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Uroczystoœæ Chrystusa Króla

Uroczystoœæ Chrystusa Króla wprowa-
dzona zosta³a w roku 1925r przez pa-
pie¿a Piusa XI. Obchodzona jest, zatem
w Koœciele dopiero od niespe³na 100 lat.
Zdziwi³a mnie ta informacja. Wydawa-
³o mi siê, ¿e co, jak co, ale uroczyste
obchodzenie faktu królowania Chrystu-
sa towarzyszy³o u zarania Koœcio³owi.
Po przeczytaniu encykliki Piusa XI Qu-
asi primas, uzasadniaj¹c¹ wprowadzenie
tej uroczystoœci w Koœciele zrozumia-
³am, jak wa¿ne by³o i jest to wydarzenie
w kontekœcie budzenia œwiadomoœci
w³aœciwych wartoœci i naturalnego po-
rz¹dku i celu ludzkiego ¿ycia.

Królewska godnoœæ Chrystusa Króla,
jak siê okazuje, przez wieki by³a w œwia-
domoœci ludzkiej faktem niepodwa¿al-
nym. Na prze³omie dziejów wiele by³o
szerz¹cego siê z³a i okrucieñstw, ale do-
piero w XX wieku pojawi³a siê potrze-
ba przypomnienia, nazwania i uhonoro-
wania niepodwa¿alnej prawdy o tym, ¿e
to Chrystus jest Królem.

Uroczystoœæ ta zosta³a wprowadzona w
Koœciele w czasie miêdzywojennym
jako odpowiedŸ na szerz¹cy siê laicyzm
oraz jako przeciwwaga dla nasilaj¹cych
siê tendencji nacjonalistycznych i tota-
litarnych. „(…) Wielu usunê³o Jezusa
Chrystusa i Jego najœwiêtsze prawo ze
swych obyczajów, z ¿ycia prywatnego,
rodzinnego i publicznego; (…) nadzieja
trwa³ego pokoju dot¹d nie zajaœnieje
narodom, dopóki jednostki i pañstwa
wyrzekaæ siê bêd¹ i nie zechc¹ uznaæ
panowania Zbawiciela naszego. Wzywa-
j¹c tedy do szukania pokoju Chrystuso-
wego w Królestwie Chrystusowym, za-

powiedzieliœmy, (…) mianowicie, ¿e w
Królestwie Chrystusowym nie mo¿emy
skuteczniej przyczyniæ siê do odnowie-
nia i utrwalenia pokoju, jak przywraca-
j¹c panowanie Pana naszego” (Quasi pri-
mas) – to s¹ s³owa papie¿a z 1925 r., a
mnie wydaj¹ siê tak bliskie i w dzisiej-
szych czasach. Tak, Jezus Chrystus jest
naszym Królem i taki porz¹dek rzeczy,
jeœli nie jest zachowany otwieraæ mo¿e
œwiat na królowanie z³a, którego efektem
jest tak czêste dziœ zagubienie, rozpacz i
utrata poczucia sensu bycia, przy równo-
czesnych coraz wygodniejszych i wyda-
wa³oby siê lepszych warunkach ¿ycia…

Uroczystoœæ Chrystusa Króla od pocz¹t-
ku obchodzona by³a z koñcem roku li-
turgicznego – najpierw w ostatnia nie-
dzielê paŸdziernika, a od 1970 r., po za-
twierdzeniu nowego kalendarza liturgicz-
nego, w ostatni¹ niedzielê listopada –
jako podkreœlenie tego, ¿e ostatecznym
celem i sensem naszego ¿ycia jest Kró-
lestwo Bo¿e. B. Król
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  9.W pi¹tek, o godz. 17.15 odprawimy Drogê Krzy¿ow¹, polecaj¹c Bogu dusze naszych
zmar³ych. Wypominki za zmar³ych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabo¿eñ-
stwem. Po nabo¿eñstwie udzielimy b³ogos³awieñstwa relikwiami Krzy¿a œw.

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

11. W niedziele, po Mszy œw., w salce nr 1  mo¿na nabyæ op³atki, lampiony, œwiece
wigilijne „Caritas” - dzie³o pomocy biednym dzieciom, kartki œwi¹teczne.

