
nr 987

Gazetka Rzymskokatolickiej Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
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Pomó¿ naszemu parafianinowi!

Mam na imiê Bruno. Urodzi³em siê
bez prawej nerki. Zdiagnozowano u
mnie autyzm, zespó³ wad genetycz-
nych oraz niepe³nosprawnoœæ ru-
chow¹. Aby samodzielnie funkcjo-
nowaæ potrzebna mi jest sta³a wie-
lospecjalistyczna terapia oraz reha-
bilitacja, mo¿esz mi pomóc dokonu-
j¹c wp³aty na konto:

19102016640000310200650838
Diagnoza lekarska: Dziecko z rozpo-
znaniem medycznym zespo³u wad ge-
netycznych oraz zaburzeñ ze spek-
trum autyzmu, niepe³nosprawnoœæ
ruchowa - asymetria wzorców ruchu
i postawy, nieprawid³owa dystrybucja
napiêcia miêœniowego, nieprawid³o-
wy wzorzec chodu, zaburzenia rów-
nowagi i koordynacji. Zaburzenia
procesów integracji sensorycznej.
Wada wzroku zez rozbie¿ny.

21 listopada przypada w liturgii
wspomnienie œw. Tarsyjusza, mê-
czennika z III wieku, akolity, patro-
na s³u¿by liturgicznej. Jest on szcze-
gólnym orêdownikiem tych wszyst-
kich, którzy pos³uguj¹ przy o³tarzu.
Tradycyjnie jego wspomnienie prze-
nosi siê na s¹siaduj¹c¹ niedzielê. W
Polsce, a zw³aszcza w archidiecezji ka-
towickiej,  jest on patronem ministran-
tów (³ac. "ministra" - s³u¿yæ).
W tym dniu w sposób szczególny dziê-
kujemy wszystkim ministrantom oraz
ca³ej s³u¿bie liturgicznej za podejmo-
wan¹ przez nich pos³ugê przy o³tarzu,
tak¿e lektorsk¹.
Wspólnota ministrantów naszej para-
fii liczy 25 cz³onków, w wieku od 5-
30 lat. Podejmuj¹ oni jedn¹ s³u¿bê w
tygodniu oraz jedn¹ w niedzielê. Po-
s³uguj¹ tak¿e podczas nabo¿eñstw.
Opiekê nad wspólnot¹ sprawuje ks.
Piotr Lewandowski, wspierany przez
czterech animatorów. Spotkania for-
macyjne odbywaj¹ siê w ka¿d¹ sobo-
tê o godz.  9:00 (drug¹ sobotê miesi¹-
ca o godzinie 10:00), w okresie zimo-
wym w salce nr 2 a, w okresie letnim
w salce  ministranckiej, naprzeciwko
zakrystii. Do dyspozycji wspólnoty
pozostaje salka rekreacyjna, wyposa-
¿ona w stó³ do ping ponga, pi³karzyki
i inne atrakcje.
Wspierajmy ministrantów nasz¹ mo-
dlitw¹ i zachêcaniem ch³opców naszej
parafii do wstêpowania w jej szeregi.
W niedzielê (20.11) o godz. 17.00
zostanie odprawiona Msza œw. w in-
tencji wszystkich ministrantów na-
szej parafii oraz ich rodziców
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w dolnym koœciele, dlatego te¿ zapraszamy wszystkich chêtnych do pomocy w sprz¹-
taniu koœcio³a dolnego - 18 i 19 listopada (pi¹tek i sobota) o godz. 7.30.

  8.Od niedzieli (20.11), po Mszy œw., w salce nr 1 mo¿na nabyæ op³atki, lampiony,
œwiece wigilijne „Caritas” - dzie³o pomocy biednym dzieciom, kartki œwi¹teczne.

  9.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!

10.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.

11. Zachêcamy do czytania kolejnego numeru Goœcia Niedzielnego oraz odwiedza-
nia naszej strony internetowej: www.tysiacleciedolne.pl. Zapraszamy do czyta-
nia naszej gazetki parafialnej „Byæ bli¿ej”, któr¹ redaguj¹ nasi parafianie.

12.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Szczególne
podziêkowania dla Diakonii Porz¹dkowej oraz wszystkich osób, które sprz¹ta³y
koœció³. W pi¹tek i sobotê o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chêtnych do sprz¹-
tania naszego dolnego koœcio³a.

