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Gazetka Rzymskokatolickiej Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych w Katowicach

27 listopada 2022

Synteza diecezjalna Synodu (2)
Celebrowanie
„Dzielenie siê s³owem i wspólne cele-

browanie Eucharystii sprawia, ¿e jeste-
œmy bardziej braæmi i przekszta³ca nas
we wspólnotê œwiêt¹ i misyjn¹” (Gaude-
te et exultate 141).

Postulowano wiêksz¹ dba³oœæ o piêkno
Eucharystii, wyra¿on¹ m.in. odpowied-
nim przygotowaniem homilii oraz zaan-
ga¿owaniem osób œwieckich w liturgiê
(m.in. w ramach pos³ugi kantorów i lek-
torów). Zwracano uwagê na sta³¹ modli-
twê za kap³anów oraz o powo³ania ka-
p³añskie. Wskazywano na potrzebê two-
rzenia w koœcio³ach sta³ej adoracji Naj-
œwiêtszego Sakramentu na znaczenie sta-
³ego konfesjona³u.

Wspó³odpowiedzialni w naszej
wspólnej misji   „Tak¿e ty powinieneœ

pojmowaæ ca³e swe ¿ycie jako misjê.
Spróbuj tego, s³uchaj¹c Boga na modli-
twie i rozpoznaj¹c znaki, jakie On ci
daje” (Gaudete et exultate 23).

Konieczne jest podjêcie osobistego na-
wrócenia i przejœcie od powierzchownej
obrzêdowoœci do osobistej relacji z Chry-
stusem poprzez akcent po³o¿ony na s³o-
wo Bo¿e, sakramenty na czele z Eucha-
rysti¹, a tak¿e na formacjê we wspólno-
cie. Zg³aszano potrzebê organizowania w
parafiach misji i rekolekcji ewangeliza-
cyjnych. Wskazywano na potrzebê roz-
wijania z m³odymi dzie³a wolontariatu
(s³u¿ba potrzebuj¹cym, starszym i cho-
rym).

Prowadzenie dialogu w Koœciele
i spo³eczeñstwie   „Osoba ludzka, z jej

niezbywalnymi prawami, jest naturalnie
otwarta na relacje. U samego jej Ÿród³a

le¿y powo³anie do wyjœcia poza siebie w
spotkaniu z innymi” (Fratelli tutti 111).

Wa¿ne jest wypracowanie metody wy-
miany pogl¹dów i myœli miêdzy osoba-
mi duchownymi a œwieckimi, a tak¿e w
ramach struktur koœcielnych (np. miêdzy
koœcielnymi hierarchami). Konieczne jest
prowadzenie dialogu oraz otrzymania od
rozmówcy informacji zwrotnej. Oprac. D.M.

Adwent (z ³ac. adventus - przyjœcie,
przybycie) to okres w roku liturgicznym,
który rozpoczyna siê od I Nieszporów
niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia
Okresu Zwyk³ego, a koñczy przed I Nie-
szporami uroczystoœci Narodzenia Pañ-
skiego w wieczór 24 grudnia.

Adwent sk³ada siê z dwóch odrêb-
nych okresów:

1. czasu, w którym kierujemy nasze ser-
ca ku oczekiwaniu powtórnego przyjœcia
Jezusa w chwale na koñcu czasów (okres
od pocz¹tku Adwentu do 16 grudnia
w³¹cznie);

2. czasu bezpoœredniego przygotowania
do uroczystoœci Narodzenia Pañskiego,
w której wspominamy pierwsze przyjœcie
Chrystusa na ziemiê.

Zwornikiem wszystkich tekstów litur-
gii adwentowej obydwu czêœci jest czy-
tanie ksiêgi proroka Izajasza. Czytanie to
obrazuje têsknotê za wyczekiwanym
Mesjaszem.

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

Tauzenie”. W czwartek (1.12) o godz.19.00. W programie: konferencja wprowa-
dzaj¹ca, œwiadectwo ¿ycia, okazja do spowiedzi i czas modlitwy zwieñczony ape-
lem Jasnogórskim. Szczegó³y na plakatach z ty³u koœcio³a.