12.Od przysz³ej niedzieli (27.11) rozpoczynamy Adwent - czas pobo¿nego i radosne-
go oczekiwania na przyjœcie Pana. Zachêcamy do przygotowania w naszych do-
mach symboli adwentowych: wieñca, kalendarza, lampionów. Ju¿ dzisiaj zapra-
szamy na Msze œw. roratnie. Roraty dla Dzieci bêd¹ sprawowane od poniedzia³ku do
œrody o 18.00, zaœ dla doros³ych i m³odzie¿yw sobotê o 7.00. Zwracamy siê z proœb¹
do doros³ych, aby na te Msze przygotowali swoim dzieciom lampiony i dzwonecz-
ki. Prosimy Parafian o podzielenie siê s³odyczami, które bêd¹ form¹ nagrody dla
dzieci podczas rorat nich konkursów. Mo¿na je sk³adaæ do „kosza pe³nego dobra”
wystawionego przy roratniej dekoracji.

13.PParafialna 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!

14.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.

15.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.

16.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Szczególne podziêko-
wania dla Diak.Porz¹dkowej oraz wszystkich osób, które sprz¹ta³y dolny koœció³. W so-
botê o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chêtnych do sprz¹tania dolnego koœcio³a.

17.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na potrzeby archidie-
cezji. Za tydzieñ (27.11) Kolekta na budowê cmentarza parafialnego.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (21 -27 LISTOPADA 2022)

PONIEDZIA£EK (21.11.2022 r.) - Wspomnienie Ofiarowania NMP
  7.00 1/za + brata Andrzeja, ++ rodziców: Zofiê i Józefa Wilk, + mê¿a Józefa Dudê

oraz ++ dziadków Froñ i Wilk
2/za + Andrzeja Perkosza w 30 dni po œm.
3/za ++ rodziców: Zofiê i Franciszka Beck oraz El¿bietê i Antoniego Kêdziora

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/w intencji ks. Dawida Majki z ok. ur., dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia, prosz¹c

o ¿yw¹ wiarê,  gor¹c¹ mi³oœæ, wiernoœæ ³asce powo³ania i dar zdrowia
2/w intencji Tatiany i Ryszarda Biegun w 2 r. œl., z podziêkowaniem za otrzy-

mane ³aski, z proœb¹ o Bo¿e b³og. na dalsze wspólne lata
WTOREK (22.11.2022 r.) - Wspomnienie œw. Cecylii, dz. i mêcz.
  7.00 1/za ++ Krystynê i jej mê¿a Tadeusza Brachaczków i ++ z rodziny

2/za + ojca Zygmunta Staroñskiego
3/za + El¿bietê Kubica w 1 r. œm. oraz ++ Eugeniusza i Adama Kubiców
4/za ++ Henryka Czarniawskiego, ks. Stanis³awa £agodzkiego i ks. Jana Szymczyka

  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo do œw. Rity
18.00 - w intencji czcicieli œw. Rity
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (23.11.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ mê¿a Zygmunta w kol. r. œm., siostrê Pelagiê i ++ rodz.: Monikê i Ludwika

2/za + Mariê Cholewa w 1 r. œm.
3/w intencji córki Justyny z proœb¹ o zdrowie i ³askê wiary
4/w intencji Krzysztofa o wype³nienie woli Bo¿ej w ¿yciu

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 - za + ojca Franciszka Skrzypca we wspom.ur.,++ rodziców i rodzeñstwo z obu stron
CZWARTEK (24.11.2022 r.) - Wspom. œw. mêcz. Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Tow.
  7.00 1/za + mê¿a Czes³awa Bialika w kol. r. œm.