13.Po konsultacjach z Parafialn¹ Rad¹ Duszpastersk¹, parafianami oraz Sanepidem
zdecydowaliœmy po 2 letniej przerwie na tradycyjne Odwiedziny Duszpasterskie
od 22 listopada. Plan Kolêdy znajduje siê w gablotkach i stronie internetowej para-
fii. Szablon informuj¹cy o Odwiedzinach Duszpasterskich znajduje siê w naszej
gazetce. Zachêcamy do tego, by umieœciæ go przy wejœciu do swojej klatki.

14. Nasz ma³y parafianin Bruno potrzebuje pomocy! Jak mu pomóc znajdziemy
w gazetce parafialnej.

15.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne i kopertowe sk³adane dzisiaj na potrzeby na-
szego koœcio³a - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzy¿owej, nowy ekran
z wyœwietlaczem pieœni w koœciele oraz kaplicê Zmartwychwstania w koœciele gór-
nym. W dzisiejsz¹ niedzielê (13.11) Panie z Zespo³u Charytatywnego zbieraj¹ przed ko-
œcio³em ofiary materialne na Fundacjê Papiesk¹ Pomoc Koœcio³owi w Potrzebie - Po-
moc dla Ukrainy. Za tydzieñ (20.11) Kolekta na potrzeby archidiecezji.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (14 -20 LISTOPADA 2022)

PONIEDZIA£EK (14.11.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + Irenê Bulandra w 45 r. œm., + ojca Leopolda Bulandrê, ++ dziadków z obu

stron, ++ ciociê Wandê i wujków: Tadeusza i Zbigniewa Wróblewskich, +Wandê
Auleytner z proœb¹ o radoœæ nieba

2/za + Andrzeja Adamczyka z proœb¹ o radoœæ nieba
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/w intencji wszystkich cz³onków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/za + mê¿a Jana Janusa w 18 r. œm. i ++ rodziców z obu stron
3/za ++ rodziców: Henryka i Leokadiê Zem³a oraz + syna Rudolfa

Homilia: Dlaczego wierzê w Koœció³?
WTOREK (15.11.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + Romana Czeszejko (od rodziny Antosików ze Szczecina)

2/za + Andrzeja Moronia
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Dariusza Perliñskiego, ++ Anielê i Kazimierza Perliñskich, ++ Ma-

riannê i Romana Machurów oraz Mariê i Andrzeja Szo³tysków
2/za + Reginê Ciongwa w 1 r. œm. (od rodziny)
3/za + Lidiê Grychnik (od lokatorów z ul. Tysi¹clecia 25)

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (16.11.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/w intencji Bogu wiadomej

2/za ++ z rodziny: Krzywoñ, Wojtowicz, Stasiak, Konsek, Olesiñski, Hercog, Klakus
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ W³adys³awa i Katarzynê Zió³ko

2/za + Macieja Boreckiego w 2 r. œm.
3/za + Mariê Bernad w kol. r. œm. oraz ++ z rodziny: Bernad i Byszewski

CZWARTEK (17.11.2022 r.) - Wspomnienie œw. El¿biety Wêgierskiej, zak.
   7.00 1/za + Stanis³awê Kasprzyk w 1 r. œm., + jej mê¿a Piotra i ++ z rodziny Kasprzyków

2/w intencji Bo¿eny i Tadeusza z ok. ur., z podziêkowaniem za odebrane ³aski,
z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê i b³og.

  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + syna Krzysztofa we wspomnienie urodzin, + mê¿a Franciszka i wszyst-

kich ++ z rodziny Kowalczyk
2/za ++ Edmunda i Hildegardê Maciejewskich oraz + Józefa Kolasê
3/za + mê¿a Rajmunda Sonnka

PI¥TEK (18.11.2022 r.) - Wspomnienie b³. Karoliny Kózkówny, dz. i mêcz.
  7.00 1/za ++ rodz.: Lidiê i W³adys³awa Godzwon, ++ dziadków i krewnych z obu stron

2/za + mamê Janinê Zdun w kol. r. œm., ++ ojca Jana, siostrê Halinê, ++ te-
œciów: Ernê i Eugeniusza i dusze w czyœæcu cierpi¹ce

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia Bo¿ego   
18.00 1/w intencji czcicieli Mi³osierdzia Bo¿ego     

2/za ++ Zdzis³awa i Halinê Stefaników w kolejne r. œm., + Zdzis³awa Jarzyn-
kê i ++ z rodziny Gomu³ka

3/w intencji Jerzego Malika z ok. 80 r.ur. oraz w intencji Marii i Jerzego z ok. 60 r.œl.
Homilia: Poprzez udzia³ w Euch.otrzymujemy owoce Odkup., które przyniós³ Chr.