  5.W pi¹tek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszê œw. pierwszopi¹tkow¹.
Homilia: Jakiego Koœcio³a chcia³ Pan Jezus? Wczeœniej o godz. 16.00 spowiedŸ œw. dla
dzieci. W tej Mszy œw. uczestnicz¹ dzieci przygotowuj¹ce siê do I Komunii wraz
z rodzicami. Wieczorem, o godz. 17.30 odprawimy nabo¿eñstwo do Serca Pana Jezusa.
O godz. 18.00 zapraszamy na Mszê œw. pierwszopi¹tkow¹ sprawowan¹ do NSPJ
w intencjach wszystkich rodzin. Homilia: "Wierzê w (....) Koœció³" (Nazwy i obrazy
Koœcio³a). Kolekta zbierana bêdzie przeznaczona na biedne rodziny.

  6.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 Matki Bo¿ej.

  7.W sobotê (3.12) o 16.00 Msza œw. chrzcielna oraz w intencji dzieci obchodz¹cych I r.
Chrztu œw. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na katechezê w pi¹tek o18.45 do s.2.

  8.W sobotê (3.12) obchodzimy wspomnienie œw. Barbary patronki górników. Zapra-
szamy wszystkich górników wraz z rodzinami na uroczyst¹ Mszê œw., któr¹ od
prawimy w ich intencji o godz. 9.00.

  9. W przysz³¹ niedzielê (Pierwsza niedziela miesi¹ca) po Mszy œw. o godz. 11.00 zostanie
udzielone specjalne b³ogos³awieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa.

10. 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.

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

13.Od dzisiejszej niedzieli bêdzie mo¿na zaopatrzyæ siê w zdrapkê adwentow¹.
Jest to œwietny sposób na kreatywne prze¿ycie i wykorzystanie okresu Adwentu.
Codzienne zadanie ma w nas kszta³towaæ postawê gotowoœci na przyjœcie Pana.
Koszt zdrapki: 5 z³.

14.Od 1 grudnia (przy wyjœciu z koœcio³a) mo¿na zaopatrzyæ siê w pob³ogos³awione sianko
na stó³ wigilijny. Sianko wraz z ¿yczeniami, przygotowa³a nasza m³odzie¿ Oazowa.

15.W czasie Adwentu z ty³u koœcio³a s¹ przygotowane kosze, do których mo¿na sk³adaæ
¿ywnoœæ o d³u¿szym terminie wa¿noœci np. cukier, m¹ka, konserwy itp. ̄ ywnoœæ prze-



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (28 LISTOPAD -04 GRUDZIEÑ 2022)

PONIEDZIA£EK (28.11.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/w intencji Antoniego z ok. 80 r. ur., dziêkuj¹c Bogu i Matce Bo¿ej za do-

tychczasowe ³aski, z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê i b³og. dla ca³ej rodziny (TD)
2/za ++ rodziców: Anielê i Wojciecha Podczerwiñskich oraz ++ rodzeñstwo
3/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + syna Stanis³awa Odelgê w 10 r. œm., ++ mê¿a Józefa Odelgê, synow¹

Gra¿ynê, ++ rodziców: Franciszkê i Jacka, Teresê i Tomasza, ++ siostry:
Helenê i Mariê, ++ braci: Jana i Stefana

2/za ++ przyjació³: Ewê B¹k i Zbigniewa Maci¹ga
WTOREK (29.11.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + mamê Krystynê Tomala w 1 r. œm.,

2/za + mamê El¿bietê Nyc w 1 r. œm. i + ojca Bogdana
3/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Zofiê Czenczek z proœb¹ o dar nieba

2/za + mamê Janinê Skrzypczyñsk¹ we wspomnienie urodzin, + ojca Boles³a-
wa i wszystkich ++ z rodziny

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (30.11.2022 r.) - ŒWIÊTO ŒW. ANDRZEJA, APOSTO£A
  7.00 1/za + mê¿a Andrzeja Graniewskiego w 7 r. œm., ++ rodziców z obu stron,

++ siostry: Stanis³awê i Wies³awê i ++ szwagrów
2/za ++ Helenê i Piotra Markiewiczów oraz ++ siostry: Zofiê i Danutê wraz z mê¿ami
3/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ w listopadzie:

2/w intencji Alfredy z ok. 85 r. ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski, z proœb¹
o Bo¿e b³og. i zdrowie (Te Deum)

CZWARTEK (01.12.2022 r.) - Dzieñ powszedni
   7.00 1/za + Wies³awa Tarczyñskiego w 1 r. œm.