2/za + Mariê Wa³ach w kol. r. œm.
3/za ++ z rodzin: Szlencka, Werner, Kubacki, Laska, Rewakowicz, Czopkie-

wicz i Chmielewski
4/ za + Renatê w 2 r.œm. (od Haliny z Brzeska)

  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 - w intencji cz³onków ¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej œmierci
PI¥TEK (25.11.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + mê¿a Stanis³awa w 5 r. œm., ++ rodziców i krewnych z obu stron oraz

dusze w czyœæcu cierpi¹ce
2/za ++ Eryka, Urszulê i Irenê Henczel
3/intencja wolna
4/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Droga Krzy¿owa   
18.00 - za + Stanis³awa Lesiuka    

SOBOTA (26.11.2022 r.) - Dzieñ powszedni

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

2/za + Gerarda Wroblowskiego (od lokatorów z ul. Tysi¹clecia 25)
3/w intencji Bartosza Janusa w 12 r. ur., z podziêkowaniem za dotychczasowe

³aski z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê i b³og., wytrwanie w s³u¿bie ministranckiej
4/intencja wolna

17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 - za + mê¿a Konrada i ++ rodziców z obu stron

NIEDZIELA (27.11.2022 r.) - 1 NIEDZIELA ADWENTU

  7.30 - w intencji Ryszarda Bieguna z ok. kol. r. ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe
³aski, z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê i b³og. na ka¿dy dzieñ ¿ycia

  9.30 - z proœb¹ o Bo¿e b³og. dla rodziny oraz Bo¿¹ opiekê dla dzieci: Anny, Justy-
ny i Piotra z ok. urodzin

11.00 - za + mê¿a Henryka Wilka oraz ++ rodziców z obu stron
12.30 - w int.Katarzyny Odelgi z ok. 85 r. ur., z podziêk. za otrzymane ³aski, z proœb¹ o Bo¿¹

opiekê, b³og. i zdrowie na kol. lata ¿ycia dla sol. i wnuczek: Martyny i Aleksandry
17.00 - w intencji ma³¿eñstw z naszej parafii z proœb¹ o Bo¿e b³og. na wspólnej

drodze do œwiêtoœci
20.00 - za ++ Krystynê, Jana, Krzysztofa, Roberta Œwigut (od syna i brata Marka z ¿on¹)

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (20 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.W dzisiejsz¹ niedzielê (21.11) obchodzimy Uroczystoœæ Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechœwiata. O godz. 16.30 nabo¿eñstwo, w czasie którego odmówimy
Akt poœwiêcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi.

  3. Od dzisiejszej niedzieli Msze œw. i nabo¿eñstwa odprawiamy w dolnym koœciele.
  4.W poniedzia³ek (21.11) swoje urodziny obchodzi ks. Dawid Majka. Zapra-

szamy na Mszê œw. w intencji solenizanta, któr¹ odprawimy o godz.18.00.
  5.We wtorek (22.11) o godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji czcicieli œw. Rity,

patronki spraw beznadziejnych. Wczeœniej, o godz. 17.15 nabo¿eñstwo po³¹czone
z obrzêdem poœwiêcenia ró¿. Do skrzynki przy figurze œw. Rity mo¿na sk³adaæ kartki
z wypisanymi proœbami i podziêkowaniami, które bêd¹ odczytane w czasie nabo¿eñstwa.
Po nabo¿eñstwie udzielimy b³ogos³awieñstwo relikwiami œw. Rity.

  6.Prawnik dy¿uruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  7. Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne do czerwca 2023 r.  Za-

dbajmy o to, by w niedziele rezerwowaæ intencje mszalne za ¿ywych, a wiêc
urodziny, jubileusze itp. Intencje mszalne przyjmujemy indywidualnie w Kan-
celarii Parafialnej a nie przez telefon.

  8.W czwartek (24.11), o godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji cz³onków
¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej Œmierci.
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Synteza diecezjalna Synodu
– refleksje (cz. 1)

W niedzielê 9 paŸdziernika 2022 r.
Msz¹ Œwiêt¹ pontyfikaln¹ w Katedrze za-
koñczono diecezjalny etap „Synodu o
synodalnoœci”.

