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30 paŸdziernika 2022

WYPOMINKI  - wyraz naszej
mi³oœci wobec zmar³ych

Listopad to miesi¹c, w którym mo¿e-
my zrobiæ naprawdê du¿o dla zmar³ych,
warto o nich pamiêtaæ i polecaæ ich mi-
³osierdziu Bo¿emu w modlitwie.

"Bóg przyjmuje ³askawiej i czêœciej
wys³uchuje modlitw za zmar³ych ni¿
tych, które zanosimy za ¿yj¹cych.
Zmarli bowiem bardziej potrzebuj¹
tej pomocy, nie mog¹c tak jak
¿ywi, pomóc sobie samym i zas³u-
¿yæ na to, a¿eby Bóg ich wyba-
wi³" (œw. Tomasz z Akwinu).

Pod koniec paŸdziernika w
koœcielnych zakrystiach za-
czyna siê gromadziæ sporo
ludzi. Przychodz¹, aby oddaæ
kartki z wypisanymi imiona-
mi i nazwiskami osób zmar-
³ych. Potem, w trakcie nabo¿eñstwa,
ksi¹dz  prowadzi modlitwê w ich inten-
cji, wyczytuj¹c ich imiona oraz nazwi-
ska. To wypominki – forma modlitewnej
pamiêci o tych, którzy odeszli. Co cieka-
we, w województwie poznañskim funk-
cjonuje ich inne okreœlenie- wymienian-
ki, natomiast na Œl¹sku modlitwê tê okre-
œla siê jako zalecki - zmar³ych zaleca siê
Panu Bogu, czyli zachwala.

Modlitwa b³agalna za zmar³ych by³a
praktykowana ju¿ w staro¿ytnoœci. Istnia-
³y wtedy tzw. dyptyki, czyli tabliczki, na
których chrzeœcijanie zapisywali imiona
biskupów, dobrodziejów, mêczenników
czy w³aœnie bliskich zmar³ych, aby od-
czytaæ je w czasie Mszy œwiêtej. Dzisiej-
sze wypominki nawi¹zuj¹ do tej staro-
¿ytnej tradycji, która kryje w sobie g³ê-
boki sens. Zapisuj¹c imiona naszych bli-

skich zmar³ych, a nastêpnie je czytaj¹c,
wierzymy, ¿e s¹ oni zapisani w ksiêdze
¿ycia, o której wspomina Apokalipsa œw.
Jana. Jest to ksiêga, w której widniej¹
imiona zbawionych. Wypominki wyra-
¿aj¹ wiêc nasz¹ wiarê w ¿ycie wieczne i
zaufanie do mi³osiernego Boga, który
pragnie zbawiæ ka¿dego cz³owieka. Ta

forma modlitwy mówi równie¿ o
wiêzi, która ³¹czy nas, ¿yj¹cych
na ziemi, z osobami, które s¹ w
czyœæcu, a tak¿e z tymi, którzy

ju¿ s¹ w niebie.
S¹ ró¿ne rodzaje wypo-

minków. W sam¹ uroczy-
stoœæ Wszystkich Œwiê-
tych praktykujemy wypo-

minki jednorazowe, które
s¹ czytane w czasie ró¿añco-

wej procesji na cmentarzu. Z
kolei wypominki oktawalne s¹ czytane
przez osiem dni od dnia Wszystkich
Œwiêtych. Wtedy w koœcio³ach wieczo-
rem odbywa siê nabo¿eñstwo z wyczy-
tywaniem zmar³ych i modlitw¹ w ich in-
tencji.