2/za + Adelê P³aweck¹ w 9 r. œm.
3/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
  7.30 - 18.00  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
17.30 - Nabo¿eñstwo w intencji nowych powo³añ kap³añskich i zakonnych
18.00 1/o nowe powo³ania kap³añskie i zakonne z naszej parafii

2/w int.s³u¿by liturgi: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów, organi-
stów i panów pe³ni¹cych pos³ugê kolektowania, Bractwa Adoracji,ich rodzin

19.00 - Wieczór uwielbienia pod has³em "Uwielbienie na Tauzenie"
PI¥TEK (02.12.2022 r.) - Wspom. b³. Jana Franciszka Machy, prezb. i mêcz.
  7.00 1/za + Barbarê Krasowsk¹ w 6 r. œm.

2/intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
16.30 - Msza œw. szkolna: za + Barbarê Krasowsk¹ w 6 r. œm. (od teœciów)

Homilia: Jakiego Koœcio³a chcia³ Pan Jezus ?

17.30 - Nabo¿eñstwo do NSPJ  
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/intencja wolna
Homilia: „Wierzê w (...) Koœció³” (Nazwy i obrazy Koœcio³a)  

SOBOTA (03.12.2022 r.) - Wspomnienie œw. Franciszka Ksawerego prezb.
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najœwiêtszej Maryi Panny

2/za + Mariannê Nowakowsk¹ (od s¹siadów z ul. Tysi¹clecia 23)
Po Mszy œw. Nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej

  9.00 - w intencji górników oraz ich rodzin
16.00 - Msza œw. Chrztów: Dreja Dominik, Zwijacz Amelia, Róg Helena

oraz w I rocz. sakr. Chrztu: Pisarek Tymon
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 - za + Danutê Degórsk¹ z proœb¹ o radoœæ nieba
NIEDZIELA (04.12.2022 r.) - II NIEDZIELA ADWENTU
  7.30 - za + mê¿a Teodora Misiak (od ¿ony i córek z rodzinami)
  9.30 - w int.Agaty z ok. 40 r. ur. z podziêk.za otrzymane ³aski, z proœb¹ o zdrowie, dary

Ducha œw., opiekê MB i patronki œw. Agaty i o Bo¿e b³og. dla wszystkich bliskich
11.00 - do Opatrznoœci Bo¿ej za wstaw. MB  Fatimskiej w intencji Kamila Lange z ok. 9 r.

ur. oraz jego siostry Dominiki z ok. 6 r. ur., z podziêk. za otrzymane ³aski z proœb¹
o Bo¿e b³og. i zdrowie
B³ogos³awieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa

12.30 - za ++ rodziców: Andrzeja i Katarzynê Szywaczów, ++ braci: Stefana i Mie-
czys³awa, ++ bratow¹ Leokadiê, bratanka Andrzeja, ++ teœciów: Wojciecha
i Magdalenê S³aboniów, ++ ich synów: Józefa i Jana

16.30 - Nabo¿eñstwo adwentowe
17.00 - w intencji Miko³aja z ok. 7 r. ur., z proœb¹ o zdrowie i Bo¿e b³og.
20.00 - za + Krystynê Krzanowsk¹-Mielnick¹ w 1 r.œ m.

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (27 listopada 2022)

  1.Od dzisiejszej niedzieli (27.11) rozpoczynamy Adwent - czas pobo¿nego i radosnego
oczekiwania na przyjœcie Pana. Dzisiejszy dzieñ obchodzimy jako Niedzielê TrzeŸwoœci.
Przy wyjœciu z koœcio³a znajduje siê Parafialna Ksiêga TrzeŸwoœci. Prosimy o wpisywanie
w niej swoich postanowieñ abstynenckich. Zachêcamy do przygotowania w naszych
domach 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 w sobotê o 7.00. Zwracamy siê z proœb¹ do doros³ych,
aby na te Msze przygotowali swoim dzieciom lampiony i dzwoneczki. Prosimy Parafian
o podzielenie siê s³odyczami, które bêd¹ form¹ nagrody dla dzieci podczas roratnich kon-
kursów. Mo¿na sk³adaæ do „kosza pe³nego dobra” wystawionego przy roratniej dekoracji.