Celem nadrzêdnym Synodu by³o do-
œwiadczenie spotkania, które daje prze-
strzeñ na wymianê doœwiadczeñ i reflek-
sjê o Koœciele. Starano siê znaleŸæ odpo-
wiedzi na pytania dotycz¹ce ¿ycia i mi-
sji Koœcio³a, np. co uwa¿am za szcze-
góln¹ wartoœæ, a co za szczególn¹ s³a-
boœæ? W jaki sposób mo¿emy te s³aboœci
przezwyciê¿aæ?

1. Towarzysze podró¿y.
„Jest spraw¹ ¿ywotn¹, aby Koœció³,

przyjmuj¹c wiernie wzór Mistrza, wy-
chodzi³ dzisiaj g³osiæ Ewangeliê wszyst-
kim ludziom, w ka¿dym miejscu, przy
ka¿dej okazji, nie zwlekaj¹c, bez niechê-
ci i bez obaw” (Adhortacja Evangelii
gaudium 23).

Koœció³ – jest jakby uœpiony i wymaga
nowego impulsu i przebudzenia, a mimo
to wci¹¿ dla wielu pozostaje domem,
przystani¹. Miejscem spotkania Jezusa i
drog¹ do Niego, daj¹cym oparcie i po-
czucie bliskoœci Boga oraz si³ê do prze-
zwyciê¿ania ¿yciowych trudnoœci.

Konieczne jest budowania parafii na
wzór wspólnoty wspólnot opartej na za-
anga¿owaniu œwieckich oraz na podej-
mowaniu ró¿nych aktywnoœci ewangeli-
zacyjnych i apostolskich. Poszukiwanie
nowych, dostosowanych do obecnych
czasów form docierania do dzieci, m³o-
dzie¿y i doros³ych. Wa¿ny jest osobisty
kontakt prezbiterów z wiernymi, gdzie
podstaw¹ bêdzie bliskoœæ, ¿yczliwoœæ,
wsparcie i towarzyszenie.

2. S³uchanie.
„Tylko ten, kto jest gotów s³uchaæ, po-

siada wolnoœæ wyrzeczenia siê swojego
niepe³nego i niewystarczaj¹cego punk-
tu widzenia, swoich nawyków, schema-
tów. (…) jest on naprawdê gotów do

przyjêcia takiego wezwania, które pro-
wadzi go do lepszego ¿ycia [...]” (zob.
Adhortacja Gaudete et exultate 172).

Potrzebne jest wychodzenia w kierun-
ku drugiego cz³owieka nie po to, aby
przekonywaæ go do swoich racji, lecz by
najpierw okazaæ mu szacunek, ¿yczli-
woœæ i chrzeœcijañsk¹ mi³oœæ, niezale¿-
nie od jego przekonañ. Wa¿ne jest trak-
towanie bliŸniego jak wartoœæ sam¹ w
sobie, nawet jeœli on sam tej wartoœci w
sobie nie dostrzega. Wychowanie do tego
rodzaju postawy powinno byæ integraln¹
czêœci¹ procesu formacji wiernych w ich
drodze ku chrzeœcijañskiej dojrza³oœci.

3. Zabieranie g³osu.
„Równie¿ chrzeœcijanie mog¹ staæ siê

czêœci¹ sieci przemocy s³ownej, tworzo-
nej za poœrednictwem Internetu i na ró¿-
nych forach lub przestrzeniach wirtu-
alnej wymiany opinii. [...] jêzyk pozba-
wiony wszelkiej kontroli staje siê prze-
strzeni¹ z³a”. (zob. Gaudete et exultate 115).

Wa¿ne wydaje siê zwiêkszenie wyko-
rzystania mediów w ogóle (tradycyjnych
i nowych) dla przekazu ewangelicznego
i katechetycznego, a tak¿e dalsze rozwi-
janie mediów spo³ecznoœciowych. Pod-
kreœlano potrzebê wiêkszego wykorzy-
stania mediów diecezjalnych oraz para-
fialnych (gazetek, stron internetowych),
które powinny byæ skupione na bie¿¹cych
sprawach lokalnych.     oprac. D.M.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

07.11. – O godz.18.45 w kaplicy Œw.
Józefa Diakonia Liturgiczna spotka³a siê
z ks. Proboszczem, aby omówiæ sprawy
dotycz¹ce czytania S³owa Bo¿ego oraz
œpiewania Psalmów podczas Mszy œw.
Podczas spotkania æwiczyliœmy umiejêt-
noœæ odpowiedniego czytania.

