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

4 grudnia 2022

Nowy rok duszpasterski 2022-2023
„Wierzê w Koœció³ Chrystusowy”

W pierwsz¹ niedzielê Adwentu rozpo-
czyna siê nowy rok koœcielny, a wiêc i
nowy rok duszpasterski. Tym razem, w
odró¿nieniu od lat ubieg³ych, program za-
planowano na jeden rok. Tematem prze-
wodnim tego roku jest refleksja nad Ko-
œcio³em, jego misj¹ oraz umocnienie wia-
ry w Koœció³ jako wspólnotê wierz¹cych
zmierzaj¹cych razem do domu Ojca.

Episkopat Polski zak³ada w tym progra-
mie kontynuacjê procesu synodalnego,
rozpoczêtego z inicjatywy Papie¿a Fran-
ciszka pod has³em „Ku Koœcio³owi sy-
nodalnemu: komunia, uczestnictwo, mi-
sja”. Ju¿ etap diecezjalny Synodu sta³ siê
szans¹ na wdro¿enie w ¿ycie soborowej
myœli o Koœciele jako wspólnocie Ludu
Bo¿ego, Koœcio³a wspólnotowego,
otwartego i s³u¿ebnego.

„Coraz czêœciej nie wierzymy w to, co
mówi Koœció³ i nie znamy treœci, które
nam przekazuje. Œwiat, niektóre œrodo-
wiska coraz bardziej nastaj¹ na Koœció³,
dlatego trzeba zg³êbiæ prawdê o Koœcie-
le, która jest nam objawiona przez same-
go Boga” – stwierdzi³ bp Andrzej Czaja
Przewodnicz¹cy Komisji Duszpasterstwa
Konferencji Episkopatu Polski. Powie-
dzia³ równie¿: „Trzeba bardziej sobie
uœwiadomiæ, ¿e nie tyle do Koœcio³a cho-
dzimy, ile ¿e my jesteœmy Koœcio³em, ¿e
my Koœció³ stanowimy – Duch Œwiêty i
my. Mamy tu wiêc konkretn¹ podpo-
wiedŸ jak ten temat 'Wierzê w Koœció³
Chrystusowy realizowaæ”.

Program duszpasterski zak³ada, ¿e bê-

dzie on realizowany przez œwiadectwa
nie tylko duszpasterzy, ale i wiernych
wszystkich stanów.

Przewiduje siê trzy œcie¿ki realizacji
programu:

- Przepowiadanie S³owa Bo¿ego, litur-
gia i katecheza.

- Medialne zwiastowanie prawdy o
Koœciele.

- Kontynuacja procesu synodalnego.
Z inicjatywy œwieckich powsta³a w tym

roku nowa œcie¿ka – „Materia³y dla ro-
dzin”, która ma im pokazaæ jak byæ ak-
tywnym, ¿ywym podmiotem w Koœcie-
le.

Nowy program duszpasterski ma nam
pomóc na nowo zobaczyæ, rozwa¿yæ zna-
czenie Koœcio³a oraz to, ¿e pomimo wie-
lu trudnych spraw w dzisiejszym Koœcie-
le trzeba nam wierzyæ w Koœció³ i wie-
rzyæ Koœcio³owi. Wiara w Koœció³ to
bowiem konkretyzacja wiary w Boga,
który nam siê objawi³ jako Emmanuel
(Bóg z nami). S³usznoœæ zaœ dawania
wiary Koœcio³owi wynika z faktu, ¿e jego
nauczanie jest oparte na autorytecie
Boga, na prawdzie przezeñ objawionej
(bp Andrzej Czaja).            opr. D.M.

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

  8. Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z pos³ug¹ sakramentaln¹ w sobotê
10.12. Zg³oszenia prosimy kierowaæ do czwartku w³¹cznie do kancelarii lub zakrystii.

  9. 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 a nie przez telefon.

10.W niedziele, po Mszy œw., w salce nr 1  mo¿na nabyæ op³atki, lampiony, œwiece wigilijne
„Caritas”-dzie³o pomocy biednym dzieciom, kartki œwi¹teczne i kalendarze na 2023 rok.

11. 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!

12.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.

13. Wszystkich mê¿czyzn zapraszamy do pomocy przy wznoszeniu stajenki
w koœciele. Spotykamy siê w pi¹tek (9.12), o godz. 9.00.