Po co wypominki?
Bo to nasz duchowy obowi¹zek, to wy-

raz naszej mi³oœci i odpowiedzialnoœci za
zmar³ych. Znicze, kwiaty, czysty grób –
to wszystko wyra¿a nasz¹ mi³oœæ do
zmar³ych. Oni jednak najbardziej potrze-
buj¹ naszej modlitwy. Warto wiêc sko-
rzystaæ z tej wielowiekowej tradycji wy-
pominków. Gdy kiedyœ spotkamy siê w
niebie z tymi, którzy nas wyprzedzili w
ziemskiej wêdrówce, pewnie dowiemy
siê od nich, jak bardzo nasza modlitwa
im pomog³a i jak bardzo s¹ nam za ni¹
wdziêczni. Joasia

Msze œw. odprawiamy jak w niedzielê. Zapraszamy w tym dniu o godz. 14.30 na nabo
¿eñstwo za zmar³ych, które odprawimy na naszym cmentarzu parafialnym. W ty-
godniu o godz. 17.30 a w niedzielê o 16.30 bêdziemy odprawiaæ nabo¿eñstwa za
zmar³ych zalecanych w wypominkach. Wypominki za dusze zmar³ych mo¿emy sk³a-
daæ w zakrystii lub kancelarii, wypisuj¹c je na specjalnych kartkach, które znajduj¹ siê na
pó³kach przy wyjœciu z koœcio³a. Imiona i nazwiska zmar³ych prosimy wpisywaæ druko-
wanymi literami. Msze œw. za dusze zalecane w wypominkach odprawiaæ bêdziemy od 2
do 9 listopada.

  5.We œrodê (2.11) przypada wspomnienie wszystkich wiernych zmar³ych. Koœció³ wspo-
mina wszystkich, którzy w czyœæcu pokutuj¹ za swoje grzechy. Aby im przyjœæ z pomoc¹,
przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez ¿yj¹cych, a przede wszystkim ofiarê
Chrystusa uobecniaj¹c¹ siê we Mszy œw. Kap³ani mog¹ w tym dniu odprawiæ trzy Msze
œw. Jedn¹ ofiaruj¹ wed³ug w³asnej intencji, drug¹ za wszystkich wiernych zmar³ych,
a trzeci¹ w intencji Ojca œw.

  6.W œodê (2.11) o godz. 8.30, na naszym cmentarzu, odprawimy Mszê œw. za
zmar³ych spoczywaj¹cych na naszym cmentarzu oraz za dusze zalecane
w wypominkach.

  7.W tym tygodniu przypadaj¹ I czwartek, I pi¹tek i I sobota miesi¹ca.
  8.W czwartek przez ca³y dzieñ bêdzie wystawiony Najœwiêtszy Sakrament.

O godz. 18.00 zapraszamy na Mszê œw. w intencji nowych powo³añ i s³u¿by
liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów, organistów i panów
pe³ni¹cych pos³ugê kolektowania, Bractwa Adoracji oraz ich rodzin. Po Eucha-
rystii spotkanie Bractwa Adoracji w salce nr 1. Nadzwyczajni Szafarze Komu-
nii œw. maj¹ spotkanie w kaplicy œw. Józefa o godz. 18.45.

  9.W pi¹tek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszê œw. pierwszopi¹t-
kow¹. Homilia: Koœció³ prowadzi mnie do Boga. Wczeœniej o godz. 16.00 spo-
wiedŸ œw. dla dzieci. W tej Mszy œw. uczestnicz¹ dzieci przygotowuj¹ce siê do
I Komunii wraz z rodzicami.Wieczorem, o godz. 18.00 zapraszamy na Mszê œw.
pierwszopi¹tkow¹ sprawowan¹ do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin. Ho-
milia: "Wejrzyj Panie na wiarê swojego Koœcio³a" (Jêzyk wiary; Jedna wiara).
Kolekta zbierana bêdzie przeznaczona na biedne rodziny.

10.W sobotê zapraszamy na Mszê œw. w intencji wszystkich czcicieli Niepokalanego
Serca NMP, któr¹ odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy œw. Nabo¿eñstwo do MB.

11. W sobotê (5.11) o godz. 16.00 Msza œw. chrzcielna oraz w intencji dzieci obcho-
dz¹cych I rocznicê Chrztu œw. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na katechezê
w pi¹tek o godz. 18.45 do salki nr 2.

12.W niedzielê (6.11) po Mszy œw. o godz. 11.00 zostanie udzielone specjalne b³ogo-
s³awieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa. Równie¿ w inne dni istnieje
mo¿liwoœæ takiego b³ogos³awieñstwa po uprzednim poinformowaniu kap³ana.

