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Intencje papieskie
na ka¿dy miesi¹c
Kiedyœ, gdy s³ysza³am pod-

czas nabo¿eñstwa: „pomódl-
my siê w intencjach Ojca Œwiêtego”, my-
œla³am, ¿e jest to taka zwyk³a modlitwa
za Papie¿a, np. o zdrowie, czy o b³ogo-
s³awieñstwo dla niego. Okaza³o siê, ¿e
jest inaczej. Papie¿ na ca³y rok wyzna-
cza intencje modlitewne. Ca³y Koœció³,
w ka¿dym miesi¹cu modli siê w tej sa-
mej (wyznaczonej) intencji.

W paŸdzierniku 2022 roku modlimy siê
- o Koœció³ otwarty na wszystkich.

„Módlmy siê, aby Koœció³, wierny
Ewangelii i odwa¿ny w jej g³oszeniu, by³
miejscem solidarnoœci, braterstwa i
otwartoœci, doœwiadczaj¹c coraz bardziej
synodalnoœci”.

W listopadzie bêdziemy siê modlili - za
dzieci, które cierpi¹.

„Módlmy siê, aby dzieci, które cierpi¹
- te, które ¿yj¹ na ulicy, ofiary wojen,
sieroty - mia³y dostêp do edukacji i mo-
g³y na nowo zaznaæ uczucia ze strony
rodziny”.

W grudniu - za organizacje wolonta-
riatu.

„Módlmy siê, aby organizacje wolon-
tariatu i zajmuj¹ce siê promocj¹ cz³o-
wieka znalaz³y osoby pragn¹ce anga¿o-
waæ siê na rzecz dobra wspólnego oraz
aby szuka³y wci¹¿ nowych dróg wspó³-
pracy na poziomie miêdzynarodowym”.

D.M.

Klub Inteligencji Katolickiej

Zapraszamy wszystkie oso-
by, które chcia³yby nawi¹zaæ
nowe, wartoœciowe relacje, do
Klubu Inteligencji Katolickiej.

Jest to stowarzyszenie katolików pra-
gn¹cych pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê i poczu-
cie wspólnoty poprzez modlitwê, pozna-
wanie Pisma Œwiêtego, pog³êbianie wie-
dzy na tematy religijne i spo³eczne oraz
uczestnictwo w rozmaitych dzia³aniach
na rzecz wspólnego dobra.

Obowi¹zkiem cz³onka klubu jako
chrzeœcijanina jest œwiadczenie o Chry-
stusie w ¿yciu codziennym przez posta-
wê mi³oœci wobec bliŸnich oraz rzetelne
wype³nianie obowi¹zków codziennych,
zawodowych i spo³ecznych.

Pierwszy Klub Inteligencji Katolickiej
powsta³ w Warszawie w 1956 roku za³o-
¿ony miêdzy innymi przez Tadeusza
Mazowieckiego, jako narzêdzie walki z
komun¹.

22 paŸdziernika br. Sekcja Klubu Inte-
ligencji Katolickiej przy parafii p.w. Pod-
wy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego i Matki Bo-
¿ej Uzdrowienia Chorych na Dolnym
Tysi¹cleciu w Katowicach bêdzie obcho-
dziæ 30-lecie swojego istnienia i dzia³a-
nia.

Grupa KIK czêsto zabiera g³os w spra-
wach publicznych i sprawach wa¿nych
spo³ecznie w obronie wartoœci chrzeœci-
jañskich.

Spotkania grupy odbywaj¹ siê w ka¿d¹
trzeci¹ œrodê miesi¹ca po wieczornej
mszy œw. Opiekunem grupy od wrzeœnia
zosta³ ks. dr hab. Józef Niesyto.

Agnieszka K.

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

  6.W czwartek (27.10), o godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji cz³onków
¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej Œmierci. Po Mszy œw. odbêdzie siê
spotkanie ¯ywego Ró¿añca i Apostolstwa Dobrej Œmierci.

  7.Z okazji tygodnia misyjnego zapraszamy na spotkanie z misjonarzem w czwar-
tek (27.10) br. o godz. 18.45 do salki nr 2.

  8.W sobotê o godz. 7.00 odprawimy Mszê œw. w intencji ofiarodawców i budowni-
czych naszego koœcio³a oraz w intencji Ks. Paw³a Furczyka.