SOBOTA (19.11.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/za + Krystynê Krzanowsk¹-Mielnick¹

2/za + Wojciecha Froelicha, z proœb¹ o ¿ycie wieczne (od pracowników Szko-
³y Podstawowej nr 2 w Katowicach)

3/za + dziadka Kazimierza Goryla
4/intencja wolna

17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 - za+m.Czes³awa Muzyczuka,++rodz. z obu stron,++siostry, braci i ziêcia Miros³awa
NIEDZIELA (20.11.2022 r.) - UROCZYSTOŒÆ JEZUSA CHRYSTUSA,

KRÓLA WSZECHŒWIATA
  7.30 - za + syna Piotra Choinkê w 20 r. œm., + szwagierkê Kazimierê w 16 r. œm.,

+ mê¿a Floriana i wszystkich ++ z rodziny
  9.30 - w intencji £ucji z ok. 80 r. ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski, z proœb¹ o dalsze

zdrowie i Bo¿e b³og. dla solenizantki i najbli¿szej rodziny (Te Deum)
11.00 - w intencji Jacka z ok. 60 r. ur., z podziêkowaniem za dotychczasowe ³aski z proœb¹

o Bo¿e b³og., opiekê Matki Bo¿ej dla solenizanta i rodziny (Te Deum)
12.30 - w podziêk. za otrzymane ³aski, z proœb¹ o zdrowie, œwiat³o Ducha œw. przy dokony-

waniu wyborów, b³og. Bo¿e oraz nieustaj¹c¹ opiekê MB dla Alicji z ok. urodzin
17.00 - w intencji ministrantów oraz ich rodzin, z okazji œwiêta patronalnego
20.00 - za + Józefa Soczomskiego (od Gra¿yny Kowalskiej z mê¿em)

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (13 listopada 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. 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.

  3.W poniedzia³ek (14.11) 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. Dla-
czego wierzê w Koœció³ ?  Po Mszy œw spotkanie formacyjne w koœciele.

  4.W œrodê (16.11) o godz. 18.45 odbêdzie siê spotkanie KIK-u w salce nr 2.
  5.W pi¹tek (III pi¹tek miesi¹ca) zapraszamy na Mszê œw. w intencji czcicieli Mi³osierdzia

Bo¿ego, któr¹ odprawimy o godz. 18.00. Homilia nt. Poprzez udzia³ w Eucharystii otrzy-
mujemy owoce Odkupienia, które przyniós³ nam Chrystus. O godz. 17.30 w czasie nabo-
¿eñstwa odmówimy Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego w intencji dusz czyœæcowych. Wy-
pominki za zmar³ych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabo¿eñstwem. Na zakoñ-
czenie otrzymamy b³ogos³awieñstwo relikwiamy œw. Faustyny.

  6.W pi¹tek (18.11) o godz. 18.45 w koœciele odbêdzie siê kolejne spotkanie formacyjne
rodziców dzieci przygotowuj¹cych siê do pierwszej Komunii œw. Po spotkaniu mo¿li-
woœæ zakupu dewocjonaliów, zwi¹zanych z uroczystoœci¹ pierwszokomunijn¹.

  7.Od przysz³ej niedzieli (20.11) wszystkie Msze Œw. i nabo¿eñstwa odprawiane bêd¹
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Ksi¹dz Krzysztof Moczko – NASZ KAP£AN

Pod koniec sierpnia do naszej para-
fii dekretem ks. Arcybiskupa Wiktora
Skworca zosta³ skierowany ks. Krzysz-
tof Moczko, który ju¿ od pierwszych
dni swojej pos³ugi da³ siê poznaæ jako
gorliwy kap³an, pe³en ufnoœci, nadziei,
radoœci i otwartoœci na drugiego cz³o-
wieka.

