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

18 grudnia 2022

Jak  dobrze prze¿yæ wieczerzê wigilijn¹ Bo¿ego Narodzenia,
czyli o czym nie mo¿na zapomnieæ….

Wieczerza Wigilijna powinna od-
bywaæ siê przy stole nakrytym bia-
³ym obrusem.

Na stole centralne, miejsce powin-
no zaj¹æ Pismo Œwiête. Najlepiej
zaznaczyæ sobie w nim fragment o
Bo¿ym Narodzeniu(£k 2,1–14)
Obok Biblii k³adziemy krzy¿ oraz
œwiêcê ( Wigilijne Dzie³o Pomocy
Dzieciom, lub inna). Zapalona œwie-
ca symbolizuje obecnoœæ Jezusa
Chrystusa, a krzy¿ przypomina nam
o Jego ogromnej mi³oœci do ka¿de-
go z nas. Obok œwiecy mo¿na po³o-
¿yæ figurkê Dzieci¹tka Jezus, le-
¿¹cego na sianie,bo  wieczór wigi-
lijny poprzedza dzieñ Jego narodze-
nia w betlejemskim ¿³obie.  Na ta-
lerzyku, na ³adnej serwetce k³adzie-
my poœwiêcony op³atek - specjal-
nie wypiekany chleb. Taki sam
chleb, podczas Przeistoczenia na
Mszy Œwiêtej, dziêki ³asce Ducha
Œwiêtego, zamienia siê w Cia³o
Chrystusa.

Pamiêtajmy o pozostawieniu
miejsca dla zb³¹kanego wêdrow-
ca(lub jako znak pamiêci o kimœ, kto
prze¿ywaæ bêdzie z nami wieczerzê

wigilijn¹ spogl¹daj¹c z Ojczyzny
Niebieskiej) Zasiadamy do sto³u
najlepiej po ujrzeniu na niebie
pierwszej gwiazdy- to przypomnie-
nie Gwiazdy Betlejemskiej, która
prowadzi³a trzech Mêdrców do na-
rodzonego w stajence Zbawiciela.

Warto, by nasz odœwiêtny strój
tak¿e wyra¿a³ szacunek do niezwy-
k³ych wydarzeñ Betlejemskiej nocy.

Zadbajmy o to, by Wieczerzê Wi-
gilijn¹ rozpocz¹æ oraz zakoñczyæ
wspóln¹ modlitw¹ (najlepiej, by
poprowadzi³ j¹ ojciec rodziny)
Mile widziane wspólne odœpiewa-

nie kilku  piêknych kolêd.   Agata
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kich parafian. Wczeœniej, o godz. 23.30, odbêdzie siê nabo¿eñstwo wigilijne,
które poprowadzi m³odzie¿ oazowa. Zebrana w czasie Pasterki kolekta bêdzie
przeznaczona na Fundusz Obrony ¯ycia.

  6.W niedzielê (25.12) obchodzimy Uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego. Nieszpory kolê-
dowe o godz. 16.30.

  7. 25.12.22 o godz. 12.30 zostanie odprawiona msza œw. na której bêdziemy dziêkowaæ
Bogu za wszystkich którzy przyst¹pili do Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego Za-
gro¿onego Zag³ad¹. Pragniemy zachêciæ do kolejnego Uroczystego Przyrzeczenia Du-
chowej Adopcji Dziecka Poczêtego Zagro¿onego ¯yciem które odbêdzie siê w naszym
koœciele w uroczystoœæ Zwiastowania Pañskiego (25.03.2023 r.).

  8.W poniedzia³ek (II dzieñ œwi¹t Bo¿ego Narodzenia) - 26.12 - obchodzimy
œwiêto œw. Szczepana, pierwszego mêczennika. Msze œw. w tym dniu bêdzie-
my odprawiaæ tak jak w niedziele. Kolekta bêdzie zbierana na Wydzia³ Teolo-
giczny Uniwersytetu Œl¹skiego.