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.Przy wyjœciu z koœcio³a mo¿na zaopatrzyæ siê w zdrapkê adwentow¹. Koszt: 5 z³.
16.Przy wyjœciu z koœcio³a mo¿na te¿ zaopatrzyæ siê w pob³ogos³awione sianko na stó³

wigilijny. Sianko wraz z ¿yczeniami, przygotowa³a nasza m³odzie¿ Oazowa. Wszelkie
dobrowolne ofiary, bêd¹ przeznaczone na wyjazdy formacyjno-rekreacyjne Oazowiczów.

17.W czasie Adwentu, w koœciele s¹ przygotowane kosze, do których mo¿na sk³adaæ
¿ywnoœæ o d³u¿szym terminie wa¿noœci.̄ ywnoœæ przeka¿emy biednym.

18. Parafia w Katowicach-Dêbie zaprasza na pielgrzymkê do W³och w terminie 7-15.08.2023r.
Na trasie pielgrzymki: Bari, San Giovanni Rotondo, Monte San Angelo, Manopello, Lan
ciano, Neapol, Pompeje. Zapisy: dab@katowicka lub  32/254-70-28 lub fara-dab.pl lub
w kancelarii przy ul. Chorzowskiej 160 (pn, œr, pt 8:30-10:00; wt i czw 15:00-18:00).



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (05 - 11 GRUDZIEÑ 2022)

PONIEDZIA£EK (05.12.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za dusze w czyœæcu cierpi¹ce (intencje ze skarbonki)

2/w intencji Danuty z ok. kol. r. ur., dziêkuj¹c za rodzinê i dotychczasowe ³aski,
z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê i b³og. dla solenizantki i wnuczek: Aleksandry i Laury

3/za + mê¿a Zbigniewa Leszczyñskiego, ++ rodziców, teœciów i wnuczka Adasia
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + mê¿a i ojca Henryka w 6 r. œm., ++ rodziców z obu stron, z proœb¹ o radoœæ

¿ycia wiecznego
2/w int. Bogus³awy Suchanek w dniu 50 r. ur., z proœb¹ o Bo¿e b³og. i dary Ducha œw.

WTOREK (06.12.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + brata Andrzeja, ++ rodziców: Zofiê i Józefa Wilk, + mê¿a Józefa Dudê

oraz ++ dziadków Froñ i Wilk
2/za + ojca Franciszka Piekarskiego w 36 r. œm., ++ z rodziny: Piekarskich i Herichów
3/za + Jerzego Szojdê w 1 r. œm. oraz + jego ¿onê El¿bietê

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + W³odzimierza Wawrzynowicza z proœb¹ o radoœæ nieba

2/za + Adelajdê Suchanek w 1 r. œm.
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (07.12.2022 r.) - Wspomnienie œw. Ambro¿ego, bpa i dK
  7.00 1/za + mê¿a, ojca i dziadka Klaudiusza Korcz w 1 r. œm.

2/za + mê¿a Henryka, ++ jego rodziców: Jana i Katarzynê, ++ siostrê Lucynê
i córkê Magdalenê, z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

3/za + Kazimierza Jastrzêbskiego w 1 r. œm. i ++ z rodziny Jastrzêbskich
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za ++ rodzeñstwo: Ewê i Krzysztofa,+ teœciow¹ Weronikê, prosz¹c o ³.zbawienia

2/za + br.Marcina, ++ rodziców i rodzeñstwo Rejbajn, + mê¿a Wojciecha, ++ rodzeñ-
stwo i teœciów Nowok, ++ z rodz. Horlickich, z najbli¿szego pokrew. i znajomych
Homilia:  Matka Eucharystii wnosi radoœæ i wesele

CZWARTEK (08.12.2022 r.) - UROCZYSTOŒÆ NIEPOKALANEGO POCZÊCIA NMP
   7.00 - w intencji Bogu wiadomej
  7.30 - Ró¿aniec
11.30 - Ró¿aniec w „Godzinie £aski”
12.00 - w intencjach osób modl¹cych siê w Godzinie £aski oraz o œwiêtoœæ ka-

p³anów i osób konsekrowanych
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/w intencji Dzieci Maryi oraz ich rodziców z okazji Œwiêta Patronalnego

2/za + babciê Mariê Kotniewicz, ++ jej rodziców, rodzeñstwo i ++ z rodziny
3/intencja wolna

PI¥TEK (09.12.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + Wies³awa Tarczyñskiego