Ks. Krzysztofie jest ksi¹dz w naszej
wspólnocie parafialnej ju¿ od 2 miesiê-
cy, jak zareagowa³ Ksi¹dz na dekret ks.
Arcybiskupa kieruj¹cy Ksiêdza do na-
szej Parafii?

Z niedowierzaniem… W naszym ko-
œciele bywa³em wielokrotnie. Jeszcze za
nim wst¹pi³em do seminarium. Dzielni-
ce Chorzów Stary i Osiedle Tysi¹clecia
wrêcz granicz¹ ze sob¹.

Rok wczeœniej (9 paŸdziernika 2021 r.)
przyjecha³em wraz z bieruñsk¹ Odnow¹
w Duchu Œw. na Dzieñ Jednoœci z okazji
35-lecia od za³o¿enia tej Wspólnoty, tu
na Osiedlu. Wtedy to ju¿ podejrzewa³em,
¿e zwyczajem diecezjalnym jako neopre-
zbiter zostanê po trzech latach pos³ugi
przeniesiony na inn¹ placówkê. I pomy-
œla³em sobie, ¿e „fajnie by³oby tu praco-
waæ”. Nie pamiêtam, abym z kimkolwiek
z ludzi dzieli³ siê t¹ myœl¹. W³aœnie ta
myœl po otrzymaniu dekretu wprowadzi-
³a mnie w zdumienie (uœmiech).

No tak, z ludŸmi mo¿e Ksi¹dz nie dzie-
li³ siê t¹ myœl¹, ale Pan Bóg zna ka¿d¹
nasz¹ myœl, zanim ona powstanie w na-
szej g³owie (uœmiech). To dowód na to
jak powa¿nie traktuje nas nasz Ojciec.

Zatem jak Ksi¹dz postrzega nasz¹ Pa-
rafiê i pos³ugê w niej?

Sam nie wiem co odpowiedzieæ. Obie
parafie, w których dotychczas przycho-
dzi mi pos³ugiwaæ s¹ ca³kowicie odmien-
ne. Chocia¿by to, ¿e Bieruñ charaktery-
zuje siê przede wszystkim zabudow¹ jed-
norodzinn¹, a u nas jest osiedle przez
wielkie „O”. Na pewno jest to dla mnie
czas nadziei. ̄ yczliwoœci jakiej doœwiad-

czam. Podoba mi siê
nasz koœció³, imponuje
mi jego wielkoœæ i po-
dziwiam, ¿e jako Para-
fianie ceg³a po cegle go
wybudowaliœcie.

A jakie grupy para-
fialne zosta³y Ksiêdzu przydzielone pod
opiekê? (czy s¹ znane te wspólnoty, czy
jest to nowe odkrycie?)

W tym roku duszpasterskim zosta³y mi
powierzone nastêpuj¹ce grupy: Odnowa
w Duchu Œwiêtym, a poza ni¹ jak dla
mnie „nowe”: Duszpasterstwo Ma³-
¿eñstw, Domowy Koœció³, Kr¹g biblijny
oraz przygotowanie dzieci i m³odzie¿y z
SP 58 do I Komunii Œw. i bierzmowania.
Oczywiœcie do tych oraz pozosta³ych
grup i diakonii parafialnych serdecznie
zapraszam.

To, ¿e zapragn¹³ Ksi¹dz s³u¿yæ w na-
szej wspólnocie parafialnej to ju¿ wie-
my, a czy mo¿emy dowiedzieæ siê jaka
by³a œcie¿ka kap³añskiej drogi zanim
Ksi¹dz do nas trafi³?

Ksiêdzem jestem dopiero czwarty rok,
wiêc nied³ugo. Po szeœcioletnich studiach
na Wydziale Teologicznym, formacji w
Wy¿szym Œl¹skim Seminarium Duchow-
nym i przyjêciu œwiêceñ zosta³em skie-
rowany na pierwsz¹ placówkê wikariu-
szowsk¹, do Bierunia Starego (miasta
pomiêdzy Tychami a Oœwiêcimiem). Tam
pos³ugiwa³em w parafii p.w. œw. Bart³o-
mieja Aposto³a, na terenie której znajdu-
jê siê XVII w. sanktuarium poœwiêcone
œw. Walentemu. Jest on patronem ma³-
¿onków staraj¹cych siê o dar potomstwa,
osób zakochanych i przewlekle chorych.
Ka¿dego roku 13. i 14. lutego odbywa
siê w nim patronalny odpust.