  9.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.

10.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!

11. 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.

12.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.

13.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.

14.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na budowê cmenta-
rza. W przysz³¹ niedzielê (30.10) kolekta bêdzie przeznaczona na nowy ekran
z wyœwietlaczem pieœni w koœciele górnym.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW (24 - 30  PA•DZIERNIKA 2022)

PONIEDZIA£EK (24.10.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ Krystynê i Tadeusza Brachaczek i ++ z rodzin: Chwila i Brachaczek

2/w intencji Gra¿yny z ok. kol. r. ur., z podziêkowaniem za dotychczasowe
³aski, z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê

  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/za+m. Aleksandra w kol.r.œm.,++ rodziców z obu stron i++ Lucynê i Jana Stolarków

2/za + Micha³a Stronczka w 3 r. œm. oraz ++ z rodziny: Kowalskich i Gajów
3/za + siostrzenicê Krystynê Bober i ++ jej rodziców

WTOREK (25.10.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/w intencji Lidii w kol. r. ur., dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia i otrzymane ³aski,

z proœb¹ o opiekê Matki Bo¿ej i umocnienie wiary dla niej i jej rodziny
2/za ++ rodziców: Edytê i Huberta Wójcik

  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/za ++ Piotra i Zofiê Lejkowskich (od chrzeœnicy Lidii i Marka M³odeckich

z rodzin¹ z BieŸdziedzy)
2/za ++ nauczycieli i pracowników Szk.Podst. nr 63 w Katowicach, w kol. r. œm.,

szczególnie ++w ostatnim czasie: Zofiê, Teresê i Krystynê (od kole¿anek i kolegów)
3/za ++ mamê Mariannê i tatê Józefa Ku³agów oraz ++ braci: Alfreda i Zdzis³awa

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (26.10.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ Edwarda i £ucjana, ++ ich rodziców: Stanis³awê i Franciszka oraz

Mariê i W³adys³awa, z proœb¹ o dar nieba
2/za + Gerarda Wroblowskiego (od lokatorów z ul. Tysi¹clecia 25)

  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/za + mê¿a Adama w 34 r. œm., z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

2/za+m. Zdzis³awa Œpiewaka w 11r.œm.,++rodziców, teœciów i rodzeñstwo z obu stron
3/za + Irenê Miszkiel w 3 r. œm. z proœb¹ radoœæ nieba (od przyjació³ek z Pi.10 i 16)

CZWARTEK (27.10.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ £ucjana i Edwarda oraz ++ ich rodziców: Mariê i W³adys³awa oraz

Stanis³awê i Franciszka
2/do Mi³osierdzia Bo¿ego za wstawiennictwem MB Ró¿añcowej i œw. Józefa, z proœb¹

o Bo¿e b³og., zdrowie, dary Ducha œw. i opiekê MB dla Janiny Kulej
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/w intencji cz³onków ¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej œmierci

2/za + Przemys³awa Suszek w kol. r. œm. i wszystkich ++z rodziny, z proœb¹ o
radoœæ ¿ycia wiecznego

3/za + Stefana Lisockiego w 10 r. œm., + El¿bietê Lisock¹ w 4 r. œm. oraz
++ rodziców z obydwu stron

PI¥TEK (28.10.2022 r.) - ŒWIÊTO ŒWIÊTYCH APOSTO£ÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA

  7.00 1/za + szwagra Romana Czeszejko (od rodziny Kutarbów z Czêstochowy)
2/za + matkê Mariê w 20 r. œm.

  7.30 - Ró¿aniec

17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/za + mê¿a Henryka Korzeniowskiego, ++ rodziców, teœciów, + siostrê Ja-

dwigê i ++ z rodzin: Korzeniowski i Pigula
2/w intencji Bogus³awy z ok. 60 r. ur., dziêkuj¹c za dar ¿ycia, z proœb¹ o Bo¿e b³og.,

dary Ducha œw. opiekê MB Niepokalanej dla solenizantki, rodziny i przyjació³
3/za + mê¿a Jana, ++ rodziców, teœciów i dusze w czyœæcu cierpi¹ce

SOBOTA (29.10.2022 r.) - Dzieñ powszedni

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego koœcio³a i w int. ks. P. Furczyka

2/za ++ teœciów: Stanis³awa i Waleriê, ++ ich synów: Henryka i Jerzego,
+ wnuczkê Joannê Rutkowskich oraz ++ Wojciecha i Helenê Kuœ

3/intencja wolna
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/za ++ z rodziny Grabiec: rodz.: Janinê i Franciszka i brata Mariana i bratow¹ Irenê

2/za + mamê Józefê Wi¹cek w 8 r. œm.