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 nowy ekran
z wyœwietlaczem pieœni w koœciele górnym. W przysz³¹ niedzielê (6.11) kolek-
ta bêdzie przeznaczona na remont Krypty Katedry



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW (31 PA• DZIERNIKA - 06 LISTOPADA 2022)

PONIEDZIA£EK (31.10.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + Zofiê Porêbsk¹ w 1 r. œm. oraz ++ Miros³awa Pajkê, Annê Pawlik

i Annê Rajnych, z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
2/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/za zmar³ych w paŸdzierniku:

2/za + Zbigniewa Kurka
3/w intencji dzieci, które modl¹ siê w Ró¿y Ró¿añcowej im. œw. Moniki oraz

w intencji ich rodziców
WTOREK (01.11.2022 r.) - UROCZYSTOŒÆ WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH
 7.30 - za + babciê Helenê Kurzeja w kol.r.œm. oraz ++ dziadka Jerzego, mamê

Krystynê, tatê Stanis³awa i ++ z pokrewieñstwa z obu stron
  9.30 - za ++ z rodzin: Michalskich i Zarzecznych, z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
11.00 - za + Jana Wojtalê we wspomnienie ur.
12.30 - za + Stanis³awa Werkowskiego
14.30 - Nabo¿eñstwo za zmar³ych (na cmentarzu)
17.00 - intencja wolna
20.00 - za Parafian
ŒRODA (02.11.2022 r.) - WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMAR£YCH
  7.00 - za ++ z rodziny: Ostrowskich i Kaniewskich
  7.30 - Ró¿aniec
  8.30 - za zmar³ych spoczywaj¹cych na cmentarzu parafialnym oraz za dusze

zalecane w wypominkach (Msza na cmentarzu)
17.30 - Nabo¿eñstwo za zmar³ych zalecanych w wypominkach
18.00 1/za dusze zalecane w wypominkach

2/za+mê¿a Antoniego Serokê,++rodz. z obu stron,++siostry,szwagrów,siostrzeñców
3/za + mê¿a Jana Olszówkê, ++ rodziców: Wiktoriê i Jerzego, Gertrudê i Jana,

++ rodzeñstwo: Zygmunta, Henryka z rodzin¹, Rudolfa, Andrzeja z synem Marci-
nem,+matkê chrzestn¹ Mariê Bossek,++Andrzeja Szust z rodzin¹ ,+ Czes³awê Lyta

CZWARTEK (03.11.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ cz³onków ¯ywego Ró¿añca

2/za ++ rodziców: Helenê i Piotra Markiewiczów oraz ++ siostry: Zofiê
i Danutê oraz ++ ich mê¿ów

  7.30 - Ró¿aniec
  7.30 - 17.30  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu  
17.30 - Nabo¿eñstwo za zmar³ych zalecanych w wypominkach
18.00 1/o nowe powo³ania kap³añskie i zakonne z naszej parafii

2/w intencji s³u¿by liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów, or-
ganistów i panów pe³ni¹cych pos³ugê kolekt., Bractwa Adoracjii i ich rodzin

3/za dusze zalecane w wypominkach
PI¥TEK (04.11.2022 r.) - Wspomnienie œw. Karola Boromeusza, bpa
  7.00 1/w intencji Jana z ok. 80 r. ur., z podziêkowaniem za dotychczasowe ³aski,

z proœb¹ o Bo¿e b³og.na dalsze lata ¿ycia
2/za ++ £ucjana i Edwarda, ++ ich rodziców: Mariê i W³adys³awa oraz Stani-

s³awê i Franciszka, z proœb¹ o dar nieba

  7.30 - Ró¿aniec
16.30 - Msza œw. szkolna: za ++ syna Adama., mê¿a Jana, ++ rodziców z obu stron,

rodzeñstwo, dziadków i krewnych z rodziny: Jaszek, Koj i Korzeniec
Homilia: Koœció³ prowadzi mnie do Boga.