08.11. – O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. Rozwa¿ony zosta³
fragment Ewangelii £k 17, 7-10, a na-
stêpnie w modlitwie spontanicznej przed-
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Duszpasterskie odwiedziny rodzin

C + M + B + 2023
Christus Mansionem Benedicat

(Chrystus Mieszkanie B³ogos³awi)

Data .......……….................................................................................................………………

Godz. rozpoczêcia kolêdy …..........……………

Spotkajmy siê na wspólnej modlitwie!

Wzór

Od 22 listopada rozpoczynamy duszpasterskie odwiedziny rodzin (Kolêda). Plan
Kolêdy znajduje siê w gablotkach, na stronie internetowej parafii, facebooku. W ramach
ewangelizacji zachêcamy Parafian do w³¹czenia siê w informowanie swoich S¹siadów
o terminie zbli¿aj¹cych siê odwiedzin. Wzór og³oszenia, które mo¿na umieœciæ na koryta-
rzu (klatce), znajduje siê w gazetce parafialnej.
Odwiedziny duszpasterskie (kolêda) w tym tygodniu:
22/11/2022 r godz. 16.00 /wtorek/ Piastów 24 (224 - 145, 144 - 73, 72 - 1)

Mieszka I 11 (36 - 1) i Mieszka I 9 (36-1)
23/11/2022 r godz. 16.00 /œroda/  Tysi¹clecia 15 m. (224 - 145, 144 -73, 72-1)
                                                        Mieszka I 7 (36 - 1), Mieszka I 1 (36 - 1)
24/11/2022 r godz. 16.00 /czwartek/ Piastów 7 (224-169, 168-113, 112-57, 56 - 1)
25/11/2022 r godz. 16.00 /pi¹tek/ Piastów 26 (224-169, 168-113, 112-57, 56-1)
26/11/2022 r godz. 14.30 /sobota/ Piastów 9 (228 - 145, 144 - 73, 72 - 1)
                                            Tysi¹clecia 13 (36 - 1) oraz Tysi¹clecia 35 (36 - 1)
27/11/2022 r godz. 14.30 /niedziela/ Piastów 16 (224 - 145, 144 - 73, 72 - 1)
                 Chorzowska 210 i 212 (od góry), Chorzowska 214 i 216 (od góry)

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
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stawione zosta³y proœby i dziêkczynienia.
Modlitwa zakoñczy³a siê Apelem Maryj-
nym. Równie¿ w tym dniu Diakonia S³o-
wa spotka³a siê z ks. Proboszczem, aby
omówiæ tematy do gazetki na najbli¿szy
kwarta³.

09.11. – O godz.18.45 rozpoczê³o siê
nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej Uzdrowie-
nia Chorych z b³ogos³awieñstwem lo-
urdzkim.

W sali Œw. Jana Paw³a II odby³o siê
przedostatnie spotkanie dla uczestników
kursu Alpha. Ks. Dawid w krótkiej kon-
ferencji poruszy³ temat: „Wiary”. Nastêp-
nie w grupach podsumowano uczestnic-
two w kursie Alhpa, odpowiadaj¹c na
pytania: Co da³ kurs Alpha? Czy w przy-
sz³oœci zaanga¿ujê siê w jego prowadze-
nie? Czy zaanga¿ujê siê w grupê lub dia-
koniê przy parafii?        Bo¿ena S.