NIEDZIELA (30.10.2022 r.) - XXXI NIEDZIELA ZWYK£A

  7.30 - w intencji Doroty i Renaty w kolejne rocznice ur., z podziêkowaniem za
otrzymane ³aski, z proœb¹ o dary Ducha œw., opiekê MB i Anio³ów Stró¿ów

  9.30 - za + Zofiê Czenczek z proœb¹ o dar nieba
11.00 - w intencji Bruna Urbañczyk w 1 r. ur., z proœb¹ o Bo¿e b³og. i opiekê MB
12.30 - w intencji Zofii D¹browskiej z ok. 80 r. ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe

³aski, z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê, b³og. i zdrowie
16.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
17.00 - za + Norberta Rogiera w 6 r. œm., + jego ¿onê Genowefê i ++ z pokrew. z obu stron
20.00 - za ++ Józefa i Genowefê Grzelców, W³adys³awa i Krystynê Dach oraz

++ Henryka Grzelca, Wojciecha Kula i Agnieszkê Pomiet³o
Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (23 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.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.

  4. W poniedzia³ek (24.10) o godz. 18.45 w sali Jana Paw³a II odbêdzie siê spotka-
nie Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD).

  5.Prawnik dy¿uruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
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Co to jest synodalnoœæ?

W paŸdzierniku ubieg³ego roku rozpo-
czê³o siê w Rzymie zwo³ane przez pa-
pie¿a Franciszka - XVI Zwyczajne Zgro-
madzenie Ogólne Synodu Biskupów.
Has³em przewodnim tego Synodu jest:
„Ku Koœcio³owi synodalnemu: komunia,
uczestnictwo i misja”.

Papie¿ pragnie, by w jego pracach
uczestniczyli nie tylko Biskupi. Zapra-
sza on wszystkich ochrzczonych do
uczestnictwa w procesie s³uchania i ro-
zeznawania woli Bo¿ej dla Koœcio³a.

Termin synodalnoœæ pochodzi z jêzyka
greckiego, przede wszystkim od s³owa
synodeuein (iœæ razem) i synodos (droga
przebyta razem).

W Nowym Testamencie mo¿emy od-
ró¿niæ trzy znaczenia terminu synod –
„wêdrowaæ razem”, rozumiane jako:

• bycie razem  • wspólne dzia³anie
• pójœcie za Chrystusem.
Podstawowym dokumentem Koœcio³a

wyjaœniaj¹cy czym w istocie jest „syno-
dalnoœæ” - jest opracowanie Miêdzyna-
rodowej Komisji Teologicznej z 2018 r.
„Synodalnoœæ w ¿yciu i misji Koœcio³a”.

Trwaj¹cy obecnie Synod ma charakter
wyj¹tkowy. Obejmie trzy fazy: lokaln¹,
kontynentaln¹ i powszechn¹. Fazy te roz-
³o¿one s¹ w czasie od paŸdziernika 2021
r. do paŸdziernika 2023 r.

Zasadniczym celem jest wprowadzenie
w ¿ycie Koœcio³a zasady synodalnoœci.
Zak³ada ona wiêkszy ni¿ do tej pory
udzia³ ca³ego „Ludu Bo¿ego”. Papie¿
Franciszek stwierdzi³, ¿e „droga synodal-
noœci jest drog¹, której Bóg oczekuje od
Koœcio³a trzeciego tysi¹clecia” i w tym
kierunku winny iœæ zmiany.

Ojciec Œwiêty powiedzia³: „Duch
Œwiêty prosi nas, abyœmy ws³uchiwali
siê w pytania, niepokoje, nadzieje ka¿-
dego Koœcio³a, ka¿dego ludu i naro-
du. A tak¿e ws³uchiwali siê w œwiat, w
wyzwania i zmiany, jakie przed nami
stawia. Nie uciszajmy naszych serc, nie

blokujmy siê w naszych pewnikach.
Pos³uchajmy siê nawzajem”.     D.M.