17.30 - Nabo¿eñstwo za zmar³ych zalecanych w wypominkach
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/za dusze zalecane w wypominkach
Homilia: "Wejrzyj Panie na wiarê swojego Koœcio³a" (Jêzyk wiary; Jedna wiara)

SOBOTA (05.11.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najœwiêtszej Maryi Panny

2/za ++ rodziców: Halinê i Huberta, ++ dziadków: Gertrudê i Paw³a, Barbarê
i Jana oraz ++ z rodziny

16.00 - Msza œw. Chrztów: Bia³y Julian, oraz w I rocz. sakr. Chrztu: Brol Kinga,
Piwowarczyk Franciszek

17.30 - Nabo¿eñstwo za zmar³ych zalecanych w wypominkach
18.00 1/za dusze zalecane w wypominkach

2/za + mê¿a Romana Miko³ajskiego w 4 r. œm., ++ rodziców i rodzeñstwo
z obu stron, prosz¹c o ¿ycie wieczne

NIEDZIELA (06.11.2022 r.) - XXXII NIEDZIELA ZWYK£A
  7.30 - za + mê¿a Jana Œmietanê w 30 dni po œm.
  9.30 - za + mê¿a Stanis³awa Stanek, ++ rodz. z obu stron oraz ++ siostry: Mariê i Emiliê

i ++ szwagrów: Zbigniewa i W³adys³awa
11.00 - w intencji Kamila Markiewicza w 1 r. ur., dziêkuj¹c za dar ¿ycia i dotych-

czasowe ³aski, z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê dla niego i rodziców
B³ogos³awieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa

12.30 - w intencji Beaty z ok. 50 r. ur. z podziêkowaniem za otrzymane ³aski, z proœb¹
o zdrowie, Bo¿e b³og. i opiekê Matki Bo¿ej dla solenizantki i ca³ej rodziny (TD)

16.30 - Nabo¿eñstwo za zmar³ych zalecanych w wypominkach
17.00 - za dusze zalecane w wypominkach
20.00 - za ++ Helenê i Zenona Nowakowskich

   Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (30 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 ostatnie w paŸdzierniku nabo¿eñstwa ró¿añcowe, dziœ o godz. 16.15
i jutro  o godz. 17.15.

  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.

  4.W wtorek (1.11) obchodzimy uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych. W tym dniu Koœció³
oddaje czeœæ wszystkim, którzy ju¿ weszli do chwa³y niebieskiej, a wiernym pielgrzymu-
j¹cym na ziemi wskazuje drogê, która ich starszych braci doprowadzi³a do œwiêtoœci.
Przypomina równie¿ prawdê o naszej wspólnocie ze œwiêtymi otaczaj¹cymi nas opiek¹.
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Wszystkich Œwiêtych
1 listopada obchodzimy uroczystoœæ

Wszystkich Œwiêtych. Ten dzieñ nie jest
wbrew czêsto spotykanym opiniom jedy-
nie „Œwiêtem Zmar³ych”, lecz przypomi-
na nam prawdê o powszechnym powo-
³aniu do œwiêtoœci. Ka¿dy z wierz¹cych,
niezale¿nie od konkretnej drogi ¿ycia:
ma³¿eñstwa, kap³añstwa czy ¿ycia kon-
sekrowanego jest do niej powo³any. Tej
pe³ni cz³owieczeñstwa nie mo¿emy osi¹-
gn¹æ w³asnymi si³ami, tylko dziêki po-
mocy ³aski Bo¿ej. Pan Bóg powo³uje do
œwiêtoœci wszystkich i ka¿demu cz³owie-
kowi pomaga Sw¹ ³ask¹. Ka¿dy z nas
otrzyma³ dar zbawienia, bo Jezus Chry-
stus z³o¿y³ ofiarê za wszystkich ludzi. Od
ka¿dego z nas jednak zale¿y, w jakim
stopniu przyjmiemy od Boga dar œwiêto-
œci.

W pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa
w Koœciele, w obawie przed ba³wochwal-
stwem, nie oddawano czci nikomu ze
stworzeñ, ani ludziom, ani anio³om, nie
wspominano tak¿e ¿adnych œwiêtych.
Oddawano czeœæ jedynie Bogu w Trójcy
Œwiêtej Jedynemu. Najwczeœniej zaczê-
to oddawaæ czeœæ Matce Bo¿ej. Potem
kultem otoczono mêczenników, nawie-
dzaj¹c ich groby w dniu narodzin dla nie-
ba, czyli w rocznicê œmierci. Z czasem
zaczêto pamiêtaæ o œwi¹tobliwych wy-
znawcach: papie¿ach, mnichach i dzie-
wicach. Wiêkszego znaczenia uroczy-
stoœæ Wszystkich Œwiêtych nabra³a za
czasów papie¿a Bonifacego IV (+ 615),
który zamieni³ pogañsk¹ œwi¹tyniê, Pan-
teon, na koœció³ Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny i Wszystkich Mêczenników. Nastêp-
nie papie¿ Jan XI w 935 r. ustanowi³
osobne œwiêto ku czci Wszystkich Œwiê-
tych, wyznaczaj¹c je na dzieñ 1 listopa-
da.

Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych
wskazuje na hojnoœæ Pana Boga i pog³ê-
bia nadziejê, ¿e wszelkie rozstanie nie
jest ostateczne, bo wszyscy s¹ zaprosze-

ni do domu Ojca. W tym dniu nawiedza-
my groby naszych bliskich, którzy wy-
przedzili nas w drodze do wiecznoœci,
wierz¹c, ¿e ju¿ ciesz¹ siê oni chwa³¹ w
domu Ojca Niebieskiego. To œwiêto od-
daje równie¿ czeœæ tym wszystkim, któ-
rzy ju¿ weszli do chwa³y niebieskiej, a
wiernym pielgrzymuj¹cym jeszcze na
ziemi wskazuje drogê, która ma zapro-
wadziæ ich do œwiêtoœci. Wspominamy
wszystkich tych, którzy ¿yli przed nami
i wype³niaj¹c w swoim ¿yciu Bo¿¹ wolê,
osi¹gnêli wieczne szczêœcie przebywania
z Bogiem w niebie. Przypomina nam
równie¿ prawdê o naszej wspólnocie ze
Œwiêtymi, którzy otaczaj¹ nas opiek¹.
Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych win-
na byæ jednym z najbardziej radosnych
dni dla chrzeœcijan. W ci¹gu roku niemal
ka¿dego dnia przypada wspomnienie jed-
nego lub kilku œwiêtych znanych z imie-
nia. Jednak ich liczba jest znacznie wiêk-
sza. Wiele osób dosz³o do œwiêtoœci w
zupe³nym ukryciu.

Wierni 1 listopada maj¹ obowi¹zek
uczestniczenia we mszy œwiêtej i maj¹
mo¿liwoœæ uzyskania odpustu zupe³ne-
go.      J.Z.

Dzieñ Zaduszny
2 listopada obchodzimy Dzieñ Zadusz-

ny, który z za³o¿enia jest dniem pe³nym
nostalgii i refleksji nad tym, ¿e nasze
¿ycie jest kruche i mo¿e zakoñczyæ siê
w ka¿dej chwili. Gdy udajemy siê na gro-
by bliskich, mijamy mogi³y ludzi w ro¿-
nym wieku, równie¿ maleñkich dzieci.
Warto siê wtedy zastanowiæ nad tym, jak
nasze ¿ycie wygl¹da i czy jesteœmy go-
towi na spotkanie z Naszym Ojcem? Po-
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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

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!

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.

Odpust zupe³ny za dusze w czyœæcu cierpi¹ce mo¿na uzyskaæ: od po³udnia uroczysto-
œci Wszystkich Œwiêtych i w Dzieñ Zaduszny przez pobo¿ne nawiedzenie koœcio³a, od-
mówienie Ojcze nasz, Wierzê w Boga i modlitwy w intencjach Ojca œw., odprawienie
spowiedzi i przyjêcie komunii œw., zachowanie wolnoœci od przywi¹zania do jakiegokol-
wiek grzechu; w dniach od 1 do 8.11, odwiedzaj¹c pobo¿nie cmentarz, modl¹c siê, choæ-
by tylko w myœli za zmar³ych, spe³niaj¹c przy tym zwyk³e warunki odpustu.