  2.Dzisiaj zapraszamy o godz. 16.30 na nabo¿eñstwo adwentowe.
  3.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 oraz
Bractwa Adoracji i ich rodzin. Zaœ o godz. 17.30 w tej intencji odprawimy nabo¿eñstwo.

  4. Serdecznie zapraszamy na adwentowy wieczór uwielbienia „Uwielbienie na
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"Radoœnie Panu hymn œpiewajmy, Alleluja!
I dobroæ Jego wys³awiajmy Alleluja!"

22 listopada  wspominaliœmy œw. Ce-
cyliê. Patronuje ona wszystkim osobom
zwi¹zanym z szeroko pojêtym œpiewem
koœcielnym, czyli organistom, chórzy-
stom, dyrygentom, œpiewakom, muzy-
kom i wszystkim wykonuj¹cym muzykê
liturgiczn¹.

Jest to dobra okazja do pochylenia siê
nad kwesti¹ œpiewu w koœciele.  Œpiew
podczas liturgii nie jest ozdob¹, dodat-
kiem, ram¹ czy jak¹œ opraw¹. Œpiew jest
INTEGRALN¥ czêœci¹ liturgii i wyni-
kaj¹ z tego doœæ wa¿ne konsekwencje
zarówno pod k¹tem doboru œpiewu jak i
tego, kiedy, jak i przez kogo nale¿y go
wykonywaæ. Bardzo szczegó³owo oma-
wiaj¹ to wybrane przepisy skodyfikowa-
ne w okreœlonych koœcielnych dokumen-
tach. Nie bêdê tu przytacza³ szczegó³ów,
gdy¿ celem moim jest dziœ zwrócenie
uwagi drogich wiernych na wartoœæ mu-
zyki oraz œpiewu w ¿yciu Koœcio³a, a w
szczególnoœci naszej parafii. Przede
wszystkim, chcia³bym podziêkowaæ
wszystkim, którzy w trakcie pandemii,
mimo niedogodnoœci noszenia maseczek,
starali siê podtrzymaæ œpiew w koœciele.
Sam mog³em doœwiadczyæ trudnoœci w
œpiewie, kiedy maseczka blokuje wymia-
nê powietrza i ogranicza mo¿liwoœci wy-
dobycia dŸwiêku o odpowiedniej g³oœno-
œci. Bardzo serdecznie chcê Wam za
œpiew w tym trudnym czasie podziêko-
waæ.

Œpiew, muzyka, podnosi nasze serca ku
Bogu i nadaje uroczystszego charakteru
liturgicznym ceremoniom. Pomaga nam
w prze¿ywaniu œwiêtych celebracji.
Œpiew jest tak¿e modlitw¹. Nie zapomi-
najmy o tym, i¿ œpiewaj¹c modlimy siê!

Dziœ, kiedy nie musimy ju¿ zas³aniaæ
ust maseczkami, mo¿emy znów œpiewaæ
"pe³n¹ piersi¹". Mo¿emy niczym nieskrê-
powani otwieraæ usta, i wyœpiewywaæ
Bo¿¹ chwa³ê podczas liturgii. Mo¿emy,