  9. Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne do czerwca 2023 r.  Intencje mszal-
ne przyjmujemy 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 w dalszym ci¹gu podtrzymuje proœbê o finansowe wspar-
cie  poprzez wp³aty bezpoœrednio na konto parafii – co pozwoli nam przetrwaæ ten niespokoj-
ny czas. Nr konta 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068 Bóg zap³aæ za przekazanie darowizn!
12.Zapraszamy do sakramentu pokuty i pojednania przed œwiêtami Bo¿ego Na-

rodzenia: w niedzielê (18.12),  i w tygodniu  przed ka¿d¹ Msz¹ œw.  oraz
w czwartek (22.12) 16.00-19.00
w pi¹tek (23.12) 16.00-19.00
w sobotê (24.12) Wigilia   7.30-12.00

13. Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Szczególne podziêko-
wania dla Diakonii Porz¹dkowej oraz wszystkich osób, które sprz¹ta³y koœció³. W pi¹tek
o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chêtnych do sprz¹tania naszego koœcio³a.

14.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.

15.W czasie Adwentu, w koœciele s¹ przygotowane kosze, do których mo¿na sk³a-
daæ ¿ywnoœæ o d³u¿szym terminie wa¿noœci np. cukier, m¹ka, konserwy itp.
¯ywnoœæ przeka¿emy biednym.

16. Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane na ogrzewanie naszego koœcio³a.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW   (19 - 26 GRUDZIEÑ 2022)

PONIEDZIA£EK (19.12.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ rodziców: Janinê i Boles³awa Wnuk oraz ++ dziadków z obu stron,

z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
2/w intencji Dominiki z ok. ur., z podziêkowaniem za dotychczasowe ³aski, prosz¹c

za wstawiennictwem Matki Bo¿ej o Bo¿e b³og., dar wiary dla niej i rodziny
3/za + ciociê Stanis³awê Cupriak i + jej wnuka Piotra

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za ++ z rodziny: Dawidczyk, Trendel i Maci¹g

2/za + mê¿a Kazimierza, ++ rodziców: Zofiê i Stanis³awa oraz + brata Zbigniewa
WTOREK (20.12.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + Ma³gorzatê £ukawsk¹ i wszystkich ++ z pokrewieñstwa

2/za + Krystynê Brachaczek, + jej mê¿a Tadeusza i ++ z rodziny
3/za + Adama Wypycha

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Mariê Proksa w 1 r. œm. + jej mê¿a Leopolda oraz ++ ich rodziców z obu stron

2/za + dziadka Kazimierza Marsza³ka
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (21.12.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + Mariê Bryœ w 1 r. œm

2/za ++ rodziców: Paulinê i Edmunda
3/za dusze w czyœæcu cierpi¹ce

  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + ¿onê Mariê, ++ rodziców z obu stron i + szwagra Tadeusza

2/za ++ Zygmunta i Mariannê Staroñskich
CZWARTEK (22.12.2022 r.) - Dzieñ powszedni
   7.00 1/w intencji El¿biety z ok. kol. r. ur., dziêkuj¹c Bogu i MB za otrzymane ³aski,

zdrowie, prze¿yty rok, z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê i b³og. dla rodziny
2/za + Joannê Baranowsk¹ w 5 r. œm. (od syna, synowej i wnuka)
3/za ++ rodziców: Edytê i Huberta Wójcik

  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo do œw. Rity
18.00 1/w intencji czcicieli œw. Rity

2/za + mamê Urszulê Maroñ w 44 r. œm., + ojca Waldemara Maronia w 1 r. œm.
PI¥TEK (23.12.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/w intencji Marty z ok. 45 r. ur., dziêkuj¹c za dar ¿ycia, z proœb¹ o b³og. Bo¿e

i opiekê Matki Bo¿ej dla ca³ej rodziny
2/intencja wolna
3/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Andrzeja Marchewkê

2/intencja wolna
SOBOTA (24.12.2022 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/do NSPJ za przyczyn¹ Niepokalanego Serca NMP prosz¹c o zdroje ³ask dla

wszystkich kap³anów pos³uguj¹cych w naszej parafii

2/w intencji œw. pamiêci mamy Anieli Gwizdoñ i w intencji ca³ej rodziny
z podziêkowaniem i z proœb¹ o dar zdrowia