Pielgrzymka KIK na Jasn¹ Górê
W SOBOTÊ 19 listopada 2022 r.

PROGRAM PIELGRZYMKI:
Godz. 7.00 – wyjazd autokaru z parkin-

gu przy koœciele na Dolnym Tysi¹cleciu.

Godz. 9.30 Msza œw. w Kaplicy Cudow-
nego Obrazu. Godz. 11.00 modlitwa i z³o-
¿enie kwiatów pod pomnikiem b³. kard.
Stefana Wyszyñskiego; Godz. 11.30-13.30
dwa wyk³ady w Kaplicy Ró¿añcowej;
Godz. 14.00 Droga Krzy¿owa na Wa³ach
Jasnogórskich i z³o¿enie kwiatów pod po-
mnikiem œw. Jana Paw³a II. Godz. 15.15.
Spotkanie prezesów i osób upowa¿nionych
do reprezentacji Klubów; Godz. 16.00
odjazd do Katowic. Przyjazd ok. godz.
17.30. Koszt 30 z³ przy 40 osobach, - 35 z³
przy 35 osobach,  - 40 z³ przy 30 osobach.

Zapisaæ siê mo¿na pod nr. Tel. 697684666

WyjdŸ ku Mnie z sercem, a Ja obdarujê
ciê bardziej, ni¿ siê spodziewasz – to prze-
cie jest do nas! Pokonaj swoj¹ nieufnoœæ,
lêk, niechêæ – i uwierz, ze Jezus usiad³ przy
tej studni, studni twojego serca, dlatego,
¿e w³aœnie ciebie chce spotkaæ. Z tob¹ po-
rozmawiaæ. Bo zale¿y mu na tobie. Tak jak
na Samarytance.
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myœlmy te¿ o tych krewnych i znajomych,
którzy jeszcze s¹ z nami, ale ¿yj¹ z dale-
ka od Boga i tkwi¹ po uszy w ciê¿kich
grzechach. Czy kiedykolwiek próbowa-
liœmy z nimi porozmawiaæ o tym, ¿e ¿ycie
duszy ludzkiej nie koñczy siê na tym, co
jest tu i teraz? Czy wspominaliœmy im,
jak wiele dobra i piêkna spotyka nas w
¿yciu dziêki wierze? A mo¿e ukrywamy
swoje przekonania i wstydzimy siê zro-
biæ znak krzy¿a przed wspólnym posi³-
kiem lub mijaj¹c koœció³? Czy jesteœmy
¿o³nierzami Chrystusa, czy mo¿e wsty-
dzimy siê Go? No i najwa¿niejsze - czy
w perspektywie ¿ycia wiecznego, takie
zachowanie ma jakikolwiek sens? Wszak
Jezus powiedzia³: „Do ka¿dego, kto przy-
zna siê do mnie przed ludŸmi, przyznam
siê i ja przed moim Ojcem, który jest w
niebie; a ka¿dego, kto mnie siê wyprze
przed ludŸmi, wyprê siê i ja przed moim
Ojcem, który jest w niebie.” (Mt, 10, 32-
33).

Dobry przyk³ad i rozmowa mog¹ sk³o-
niæ innych do refleksji nad swoim postê-
powaniem. Ludzie nie zdaj¹ sobie spra-
wy z wielu rzeczy i czêsto nawet nie maj¹
pojêcia, ¿e wkroczyli na z³¹ drogê. Bywa,
¿e jakieœ jedno zdanie wypowiedziane
przez kogoœ bliskiego na temat Boga,
zapisuje siê gdzieœ g³êboko w naszych
sercach i œwiadomoœci i przypomina siê
w trudnych sytuacjach ¿yciowych. Mo¿e
dziêki Twojemu napomnieniu, ktoœ ¿yj¹-
cy z da³a od Boga, zechce przed œmier-
ci¹ siê wyspowiadaæ? Mo¿e jednak war-
to ju¿ dziœ zadbaæ o spójnoœæ naszej wia-
ry i zachowania?      Agnieszka K.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

18.10. – O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. Podczas modlitwy
rozwa¿aliœmy w ciszy fragment Ewange-
lii £k 10, 1-9. Nastêpnie odmówiliœmy 1
dziesi¹tkê Ró¿añca œw. tzw. metod¹ „ do-
powiedzeniami”. Modlitwa zakoñczy³a
siê Apelem Maryjnym.

