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

25 grudnia 2022

„Dziœ w mieœcie Dawida
Narodzi³ siê wam Zbawiciel,
Który jest Mesjasz Pan.
A to bêdzie znakiem dla was
znajdziecie Niemowlê,
owiniête w pieluszki
i le¿¹ce w ¿³obie.” £k. 1,11-12

Z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodzenia pragniemy duchowo po³amaæ siê
z ka¿dym z Was bia³ym op³atkiem, symbolem najwiêkszej mi³oœci i jednoœci.

Niech Nowonarodzony Jezus przyniesie radoœæ i pokój
a w nasze serca niech wleje Wiarê, Nadzieje i Mi³oœæ.

¯yczmy sobie znalezienia wspólnego miejsca przy œwi¹tecznym stole,
By spe³ni³y siê nasze ¿yczenia.

Oby ka¿dy kolejny dzieñ by³ lepszy, a w naszych sercach znalaz³a siê otucha,
¿e trudne chwile ju¿ za nami.

W tych nieprzewidywalnych czasach b¹dŸmy dla siebie serdeczni,
zauwa¿ajmy to co dobre.

Kolejny trudny rok prawie za nami, ten czas pokazuje wszystkim, jak wa¿ne
jest braterskie wsparcie, modlitwa, obecnoœæ,

wtedy czujemy siê potrzebni, silniejsi i pe³ni bo¿ej radoœci.
¯yczymy gotowoœci na przyjêcie Bo¿ego Syna do swojego ¿ycia.

Gotowoœci do radykalnego oddania Mu ka¿dego zakamarka serca i umys³u.
Niech przemieniaj¹ca moc Ducha Œwiêtego,

na nowo wype³ni nas mi³oœci¹, radoœci¹ i pokojem.

Redakcja „Byæ Bli¿ej”

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

pobo¿nie i publicznie hymn: „Ciebie, Boga, wys³awiamy”.
  9. W niedzielê (1.01) rozpoczyna siê 2023 rok. Tego dnia obchodzimy Uroczystoœæ Œwiêtej

Bo¿ej Rodzicielki Maryi oraz Œwiatowy Dzieñ Modlitw o Pokój. Koñczy siê te¿ okta-
wa Bo¿ego Narodzenia. W tym dniu Msze œw. odprawiamy jak w niedzielê, zaœ kolekta
bêdzie przeznaczona na Wy¿sze  Œl¹skie Seminarium Duchowne w Katowicach. 1 stycz-
nia o godz. 12.30 zapraszamy na Mszê ma³¿eñstwa obchodz¹ce rocznice ma³¿eñstw
w 2023 r. Nieszpory kolêdowe o godz. 16.30.

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

11. 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 przyjmujemy indywidualnie w Kancelarii a nie przez telefon.

12.Parafialna Rada Ekonomiczna w dalszym ci¹gu podtrzymuje proœbê o finan-
sowe wsparcie  poprzez wp³aty bezpoœrednio na konto parafii – co pozwoli nam
przetrwaæ ten niespokojny czas. Nr konta 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068
Bóg zap³aæ za przekazanie darowizn!

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.Koncert „Betlejem w Polsce” pod has³em „Cud Mi³oœci” odbêdzie siê 29 grudnia
o godz. 19.00 w katowickim spodku.

15.Kontynuujemy 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:
27/12/2022 r godz. 16.00 /wtorek/ Zawiszy Czarnego 2 (64 - 1, 120 - 65)

        Zawiszy Czarnego 9 (64 - 1, 120 - 65)
28/12/2022 r godz. 16.00 /œroda/ Tysi¹clecia 29 (54-1, 108 - 55, 156-109, 204-157)
29/12/2022 r. godz. 16.00 /czwartek/ Mieszka I 15 (85-1, 170-86, 235-171)

            Tysi¹clecia 9 (36-1)
30/12/2022 r godz. 16.00 /pi¹tek/ B. Chrobrego 38 (60 - 1, 120 - 61,174-121)

       Piastów 12 m. 93 - 1



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW (26 GRUDZIEÑ 2022- 01 STYCZEÑ 2023)

PONIEDZIA£EK (26.12.2022 r.) - ŒWIÊTO ŒW. SZCZEPANA, pierwszego mêczennika
  7.30 - za + Ryszarda Noconia (od chrzeœniaka Tomasza z rodzin¹ z Kot³owa)
  9.30 - za + Gra¿ynê Sigmund w 1 r. œm.,
11.00 - w intencji Jana Nowaka z okazji chrztu œw. prosz¹c o Bo¿¹ opiekê i b³og.