i wielu z Was to czyni. S¹ jednak osoby
w koœciele, które z jakiegoœ powodu albo
nie œpiewaj¹, lub robi¹ to bardzo cicho.
Zwracam siê zatem z apelem do takich
osób! Nie bójcie siê œpiewaæ! Nie krê-
pujcie siê waszych g³osów! W zgroma-
dzeniu liturgicznym, zebrani podczas
Eucharystii, jednoczymy siê tak¿e po-
przez WSPÓLNY œpiew. Pieœñ na wej-
œcie ma w³aœnie m.in. cel zjednoczenia
wiernych wokó³ o³tarza i skupienia siê
naszych myœli na przes³aniu wynikaj¹-
cym czy to z antyfony na wejœcie, czy
te¿ ducha liturgii danego dnia lub okresu
liturgicznego. W zwi¹zku z tym, chcia³-
bym by ka¿dy zrobi³ sobie taki muzycz-
ny rachunek sumienia. Odpowiedzmy
sobie na poni¿sze pytania i pomyœlmy,
jak te odpowiedzi wp³ywaj¹ na œpiew
wspólnoty Koœcio³a. Koœcio³a tak¿e tego
lokalnego, najbli¿szego nam, na Tysi¹c-
leciu Dolnym.

- czy staram siê œpiewaæ podczas nabo-
¿eñstw?

- czy nie przyspieszam, lub nie spowal-
niam swoim œpiewem zgromadzenia li-
turgicznego?

- czy œpiew pieœni podczas liturgii jest
dla mnie wa¿ny, istotny, czy raczej trak-
tujê go drugorzêdnie?

- czy staram siê w³¹czaæ w œpiew, któ-
rego dopiero siê uczê, b¹dŸ wczeœniej nie
zna³em/am?

- czy zdajê sobie sprawê z bogactwa
muzycznego dorobku Koœcio³a w dzie-
dzinie muzyki liturgicznej i czy staram
siê go zachowaæ, poprzez mój w³asny
œpiew?

- czy œpiewam g³oœno i równo z inny-
mi, czy te¿ tylko mruczê coœ pod nosem,
b¹dŸ nie œpiewam wcale?

- jeœli nie œpiewam, to dlaczego?  Czy
coœ mnie blokuje, ogranicza, przeszka-
dza?

Brak znajomoœci tekstu nie mo¿e byæ
3

Duszpasterskie odwiedziny rodzin

C + M + B + 2023
Christus Mansionem Benedicat

(Chrystus Mieszkanie B³ogos³awi)

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

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

Spotkajmy siê na wspólnej modlitwie!

Wzór

Rozpoczêliœmy duszpasterskie odwiedziny rodzin (Kolêda). Ministranci nie
bêd¹ pukaæ do ka¿dych drzwi a jedynie wyraŸnie zadzwoni¹ (sygnaturk¹)
na danym korytarzu. Mamy nadziejê i¿ szablony kolêdowe z naszej gazetki pa-
rafialnej oraz informacje o terminach na facebooku, w gablotkach oraz stronie
internetowej wystarcz¹, aby w mi³ej atmosferze prze¿yæ spotkania kolêdowodusz-
pasterskie. Odwiedziny duszpasterskie (kolêda) w tym tygodniu:
27/11/2022 r godz. 14.30 /niedziela/ Piastów 16 (72 - 1, 144 - 73, 224 - 145)

Chorzowska 210 i 212 (od góry) oraz Chorzowska 214 i 216 (od góry)
28/11/2022 r godz. 16.00 /poniedzia³ek/ Piastów 5 (72 - 1, 144 - 73, 224 - 145)
29/11/2022 r godz. 16.00 /wtorek/    Piastów 18 (56 - 1, 112 - 57, 168 - 113, 224 - 169)
30/11/2022 r godz. 16.00 /œroda/  Tysi¹clecia 1 (64 - 1, 128 - 65, 192 - 129, 258 - 193)
1/12/2022 r godz. 16.00 /czwartek/  Tysi¹clecia 19 (78 - 1, 150- 79, 238 - 151)
3/12/2022 r godz. 14.30 /sobota/   Piastów 22 (56 - 1, 112 - 57, 168 - 113, 224 - 169)

      B. Krzywoustego 6 (od góry) + 11A
04/12/2022 r godz. 14.30 /niedziela/  Piastów 10 (56 - 1, 112 - 57, 168 - 113, 224 - 169)

    Tysi¹clecia 23 (36 - 1)

szej parafii i zachêci³ do zaanga¿owania siê
w ich dzia³alnoœæ.