19.10. – O godz.19.00 w sali Œw. Jana
Paw³a II rozpoczê³o siê V spotkanie kur-
su Alpha. Ks. Dawid Majka w swojej
prelekcji poruszy³ temat modlitwy. Na-
stêpnie zosta³ wyœwietlony film pt. „Dla-
czego i jak siê modliæ?”. Po obejrzeniu
filmu rozpoczê³a siê dyskusja w grupach
na poruszony temat.

21.10. – Podczas Eucharystii o
godz.18.00 ks. Dawid w homilii poruszy³
temat: „Œwiêtowanie dnia Pañskiego jest
œwiadectwem nadziei na ¿ycie wieczne”.
Jak powiedzia³ ks. Dawid po naszych
„¿yciowych pi¹tkach” – trudach, zmaga-
niach, bólach, cierpieniach, niepewnoœci,
naszych ma³ych i du¿ych „drogach krzy-
¿owych” niedziela daje nam nadziejê w
ka¿dych okolicznoœciach. Dzieñ Pañski,
to dzieñ, w którym Chrystus zmartwych-
wsta³ i da³ nam takie œwiat³o, o które my
musimy walczyæ i mieæ je w sobie. Ks.
Dawid podkreœli³, ¿e to w³aœnie daje na-
dzieja, ka¿dego Dnia Pañskiego, nadzieja
ka¿dej prze¿ywanej przez nas niedzieli.
Ks. Dawid zwróci³ równie¿ uwagê, ¿e
powinno to byæ dla nas wyzwanie, ¿e w
tym co prze¿ywamy, co dla nas jest trud-
ne pozwolili wydrzeæ siê œwiat³u Zmar-
twychwstania.

Równie¿ w tym dniu uczestnicy kursu
Alpha wyjechali na 3-dniowe rekolekcje.
Podczas pobytu w Czernej oprócz Jutrz-
ni, Eucharystii, adoracji, modlitwy wsta-
wienniczej nie zabrak³o rozmów, nie tyl-
ko nt. obejrzanych filmów o Duchu Œwiê-
tym, Biblii czy te¿ o uzdrowieniach przez
Jezusa w dzisiejszych czasach, ale tak¿e
rozmawialiœmy na tematy nurtuj¹ce dziœ
wielu ludzi.

22.10. – O godz.18.45 rozpoczê³o siê
nabo¿eñstwo do Œw. Rity. Jak co miesi¹c
odczytane by³y proœby i podziêkowania
oraz odmówiono litaniê do Patronki
spraw beznadziejnych. Nastêpnie pob³o-
gos³awione zosta³y ró¿e i udzielono b³o-
gos³awieñstwa relikwiami Œw. Rity.

Bo¿ena S.

ŒWIÊTY HUBERT, 3.XI
Hubert urodzi³ siê w Gaskonii, jako

potomek królewskiego i potê¿nego rodu
Merowingów. By³ zapalonym myœliwym.
Od najm³odszych lat czêsto towarzyszy³
swemu ojcu w³aœnie na ³owach. Legen-
da mówi, ¿e Hubert w wieku 14 lat mia³
mu uratowaæ ¿ycie podczas polowania na
niedŸwiedzia w Pirenejach.

Jako doros³y, za³amany œmierci¹ ¿ony
prowadzi³ doœæ hulaszcze ¿ycie. Z pasj¹
oddawa³ siê polowaniom a¿ do prze³o-
mowego momentu. Jak g³osi legenda,
podczas polowania w Wielki Pi¹tek spo-
tka³ niezwyk³ego jelenia. Zwierzê mia³o
w poro¿u promieniuj¹cy krzy¿. Hubert
us³ysza³ wtedy g³os, mówi¹cy o niebez-
pieczeñstwach jego pasji oraz koniecz-
noœci  przemiany swojego ¿ycia. Mówi
siê, ¿e podczas religijnej wizji Huberta
jeleñ naucza³ go, aby ten traktowa³ zwie-
rzêta z wiêkszym szacunkiem i wspó³-
czu³ im jako stworzeniom bo¿ym, które
maj¹ wartoœæ sam¹ w sobie. Œwiêty po-
s³ucha³ wizji- rozpocz¹³ dzia³alnoœæ mi-
sjonarsk¹, a w póŸniejszym czasie zosta³
mianowany biskupem.