3/intencja wolna
4/intencja wolna
5/intencja wolna

23.30 - Nabo¿eñstwo wigilijne
24.00 - Msza œw. wigilijna - PASTERKA - w intencji Parafian
NIEDZIELA (25.12.2022 r.) - UROCZYSTOŒÆ NARODZENIA PAÑSKIEGO
  7.30 - za + mamê Agnieszkê w 3 r. œm., + ojca Augustyna, ++ syna Wojciecha

i jego ojca Stanis³awa, z proœb¹ o Bo¿e Mi³osierdzie i ³askê zbawienia
  9.30 - w intencji El¿biety Kulik z ok. 80 r. ur., z podziêkowaniem za dar ¿ycia i Bo¿¹

Opatrznoœæ, z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê i zdrowie dla solenizantki i córki Jolanty
z mê¿em Andrzejem, syna Jacka i wnuczek: Aleksandry i Magdaleny (Te Deum)

11.00 - za ++ rodziców: Mariê i Sylwestra Moryson
12.30 - w intencji wszystkich, którzy podjêli dzie³o Duchowej Adopcji Dziecka Po-

czêtego, z podziêkowaniem Bogu i Maryi za dar ich narodzenia i otrzymane
³aski, z proœb¹ o dalsz¹ opiekê MB dla nich oraz ich rodzin

16.30 - Nieszpory kolêdowe
17.00 - za + Amaliê Bekier i ++ z jej rodziny (od s¹siadów z ul. Tysi¹clecia 35)
20.00 - za Parafian
PONIEDZIA£EK (26.12.2022 r.) - ŒWIÊTO ŒW. SZCZEPANA, pierwszego mêczennika
  7.30 - intencja wolna
  9.30 - za + Gra¿ynê Sigmund w 1 r. œm.,
11.00 - intencja wolna
12.30 - w intencji Stefanii z ok. 80 r. ur. z podziêk. za wszystkie otrzymane ³aski, z proœb¹ o

 Bo¿e b³og., zdrowie i opiekê Matki Bo¿ej dla solenizantki i rodziny (Te Deum)
17.00 - w intencji Wies³awy Bulandra w kol. r. ur., z podziêkowaniem za wszystkie

otrzymane ³aski i opiekê MB, z proœb¹ o dalsze dla solenizantki i przyjació³
20.00 - za + Krystynê Bro¿ek w 1 r. œm. (od córki i wnuków)

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (18 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. Plansze z obrazkami z rorat mo¿na sk³adaæ
do 25 grudnia w zakrystii. Nagrody zostan¹ uroczyœcie rozdane w Œwiêto Œwiêtych
M³odzianków, w œrodê (28.12) na Mszy œw. o godz. 9.00.

  3.Dzisiaj zapraszamy o godz. 16.30 na nabo¿eñstwo adwentowe.
  4.W czwartek (22.12) 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 b³og. relikwiami œw. Rity.

  5.W sobotê (24.12) przypada Wigilia. Zapraszamy na Mszê wigilijn¹ (paster-
kê) o godz. 24.00. Msza œwiêta wigilijna odprawiona zostanie w intencji wszyst-
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Eliasz – Prorok Starego Testamentu

Eliasz to jeden z najwiêkszych proro-
ków Starego Testamentu ¿yj¹cy w IX
wieku przed Chrystusem. Historia jego
narodzenia i dorastania nie jest znana,
poznajemy go w Ksiêdze Królewskiej ju¿
jako dojrza³ego mê¿czyznê. Wspomina
go Ksiêga Kronik, ale znany jest przede
wszystkim dziêki Ksiêgom Królewskim.
Jego imiê wyznacza równoczeœnie pro-
gram jego dzia³alnoœci, oznacza bowiem
„Jahwe jest moim Bogiem”. ̄ aden z pro-
roków ST nie jest tak czêsto wspomina-
ny w Nowym Testamencie jak on.

