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

11 grudnia 2022

Kim jest Mesjasz?

Stary Testament to ta czêœæ Pisma Œwiê-
tego, w której znajduj¹ siê przede wszyst-
kim proroctwa, mówi¹ce o przybyciu
Mesjasza. Tego, który przyjdzie, aby
przez swoj¹ mêkê, œmieræ “i zmartwych-
wstanie, otworzyæ grzesznemu cz³owie-
kowi-  bramy Nieba.

„Chrystus jest greckim t³umaczeniem
hebrajskiego pojêcia "Mesjasz", które
znaczy "namaszczony". Pojêcie to sta³o
siê imieniem w³asnym Jezusa, poniewa¿
On doskonale wype³ni³ Boskie pos³anie,
które pojêcie to oznacza”. ( Katechizm
Koœcio³a Katolickiego 436).

Warto wiedzieæ, ¿e w Starym Testamen-
cie znajduje siê 350 proroctw, które w
swoim ¿yciu-od narodzin, przez mêkê i
œmieræ na krzy¿u, a¿ po Zmartwychwsta-
nie i wniebowst¹pienie, wype³ni³ nasz
Pan Jezus Chrystus .

Oto kilka z nich:
Mesjasz bêdzie pochodzi³ z pokolenia

Judy:„Nie zostanie odjête ber³o od Judy
ani laska pasterska spoœród kolan jego,
a¿ przyjdzie ten, do którego ono nale¿y,
i zdobêdzie pos³uch u narodów!” (Rdz
49, 10 )

Mesjasz bêdzie pochodzi³ z rodu Da-
wida: (ojciec Dawida mia³ na imiê Jesse)

„I wyroœnie ró¿d¿ka z pnia Jessego,
wypuœci siê odroœl z jego korzeni. I spo-
cznie na niej Duch Pañski, duch m¹dro-
œci i rozumu, duch rady i mêstwa, duch
wiedzy i bojaŸni Pañskiej”. (Iz 11, 1-2)

Mesjasz narodzi siê w Betlejem: „A
ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteœ
wœród plemion judzkich! Z ciebie mi
wyjdzie Ten, który bêdzie w³ada³ w Izra-

elu, a pochodzenie Jego od pocz¹tku, od
dni wiecznoœci. Przeto [Pan] wyda ich a¿
do czasu, kiedy porodzi maj¹ca porodziæ.
”. ( Mi 5, 1-2)

Imiê Mesjasza, który pocznie siê z
Dziewicy: „Dlatego Pan sam da wam znak:
Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i na-
zwie Go imieniem Emmanuel”. (Iz 7, 14 )

Ojciec Mesjasza to Bóg: „Rzek³ Pan
do Pana mego:« Si¹dŸ po mojej prawicy,
a¿ Twych wrogów po³o¿ê jako podnó¿ek
pod Twoje stopy». Twoje potê¿ne ber³o
niech Pan rozci¹gnie z Syjonu: «Panuj
wœród swych nieprzyjació³! Przy Tobie
panowanie w dniu Twej potêgi, w œwiê-
tych szatach [bêdziesz]. Z ³ona jutrzenki
jak rosê Ciê zrodzi³em »” (Ps 110, 1-3)

Z racji trwaj¹cego czasu Adwentu war-
to nadmieniæ, ¿e proroctwa, dotycz¹ce
Paruzji, czyli powtórnego przyjœcia Syna
Bo¿ego na koñcu czasów, wci¹¿ czekaj¹
na wype³nienie. Bóg zna najlepszy czas...

„Czuwajcie wiêc, bo nie znacie dnia
ani godziny.” (Mt 25,13)

Panie Jezu spraw prosimy, by ca³e na-
sze ¿ycie by³o Adwentem- radosnym cza-
sem CZUWANIA na Twoje powtórne
przyjœcie w chwale. Amen.             Agata
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Na remont i utrzymanie koœcio³a:  Bank Œl¹ski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068
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Bo¿ego, któr¹ odprawimy o godz. 18.00. Homilia nt. Przyjœcie Chrystusa w Chwale jest
bliskie, mo¿e wype³niæ siê w ka¿dej chwili. O godz. 17.30 w czasie nabo¿eñstwa odmówi-
my Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego w intencji dusz czyœæcowych. Wypominki za zmar-
³ych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabo¿eñstwem.