Da siê zauwa¿yæ jak z wielk¹ radoœci¹
i mi³oœci¹ prze¿ywa Ksi¹dz ka¿d¹ Eu-
charystiê, a jak Ksi¹dz wspomina swoje
prymicje i odprawienie pierwszej Mszy
œw.?
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chi oraz Zelia i Ludwik Martin. Jak pod-
kreœli³ ks. Piotr - œwiêtoœæ jest dla wszyst-
kich bez wzglêdu na stan.

Ks. Piotr nawi¹za³ równie¿ do Dnia Za-
dusznego oraz mo¿liwoœci uzyskania od-
pustów zupe³nych. Jak powiedzia³ – na-
uka Koœcio³a mówi o tym, ¿e ka¿dy z nas
za ¿ycia mo¿e zyskaæ zas³ugê na ¿ycie
wieczne. Jednak nale¿y pamiêtaæ o tym,
¿e pomimo odpuszczenia nam win w sa-
kramencie pokuty  pozostaje kara, dlatego
to czyœciec jest miejscem, w którym musi-
my siê wydoskonaliæ w mi³oœci, oczyœciæ
z tego, co oddala nas od œwiêtoœci Pana
Boga. Dlatego Koœció³ ma mo¿liwoœæ zy-
skiwania odpustów, czyli odpuszczania
kary doczesnej za pope³nione grzechy. W
tzw. oktawie Wszystkich Œwiêtych mo¿na
pomóc tym, którzy wyprzedzili nas do
wiecznoœci zyskuj¹c za 1 osobê zmar³¹
danego dnia odpust zupe³ny, odwiedzaj¹c
pobo¿nie cmentarz. Ks. Piotr zwróci³ uwa-
gê, ¿e odpusty pomagaj¹ nie tylko zmar-
³ym, ale uwra¿liwiaj¹ równie¿ nas na praw-
dy ostateczne. Równie¿ w tym dniu, w
kaplicy Œw. Józefa spotkali siê Nadzwy-
czajni Szafarze Komunii œw. Wraz z ks.
Proboszczem odmówili modlitwê brewia-
rzow¹ oraz poruszyli sprawy bie¿¹ce do-
tycz¹ce s³u¿by szafarskiej.

04.11.  – O godz. 18.00 zosta³a odpra-
wiona Msza œw. w intencji wszystkich ro-
dzin. Podczas homilii ks. Dawid rozwa¿y³
temat: „Wejrzyj Panie na wiarê swojego
Koœcio³a”(jêzyk wiary, jedna wiara). Ks.
Dawid odwo³a³ siê do Katechizmu Koœcio-
³a Katolickiego w którym jest napisane, ¿e
Koœció³ wierzy jako pierwszy i w ten spo-
sób prowadzi nas, karmi i podtrzymuje
nasz¹ wiarê. Wiara jest aktem osobowym,
woln¹ odpowiedzi¹ cz³owieka, ale równie¿
odpowiedzi¹ wszystkich ludzi w Koœcie-
le. Dlatego jak powiedzia³ ks. Dawid, jako
wspólnota wierzymy w Koœció³ i we
wszystko, co siê w nim dzieje. Nastêpnie
ks. Dawid nawi¹za³ do s³ów Œw. Ireneusza
z Lyonu - Koœció³ jest rozproszony po ca-
³ym œwiecie, a¿ po krañce ziemi, otrzyma³

od Aposto³ów i ich uczniów wiarê. Ks.
Dawid zwróci³ uwagê, ¿e akt wiary doko-
nuje siê w Koœciele w momencie chrztu
œw., a wiara daje ¿ycie wieczne. Na zakoñ-
czenie ks. Dawid podkreœli³, ¿e warto spoj-
rzeæ na Koœció³ tak, jak patrzy Chrystus i
pamiêtali o tym, ¿e nie mo¿na wierzyæ po
swojemu, mieæ swojej sprywatyzowanej
wiary, poniewa¿ wiara jest jedna – w Je-
den, Œwiêty, Powszechny i Apostolski
Koœció³, który prowadzi do zbawienia.