2/za + W³adys³awa Mierzejewskiego (od Wies³awy i Ryszarda M³otkowskich z syn.)
3/intencja wolna
4/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 - w intencji m³odzie¿y

SOBOTA (10.12.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/za ++ Grzegorza i Stanis³awa Drabów w kol. r. œm., ++ Mariannê, Francisz

ka i Helenê Nowaków, Jacka £osika i ++ z rodzin: Nowaków i Wiêc³awów
2/za + Krzysztofa Kowalczyka we wspomnienie urodzin i ++ z rodziny,

z proœb¹ o dar ¿ycia wiecznego
3/za + Andrzeja Perkosza z proœb¹ o radoœæ nieba (od parafialnej sekcji KIK)
4/za ++ Renatê i Tadeusza w 2 r. œm.

17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 - za + s. S³awomira Romanowskiego w 11 r. œm. ++ rodz: Zofiê i Kazimierza Maza

ników,++ braci: Antoniego, Jana i Stanis³awa Mazaników z proœb¹ o ³.zbawienia
NIEDZIELA (11.12.2022 r.) - III NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE
  7.30 - w intencji Anny z ok. 40 r. ur. dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia i otrzymane

³aski, prosz¹c o Bo¿e b³og. i opiekê Matki Najœwiêtszej na dalsze lata ¿ycia
  9.30 - za ++ Mariê i Leonarda Roszko (od Pani Wiesi z mê¿em)
11.00 - w intencji Katarzyny z ok. 75 r. ur. z podziêkowaniem za dotychczasowe ³aski

i zdrowie, z proœb¹ o Bo¿e b³og. i opiekê Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych na
dalsze lata dla solenizantki i najbli¿szej rodziny (Te Deum)

12.30 - w intencji Micha³a z ok. 18 r. ur., dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia i otrzymane
³aski, z proœb¹ o Bo¿e b³og., dary Ducha œw. i opiekê Matki Bo¿ej

16.30 - Nabo¿eñstwo adwentowe
17.00 - za + m.Bernarda Kalinowskiego w 1 r. œm.  i + o.Waltera Mendeckiego w 40 r. œm.
20.00 - za + syna Adama Grafa we wspomnienie urodzin

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (4 grudnia 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.Trwa Adwent - czas pobo¿nego i radosnego oczekiwania na przyjœcie Pana. Zapraszamy
na Msze œw. roratnie. Roraty dla Dzieci sprawujemy od poniedzia³ku do œrody o 18.00, zaœ
dla doros³ych i m³odzie¿y w sobotê o 7.00. Zwracamy siê z proœb¹ do doros³ych, aby na te
Msze przygotowali swoim dzieciom lampiony i dzwoneczki. Prosimy Parafian o podzie-
lenie siê s³odyczami, które bêd¹ form¹ nagrody dla dzieci podczas roratnich konkursów.
Mo¿na je sk³adaæ do „kosza pe³nego dobra” wystawionego przy roratniej dekoracji.

  3.Dzisiaj zapraszamy o godz. 16.30 na nabo¿eñstwo adwentowe.
  4.Ze wzglêdu na Roraty nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych

odprawimy w œrodê (7.12), o godz. 17.30.
  5.W czwartek (8.12) obchodzimy Uroczystoœæ Niepokal. Poczêcia NMP. O godz. 12.00,

w „Godzinie £aski”, odprawimy Mszê œw. w intencjach osób modl¹cych siê w Godzinie
£aski oraz o œwiêtoœæ kap³anów i osób konsekrowanych. Wczeœniej o 11.30 Ró¿aniec.

  6.W czwartek (8.12) o godz 18.00 Msza œw. w intencji Dzieci Maryi naszej parafii, z okazji
patronalnego œwiêta, po³¹czona z przyjêciem do wspólnoty Ruchu Dzieci Maryi.