18.11. – O godz.18.00 zosta³a odprawiona
Msza œw. w intencji czcicieli Mi³osierdzia
Bo¿ego. Tematem homilii by³a Eucharystia
– „Poprzez udzia³ w Eucharystii otrzymuje-
my owoce odkupienia, które przyniós³ nam
Chrystus”. Ks. Piotr na zakoñczenie rozwa-
¿ania przytoczy³ s³owa papieskiego rekolek-
cjonisty Raniero Cantalamessa: „Dziêki Eu-
charystii nie ma nikogo, kto by ¿y³ niepotrzeb-

nie na œwiecie. Nikt nie mo¿e powiedzieæ:
Komu potrzebne jest moje ¿ycie? Po co ¿yjê
na œwiecie? Istniejesz na œwiecie dla bardziej
wznios³ego celu, ni¿ móg³byœ to sobie wy-
obraziæ. Istniejesz po to, by byæ ¿yw¹ ofiar¹,
by razem z Jezusem byæ Eucharysti¹”. Ks.
Piotr podkreœli³, ¿e jeœli podczas Eucharystii
Bóg sk³ada za ka¿dego z nas ofiarê, tzn. ¿e
dla Boga nasze ¿ycie ma wartoœæ i o tym po-
winniœmy zawsze pamiêtaæ.           Bo¿ena S.

6



wymówk¹. W naszym koœciele mieliœmy
od pocz¹tku ekran z tekstami pieœni, a
teraz mamy jedno z najnowoczeœniej-
szych urz¹dzeñ w tej dziedzinie. Wyko-
rzystujmy to, w³¹czaj¹c siê radoœnie i
ochoczo w œpiew i modlitwê Koœcio³a!

Podobnych pytañ mo¿na zadawaæ wie-
le. W wielu pieœniach, niezwyk³e bogac-
two treœci, mo¿na odnaleŸæ w wielu dal-
szych zwrotkach, dlatego tak wa¿ne jest,
i¿ posiadamy w naszym koœciele ekran
do wyœwietlania tekstów. Nikt z nas nie
musi chodziæ z ksi¹¿eczk¹ i wyszukiwaæ
numerów pieœni. Organista, obs³uguj¹cy
ekran, wyœwietla zawsze pieœni, które s¹
grane podczas liturgii. Bardzo siê cieszê,
¿e tak wielu parafian w³¹cza siê w œpiew
liturgiczny, oraz docenia wartoœæ muzy-
ki w liturgii. W muzycznej spuœciŸnie w
ostatnich kilku latach nast¹pi³a mo¿e nie
rewolucja, co jednak pewne usystematy-
zowanie œpiewów Koœcio³a. Mo¿emy cie-
szyæ siê najbardziej aktualnym wydaniem
œpiewnika koœcielnego, który jest na-
stêpc¹ Œpiewnika Archidiecezji Katowic-
kiej. Znamy i œpiewamy w naszym ko-
œciele setki piêknych pieœni. Jeszcze ni-
gdy nie zdarzy³o mi siê, abym siê musia³
martwiæ, ¿e wierni nie œpiewaj¹. Zdarza-
³o siê czasami, i¿ przyje¿d¿ali goœcinni
organiœci, którzy zawsze byli zachwyce-
ni, i¿ wierni na Tysi¹cleciu Dolnym œpie-
waj¹. Wa¿ne jednak jest to, by wobec
nieraz trudniejszych propozycji muzycz-
nych, nie obawiaæ siê ich skomplikowa-
nia. Œpiew jest przecie¿ niczym innym
jak modlitw¹, tyle ¿e w bardziej  uro-
czystszym charakterze. Zachêcajmy siê
nawzajem do muzycznej gorliwoœci.
Œpiewajmy gromko, radoœnie!