Pielgrzymka ¯ywego Ró¿añca
8.X. w sobotê odby³a siê XI Archidie-

cezjalna Pielgrzymka ¯ywego Ró¿añca
i Wspólnot Maryjnych do Katowickiej
Archikatedry Chrystusa Króla.

Program pielgrzymki: konferencja,
któr¹ wyg³osi³ ks. dr Grzegorz Wita dy-
rektor Papieskich Dzie³ Misyjnych w
Archidiecezji Katowickiej, modlitwa ró-
¿añcowa i Msza œw. pod przewodnic-
twem i ze s³owem ks. abp. Wiktora
Skworca. W czasie homilii ks. arcybiskup
zwróci³ uwagê na ró¿aniec b³ogos³awio-
nego Œl¹zaka - ksiêdza Jana Machy, któ-
ry by³ beatyfikowany w katowickiej ar-
chikatedrze 20 listopada 2021 roku. Ró-
¿aniec ks. Jan Macha zrobi³ w wiêzieniu
z w³ókien wiêziennego siennika. Ziaren-
ka a w³aœciwie pêtelki tego ró¿añca mo-
dl¹c siê przesuwa³ w rêkach w celi œmier-
ci do koñca a¿ zosta³ œciêty na gilotynie.

Ró¿aniec ks. Jana na co dzieñ jest wy-
stawiony w kaplicy Najœwiêtszego Sakra-
mentu w katowickiej archikatedrze, gdzie
urz¹dzono miejsce Jego kultu. Proœby do
b³ogos³awionego Jana Machy i intencje
zanoszone s¹ do Boga w ka¿dy pierwszy
czwartek miesi¹ca podczas Mszy œwiê-
tej o godz. 12:00.

Ks. Jan Macha, Cz³owiek Ró¿añca, spo-
tyka siê w tajemnicy Œwiêtych Obcowa-
nia z beatyfikowan¹ 22 maja 2022r. Pau-
lin¹ Jarricot, za³o¿ycielk¹ Ró¿ ¯ywego
Ró¿añca. Maria

ŒWIÊTA HERMELINDA 29.X.

Jak g³osi tradycja ju¿ w dzieciñstwie
by³a bardzo pobo¿na i zdecydowana, by
swoje ¿ycie poœwiêciæ w ca³oœci Bogu.
Szuka³a samotnoœci do tego stopnia, ¿e
nawet do koœcio³a chodzi³a tylko noc¹.
Odrzuca³a wszelkie propozycje zam¹¿-
pójœcia, co doprowadzi³o do próby uwie-
dzenia jej przez dwóch miejscowych
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szlachciców. Na szczêœcie, podobno po
anielskim ostrze¿eniu uda³o jej siê uciec.
Schroni³a siê w Meldricos (Meldert),
gdzie resztê dni swego ¿ycia spêdzi³a
poœród skrajnych surowoœci. Zmar³a ma-
j¹c lat czterdzieœci osiem, pod koniec VI
w. Jest patronk¹ osób cierpi¹cych na
schorzenia oczu, nóg i r¹k.

MODLITWA DO ŒW. HERMELINDY
Œwiêta Hermelindo, tak bardzo wyczu-

lona na g³os Ducha Œwiêtego, naucz nas
prawdziwej modlitwy. W naszych trud-
nych sytuacjach, Twoje wstawiennictwo
potrafi przynaglaæ Boga. Naucz nas tak-
¿e, poœród naszych prób nieustannie
wielbiæ Stwórcê. Amen.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

10.10. – O godz.18.00 rozpoczê³a siê
Msza œw. w intencji wszystkich cz³onków
grup i diakonii parafialnych. Ks. Proboszcz
podczas homilii rozwa¿y³ temat: „S³u¿ba
we wspólnocie Koœcio³a” podkreœlaj¹c, ¿e
s³u¿ba, to konkretne dzia³anie na rzecz dru-
giej osoby. Ks. Józef poda³ kilka definicji
wspólnoty, jednak zwróci³ szczególn¹
uwagê na jedn¹ z nich: „Wspólnota to miej-
sce wzrostu mi³oœci do Boga i do ludzi”,
podkreœlaj¹c tym samym, ¿e wspólnota, to
nie tylko mi³oœæ do Boga i drugiego cz³o-
wieka, ale przede wszystkim odkrycie, ¿e
Bóg mnie kocha – jest we mnie zakocha-
ny! Na zakoñczenie ks. Józef ¿yczy³, aby-
œmy w swojej s³u¿bie odkrywali mi³oœæ Je-
zusa do nas samych.