Grupa Odnowy w Duchu œw.
Odnowa w Duchu Œwiêtym (nazywana

te¿ Odnow¹ Charyzmatyczn¹) pomaga
odkryæ wspó³czesnym chrzeœcijanom
Boga, który nie jest tylko teoretycznym
pojêciem, ale Kimœ bliskim. Wiêkszoœæ
cz³onków ruchu charyzmatycznego to
osoby, które w pewnym momencie swo-
jego ¿ycia zrozumia³y, ¿e ich dotychcza-
sowe, czysto formalne chrzeœcijañstwo,
jest namiastk¹ ¿ycia w Bogu. To, co do-
tychczas budzi³o ich niechêæ i znudze-
nie - modlitwa, lektura Pisma Œwiêtego,
sakramenty - zaczyna³o byæ fascynuj¹ce,
„motorem” napêdzaj¹cym ¿ycie. Spotka-
nia otwarte odbywaj¹ siê zwykle co ty-

dzieñ. Jest w nich miejsce na ¿yw¹, spon-
taniczn¹ modlitwê wspólnotow¹, rozmo-
wy w ma³ych grupach i katechezê.

Spotkanie modlitewne jest otwarte dla
wszystkich parafian. Pozwala dla ka¿dej
grupy wiekowej znaleŸæ swoje miejsce
na modlitwie i we wspólnocie, w której
spotykaj¹ siê i jednocz¹ rodzice z ma³y-
mi dzieæmi, m³odzie¿, doroœli i osoby
starsze. Ta sama modlitwa jednoczy du-
chownych i œwieckich, wykszta³conych
i nie wykszta³conych, nauczycieli i
uczniów, bogatych i biednych, zdrowych
i chorych, niepe³nosprawnych, gdy¿
wszyscy maj¹ swoje szczególne miejsce
we wspólnocie. Ka¿dy jest darem dla
wspólnoty, ka¿dy wnosi ze sob¹ coœ cen-
nego, czym ubogaca innych. Wszyscy
gromadzimy siê wokó³ Chrystusa, na spo-
tkaniu, które Bóg sam dla nas przygoto-
wa³. Grupa Odnowy dla wielu staje siê
miejscem obudzenia swojej wiary, miej-
scem formacji, oparciem w dzia³aniach
podejmowanych wobec œwiata.

To Duch Œwiêty uzdalnia nas do ci¹-
g³ego nawracania siê, Duch Œwiêty czy-
ni wszystko nowe. Nie jest to dzia³anie
jednorazowe. On czyni wszystko nowe
codziennie.

W naszej parafii spotkanie Grupy Od-
nowy w Duchu œw. odbywaj¹ siê w po-
niedzia³ki o godz. 19.00., a przygotowa-
niem jest udzia³ we Mszy œw. o godz.
18.00. Maria

2022/2023
WIERZÊ W KOŒCIÓ£ CHRYSTUSOWY

Tematy kazañ w czasie Mszy œw.
do NSPJ w 2022/2023 r.

Kocham Koœció³ Chrystusa
(I pi¹tek miesi¹ca, godz. 18.00)

Grudzieñ: "Wierzê w (....) Koœció³"
(Nazwy i obrazy Koœcio³a).

Styczeñ: Koœció³ jest jeden.
Luty: Koœció³ jest œwiêty.
Marzec: Koœció³ jest powszechny.
Kwiecieñ: Koœció³ jest apostolski.

Maj: Maryja-Matka Chrystusa,
Matka Koœcio³a.

Czerwiec: A co TY na to?

Tematy kazañ w czasie Mszy œw.
dla dzieci w 2022/2023 r.

Koœció³ uczy i zbawia
(I pi¹tek miesi¹ca, godz. 16.30)

grudzieñ: Jakiego Koœcio³a chcia³ Pan
Jezus?

styczeñ: (Objawienie Pañskie).
luty: Koœció³ uczy mnie jednoœci.
marzec: Koœció³ uczy mnie przebaczaæ.
kwiecieñ: (Wielki Pi¹tek).
Maj: Budujemy Koœció³ Bo¿y.
czerwiec: Z Koœcio³em idê w œwiat.

Tematy kazañ w czasie spotkañ
formacyjnych grup parafialnych

w 2022/2023 r.
Kto to jest Koœció³?

Listopad: Dlaczego wierzê w Koœció³?
Grudzieñ: Wiara w Koœció³ i jej podsta-

wowe treœci.
Styczeñ: Spotkanie op³atkowe.
Luty: Znaki nadziei dla Koœcio³a.
Marzec: Czego oczekuje od nas Koœció³?
Kwiecieñ: Koœció³ ¿yje wiar¹ i domaga

siê œwiadectwa wiary.
Maj: Budowanie Koœcio³a takiego,

jaki powinien byæ.
Czerwiec: Parafia wspólnot¹ otwart¹ dla

wszystkich...