Potrafimy przecie¿ sprawiæ, by nasz
koœció³ (zw³aszcza górny), mimo ogrom-
nej kubatury, zabrzmia³ a wrêcz zahucza³
od potêgi œpiewu Koœcio³a! Czy staæ mnie
na tak¹ odwagê, by zaœpiewaæ z ca³ego
serca? Obojêtnie, czy w Adwencie, czy
w Wielkim Poœcie, czy podczas Wielka-
nocy,  nasz œpiew odgrywa bardzo wa¿n¹

rolê. Pielêgnujmy wspania³y, przeboga-
ty, urozmaicony dorobek muzyczny Ko-
œcio³a! Uczmy siê nowych pieœni i nie
zapominajmy tych starszych. Propozycje
œpiewów s¹ niezwykle bogate i urozma-
icone, lecz przede wszystkim s¹ dopaso-
wane pod k¹tem liturgii. Nie kurczmy i
nie zamykajmy tego ogromnego muzycz-
nego skarbca! Organiœci naszej parafii
staraj¹ siê abyœmy nie zanudzili siê od
œpiewania ci¹gle tego samego, lecz te¿
nie przesycaj¹ nabo¿eñstw ci¹g³ymi no-
woœciami. Przyk³adem jednej z nowszych
pieœni, która piêknie siê przyjê³a w na-
szym koœciele jest pieœñ „Zgromadzeni
na modlitwie z Panem swym”. Pamiêtaj-
my, ¿e t¹ modlitw¹ jest tak¿e nasz œpiew.

Rafa³ Sudo³, Organista

Czym jest Koœció³?
Przedstaw sobie Pana Boga, który wo³a

Ciê po imieniu. Ws³uchaj siê w Jego
g³os, zaproszenie skierowane specjalnie
do Ciebie…

Koœció³ w pierwotnym i zarazem pod-
stawowym znaczeniu okreœla³ zgroma-
dzenie osób, lud wybrany przez Pana
Boga. Wspólnota, któr¹ Pan Bóg pro-
wadzi, o któr¹ siê troszczy, któr¹ czasa-
mi upomina i karci, ale przede wszyst-
kim obdarza swoj¹ Ojcowsk¹ mi³oœci¹.
Odpowiedzi¹ ludzi na mi³oœæ Boga jest
pos³uszeñstwo i oddawanie Mu nale¿y-
tej czci i mi³oœci. A zatem Koœció³ to
zgromadzenie osób, to Ty i ja, których
Bóg wzywa po imieniu. Pan Bóg zapra-
szaj¹c mnie do wspólnoty z Sob¹ i inny-
mi, jednoczeœnie oczekuje ode mnie
odpowiedzi na to zaproszenie. Wtórnym
okreœleniem koœcio³a jest budynek, w
którym gromadz¹ siê wierz¹cy, aby od-
dawaæ czeœæ Bogu. Okreœlenie to poja-
wi³o siê wraz z pocz¹tkami budownic-
twa sakralnego w IV wieku.

ZnajdŸ spokojne miejsce (koœció³, ³ono
natury, inny cichy zak¹tek), zamknij
oczy i ws³uchaj siê w g³os Pana Boga,

który wo³a Ciê po imieniu… jaka jest
Twoja pierwsza reakcja? Czy uwa¿asz,
¿e Ciebie to nie dotyczy? Czy budzi siê
w Tobie pragnienie odpowiedzi na to we-
zwanie? A mo¿e reagujesz w inny spo-
sób – w jaki? „S³owo »Koœció³« (ekkle-
sia, z greckiego ek-kalein - »wo³aæ poza«)
oznacza »zwo³anie«. (…) »Koœció³« jest
ludem, który Bóg gromadzi na ca³ym
œwiecie”. (KKK nr 751, 752.)

Migawki z ¿ycia naszej parafii

14.11 – O godz.18.00 zosta³a odprawiona
Msza œw. w intencji wszystkich cz³onków
grup i diakonii parafialnych. Podczas homilii
ks. Proboszcz rozwa¿y³ temat: „Dlaczego
wierzê w Koœció³?” Po krótkim wprowadze-
niu dotycz¹cym wiary i Koœcio³a, ks. Józef
da³ odpowiedŸ na w/w pytanie: „Wierzê w
Koœció³ poniewa¿ otrzyma³em ³askê i pragnê
zjednoczenia z Bogiem i z ludŸmi”. Ks. Pro-
boszcz nawi¹za³ w homilii równie¿ do Ewan-
gelii z dnia (£k 18, 35-43) zwracaj¹c uwagê
na wiarê niewidomego cz³owieka pod Jery-
chem. Po Eucharystii rozpoczê³o siê spotka-
nie formacyjne dla cz³onków grup i diakonii
parafialnych.