Eliasz by³ prorokiem za panowania kró-
la Achaba, który oddaj¹c czeœæ bo¿kowi
Baalowi, zmusza³ do tego swoich pod-
danych. Aby skarciæ Achaba Bóg pos³a³
do niego Eliasza. Ten przepowiedzia³
królowi, i¿ za jego nieprawoœæ w ci¹gu
najbli¿szych lat nie spadnie ani kropla
deszczu. Po audiencji u króla Eliasz skry³
siê na pustkowiu, a nastêpnie Bóg pos³a³
go do miasta Sarepta w okolicach Sydo-
nu, gdzie zamieszka³ w domu wdowy. W
tym czasie uchroni³ j¹ i jej syn od g³odu,
a tak¿e dokona³ niezwyk³ego cudu –
wskrzesi³ jej syna (1 Krl 17,3–24). Po
up³ywie wielu dni, w trzecim roku, gdy
lud cierpia³ g³ód, na rozkaz Bo¿y prorok
ponownie przyby³ do Achaba. Wzywa³
ludzi do nawrócenia i wiary w Jedynego
Boga. Na górze Karmel stoczy³ ducho-
wy pojedynek z kap³anami bo¿ka Baala,
zwyciê¿aj¹c w Imiê Boga. Obawiaj¹c siê
zemsty, musia³ ratowaæ siê ucieczk¹ do
Beer-Szeby w Judzie. Tam na pustyni
modli³ siê do Pana o œmieræ. Jednak Pan
pos³a³ do niego anio³a, aby dodaæ mu si³
i umocniæ w dalszej drodze. Wtedy Eliasz
uda³ siê na górê Horeb, jakby w piel-
grzymce do Ÿróde³ wiary Izraela. Dozna³
tam tego, czego doznali w czasie swej
wêdrówki Izraelici, zmierzaj¹cy do Zie-
mi Obiecanej. Bóg objawi³ mu siê nie jak
Moj¿eszowi wœród b³yskawic i grzmo-
tów, ale poœród delikatnego powiewu,

jakby dla uwypuklenia duchowego
aspektu tej samej religii. Ukaza³ mu za-
razem przysz³oœæ i zapewni³ go o proro-
czej sukcesji i zmianie dynastii.““Prorok
Eliasz zosta³ wziêty do nieba, dok¹d
wzniós³ siê na wozie zaprzê¿onym w
ogniste konie. To wydarzenie by³o pra-
obrazem Wniebowst¹pienia Chrystusa.
Gdy ognisty wóz wznosi³ siê do nieba do
nóg jego ucznia proroka Elizeusza upad³
p³aszcz, a wraz z nim dar proroctwa.
Malachiasz uczyni z Eliasza prototyp
proroka zapowiadaj¹cego Mesjasza, a
wreszcie sam Chrystus nazwie Jana
Chrzciciela Eliaszem, który mia³ przyjœæ.
Dla wspó³czesnych Chrystusowi Eliasz
by³ ju¿ tym, który ucieleœnia³ nadzieje
mesjañskie, prorokiem przebywaj¹cym u
Boga i ¿yj¹cym ju¿ ¿yciem Bo¿ym. Nic
dziwnego, ¿e dla chrzeœcijan sta³ siê póŸ-
niej wzorem ¿ycia doskona³ego. Pojawie-
nie siê Eliasza przy Przemienieniu Jezu-
sa mia³o znaczenie symboliczne. Uosa-
bia³ on tradycjê prorock¹ Izraela, by uka-
zaæ wype³nienie siê zapowiedzi proro-
ków w Jezusie (por. Mt 17,3n). Prorok
Eliasz jest jedn¹ z najbardziej tajemni-
czych i zdumiewaj¹cych postaci w histo-
rii zbawienia. Zosta³ powo³any, aby strzec
wiary i prawdy w czasie, gdy naród od-
chodzi³ od Boga i zatraca³ swoj¹ to¿sa-
moœæ. J.Z.

Migawki z ¿ycia naszej parafii
06.12. – O godz.18.00 rozpoczê³a siê

Msza œw. roratnia dla dzieci. Po Euchary-
stii dzieci spotka³y siê z ks. Krzysztofem,
aby wyczekiwaæ specjalnego goœcia, któ-
rym okaza³ siê byæ Œw. Miko³aj. Po krót-
kiej rozmowie z Miko³ajem dzieci i doro-
œli zostali obdarowani s³odkoœciami. O
godz.18.45 rozpoczê³a siê modlitwa uwiel-
bienia skoncentrowana na dziêkczynieniu
za wszystkie dary i ³aski, które otrzymuje-
my ka¿dego dnia, z mi³oœci Boga do cz³o-
wieka.
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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:
19/12/2022 r godz. 16.00 /poniedzia³ek/ B. Chrobrego 26 (60-1, 120 - 61, 174- 121)
20/12/2022 r godz. 16.00 /wtorek/ B. Chrobrego 9 (60 - 1, 120 - 61, 175 - 121)
21/12/2022 r godz. 16.00 /œroda/      Tysi¹clecia 4 (72 - 1, 144 - 73, 224 - 145)

Spotkania z Ewangeli¹
œw. Jana

J 6, 34-40 „...Ja jestem chlebem
¿ycia…”

Jezus zaprasza ciê byœ do Niego przy-
szed³ po chleb. Nazywa siebie pokar-
mem, który zaspokaja wszelkie ³aknie-
nie.