Spotkania z Ewangeli¹
œw. Jana

J 4, 39-42 „...powiedzia³ mi wszyst-
ko, co uczyni³am…” „Wierzymy ju¿
nie dziêki twemu opowiadaniu”.

Z jednej strony brzmi to jakby œwiadec-
two Samarytanki o Jezusie by³o ju¿ nie-
potrzebne, a ona sama – niewiarygodna.
Z drugiej strony – to dziêki niej ludzie
poszli do Jezusa i przekonali siê, ¿e On
jest Zbawicielem. Teraz wierz¹ ju¿ dziêki
opowiadaniu Jezusa – mo¿e dziêki temu,
co im opowiedzia³ o nich samych, tak

jak to zrobi³ z Samarytank¹. Ale wierz¹
te¿ dziêki niej i jej dzieleniu siê odkry-
ciem Mesjasza. A przecie¿ mog³a dalej
siê kryæ przed swoj¹ spo³ecznoœci¹, ¿eby
nikt nie wytyka³ jej grzechów. Ona jed-
nak, zostawiwszy dzban – powód, dla
którego by³a przy studni – pobieg³a do
miasta, by opowiedzieæ coœ nies³ychane-
go! Jej grzechy staj¹ siê teraz powodem
do spotkania z innymi – odwrotnie ni¿ to
by³o do tej pory – staj¹ siê dowodem na
to, ¿e Jezus naprawdê jest Mesjaszem.

To taka zachêta dla nas, by œwiadczyæ
o Nim, gdy Go spotykamy, niezale¿nie
od tego, czy jesteœmy ju¿ wystarczaj¹co
œwiêci, czy jeszcze nam do tego daleko,
tak jak Samarytance. A mimo to ludzie
uwierzyli dziêki jej opowiadaniu.

J 4, 43-54 „...uwierzy³ cz³owiek s³o-
wu, które Jezus powiedzia³ do niego i
poszed³…”

Z Kafarnaum do Kany Galilejskiej jest
oko³o czterdziestu kilometrów. To jakieœ
siedem godzin marszu. Siódma godzina
– to nasza trzynasta.

Wszystko wskazuje na to, ¿e urzêdnik
królewski, który zostawi³ swojego umie-
raj¹cego syna, wyszed³ z domu o œwicie.
Do Jezusa dotar³ oko³o pierwszej – a
potem od razu ruszy³ w drogê powrotn¹.
Kiedy s³udzy spotkali go na drodze, mu-
sia³ byæ ju¿ wieczór: mówi¹ mu, ¿e uzdro-
wienie nast¹pi³o „wczoraj”, a dzieñ w
czasach Jezusa zaczyna³ siê wieczorem.
Czyli urzêdnik by³ na nogach od œwitu
do nocy i przeszed³ jakieœ osiemdziesi¹t
kilometrów. Z czego po³owê z wiar¹, ¿e
Jezus uczyni dla niego cud, a druga po-
³owê – z nadziej¹, ¿e jego wiara w s³owa
Jezusa nie oka¿e siê pró¿na.

Czasem jest tak, ¿e wychodzisz do Je-
zusa z samego rana z problemem, który
mo¿e rozwi¹zaæ tylko On, idziesz d³ugo
i samotnie, z wielk¹ nadziej¹, ¿e udzieli
ci tej ³aski. I udziela ci jej – ale nie wi-
dzisz skutków od razu. Musisz na nie
poczekaæ. Jak urzêdnik z Kafarnaum.
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Od przysz³ej niedzieli bêdzie mo¿na
zaopatrzyæ siê w zdrapkê adwent-
tow¹. Jest to œwietny sposób na kre-
atywne prze¿ycie i wykorzystanie
okresu Adwentu. Codzienne zadanie
ma w nas kszta³towaæ postawê goto-
woœci na przyjœcie Pana. Koszt
zdrapki: 5 z³.