Po Eucharystii odby³o siê krótkie spotka-
nie formacyjne dla cz³onków grup i dia-
konii. Ks. Proboszcz nawi¹zuj¹c do homi-
lii podkreœli³, ¿e Jezus uni¿y³ samego sie-
bie i odda³ za nas ¿ycie, dlatego ka¿dy wi-
nien uczyæ siê takiej s³u¿by od Chrystusa.
Ks. Józef zwróci³ równie¿ uwagê, ¿e s³u-
¿¹c we wspólnocie zostaliœmy obdarowa-
ni specjalnymi darami: darem spostrzega-
nia, us³ugiwania, nauczania, napominania,
dawania, zarz¹dzania i darem wspó³czu-
cia, a nadrzêdnym celem s³u¿by jest tro-
ska, o to, by osi¹gn¹æ królestwo Bo¿e –

„Starajcie siê najpierw o królestwo Bo¿e ...a
wszystko inne bêdzie wam dodane”(Mt 6, 33)

11.10. – O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. Podczas modlitwy
rozwa¿aliœmy fragment Ewangelii £k 11,
37-41 (Ewangelia z dnia), a nastêpnie w
modlitwie spontanicznej oddawaliœmy Je-
zusowi nasze s³aboœci, radoœci i trudy, na-
sze zmagania, relacje, rodziny, wspólnotê
parafialn¹ oraz ca³y Koœció³.

12.10. – O godz.19.00 w sali Œw. Jana
Paw³a II rozpoczê³o siê IV spotkanie kur-
su Alpha. Na spotkaniu goœciliœmy ks. dr
Micha³ Orlik – kapelan Górnoœl¹skiego
Centrum Medycznego w Ochojcu, który
w swojej prelekcji poruszy³ temat WIA-
RY. Nastêpnie w grupach odpowiadaliœmy
na pytanie: „Czym jest dla mnie wiara?”

13.10. – Msz¹ œw. o godz.18.00 rozpo-
czêliœmy czuwanie Fatimskie. Po Eucha-
rystii rozwa¿yliœmy Tajemnice Œwiat³a ró-
¿añca œw., a nastêpnie w procesji wokó³
koœcio³a wyruszyliœmy z figur¹ MB Fatim-
skiej.

14.10. – O godz.19.00 w kaplicy œw. Jó-
zefa zosta³a odprawiona Msza œw. w in-
tencji solenizantów z miesi¹ca paŸdzier-
nika, nale¿¹cych do Duszpasterstwa Ma³-
¿eñstw. W homilii ks. Krzysztof nawi¹zu-
j¹c do Ewangelii z dnia £k 12,1-7 podkre-
œli³, abyœmy strzegli siê tego, co nie jest
zwi¹zane z Bogiem, ale poprzez nasz¹
postawê wiary konsekwentnie przemieniali
to, co nie jest z Bogiem.

Ogromn¹ radoœci¹ jest dla nas przybycie
na spotkanie m³odziutkiej pary ma³¿on-
ków. To bardzo buduj¹ce, ¿e ma³¿onko-
wie, którzy dopiero 2 miesi¹ce temu za-
warli Sakramentalny Zwi¹zek Ma³¿eñski
zapragnêli od pocz¹tku budowaæ go na
Chrystusie i z Chrystusem, we wspólno-
cie Koœcio³a. Zapraszamy wszystkich ma³-
¿onków, bez wzglêdu na wiek i sta¿ ma³-
¿eñski, na spotkania w II pi¹tki miesi¹ca
do kaplicy Œw. Józefa i w IV pi¹tki mie-
si¹ca do sali Œw. Jana Paw³a II. Spotkania
rozpoczynaj¹ siê o godz.19.00. PrzyjdŸ, a
przekonasz siê, ¿e warto!          Bo¿ena S.
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