Cz³owiek pragnie spokoju, szczêœcia,
zdrowia i ¿eby na wszystko starcza³o pie-
niêdzy. A Jezus mówi, ¿e naszym naj-
wiêkszym pragnieniem ma byæ niebo, ¿e
tego kto do Niego przyjdzie po chleb
¿ycia, przyjmie Ojciec.

Wniosek jest prosty: jeœli chcesz byæ
syty i nie chcesz ³akn¹æ, to nieustannie

musisz wybieraæ Jezusa. Wœród swoich
pragnieñ musisz pamiêtaæ, ¿e tym, który
daje prawdziwe szczêœcie, jest sam Chry-
stus: chleb ¿ycia, droga do ¿ycia wiecz-
nego. Kiedy zamiast karmiæ siê chlebem
¿ycia, chodzisz ci¹gle g³odny, z³o ma do
ciebie o wiele ³atwiejszy przystêp. A Je-
zus czeka, ¿eby ciê nakarmiæ, bo nie chce
ciê straciæ.
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08.12. – O godz.11.30 zosta³ odmówio-
ny ró¿aniec œw., a po nim o godz.12.00 w
„Godzinie £aski” ks. prof. dr hab. Józef
Niesyto odprawi³ Mszê œw. w intencji
wszystkich osób modl¹cych siê w tej go-
dzinie oraz o nowe œwiête powo³ania ka-
p³añskie.Równie¿ w tym dniu o godz.18.00
z okazji dnia Patronalnego Dzieci Maryi
zosta³a odprawiona Msza œw. w ich inten-
cji, i w intencji ich rodzin. Podczas Mszy
œw. z r¹k ks. Piotra – opiekuna grupy 8
dziewczynek przyjê³o cudowny medalik,
jako znak przynale¿noœci do Niepokalanej
Maryi. Wraz z przyjêciem medalika dziew-
czynki  z³o¿y³y przyrzeczenia wiernoœci,
pobo¿noœci i mi³oœci do Maryi oraz g³o-
szenia Jej Niepokalanego Poczêcia.

10.12. – O godz.7.00 zosta³a odprawio-
na Msza œw. roratnia dla m³odzie¿y i doro-
s³ych. Podczas Eucharystii ks. Dawid po-
ruszy³ kolejny temat naszej duchowoœci –
„Œwiadomoœæ grzechu’. Po Eucharystii
zosta³y rozlosowane nagrody. Zbli¿amy siê
do koñca czasu Adwentowego – czasu
oczekiwania. Czy jestem gotowy/a na spo-
tkanie z Jezusem? Jaka jest moja kondy-
cja duchowa?    Bo¿ena S.

„Duszpasterskie odwiedziny”

Ju¿ za oknem zima i wieje mroŸny wiatr,
a do mojego domu promyk s³oneczny
wpad³.

I zamigota³ piêknie, sypn¹³ mi blaskiem
do stóp: „Wstañ i pobiegnij do drzwi,
kolêda zbli¿a siê ju¿”.

S³ychaæ ju¿ dzwonka dŸwiêki, co maj¹
cudown¹ moc i oznajmiaj¹, ¿e wkrótce
na progu zjawi siê Ksi¹dz.

I niesie dobr¹ nowinê, ¿e Dzieciê –
Maleñki Bóg wraz z Nim, z b³ogos³a-
wieñstwem przekroczy w mym domu
próg.

A gdy stanêliœmy przy stole, gdzie p³o-
nie œwiecy blask, to jakby ca³e niebo
przysz³o odwiedziæ nas.