  9. Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne do czerwca 2023 r.  Zadbajmy
o to, by w niedziele rezerwowaæ intencje mszalne za ¿ywych. Intencje mszalne przyj-
mujemy indywidualnie w Kancelarii Parafialnej 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. 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.

14.Przy wyjœciu z koœcio³a mo¿na zaopatrzyæ siê w zdrapkê adwentow¹. Jest to œwietny
sposób na kreatywne prze¿ycie i wykorzystanie okresu Adwentu. Codzienne zada-
nie ma w nas kszta³towaæ postawê gotowoœci na przyjœcie Pana. Koszt zdrapki: 5 z³.

15.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.

16.W czasie Adwentu, w koœciele s¹ przygotowane kosze, do których mo¿na
sk³adaæ ¿ywnoœæ o d³u¿szym terminie wa¿noœci np. cukier, m¹ka, konserwy
itp. ¯ywnoœæ przeka¿emy biednym.

17. Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne i kopertowe na potrzeby naszego
koœcio³a - na prace remontowe. W niedzielê (18.12) kolekta na ogrzewanie
naszego koœcio³a.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (12 - 18 GRUDZIEÑ 2022)

PONIEDZIA£EK (12.12.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + ¿onê, mamê i babciê Jowitê Kapo³kê w 2 r. œm.

2/za ++ rodziców: Katarzynê i Józefa, ++ rodzeñstwo: Mieczys³awa, Stefana, Domi-
celê i Bronis³awê oraz + córkê Magdalenê, z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

3/ za + Genowefê Grzelec w 1 r. œm.(od córki Józefy z rodzin¹) oraz + Tade-
usza Doroz w 16 r. œm.(od córki Joanny z rodzin¹)

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/w intencji wszystkich cz³onków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

2/do Mi³osier.B. za wstaw. MB Nieust. Pomocy w intencji Barbary, Katarzyny i Zofii
z proœb¹ o b³og. Bo¿e, dary Ducha œw., opiekê MB, Anio³ów Stró¿ów i Patronów

WTOREK (13.12.2022 r.) - Wspomnienie œw. £ucji, dz. i mêcz.
  7.00 1/za + Romana Czeszejko (od Asi i Rafa³a Kowalskich z USA)

2/intencja wolna
3/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/w intencji ks. Krzysztofa Moczko z ok. ur., dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia, pro-

sz¹c o ¿yw¹ wiarê,  gor¹c¹ mi³oœæ, wiernoœæ ³asce powo³ania i dar zdrowia
2/w intencji Bogdana z ok. ur., z podziêkowaniem za dar ¿ycia, z proœb¹

o Mi³osierdzie Bo¿e, dary Ducha œw., ³askê zdrowia i opiekê Matki Bo¿ej
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (14.12.2022 r.) - Wspomnienie œw. Jana od Krzy¿a, prezb. i dK
  7.00 1/za ++ rodziców: Anielê i W³adys³awa oraz Anielê i Stefana, ++ dziadków:

Mariê i Jana i + brata Wac³awa
2/intencja wolna
3/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + Mariannê Nowakowsk¹ oraz ++ z ul. Tysi¹clecia 23 (od s¹siadów)

2/za ++ rodziców: Jana i Wiktoriê Mazur w kolejn¹ r. œm. ojca, + mê¿a,
++ siostry, braci, bratowe i szwagrów

CZWARTEK (15.12.2022 r.) - Dzieñ powszedni
   7.00 1/ za + Mariana Osiaka (od Ewy i Krzysztofa Rosa)

2/intencja wolna
3/intencja wolna
4/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 - za + mê¿a Czes³awa Radomskiego w 2 r. œm., ++ rodziców: Annê i Leopol-

da Smurzyñskich, ++ rodziców Radomskich i dusze w czyœæcu cierpi¹ce
PI¥TEK (16.12.2022 r.) - Dzieñ powszedni
 7.00 1/za + mê¿a Konrada i ++ rodziców z obu stron