  7.Zapraszamy bierzmowañców oraz ca³¹ m³odzie¿ naszej parafii na Mszê œw. m³odzie-
¿ow¹ w pi¹tek (09.12) o 18.00,   zaœ o godz. 17.30 odbêdzie siê spowiedŸ dla nich.
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Samuel – Prorok Starego Testamentu
Samuel to postaæ znana z kart Starego

Testamentu. Lektura Pierwszej Ksiêgi
Samuela pokazuje, ¿e by³ nie tylko pro-
rokiem, ale tak¿e wodzem, politykiem,
kap³anem, sêdzi¹ i orêdownikiem. Wy-
wodzi³ siê z pokolenia Efraima. Przy-
szed³ na œwiat w mieœcie Rama. Wedle
przekazów biblijnych jego urodziny by³y
cudem i odpowiedzi¹ na modlitwy jego
matki. Uczyni³a ona Bogu œlub, ¿e jeœli
pomimo jej choroby da jej syna, poœwiê-
ci go dla Niego. Imiê Samuel oznacza
„Bóg wys³ucha³”.

Samuel nied³ugo po narodzeniu zosta³
oddany pod opiekê Heliego, arcykap³a-
na w przybytku w Szilo. Samuel s³u¿y³
w tabernakulum. By³ wiernym m³odym
s³ug¹, który cieszy³ siê Bo¿¹ ³ask¹. Gdy
Samuel by³ jeszcze m³ody us³ysza³ we-
zwanie Pana. Poniewa¿ nie zna³ jeszcze
g³osu Bo¿ego uzna³, ¿e wo³a go Heli.
Gdy sytuacja powtórzy³a siê trzeci raz w
ci¹gu jednej nocy, Heli zrozumia³, ¿e to
sam Bóg wo³a Samuela i nakaza³ odpo-
wiedzieæ na kolejne wezwanie: „Mów,
Panie, bo s³uga Twój s³ucha” (1 Sm 3,
9). Kiedy przy kolejny wo³aniu Samuel
wypowiedzia³ te s³owa Bóg przepowie-
dzia³ mu zag³adê rodu Helego z powodu
niegodziwoœci jego synów. M³ody pro-
rok ba³ siê ujawniæ treœæ widzenia, jed-
nak uczyni³ to na wyraŸne polecenie He-
lego, który przyj¹³ wyrok Pana z pokor¹.
Wkrótce potem jego synowie zginêli w
bitwie, a Heli zmar³ po us³yszeniu wia-
domoœci o tym oraz o utracie Arki Przy-
mierza.

Samuel, jako ju¿ dojrza³y mê¿czyzna,
nawo³ywa³ Izrael do nawrócenia i odrzu-
cenia ba³wochwalczego kultu innych
bogów. Naród wys³ucha³ Samuela i zgro-
madzi³ siê w Mispa w celu dokonania
obrzêdu pokutnego. Dowiedzieli siê o
tym Filistyni i wyruszyli do walki z Izra-
elem, jednak ponieœli klêskê. Ataki Fili-
stynów na Izrael usta³y na pewien czas,

a Izraelici odzyskali zdobyte przez na-
jeŸdŸców miasta, a nawet zdobyli czêœæ
ziem filistyñskich, które wczeœniej nie
nale¿a³y do Izraela.

Gdy Samuel siê zestarza³, ustanowi³ na
swoje miejsce sêdziami swoich synów,
Joela i Abiasza. W przeciwieñstwie do
swego ojca byli oni jednak przekupni,
wiêc Izraelici wezwali Samuela do usta-
nowienia króla w Izraelu, wzorem innych
narodów.

Samuel nie by³ zadowolony z wezwa-
nia Izraelitów. By³ zwolennikiem
idei teokratycznej, wed³ug której jedy-
nym królem Izraela jest Bóg Jahwe. Jed-
nak Pan poleci³ Samuelowi wys³uchaæ
proœby ludu, równoczeœnie ostrzegaj¹c
go o konsekwencjach ich decyzji.

Na króla namaszczony zosta³ Saul. Po
tym jak Saul umocni³ swoj¹ w³adzê, Sa-
muel zrzek³ siê swojego urzêdu. W po-
¿egnalnym przemówieniu, Samuel zapo-
wiedzia³ ludowi powodzenie w przypad-
ku wiernoœci Bogu, gro¿¹c jednoczeœnie
nieszczêœciem w przypadku odstêpstwa.
Obieca³, ¿e a¿ do swej œmierci bêdzie
modli³ siê za swój lud.