05.11. – Po porannym sprz¹taniu koœcio-
³a, w salce nr 2 Diakonia Porz¹dkowa spo-
tka³a siê ze swoim opiekunem ks. Probosz-
czem. Przy kawie, herbacie i s³odkoœciach
poruszane by³y sprawy dotycz¹ce s³u¿by,
formacji wiernych, remontów oraz spraw
dotycz¹cych ca³ego Koœcio³a. Zapraszamy
do naszej wspólnoty, która w sobotnie po-
ranki dba o to, aby ka¿dy móg³ czuæ siê
dobrze przychodz¹c do Domu Bo¿ego, nie
zapominaj¹c o tym , ¿e to równie¿ mój
DOM.

Jeœli MÓJ, to nie mogê byæ obojêtna/y,
ale pragnê troszczyæ siê o Jego piêkno,
zarówno to zewnêtrzne jak i duchowe.

 Bo¿ena S.

Spotkania z Ewangeli¹
œw. Jana

J 4, 31-38 „...moim pokarmem jest
wype³niæ wolê Tego, który Mnie pos³a³ i
wykonaæ Jego dzie³o…”

I to jest w³aœnie ca³y Jezus. Uczniowie
przynosz¹ Mu jedzenie, chc¹c Go nakar-
miæ, tymczasem On zaczyna mówiæ o
czymœ zupe³nie innym, o tym, co zaprz¹ta
Jego myœli. Czy bardzo podobnie nie dzieje
siê w naszym ¿yciu duchowym? Skupieni
na prozie ¿ycia, prosimy Jezusa o sprawy
najprostsze. Mamy poczucie, ¿e trzeba Go
na modlitwie „pilnowaæ”, ¿eby zrobi³ coœ,
co uwa¿amy za dobre – tymczasem On,
wychodz¹c, od naszej proœby, pokazuje
nam swoj¹ perspektywê. Tak odmienn¹ od
naszej. Odkrywaj¹c¹ to, co dla Niego w
naszym ¿yciu jest kluczowe. Do czego po-
wo³uje mnie dziœ.



Prymicje i poprzedzaj¹ce je œwiêcenia
kap³añskie wspominam bardzo dobrze.
Z wielk¹ radoœci¹ i wdziêcznoœci¹. Naj-
pierw wzglêdem Pana Boga, a póŸniej
ludzi. Myœl¹c o tych dwóch szczególnych
dniach wa¿nym jest dla mnie kontekst,
w jakich je prze¿ywa³em, by³o to niew¹t-
pliwie œwiêto wiary. W rodzinie, parafii,
spo³ecznoœci seminaryjnej.

Czêsto w ¿yczeniach kierowanych do
kap³anów padaj¹ s³owa: „abyœ sprawo-
wa³ ka¿d¹ Mszê œw. jak tê pierwsz¹ –
prymicyjn¹”. Przyznam, ¿e wola³bym
jako ostatni¹, a póŸniej chcia³bym zoba-
czyæ Tego, którego dziennie ukazujê w
Hostii Twarz¹ w twarz.

Czy mo¿emy poznaæ Ksiêdza motto na
prymicyjnym obrazku?

Jako has³o przewodnie pos³ugi kap³añ-
skiej obra³em s³owa z Ksiêgi Proroka
Amosa: „Szukajcie dobra, a nie z³a, aby-
œcie ¿yli. Wtedy Pan, Bóg Zastêpów, bê-
dzie z wami. Miejcie w nienawiœci z³o, a
mi³ujcie dobro!” (Am 5,14-15a).

Dlaczego w³aœnie wybra³ Ksi¹dz s³owa
z Ksiêgi Proroka Amosa?

Chcia³bym, aby to s³owo Bo¿e wyzna-
cza³o kierunek relacji wzglêdem Pana
Boga, siebie i drugiego cz³owieka. Aby
przepe³nia³o ca³¹ moj¹ pos³ugê duszpa-
stersk¹, gdziekolwiek zostanê pos³any
przez Koœció³ reprezentowany w osobie
biskupa.

Przyby³ Ksi¹dz do nas z bieruñskiej
Parafii, a gdzie znajduj¹ siê Ksiêdza ro-
dzinne korzenie – sk¹d Ksi¹dz pocho-
dzi?