2/za + ¿onê Zofiê Bujak w 2 r. œm. z proœb¹ o ³askê ¿ycia wiecznego (od mê¿a
i syna Jacka z rodzin¹)

3/za + Aleksandrê Antosz w m-c po œm. (od mê¿a i dzieci oraz od Barbary i
Paw³a Walickich)

4/intencja wolna

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

Homilia:  Przyjœcie Chryst. w Chwale jest bliskie, mo¿e wype³niæ siê w ka¿dej chwili
SOBOTA (17.12.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/w intencji Doroty Miler z ok. kol. r. ur., z podziêkowaniem za otrzymane

³aski, z proœb¹ o opiekê Matki Bo¿ej i Bo¿e b³og. dla ca³ej rodziny
2/za + Krystynê Cha³upkê w 2 r. œm. (od wnuczki Darii)
3/w intencji Dariusza Czucze³y z ok. 55 r. ur. z podziêkowaniem za otrzymane ³aski,

z proœb¹ o Bo¿e b³og. i opiekê MB dla solenizanta i dzieci z rodzinami (Te Deum)
4/za + Stanis³awa Solarza w 10 r. œm., + jego ¿onê Zofiê i wszystkich

++ z rodziny Solarzów
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 - za + Irenê Kulejewsk¹ w 9 r. œm., + Mariannê Ba³uszyñsk¹ w 1 r. œm.

oraz + jej mê¿a Stanis³awa, z proœb¹ o ¿ycie wieczne
NIEDZIELA (18.12.2022 r.) - IV NIEDZIELA ADWENTU
  7.30 - w intencji Barbary z ok. 93 r. ur. i ca³ej rodziny, z podziêk. za otrzymane ³aski,

z proœb¹ o dalsz¹ opiekê MB Nieustaj¹cej Pomocy i zdrowie dla dobroczyñców
  9.30 - w intencji Moniki, Mariusza i Krzysztofa z ok. kol. r. ur., dziêkuj¹c za otrzymane

³aski, z proœb¹ o zdrowie, Bo¿e b³og. i opiekê MB Uzdr. Chorych dla nich i rodziny
11.00 - z podziêkowaniem za otrzymane ³aski, z proœb¹ o dalsze oraz dary Ducha œw.

i wstawiennictwo Matki Bo¿ej dla Paw³a z ok. 30 r. ur. oraz dla jego najbli¿szych
12.30 - za + mê¿a Mariana w 1 r. œm.
16.30 - Nabo¿eñstwo adwentowe
17.00 - w intencji Marii z ok. ur., z proœb¹ o Bo¿e b³og. i opiekê Matki Bo¿ej
20.00 - za + mê¿a Wac³awa S³awiñskiego w 4 r. œm., ++ rodziców, rodzeñstwo

z obu stron, prosz¹c o ¿ycie wieczne
Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (11 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.W poniedzia³ek (12.12) 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.

  5.We wtorek (13.12) swoje urodziny obchodzi ks. Krzysztof Moczko. Zapra-
szamy na Mszê œw. w intencji solenizanta, któr¹ odprawimy o godz.18.00.

  6.Prawnik dy¿uruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  7.W pi¹tek (III pi¹tek miesi¹ca) zapraszamy na Mszê œw. w intencji czcicieli Mi³osierdzia
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Natan – Prorok Starego Testamentu

Natan by³ starotestamentowym proro-
kiem na dworze króla Dawida. ¯y³ na
prze³omie XI i X wieku p.n.e. Nie mia³
w³asnej ksiêgi w ST, chocia¿ w Biblii
wspomina siê o nieistniej¹cej w dzisiej-
szych czasach “Ksiêdze Dziejów Proro-
ka Natana”. Natana jest znany z trzech
biblijnych wydarzeñ. Pierwsze to przed-
stawienie Dawidowi Bo¿ej woli co do
budowy Œwi¹tyni. Drugie zwi¹zane jest
z grzechem Dawida z Batszeb¹. Trzecie
kiedy synowie Dawida zaczynaj¹ spie-
raæ siê o sukcesjê tronu.