Wkrótce zacz¹³ rysowaæ siê konflikt
pomiêdzy Samuelem a Saulem. Król nad-
u¿y³ swojej pozycji, sk³adaj¹c ofiarê
Panu, co spotka³o siê ze sprzeciwem Sa-
muela. Samuel og³osi³ Saulowi odrzuce-
nie go przez Pana oraz zapowiedzia³ ob-
jêcie w³adzy przez kogoœ innego. Na no-
wego króla Bóg poleci³ Samuelowi na-
maœciæ Dawida, najm³odszego syna Jes-
sego, pasterza. Samuel nie doczeka³ cza-
su, gdy Dawid obj¹³ rz¹dy w Izraelu.
Zmar³ i wœród powszechnej ¿a³oby zo-
sta³ pochowali w Rama.

Samuel by³ cz³owiekiem wybranym dla
Boga od jego cudownych narodzin a¿ do
œmierci. S³u¿y³ na kilku wa¿nych stano-
wiskach w swoim ¿yciu, zdobywaj¹c
Bo¿¹ ³askê, poniewa¿ wiedzia³, jak Mu
byæ pos³usznym.  J.Z.
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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

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
parafialnej oraz informacje o terminach na facebooku, w gablotkach oraz stronie
internetowej wystarcz¹, aby w mi³ej atmosferze prze¿yæ spotkania kolêdowo dusz-
pasterskie. Odwiedziny duszpasterskie (kolêda) w tym tygodniu:
04/12/2022 r godz. 14.30 /niedziela/ Piastów 10 (56 - 1,112 - 57,168 - 113,224 - 169)

Tysi¹clecia 23 (36 - 1)
05/12/202 r godz. 16.00 /poniedzia³ek/ Piastów 3 (72 - 1, 144 - 73, 224 - 145)
06/12/2022 r godz. 16.00 /wtorek/ Piastów 11 (72 - 1, 144 - 73, 224 - 145)
07/12/2022 r godz. 16.00 /œroda/ Tysi¹clecia 21 (51-1,102-52,153-103,204-154)
09/12/2022 r godz. 16.00 /pi¹tek/ Tysi¹clecia 16, 18 i 20 (od góry),  Tysi¹clecia

22 (od góry), Tysi¹clecia 24 (80 - 1, 149 - 79)
10/12/2022 r godz. 14.30 /sobota/ Tysi¹clecia 6 (56-1,112-57,168 - 113, 224 - 169)

Tysi¹clecia 11 (36 - 1)
11/12/2022 r godz. 14.30 /niedziela/ B. Chrobrego 32 (42-1, 84-43,126-85,174-127)

Tysi¹clecia 39 (19-1) i Tysi¹clecia 37 (36-1)

Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na utrzymanie naszego ko-
œcio³a. Zaœ przy wyjœciu z koœcio³a zbieraæ bêdziemy ofiary materialne na Fundusz Po-
mocy Koœcio³owi na Wschodzie. Bóg zap³aæ! Przy wyjœciu z koœcio³a mo¿na odebraæ
deklaracjê na potrzeby naszego koœcio³a - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi
Krzy¿owej, nowy ekran z wyœwietlaczem pieœni w koœciele oraz kaplicê Zmartwych-
wstania w koœciele górnym. Bêdzie je mo¿na z³o¿yæ w przysz³¹ niedzielê - 11 grudnia.
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Synteza diecezjalna Synodu (3)

W³adza i uczestnictwo  „Koœció³ » wy-
ruszaj¹cy w drogê« stanowi wspólnotê
misyjn¹ uczniów, którzy przejmuj¹ ini-
cjatywê, w³¹czaj¹ siê, towarzysz¹, przy-
nosz¹ owoc i œwiêtuj¹. [...] Odwa¿my siê
trochê bardziej przej¹æ inicjatywê!”
(Evangelii gaudium 24).

Koœció³ synodalny jest Koœcio³em
uczestnicz¹cym i wspó³odpowiedzial-
nym. Niezbêdne jest pog³êbienia œwia-
domoœci wspó³uczestnictwa i wspó³od-
powiedzialnoœci za wspólnotê Koœcio³a.
Zwiêkszenie zaanga¿owania osób œwiec-
kich w Koœciele i przeniesienie na nich
czêœci odpowiedzialnoœci w dzia³aniach
duszpasterskich i wiêksza odwaga œwiec-
kich w komunikowaniu swoich uwag
osobom duchownym.

Rozeznawanie i podejmowanie decy-
zji  Zawsze pytaj Ducha Œwiêtego, cze-
go Jezus oczekuje od ciebie w ka¿dej
chwili twojego ¿ycia i w ka¿dej decyzji,
któr¹ musisz podj¹æ, aby rozeznaæ miej-
sce, jakie zajmuje dana kwestia w two-
jej w³asnej misji. I pozwól Mu ukszta³-
towaæ w tobie tê osobist¹ tajemnicê, któ-
ra odzwierciedla Jezusa Chrystusa we
wspó³czesnym œwiecie” (Gaudete et exul-
tate 23).