Pochodzê z Chorzowa Starego, z para-
fii p.w. œw. Marii Magdaleny. Z niej wy-
wodzi siê równie¿ dwóch b³ogos³awio-
nych mêczenników II wojny œwiatowej:
werbista o. Ludwik Mzyk SVD (zamor-
dowany przez Niemców 20 lutego 1940
r. w Forcie VII w Poznaniu, beatyfiko-
wany przez Jana Paw³a II 13 czerwca
1999 r. w Warszawie) oraz patron nasze-
go œl¹skiego Seminarium Duchownego
ks. Jan Macha (zgilotynowany przez

Niemców 3 grudnia 1942 r. w wiêzieniu
przy ul. Miko³owskiej w Katowicach,
beatyfikowany przez papie¿a Franciszka
20 listopada 2021 r. w katowickiej Kate-
drze).

Czy jest Ksi¹dz zwi¹zany w szczególny
sposób z którymœ z wymienionych przez
Ksiêdza b³ogos³awionych lub œwiêtych?

Tak. Z powy¿ej wspomnianymi staro-
chorzowskimi b³ogos³awionymi. Szcze-
gólnie z ks. Janem. Wa¿nym jest dla
mnie, ¿e moje œwiecenia kap³añskie od-
by³y siê w 80. rocznicê jego œwiêceñ, i
¿e sprawowaliœmy Mszê prymicyjn¹ w
tym samym koœciele. Ju¿ nie wspomnê o
ich postawie ¿yciowej, nierozerwalnie
z³¹czonej z prze¿ywanym kap³añstwem.
Jednak do niej mi jeszcze daleko. Zatem
dobrze, ¿e Pan Bóg daje nam œwiêtych i
b³ogos³awionych. S¹ oni bowiem wyraŸ-
nym znakiem, ¿e ¿ycie z Bogiem i dla
Boga jest mo¿liwe i ma sens. Otwiera
bowiem nas na (M)mi³oœæ!

Wiele osób zastanawia siê, czy mo¿na
pogodziæ kap³añstwo z innymi zaintere-
sowaniami i pasjami, no i czy wœród tylu
obowi¹zków Ksiê¿a mog¹ znaleŸæ na nie
czas?

Tak. Nie bêdzie problemu, je¿eli pasj¹
i g³ównym zainteresowaniem stanie siê
kap³añstwo. “A nastêpnie w³¹czysz w to
kolejne sprawy, jakie sprawiaj¹ Ci przy-
jemnoœci. Na pewno wielkim wsparciem
w ich realizacji jest ¿yczliwy sk³ad oso-
bowy na probostwie, który buduje poczu-
cie braterstwa i jednoœci. Wtedy nie bê-
dzie nawet problemem zast¹pienie siebie
przy sprawowaniu sakramentów… I je-
¿eli swoj¹ postaw¹ tego nie zepsujê, to
przyznam, ¿e przez ca³e kap³añstwo mam
„najlepszy”. Zdajê sobie sprawê, ¿e
mieszkaj¹c pod wspólnym dachem, nie-
kiedy kropla deszczu na g³owê spadnie
(uœmiech)

Ks. Krzysztofie prowadzi Ksi¹dz lekcje
religii w szkole podstawowej. Jak po-
strzega Ksi¹dz w niej swoj¹ pracê oraz
stosunek dzieci do lekcji religii?

Bycie nauczycielem w ogóle to wielkie
zadanie i odpowiedzialnoœæ. Masz œwia-
domoœæ, ¿e rodzice powierzyli swoje
dzieci, abyœ towarzyszy³ im w ich roz-
woju i kszta³towaniu postawy ¿yciowej.
Dodatkowo myœl¹c o mojej pracy spra-
wê potêguje misja kanoniczna – czyli
urzêdowe pos³anie przez biskupa dane-
go nauczyciela religii do szko³y i man-
dat do jej nauczania.

Niestety, laicyzacja robi swoje i wiele z
przekazywanych treœci jest ca³kowicie
obcych dla moich uczniów. Powodów
tego z pewnoœci¹ jest wiele… Jednak, to
nie powód, aby zrezygnowaæ z towarzy-
szenia im.

Na zakoñczenie, co chcia³by Ksi¹dz
przekazaæ naszym Parafianom?