Król Izraela Dawid pragn¹³ wybudowaæ
pierwszy trwa³y oœrodek religijny dla
swoich wiernych poddanych, by mogli
wielbiæ Boga Jahwe. Natan entuzjastycz-
nie popar³ plan budowy. Bez wyraŸnych,
przeciwnych wskazówek, ka¿dy prorok
Pañski wyrazi³by swe poparcie dla takiej
inicjatywy oddania czci Bogu. Jednak¿e
entuzjazm Natana okaza³ siê przedwcze-
sny. Tej samej nocy Pan powiedzia³ Na-
tanowi, ¿e Dawidowi nie wolno zbudo-
waæ Domu Bo¿ego. Zadanie to winien
przej¹æ po nim jego syn, który mia³ ob-
j¹æ tron po œmierci Dawida (2 Sm 7, 12-
13). Po tym proroctwie Natan zacieœni³
wiêŸ z Dawidem i zosta³ jego bliskim
doradc¹.

Kolejny raz Natan zosta³ pos³any do
króla Dawida, przez Boga Jahwe, po tym,
gdy Dawid cudzo³o¿y³ z Batszeb¹. Wy-
pomnienie królowi grzechu by³o niew¹t-
pliwie trudn¹ rzecz¹. Natan, by uœwia-
domiæ swojemu królowi co uczyni³ opo-
wiedzia³ mu tê historiê dwóch mê¿czy-
znach – bogatym i biednym. Bogaty mia³
wszystkiego pod dostatkiem, równie¿
mia³ du¿o owiec i byd³a, a biedny posia-
da³ tylko jedn¹ owieczkê, któr¹ bardzo
kocha³ i któr¹ siê opiekowa³. Kiedy bo-
gacza odwiedzi³ goœæ, ten zamiast przy-
gotowaæ posi³ek z tego co posiada³, za-
bra³ biedakowi jedyn¹ owieczkê. Wed³ug
Dawida bogacz z przypowieœci zas³u¿y³

na œmieræ. Natan odpowiedzia³ mu na to,
¿e to w³aœnie on jest tym bogaczem. (Sm
12, 1-7). Dla Natana to, ¿e by³ lojalny
Bogu, stanowi³o najwiêksz¹ pomoc przy
udzielaniu nagany swojemu w³adcy.

Natan zdawa³ sobie sprawê, ¿e m³od-
szy syn Dawida Adoniasz bêdzie d¹¿y³
do przejêcia tronu i postanowi³ udarem-
niæ spisek. Przekaza³ Batszebie, by uda-
³a siê do Dawida i opowiedzia³a mu
o wszystkim. Jego s³owa sta³y na stra¿y
obietnicy o trwa³oœci dynastii, jak¹ Bóg
przez proroka z³o¿y³ Dawidowi. Na œwiat
mia³ przyjœæ w³adca wybrany przez Boga,
ten który mia³ utwierdziæ panowanie
Boga nad powo³anym przez Niego lu-
dem.

Niewiele wiadomo o przodkach oraz
potomkach proroka Natana. Wiele wska-
zuje na to, ¿e wiêkszoœæ z przekazu bi-
blijnego zosta³o spisane przez niego sa-
mego. Trudno jest zatem skonfrontowaæ
jego postaæ z kimœ innym. Z pewnoœci¹
jednak by³ on natchnionym przez Boga
oddanym s³ug¹. Prawdopodobnie nawet
po œmierci króla Dawida, Natan sprawo-
wa³ swe funkcje na dworze. Postaæ pro-
roka Natana pokazuje, ¿e bycie wiernym
i oddanym, mo¿e pomóc w g³oszeniu
prawdy Bo¿ej oraz pomaganiu innym
przy podejmowaniu trudnych decyzji.