Jako receptê na obecne problemy wska-
zano uproszczenie biurokracji, otwarcie
siê na zaanga¿owanie œwieckich w za-
rz¹dzaniu Koœcio³em poprzez przekaza-
nie im odpowiedzialnoœci np. za sprawy
finansowe czy budowlane. Wskazano
tak¿e koniecznoœæ zdefiniowania proble-
mów Koœcio³a, jako pocz¹tek procesu
decyzyjnego.

Formowanie siê do synodalnoœci
„Zmys³ wiary ludu Bo¿ego nie pozwala
na sztywne oddzielenie Koœcio³a naucza-
j¹cego od Koœcio³a ucz¹cego siê, ponie-
wa¿ tak¿e owczarnia »ma nosa«, co po-
zwala jej rozeznawaæ nowe drogi, jakie
Pan otwiera przed Koœcio³em” (por. Pa-
pie¿ Franciszek, 17.10. 2015 r.).

Spotkania w czasie prac Synodu cha-
rakteryzowa³a wzajemna otwartoœæ,
szczeroœæ wypowiedzi i chêæ wzajemne-
go s³uchania indywidualnych doœwiad-
czeñ. Postawy te by³y pozbawione na-
piêæ, konfrontacji czy wzajemnej kryty-
ki. Wyczuwano obecnoœæ Bo¿ego Ducha.
Wielu uczestników podkreœla³o po spo-
tkaniach, ¿e doœwiadczyli umocnienia w
wierze. Stwierdzono, ¿e kszta³towanie
wœród wszystkich ochrzczonych ducha
synodalnego powinno wyra¿aæ siê kon-
kretnymi dzia³aniami: formacj¹ i zaanga-
¿owaniem osób œwieckich w wymiarze
ewangelizacyjno-katechetycznym oraz
charytatywnym. Postulowano wzmocnie-
nie sta³ej formacji chrzeœcijañskiej za-
równo dla ksiê¿y, jak i osób œwieckich.

Oprac. D.M.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

Niepokalanie Poczêta
Na pocz¹tku Ad-

wentu, 8 grudnia
Koœció³ gromadzi
wiernych, aby œwiê-
towaæ Niepokalane
Poczêcie Dziewicy
Maryi. Tajemnicê
Niepokalanego Po-
czêcia winniœmy
³¹czyæ z  pamiêci¹ o
zerwanych niegdyœ
wiêziach miêdzy

cz³owiekiem a Bogiem. Przez pierwszy
grzech – grzech pierworodny, cz³owiek
oddali³ siê od Boga, w ten sposób wiêzi
z Bogiem zosta³y zerwane.

Przez dar Niepokalanego Poczêcia, bê-
d¹cy szczególn¹ ³ask¹ i przywilejem, Bóg
daje wyraŸn¹ zapowiedŸ pojednania.
Dogmat og³oszony przez b³. Piusa IX 8
grudnia 1854 r. precyzyjnie okreœla, ¿e
Maryja cieszy siê t¹ ³ask¹ od pierwszej
chwili swojego poczêcia. Maryja ju¿ w
³onie swojej matki – Œw. Anny zostaje
niejako „przyodziana” w najpiêkniejsz¹
szatê – w niepokalan¹ czystoœæ, ca³ko-

wit¹ otwartoœæ na Bosk¹ tajemnicê, któ-
ra przeniknie j¹ do ostatecznej g³êbi jej
bytu. Nie ma w niej najmniejszego œladu
grzechu pierworodnego, chocia¿ zosta³a
poczêta przez rodziców, którzy byli nim
naznaczeni. Maryja od chwili swojego
poczêcia staje siê Matk¹ ludzi, pierwsz¹
w szeregu wszystkich tych, którzy zd¹-
¿aj¹ do Boga. Jezus na Krzy¿u potwier-
dzi³ to macierzyñstwo: „Niewiasto, oto
syn twój! (…) Oto matka twoja!” (J
19,26-27).