dla niego, rodziców i rodziców chrzestnych
12.30 - w intencji Stefanii z ok. 80 r. ur. z podziêkowaniem za wszystkie otrzymane ³aski,

z proœb¹ o Bo¿e b³og., zdrowie i opiekê MB dla solenizantki i rodziny (Te Deum)
17.00 - w intencji Wies³awy Bulandra w kol. r. ur., z podziêkowaniem za wszystkie otrzy-

mane ³aski i opiekê Matki Bo¿ej, z proœb¹ o dalsze dla solenizantki i przyjació³
20.00 - za + Krystynê Bro¿ek w 1 r. œm. (od córki i wnuków)
WTOREK (27.12.2022 r.) - ŒWIÊTO ŒW. JANA, APOSTO£A I EWANGELISTY
  7.00 1/za + Jana Olko we wspomnienie imienin

2/za + Krystynê Bro¿ek w 1 r. œm. (od Natalii Juszczyk)
3/za ++ rodziców: Józefê i Piotra, Paulinê i Józefa, + brata Wies³awa,

++ s¹siadów: Joannê, Józefa  i W³odzimierza, prosz¹c o dar  nieba
4/ intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 - za + mê¿a Jana Wiechoczka w 10 r. œm., ++ jego rodziców: Otyliê i Ryszar-

da, ++ brata Antoniego i bratow¹ Lidiê oraz dusze w czyœæcu cierpi¹ce
18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (28.12.2022 r.) - ŒWIÊTO ŒW. M£ODZIANKÓW, MÊCZ.
  7.00 1/za + mamê Wandê Ogórek we wspomnienie urodzin, + ojca Czes³awa,

++ rodziców i rodzeñstwo z obu stron
2/za ++ Lidiê i Miros³awa Król
3/za + Pelagiê Krasowsk¹ (od lokatorów z ul. Tysi¹clecia 35)

  7.30 - Ró¿aniec
  9.00 - Msza œw. z b³ogos³awieñstwem dzieci
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 - za + Zofiê Czenczek z proœb¹ o dar nieba
CZWARTEK (29.12.2022 r.) - V DZIEÑ W OKTAWIE BO¯EGO NARODZENIA
   7.00 1/za + mê¿a Waltera Lip we wspomnienie urodzin i ++ z pokrewieñstwa z obu stron

2/za + brata Andrzeja
3/za ++ siostry: Danutê i Zofiê i dusze w czyœæcu cierpi¹ce
4/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 - w intencji cz³onków ¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej œmierci
PI¥TEK (30.12.2022 r.) - ŒWIÊTO ŒW. RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
  7.00 1/za + brata Jana Wróbla w 19 r. œm., + siostrê W³adys³awê Bryl

oraz ++ z rodziny: Wróblów,  Majewskich i Kukuczków
2/za ++ rodziców: Lucynê i Zygfryda Tytoñ, ++ dziadków z obu stron, ++ teœcia

Jerzego, szwagra Jerzego, S³awomira Kajdañskiego i dusze w czyœæcu cierpi¹ce
3/za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
4/za ++ rodziców: Helenê i Piotra Markiewiczów i dusze w czyœæcu cierpi¹ce

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 - za ++ w grudniu

SOBOTA (31.12.2022 r.) - VII DZIEÑ W OKTAWIE BO¯EGO NARODZENIA
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego koœcio³a, w int. ks. P. Furczyka

2/za dusze w czyœæcu cierpi¹ce
3/intencja wolna

16.00 1/za Parafian
2/do Opatrznoœci Bo¿ej za wstawiennictwem MB Jasnogórskiej w intencji Jadwigi,

Teresy i Zofii z rodzinami z podziêk. za otrzymane ³aski i szczêœliwie prze¿yty rok
NIEDZIELA (01.01.2023 r.) - UROCZYSTOŒÆ ŒW. BO¯EJ RODZICIELKI MARYI
  7.30 - za Parafian
  9.30 - do Opatrz.B. za wstaw. MB Jasnogórskiej w intencji Jadwigi, Teresy i Zofii z rodzi-

nami z proœb¹ o Bo¿e b³og., zdrowie, dary Ducha œw. i opiekê MB w nowym roku
11.00 - w intencji kap³anów pos³uguj¹cych w naszej parafii dziêkuj¹c za s³u¿bê,

z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê, blog. i dary Ducha œw.
B³ogos³awieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa

12.30 - w intencji ma³¿onków obchodz¹cych rocznice ma³¿eñskie w 2023 roku
16.30 - Nieszpory kolêdowe
17.00 - intencja wolna
20.00 - intencja wolna

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE   (25 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.W dzisiejsz¹ niedzielê (25.12) obchodzimy Uroczystoœæ Narodzenia Pañskie-
go. Nieszpory kolêdowe o godz. 16.30.

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

  4.W œrodê (28.12) obchodzimy œwiêto Œwiêtych M³odzianków. Zapraszamy
wszystkie dzieci na Mszê œw. o godz. 9.00. Po Eucharystii udzielimy dzieciom
specjalnego b³ogos³awieñstwa i rozdamy nagrody za udzia³ w Roratach.