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

                                                             Tysi¹clecia 39 (19 - 1) oraz Tysi¹clecia 37 (36 - 1)
12/12/202 r godz. 16.00 /poniedzia³ek/ B. Chrobrego 43 (60 - 1, 120 - 61,

     174 - 121)
14/12/2022 r godz. 16.00 /œroda/ B. Chrobrego 13 (42 - 1, 84 - 43, 126 - 85,
                                                      175 - 127)
15/12/2022 r godz. 16.00 /czwartek/ Mieszka I 5 (56 - 1, 112 - 57, 168 - 113,

 224 - 169)
16/12/2022 r godz. 16.00 /pi¹tek/ B. Chrobrego 37 (42 - 1, 84 - 43, 126 - 85,
                                                       174 - 127)
17/12/2022 r godz. 14.30 /sobota/ Z.Czarnego 10 (40 - 1, 198 - 189, 88 -41,

136 - 89, 188 - 137) Tysi¹clecia 7 (36 -1)

Msza œw. o godz. 11.00

w ka¿d¹ niedzielê jest szczególn¹

Msz¹ œw. ze s³owem Bo¿ym dla dzieci.

Zachêcamy rodziców wraz z dzieæmi

do udzia³u w tej w³aœnie Mszy œw.

przyj¹æ, bo grzech blokuje jej dostêp,
bo zajmuje jej miejsce, bo zamyka ci oczy
i serce ?

Trudno nam czasem po³¹czyæ w³asn¹
grzesznoœæ z naszym dobrostanem. Tak
jakby grzech by³ oddzieln¹ rzeczywisto-
œci¹, która nie ma wp³ywu na to, co siê w
moim ¿yciu dzieje.
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w paŸdzierniku:
Grychnik Lidia, Tysi¹clecia 25
Œmietana Jan, Tysi¹clecia 78
Jambor Sebastian, Tysi¹clecia 41
Bañski Jerzy, Piastów 26
Perkosz Andrzej, B.Chrobrego 2
Wawrzynowicz W³odzimierz, Piastów 3
Wypych Adam, Tysi¹clecia 47
Sterbenz Klaus, B.Chrobrego 13
Marsza³ek Wac³aw, Piastów 7
Gillner Kazimierz, Tysi¹clecia 1
£opatowski Tadeusz, Tysi¹clecia 21
Bernacka Barbara, Tysi¹clecia 47
w listopadzie:
Ratajczak Janina, Piastów 22
Dudek Anna, Piastów 24
Madejska Helena, Piastów 3

W paŸdzieniku i listopadzie odeszli do Pana:

Wieczny odpoczynek
racz im daæ Panie. A
œwiat³oœæ wiekuista nie-
chaj im œwieci.. Niech
odpoczywaj¹ w pokoju
wiecznym. Amen.

Krupczyñski Kazimierz, Piastów 5
Smolorz Romuald, B.Chrobrego 13
Fornelski Andrzej, Z.Czarnego 9
Kwol Horst, Tysi¹clecia 19
Karaœ Krzysztof, Z.Czarnego 4
¯egleñ Mieczys³aw, Piastów 22
Ga³uszka Krystyna, Tysi¹clecia 19
Wróbel Bogumi³a, B.Chrobrego 38
Makowski Andzrej, Mieszka I 5
Krasowska Pelagia, Tysi¹clecia 35

Jak sobie wyobra¿am wspó³pra-
cê œwieckich z duchownymi?