Maryja jest Matk¹ Niepokalan¹, ca³¹
œwiêt¹ i ca³¹ czyst¹. Nie jest zaborcz¹
matk¹, która chcia³aby zachowaæ dla sie-
bie swoje dzieci. Ale te¿ za nic w œwie-
cie ich by nie porzuci³a. Maryja jest
Matk¹ Najdoskonalsz¹, która uczy swo-
je dzieci, jak wymawiaæ imiê Bo¿e, uczy
je mówiæ „fiat” (niech mi siê stanie) – w
ka¿dej chwili ¿ycia, która prowadzi do
swojego Syna. Tak jak jej Niepokalane
Poczêcie nie oddziela jej od nas, a jej
przebywanie w chwale Niebios nie prze-
szkadza zwracaæ swych oczu na nas. Byæ
pod macierzyñskim okiem Maryi to po-
zostaæ dzieckiem, a mo¿e dla niektórych
z nas – ponownie staæ siê dzieckiem. W
szkole Maryi Niepokalanej cz³owiek ze-
starza³y przez grzech przyobleka siê w
now¹ m³odoœæ, któr¹ daje ³aska Bo¿a.
Rol¹ Maryi jest uczyæ nas, abyœmy nie-
ustannie szukali Bo¿ego oblicza, znajdo-
wali rozkosz w komunii z Jezusem i w
komunii mi³oœci z tymi, którzy s¹ Jego
dzieæmi.

W tym dniu swoje œwiêto obchodz¹
Dzieci Maryi, które pragn¹ przyj¹æ Nie-
pokalan¹ Maryjê jako swoj¹ Przewod-
niczkê i wzór do naœladowania. Przyj¹æ
Maryjê Niepokalan¹, to daæ siê przez ni¹
oczyœciæ. Czy pragnê byæ uczniem w
szkole Maryi? Bo¿ena S.

21.11. – O godz.18.00 zosta³a odpra-
wiona Msza œw. w intencji ks. Dawida z

okazji urodzin. W imieniu wszystkich
Parafian ¿yczenia tradycyjnie z³o¿y³a
Pani Aleksandra. Pamiêtajmy o Soleni-
zancie w naszych codziennych modli-
twach.

22.11. – O godz.17.15 ks. prof. dr hab.
Józef Niesyto odprawi³ nabo¿eñstwo do
Œw. Rity. Podczas nabo¿eñstwa zosta³a
odmówiona litania do Œwiêtej oraz po-
b³ogos³awione ró¿e. Na zakoñczenie zo-
sta³o udzielone b³ogos³awieñstwo reli-
kwiami Œwiêtej Patronki od spraw bez-
nadziejnych.

Równie¿ w tym dniu o godz.18.45 roz-
poczê³a siê modlitwa uwielbienia pod-
czas której rozwa¿aliœmy Ewangeliê z
dnia (£k 21,5-11)

25.11. – O godz.18.45 w salce nr 2 od-
by³o siê spotkanie formacyjne Duszpa-
sterstwa Ma³¿eñstw. Zaproszonym go-
œciem by³ ks. prof. dr hab. Józef Niesyto,
który wyg³osi³ konferencjê nt. napisanej
przez siebie ksi¹¿ki pt. „Bóg w sypialni
ma³¿onków”.         Bo¿ena S.

Spotkania z Ewangeli¹
œw. Jana

J 5, 31-47 „...wyœcie nie uwierzyli
Temu, którego On pos³a³…”

„Nie chcecie przyjœæ do Mnie, aby mieæ
¿ycie… nie macie w sobie mi³oœci Boga”.

Mocne i trudne s³owa. Nic tylko paœæ
na kolana i biæ siê w piersi. Chocia¿ mo¿-
na te¿ ko³o nich przejœæ obojêtnie. Uznaæ,
¿e to do ¯ydów. Nie do mnie. Bo ja je-
stem w porz¹dku. Bez ciê¿kich grzechów
– nie jest ze mn¹ tak Ÿle.

A przecie¿ nie chcê przyjœæ do Niego,
¿eby mieæ ¿ycie, bo jakoœ tak Mu… nie
wierzê. I bojê siê, ¿e to ¿ycie, które mam
takie, jakie mam, stracê. ¯e On mi coœ
odbierze, ¿e bêdzie czegoœ chcia³, ¿e nie
bêdê szczêœliwy. I nie przychodzê i Mu
nie wierzê, choæ w g³êbi serca tak bar-
dzo chcê przyjœæ. Pomó¿ Tato.

4 5