Choinka zajaœnia³a i oœwietli³a nas, a
g³os anielski zawo³a³: „Bóg pokój niesie

Wam”.
Niech wiêc truchlej¹ moce w ten kolê-

dowy czas. Niech serca w nas œpiewaj¹,
bo to kolêdy czas. A Ty nasz Duszpaste-
rzu odwiedzaj czêsto nas. Bo Twoje od-
wiedziny, to b³ogos³awieñstwa czas.

Aleksandra Molicka-Maler

Nigdy nie jest za póŸno!
Wspomnienie œw. Tarsycjusza ju¿ za

nami. Jesteœmy ju¿ w nowym roku litur-
gicznym, który rozpoczêliœmy Adwen-
tem. Te dwa wydarzenia wiele lat temu,
bardzo wp³ynê³y na moje ¿ycie. 

Chodzi³em do 8 letniej Szko³y Podsta-
wowej. Mia³em w klasie kolegów mini-
strantów, którzy czasami siê mnie pytali,
czy nie zechcia³bym wst¹piæ w ich sze-
regi. Jako, i¿ by³em doœæ nieœmia³ym
ch³opcem, nawet nie bra³em tego pod
uwagê, i¿ móg³bym gdzieœ publicznie siê
udzielaæ, choæby udzia³ ten mia³ byæ tak
wznios³y, jak s³u¿ba ministrancka. Mija-
³a 5 klasa, potem kolejna. A¿ w 7 klasie
na katechezê przyszed³ o. Terencjusz.
(Franciszkanin)

Podszed³ do mnie i powiedzia³: "w so-
botê widzê Ciê na zbiórce ministranckiej
w koœciele"...Zamurowa³o mnie! Jak? W
7 klasie? Taki "stary koñ".  To niedorzecz-
ne, mówi³em sobie ka¿dego dnia, im bli-
¿ej by³o do sobotniego ranka. Ja nic nie
potrafiê, jak ja siê tego nauczê tak szyb-
ko? Bêd¹ siê ze mnie œmiaæ, itp. Wymy-
œla³em dziesi¹tki powodów, by nie
przyjœæ.

Nadesz³a sobota. Wsta³em z myœl¹, ¿e
przecie¿ jak nie przyjdê, to na religii bê-
dzie jeszcze wiêksza „wtopa”, gdy  kate-
cheta zapyta, dlaczego nie przyszed³em?

No dobra! Pójdê, pomyœla³em trochê
lekcewa¿¹co...Poszed³em. I có¿... Okaza-
³o siê, i¿ moj¹ pierwsz¹ Msz¹ jako kan-
dydata, by³y roraty. To od rorat wszystko
siê zaczê³o, mo¿na by sparafrazowaæ œw.
Jana Paw³a II. Dlatego do Adwentu mam
szczególny sentyment, bo na roratach

pokaza³em siê pierwszy raz w kom¿y, w
franciszkañskim koœciele na Klimzowcu 

Nigdy, podkreœlam, nigdy nie myœla³em,
¿e czeka mnie tam tak wspania³a, fanta-
styczna przygoda! Bardzo szybko na-
uczy³em siê s³u¿by, postaw, gestów, i tego
wszystkiego, co jest potrzebne w s³u¿bie
ministranckiej. Pozna³em dziesi¹tki
wspania³ych kolegów. Zawi¹za³o siê wie-
le znajomoœci, które trwaj¹ po dziœ dzieñ.
Kilku moich ministranckich kolegów,
dziœ ju¿ nosi tak¿e sutannê lub habit. 

Niezwykle szybko zaanga¿owa³em siê
we wspólnotê. Zosta³em animatorem,
póŸniej odby³em kurs lektorski, zosta³em
opiekunem kandydatów, a¿ w koñcu zo-
sta³em seniorem, czyli "praw¹ rêk¹" ojca
Opiekuna. Wyje¿d¿aliœmy na wycieczki,
graliœmy w pi³kê, chodziliœmy do aqu-
aparku, na lody, do kina... Mnóstwo
atrakcji, choæ dla mnie najwiêksz¹ frajd¹
by³a s³u¿ba ministrancka! Dzwonienie
dzwonkami, uderzanie gongiem, przyno-
szenie msza³u, ampu³ek, s³u¿ba przy pa-
tenie, kadzid³o... Móg³bym wymieniaæ
naprawdê d³ugo. 