Dobra wspó³praca w ogóle  miêdzy
ludŸmi to dziœ nie lada wyzwanie. Wspó³-
czesny styl ¿ycia, nadmiar obowi¹zków
i ci¹g³y poœpiech powoduj¹, ¿e mamy
coraz mniej czasu na spotkanie z drugim
cz³owiekiem. Komunikujemy siê czêœciej
poprzez maile smsy lub inne komunika-
tory. Ludzie œwieccy pracuj¹ czêsto od
rana do godzin wieczornych. Po pracy
czekaj¹ ich jeszcze liczne obowi¹zki do-
mowe, zobowi¹zania wzglêdem wspó³-
ma³¿onka i dzieci. Niejednokrotnie nie
udajê siê wszystkiego pogodziæ, ze
wszystkiego wywi¹zaæ. To rodzi frustra-
cjê, zniechêcenie, powstaj¹ napiêcia,
k³ótnie. Ludzie nawet nie myœl¹ o tym,
by jeszcze w³¹czaæ siê w jak¹œ wspó³pra-
cê w parafii. Jest to przemyœlana odgór-
nie strategia – tak umêczyæ cz³owieka
prac¹, ¿eby ju¿ mu siê nic nie chcia³o,
¿eby by³ uleg³y, podatny na sugestie od-
górne, gdzie chêæ „szczerej” pomocy
wci¹ga nas w kolejne pu³apki i zniewo-
lenia. Równie¿ ¿ycie kap³anów wygl¹da
dziœ inaczej. Mam wra¿enie, ¿e zbli¿a siê
coraz bardziej do stylu ¿ycia œwieckich
– liczne obowi¹zki, poœpiech, zmêczenie,
brak czasu. Mo¿na siê spotkaæ w wyzna-
czonych godzinach dy¿uru lub podczas
spotkania diakonii. Tam rozmawia siê na
temat zadañ danej diakonii, a duchowe
rozterki cz³owieka czêsto pozostaj¹ bez
odpowiedzi. “Ju¿ w samej nazwie – „oso-
ba duchowna”, kryje siê moim zdaniem
g³ówny nurt wspó³pracy – pomoc we
wzrastaniu ducha, duszy ku Bogu. Chcia-
³abym, aby ka¿dy móg³ w osobie kap³a-
na znaleŸæ wsparcie, szczególnie teraz,
gdy czasy s¹ tak ciê¿kie. By wiedzia³, ¿e
zwracaj¹c siê do osoby duchownej, nie
zostanie zlekcewa¿ony, ¿e kap³an po-
œwiêci mu czas, zrobi co bêdzie móg³, by
mu pomóc, szczególnie od strony ducho-
wej, a gdy potrzeba – pomo¿e te¿ zorga-
nizowaæ inn¹ pomoc. Z kolei œwieccy

powinni wystrzegaæ siê postawy roszcze-
niowej wobec osób duchownych. “Szu-
kaj¹c u siebie pomocy i mo¿liwoœci
wspó³pracy – szanujmy siê nawzajem, nie
traktujmy jak kolejn¹ sprawê „do odha-
czenia”. Trzeba te¿ pamiêtaæ by byæ wia-
rygodnym. Obydwie strony powinny
œwiadczyæ swoim ¿yciem w codzienno-
œci o tym, ¿e najwa¿niejsze przykazanie
Nowego Testamentu to ich motto ¿ycio-
we,  bo s³owa ucz¹, ale przyk³ady poci¹-
gaj¹. Gdy tak bêdziemy starali siê ¿yæ, to
praca w diakoniach, jako dobry i spraw-
dzony sposób wspó³pracy, mo¿e zacznie
têtniæ nowym ¿yciem?   A.D.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

26.12. – Na zaproszenie ks. Piotra ratow-
nicy medyczni przeprowadzili dla mini-
strantów szkolenie z pierwszej pomocy.

28.12. – O godz.18.00 rozpoczê³a siê
Msza œw. roratnia dla dzieci. Has³o tego-
rocznych Rorat brzmi: „Wielkie oczekiwa-
nie”. Dlatego po Eucharystii ks. Krzysztof
spotka³ siê z dzieæmi, by przybli¿yæ postaæ
Œw. Joachima, który podczas ka¿dych spo-
tkañ roratnich bêdzie przybli¿a³ postaci
bohaterów historii zbawienia – ludzi, któ-
rzy w ci¹gu wieków czekali na obiecane-
go przez Boga Mesjasza.

29.12. – O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia oparta na rozwa¿a-
niu Ewangelii z dnia (£k 10, 21-24) oraz
spontanicznej modlitwie dziêkczynienia.
Adoracja zakoñczy³a siê Apelem Maryj-
nym.