¯yczê nam wszystkim, aby czas, który
przyjdzie nam wspólnie prze¿yæ, umoc-
ni³ nasz¹ wiarê, przybli¿y³ do Pana Jezu-
sa i sprawi³, ¿e bêdziemy w sobie nawza-
jem wiedzieli Jego oblicze.

Bardzo dziêkujê za rozmowê. W imie-
niu ca³ej Wspólnoty Parafialnej ¿yczê,
aby doœwiadcza³ Ksi¹dz ¿yczliwoœci Pa-
rafian (i nie tylko) oraz abyœmy przepe³-
nieni Bo¿¹ mi³oœci¹ wspólnie odkrywa-
li ogromn¹ radoœæ ze s³u¿by Chrystuso-
wi oraz drugiemu cz³owiekowi.

Z ks. Krzysztofem Moczko
rozmawia³a Bo¿ena Stencel
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ŒW. LIWIN Z GANDAWY 12.XI

Biskup urodzony w ary-
stokratycznej irlandzko-
szkockiej rodzinie. Za-
siêg jego dzia³ania obej-
mowa³ tereny dzisiejszej
Holandii i Belgii. By³
cz³owiekiem doskonale
wykszta³conym i s³yn¹³ z

g³oszenia fantastycznych kazañ. Nieste-
ty w³aœnie podczas pe³nienia tej pos³ugi
zosta³ schwytany przez pogan i zgin¹³ w
mêczarniach-najpierw wyrwano mu jê-
zyk, a nastêpnie œciêto g³owê. Jest patro-
nem dobrej œmierci.

MODLITWA ZA PRZYCZYN¥
ŒWIETEGO LIWINA
„Wszechmog¹cy wieczny Bo¿e, który

ozdobi³eœ œwiêtego Liwina palm¹ mê-
czeñstwa. W ten sposób da³eœ nam no-
wego orêdownika. Spraw, prosimy, aby-
œmy przez jego zas³ugi i dziêki jego wsta-
wiennictwu byli wybawieni od wszelkich
nieszczêœæ i mogli Tobie gorliwiej s³u-
¿yæ, Amen”

Migawki z ¿ycia naszej parafii

01.11. – O godz.14.30 na cmentarzu pa-
rafialnym rozpoczê³o siê nabo¿eñstwo za
zmar³ych. W nabo¿eñstwie uczestniczyli
kap³ani z naszej parafii, a tak¿e ks. Damian
Szostok oraz ks. Patryk Dawid z parafii
MB Piekarskiej na Górnym Tysi¹cleciu.

02.11. – O godz.8.30 na cmentarzu zo-
sta³a odprawiona Msza œw. w intencji zmar-
³ych spoczywaj¹cych na cmentarzu para-
fialnym Mszy œw. przewodniczy³ ks. Pro-
boszcz Józef W³osek, a koncelebrowa³ ks.
prof. dr hab. Józef Niesyto. Równie¿ w tym
dniu o godz.19. 00 odby³o siê kolejne spo-
tkanie uczestników kursu Alpha. Zaproszo-
nym goœciem by³ ks. £ukasz Walaszek z
parafii Œw. Józefa w Chorzowie, który
wyg³osi³ konferencjê nt. „Dlaczego i jak
mówiæ innym o Jezusie”.

03.11. – O godz. 18.45 w salce nr 1 od-
by³o siê spotkanie Bractwa Adoracji Naj-
œwiêtszego Sakramentu. Podczas spotka-
nia poruszony by³ temat uroczystoœci
Wszystkich Œwiêtych. Ks. Piotr zwróci³
uwagê, ¿e Koœció³ rozpowszechni³ œwiê-
towanie uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych
dopiero w X w. Zwróci³ równie¿ uwagê,
¿e w tej uroczystoœæ Koœció³ czci nie tylko
Œwiêtych kanonizowanych, ale równie¿
tych, których œwiêtoœæ zna tylko Bóg lub
tych, których my poznaliœmy w naszym
¿yciu. Ks. Piotr przypomnia³a wszystkim,
¿e Œw. Jan Pawe³ II za czasów swojego
pontyfikatu wyniós³ na o³tarze oko³o 1500
b³ogos³awionych i œwiêtych, w tym 2 ma³-
¿eñstwa Luigi i Maria Beltrame Quattroc