Gdy by³em ju¿ starszym ministrantem,
czuwaliœmy nad formacj¹ m³odszych ko-
legów. Jest te¿ pewien epizod, który ma
zwi¹zek z parafi¹ na Tysi¹cleciu Dolnym.
W 1997 roku odbywa³a siê peregrynacja
kopii Obrazu Jasnogórskiego. Jako jed-
na z kilku osób zosta³em wybrany, by
nieœæ obraz w procesji do koœcio³a. Do-
wiedzia³em siê, ¿e wczeœniej obraz od-
wiedzi w³aœnie parafiê na Tysi¹cleciu.
Przyszed³em zobaczyæ jak to wszystko
wygl¹da w rzeczywistoœci, by siê logi-
stycznie przygotowaæ do tego bardzo
odpowiedzialnego zadania. 

I to by³ mój pierwszy pobyt w koœciele
na Tysi¹cleciu Dolnym. W najœmielszych
snach bym nie przypuszcza³, i¿ kiedyœ
zostanê tutaj organist¹...

Dziœ, po wielu latach, gdy wspominam
s³u¿bê ministranck¹ z perspektywy cza-
su, mogê powiedzieæ, i¿ da³a mi ona poza
przyjemnoœciami, typu wycieczki, czy

mecze, tak¿e wiele innych dobrych rze-
czy. Nauczy³a sumiennoœci, odpowie-
dzialnoœci i punktualnoœci. S³u¿ba przy
o³tarzu pomog³a mi uchroniæ siê w pew-
nym momencie ¿ycia, przed zejœciem na
z³¹ drogê, bo jako nastolatek, mia³em
wokó³ siebie nie tylko anio³y... Myœlê, ¿e
w³aœnie zwi¹zanie siê ze s³u¿b¹ mini-
stranck¹ oraz lata spêdzone tak blisko
o³tarza, tak blisko Boga, mia³y decydu-
j¹cy wp³yw na to, ¿e w m³odoœci, uda³o
mi siê pozostaæ na dobrej drodze. 

Dziœ, kiedy w otaczaj¹cym œwiecie jest
mnóstwo alternatyw spêdzania wolnego
czasu, s³u¿ba ministrancka, niekoniecz-
nie wydaje siê czymœ atrakcyjnym. Nie
wydaje siê a jednak zdecydowanie jest
czymœ bardzo wyj¹tkowym i pozytyw-
nym! Na przekór laicyzacji oraz trendom
niezbyt przychylnym religijnemu zaan-
ga¿owaniu, warto dziœ w³aœnie pójœæ "pod
pr¹d", i spróbowaæ doœwiadczyæ, jak
wartoœciow¹ i piêkn¹ jest s³u¿ba mini-
strancka! Jak wspania³¹ wspólnotê
tworz¹ ci m³odzi ludzie! Jak zawi¹zuj¹
przyjacielskie i kole¿eñskiej relacje. Jak
fajnie spêdzaj¹ wspólny czas! Jak cudow-
nie s³u¿¹ przy o³tarzu i pog³êbiaj¹ te¿
swoj¹ wiarê! Dziœ potrzeba ludzi odwa¿-
nych, z mocnym krêgos³upem moralnym,
o zdrowych zasadach etycznych i moral-
nych. S³u¿ba ministrancka równie¿ po-
maga w takim ukszta³towaniu cz³owie-
ka. 

Na koniec mogê tylko dodaæ, ¿e ¿a³ujê
jednej, jedynej rzeczy w zwi¹zku z moj¹
ministranck¹ s³u¿b¹. ¯a³ujê, ¿e nie zosta-
³em ministrantem prêdzej i nie doœwiad-
czy³em tych cudownych rzeczy wcze-
œniej. Dlatego zachêcam wszystkich, któ-
rzy s¹ w wieku szkolnym, by siê nawet
nie zastanawiali czy warto, bo to jest
oczywiste. Zachêcam do wst¹pienia do
tej wspania³ej wspólnoty! Zakoñczê s³o-
wami mojego pierwszego opiekuna mi-
nistranckiego, które kierujê do czytaj¹-
cych te s³owa ch³opców: W sobotê wi-
dzê Ciê na sobotniej zbiórce.     Rafa³ Sudo³

4 5