01.12. – O godz.19.00 rozpocz¹³ siê wie-
czór uwielbienia –  „Uwielbienie na Ta³-
zenie”. Modlitwê oraz œpiewy prowadzi³
ks. Dawid wraz z Oaz¹ Doros³ych. Wy-
s³uchaliœmy krótkiej konferencji ks. Dawi-
da nt. „Mi³oœci Bo¿ej” oraz œwiadectwa
¿ycia Agaty. W czasie modlitwy mo¿na
by³o skorzystaæ z Sakramentu Pokuty i Po-
jednania. Ks. Dawid przygotowa³ równie¿
chrzcielnicê, w której zanurzaliœmy swoj¹
d³oñ na znak przyjêcia „nowego ¿ycia”

oraz powrotu do naszego chrztu ze œwia-
domoœci¹, ¿e przez Sakrament Chrztu Œw.
staliœmy siê dzieæmi Bo¿ymi, wezwanymi
po imieniu.

02.12. – O godz.18.00 zosta³a odprawio-
na Msza œw. w intencji wszystkich rodzin
naszej parafii. Podczas homilii ks. Dawid
rozwa¿y³ temat: „Wierzê w Koœció³”(ob-
razy i nazwy Koœcio³a). Ks. Dawid nawi¹-
zuj¹c do Psalmu Ps 27, 4 (z dnia) zwróci³
uwagê, ¿e musimy pragn¹æ przebywania
w Chrystusowym Koœciele. Koœcio³em jest
zgromadzenie na sprawowaniu Liturgii
ludu Bo¿ego, pragn¹cego g³osiæ Ewange-
liê oraz przestrzegaæ Bo¿e przykazania.
Natomiast jeœli chodzi o obraz Koœcio³a,
to Katechizm Koœcio³a Katolickiego przed-
stawia Koœció³ jako budowlê, któr¹ budu-
je sam Bóg, a kamieniem wêgielnym jest
Jezus Chrystus. Kolejny obraz to obraz
winnicy i Winnego Krzewu, którym jest
Jezus Chrystus oraz owczarni, w której Pa-
sterzem jest równie¿ Jezus. Ks. Dawid pod-
kreœli³, ¿e potrzeba nam silnej wiary w Ko-
œció³, który jest Koœcio³em Chrystusowym.

03.12. – O godz.7.00 rozpoczê³a siê Msza
œw. roratnia dla doros³ych. Podczas homi-
lii ks. Dawid rozwa¿y³ temat mi³oœci Bo-
¿ej, podkreœlaj¹c, ¿e Bóg kocha wszyst-

kich bez wyj¹tku, niezale¿nie od tego kim
cz³owiek jest. Przed Eucharysti¹ ka¿dy
wchodz¹c do koœcio³a móg³ zabraæ sobie
kartkê z numerem, a po Eucharystii odby-
³o siê losowanie z nagrodami.

Równie¿ w tym dniu o godz.9.00 rozpo-
czê³a siê Msza œw. w intencji górników
oraz ich rodzin.         Bo¿ena S.

Spotkania z Ewangeli¹
œw. Jana

J 5, 1-16 „... nie mam cz³owieka, aby
mnie wprowadzi³ do sadzawki, gdy na-
st¹pi poruszenie wody…”

Nie grzesz ju¿ wiêcej – surowo brzmi¹
te s³owa w ustach Jezusa. Ostrzegawczo.

Mo¿e to s¹ s³owa skierowane dzisiaj do
ciebie ?

Mo¿e zmagasz siê z jakimœ grzechem,
ale nie mo¿esz sobie z nim daæ rady, bo
go lekcewa¿ysz ? Ma³y jest, lekki, da siê
znieœæ. Mo¿na myœleæ o czymœ innym. Z
drugiej strony – prosisz Boga o coœ i nie
dostajesz – modlisz siê – jakby Bóg nie
s³ysza³. Masz ¿al i pretensje: dlaczego
mój dobry Ojciec nie chce mi daæ tego,
czego potrzebujê ? A mo¿e On ju¿ daw-
no ci to da³ – tylko nie mo¿esz tej ³aski
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