjêciami z
20 lat istnienia Bractwa Adoracji. Œwiê-
towanie zakoñczy³o siê modlitw¹ wspól-
not oraz modlitw¹ do patrona grupy Œw.
Ojca Pio.

07.10. – O godz.17.15 nabo¿eñstwem
ró¿añcowym rozpoczê³o siê œwiêtowanie
grupy ¯ywego Ró¿añca i Apostolstwa
Dobrej Œmierci z okazji NMP Ró¿añco-
wej (œwiêta patronalnego). O godz.18.00
zosta³a odprawiona Msza œw. w intencji
wszystkich cz³onków ¯ywego Ró¿añca
i Apostolstwa Dobrej Œmierci. Podczas
Eucharystii ks. Dawid wyg³osi³ homiliê,
w której rozwa¿y³ temat przygotowany

na pierwszy pi¹tek miesi¹ca: „Maryja
uczy nas wiary”. Na wstêpie zwróci³
uwagê na nasz¹ œwiadomoœæ przynale¿-
noœci do wspólnoty Koœcio³a. Podkreœli³,
¿e ka¿dy z nas jest Koœcio³em, i to my
Go tworzymy. Dlatego to, jaki On jest
zale¿y od nas. Nawi¹zuj¹c do tematu
homilii ks. Dawid zwróci³ uwagê na
Maryjê, ¿e to w³aœnie Ona uczy nas Ko-
œcio³a i myœlenia po Bo¿emu oraz, ¿e bez
Niej nie da siê zrozumieæ Koœcio³a, ani
te¿ w Nim trwaæ. Ks. Dawid przytoczy³
równie¿ s³owa Œw. Jana Paw³a II: „Przez
ró¿aniec lud chrzeœcijañski niejako wstê-
puje do szko³y Maryi, daj¹c siê wprowa-
dziæ w kontemplacjê”. Dziel¹c siê swo-
im œwiadectwem ¿ycia ks. Dawid mówi³
o pokoju, który daje modlitwa ró¿añco-
wa, a tak¿e o tym, ¿e nie ma mi³oœci bez
krzy¿a, a krzy¿ bez mi³oœci jest udrêk¹,
podkreœlaj¹c tym samym , ¿e takiej mi-
³oœci uczy nas w³aœnie Maryja. Bardzo
wa¿ne jest równie¿ to, abyœmy w tajem-
nicy Koœcio³a, którym jesteœmy wchodzili
razem z Maryj¹. Na zakoñczenie ks. Da-
wid zwróci³ siê do wszystkich, abyœmy
zaprosili Jezusa i Maryjê do swojego
¿ycia i ka¿dego dnia wypowiadaæ swoje
„fiat” w Œwiêtym, Apostolskim, Jedynym
Koœciele. Po Eucharystii cz³onkowie
¯ywego Ró¿añca i Apostolstwa Dobrej
Œmierci udali siê wraz ze swoim mode-
ratorem ks. Piotrem do salki nr 1 na Aga-
pê. Podczas spotkania goœciliœmy ks.
prof. dr hab. Józefa Niesyto oraz ks. pro-
boszcza Józefa. Spotkanie zakoñczy³o siê
wspóln¹ modlitw¹.

08.10. – Ks. Piotr wraz z grup¹ mini-
strantów wyjecha³ do Koszarawy.

Drodzy Rodzice i Dziadkowie pomó¿-
cie swoim dzieciom odkryæ piêkno by-
cia we wspólnocie swoich rówieœników.
Doœwiadczenie spotkañ, które odbywaj¹
siê w ka¿d¹ sobotê o godz.9.00 pomo¿e
ch³opcom bli¿ej poznaæ Liturgiê, a przez
to odkryæ radoœæ ze s³u¿by dla Boga i
drugiego cz³owieka.

Bli¿sze informacje u moderatora ks.

Piotra, który bardzo dba o swoich pod-
opiecznych przygotowuj¹c im wiele
atrakcji i niespodzianek.

Równie¿ w tym dniu o godz.17.15 mo-
dlitwê ró¿añcow¹ prowadzili piesi piel-
grzymi na Jasn¹ Górê. O godz. 19.00
uczestnicy pielgrzymki rozpoczêli swo-
je popielgrzymkowe œwiêtowanie w sali
Œw. Jana Paw³a II. Ks. Dawid umili³ spo-
tkanie pokazem zdjêæ i filmików ze
wspólnego pielgrzymowania. Swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili nas równie¿ ks.
Proboszcz, Ks. prof. dr hab. Józef Nie-
syto oraz ks. Krzysztof.

Jeœli pragniesz prze¿yæ cudowny czas
w bliskoœci Jezusa i Maryi, a tak¿e w bli-
skoœci drugiego cz³owieka, ju¿ dziœ za-
praszamy na wspólne pielgrzymowanie
malowniczym szlakiem „Orlich Gniazd”
. Pielgrzymka rozpocznie siê 24.06.2023
r. Bli¿sze informacje u ks. Dawida Maj-
ki.         Bo¿ena S.
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