Jest patronem leœników, myœliwych,
sportowców, matematyków i lunatyków

MODLITWA DO ŒWIÊTEGO HUBERTA
Œwiêty Hubercie,

patronie myœliwych
i leœników polecam
siê w szczególny
sposób Twojej opie-
ce i proszê, abyœ
swoim wstawien-
nictwem przed Bo-
giem wspiera³ mnie
we wszystkich mo-
ich potrzebach. Wy-

jednaj mi ³askê naœladowania twoich
cnót. Kieruj moim umys³em, prowadŸ
moje oczy i rêce, bym wype³nia³ swoje
zadania zgodnie z prawem Stwórcy.
Strze¿ mnie od z³ych przygód i dopro-
wadŸ do zbawienia wiecznego. Amen.

Spotkania z Ewangeli¹
œw. Jana

J 4, 1-3 „...opuœci³ Judeê i odszed³
znów do Galilei…”

Jezus jakby siê… wycofuje. Albo – daje
szansê faryzeuszom, by spokojnie przyjêli
to, co g³osi Jan: Idzie mocniejszy ode mnie.
Stwarza im przestrzeñ i daje czas.

I w naszym ¿yciu te¿ lubi tak robiæ. Przy-
chodzi, pokazuje siê z moc¹, zmienia na-
sze spojrzenie na wiele spraw – a potem
siê oddala, zostawiaj¹c nam czas na prze-
myœlenie. Na przyjêcie Go z Jego moc¹ i
mi³oœci¹, gdy przyjdzie znowu. Na to, by-
œmy w tym, co w³aœnie zdzia³a³ w naszym
¿yciu, rozpoznali Go jako Zbawiciela.

J 4, 4-6 „...Jezus zmêczony drog¹ sie-
dzia³ sobie przy Ÿródle…

Jest godzina szósta, po³udnie, najgorêt-
szy moment dnia. O tej porze nikt nie przy-
chodzi do studni. Rano, wieczorem, gdy
jest ch³odniej, tak, ale nie w pal¹cym s³oñ-
cu. Jezus jest zmêczony drog¹, czemu nie
przeczeka³ upa³u?

Zmêczony Jezus siedzia³ sobie przy stud-
ni. Jest taki zwyk³y i bardzo ludzki w tym
zmêczeniu. Siedzi, jakby czeka³. WyobraŸ
sobie teraz, ¿e on tam czeka na ciebie. Przy-
szed³, bo wie, ¿e spotka tam ciebie. Co jest
w twoim ¿yciu tak¹ studni¹ Jakuba? Miej-
scem, gdzie bywasz i On o tym wie? Gdzie
nikogo poza tob¹ nie ma, gdzie doœwiad-
czasz samotnoœci, zmêczenia? On tam ju¿
jest. Siedzi i czeka, a¿ przyjdziesz. Czy
przyjdziesz ?

J 4, 7-12 „...nadesz³a kobieta z Sama-
rii, aby zaczerpn¹æ wody…”

Jezus siedzia³ przy studni zmêczony.
Przychodzi Samarytanka po wodê w po-
³udnie, by z nikim siê nie spotkaæ. A tu nie-
spodzianka, spotyka ¯yda. Jan ³adnie to
ujmuje: „¯ydzi i Samarytanie unikali siê
nawzajem”, ale to jest delikatnie powie-
dziane. W dodatku ten ¯yd, bez zbêdnych
s³ów i uprzejmoœci, mówi: „Daj Mi piæ”!

Daj Mi piæ, a Ja dam ci wody ¿ywej.
4 5