15.11. – O godz.18.45 rozpoczê³a siê mo-
dlitwa uwielbienia. Ks. Dawid zaproponowa³
rozwa¿enie w ciszy Ewangelii z dnia (£k 19,
1-10), a nastêpnie podchodz¹c do indywidu-
alnego b³ogos³awieñstwa Najœwiêtszym Sa-
kramentem prosi³, abyœmy zmierzyli siê z sy-
tuacjami, w których musimy walczyæ ze wsty-
dem wiary. Obna¿yli swoje ¿ycie z wszyst-
kich swoich wstydów, które mamy, a nasze
œwiadectwo ¿ycia by³o czytelne. Spotkanie
zakoñczy³o siê Apelem Maryjnym.

16.11. – O godz.19.00 rozpoczê³o siê ostat-
nie spotkanie kursu Alpha. Swoj¹ obecnoœci¹
zaszczyci³ nas Redaktor Naczelny „Goœcia
Niedzielnego” Pan Franciszek Kucharczak,
który poruszy³ temat Koœcio³a i wspólnot. Po
krótkiej dyskusji ks. Dawid przedstawi³
uczestnikom wspólnoty dzia³aj¹ce przy na

Diakonia S³owa
Drodzy Parafianie! W  tym numerze ga-

zetki parafialnej „Byæ bli¿ej”, chcemy
przedstawiæ kolejny raz Diakoniê S³owa.
Podyktowane jest to pragnieniem i na-
dziej¹, ¿e nowe osoby zechc¹ podzieliæ
siê swoim talentem pisarskim i zasil¹ na-
sze grono! “Cz³onkowie „Diakonii s³o-
wa” spotykaj¹ siê kilka razy w roku, aby
ustaliæ tematy do nowych numerów na-
szej parafialnej gazetki: „Byæ bli¿ej”. Sta-
ramy siê podejmowaæ aktualne sprawy,
którymi ¿yje Koœció³, przybli¿amy za³o-
¿enia programu duszpasterskiego na dany
rok, wyjaœniamy pojêcia zwi¹zane z li-
turgi¹, okresami liturgicznymi, œwiêtymi
koœcio³a katolickiego, a tak¿e dzielimy siê
w³asnymi przemyœleniami na temat wia-
ry. Nie zawsze napisanie artyku³u przy-
chodzi  ³atwo, ale praca w „diakonii s³o-
wa” mobilizuje ka¿dego z nas, by siê nie
rozleniwiaæ, by szukaæ odpowiedzi na
wa¿ne pytania, by poszerzaæ swoj¹ wie-
dzê o koœciele, by pog³êbiaæ wiarê, a tak-
¿e budowaæ wspólnotê parafialn¹ poprzez
zaanga¿owanie w ¿ycie parafii. Bardzo
cieszylibyœmy siê, gdyby nasza grupa
wzbogaci³a siê o kolejne osoby, które
chcia³yby sprawdziæ siê w roli redaktora
parafialnej gazetki. Mo¿na przyjœæ na
spotkanie i spróbowaæ. Jeœli oka¿e siê, ¿e
to nie to, zawsze mo¿na spróbowaæ w
innej grupie. Diakonii w naszej parafii
jest naprawdê sporo i ka¿dy mo¿e wybraæ
tak¹, w której siê odnajdzie. Mo¿na te¿
przes³aæ propozycjê artyku³u, pisz¹c na

skrzynkê pocztow¹ parafii. Czekamy na
ciekawe artyku³y, œwiadectwa, ale przede
wszystkim czekamy z otwartymi ramio-
nami na nowych cz³onków „Diakonii s³o-
wa”!  Za 10 numerów uka¿e siê 1000 nu-
mer naszej gazetki, wiêc nowe osoby
bêd¹ mia³y szansê zadebiutowaæ w wy-
daniu specjalnym! Naszym opiekunem
jest ksi¹dz proboszcz Józef W³osek, któ-
ry s³u¿y rad¹, dobrym s³owem i uœmie-
chem. A wiêc mamy nadziejê – do zoba-
czenia!      A.D
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