  5.W czwartek (29.12), o godz. 16.00 odprawimy Mszê œw. w intencji cz³onków
¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej Œmierci.

  6.W pi¹tek (30.12) obchodzimy Œwiêto Œw. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.
Jest to ustanowiony przez Komisjê Episkopatu Polski dzieñ modlitw o œwiêtoœæ
ma³¿eñstw i rodzin. Jest to tak¿e patronalne œwiêto Domowego Koœcio³a.

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

  8.W sobotê (31.12) przypada ostatni dzieñ roku kalendarzowego. O godz. 16.00 zapra-
szamy wiernych na Mszê œw. po³¹czon¹ z nabo¿eñstwem ekspiacyjnym i dziêkczynnym
oraz z duszpasterskim sprawozdaniem na zakoñczenie starego roku. W tym dniu odpust
zupe³ny zyskuje ka¿dy, kto spe³ni zwyk³e jego warunki i w ostatnim dniu roku odmówi
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Dlaczego Jezus Chrystus przyszed³ na œwiat?
Wszyscy pragniemy mi³oœci, zrozumie-

nia, wsparcia, radoœci…
Wszyscy pragniemy kochaæ i byæ ko-

chanymi… a w³aœciwie byæ mi³owany-
mi i mi³owaæ…

W 18 rozdziale Ewangelii wg œw. Jana,
czytamy: „Ja siê na to narodzi³em i na
to przyszed³em na œwiat, aby daæ œwia-
dectwo Prawdzie”.

O jak¹ prawdê chodzi?
O Prawdê „która nas wyzwoli” z fa³-

szywych wyobra¿eñ o surowym Bogu.
Bogu, który mnie os¹dza, ocenia i total-
nie nie rozumie, który siedzi gdzieœ na
chmurce i nie wie, jak czasem trudno byæ
cz³owiekiem... Œwiêty Jan powie jasno,
¿e „ Bóg jest mi³oœci¹”.

„Chrystus przyszed³ na œwiat jako cz³o-
wiek byœmy mogli staæ siê dzieæmi Bo-
¿ymi”. ( œw. Atanazy)

Jezus przyszed³ na œwiat jako bezbron-
ne Dzieci¹tko, ¿ebyœmy przestali lêkali
siê Boga, a raczej naszych wyobra¿eñ
tego, jaki On jest.

„ Ja i Ojciec Jedno jesteœmy” /J 3, 10/
Wszystkie s³owa i czyny Jezusa wska-

zuj¹ na to, jak czyni i co mówi o nas Bóg;
o ka¿dym cz³owieku, o tobie i o mnie….

„Bóg jest ³askawy i mi³osierny, niesko-
ry do gniewu i bardzo cierpliwy”. Jezus
ca³ym swoim ¿yciem mówi³ w³aœnie o
tym i wskazywa³, ¿e Bóg Ojciec jest
³askawy,, mi³osierny,  cierpliwy, pe³en
litoœci i nieskory do tego, by siê gniewaæ.

To prawda, ¿e Jezus przyszed³ na œwiat,
by przez swoj¹ bolesn¹ mêkê, œmieræ oraz
zmartwychwstanie otworzyæ nam Niebo
i „odkupiæ œwiat od grzechu”ale przy-
szed³ tak¿e po to, by przywróciæ jednoœæ
miêdzy Bogiem i cz³owiekiem oraz lu-
dzi miêdzy sob¹. Pan przyszed³, by daæ
pogr¹¿onemu w ciemnoœci œwiatu- pokój
i nadziejê. Przyszed³, by przywróciæ ra-
doœæ smutnym sercom. Przyszed³ na zie-
miê, byœ nie mia³ ju¿ w¹tpliwoœci, ¿e jest
Ktoœ, Kto bardzo mocno Ciê kocha…

kocha, tak bardzo, ¿e  zdecydowa³ naro-
dziæ siê jako cz³owiek i ¿yæ jak my po to,
byœ uwierzy³ Jego mi³oœci.  On postano-
wi³  staæ siê bezbronnym Dzieci¹tkiem,
by skruszyæ twoje twarde serce i byœ w
koñcu przyj¹³ rozumem i sercem, ¿e Jemu
zale¿y na Tobie! Zale¿y i to a¿ do sza-
leñstwa!    Agata
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13.12. – O godz.18.00 zosta³a odpra-
wiona Msza œw. w intencji ks. Krzyszto-
fa z okazji urodzin. Oprócz ¿yczeñ ks.
Proboszcza i przedstawicieli Parafian
oraz grup i diakonii, swoj¹ obecnoœci¹
zaszczycili Ksiêdza Krzysztofa równie¿
Parafianie z by³ej Parafii w Bieruniu Sta-
rym.Pamiêtajmy o naszym Solenizancie
w codziennej modlitwie.

16.12. – O godz.18.00 zosta³a odpra-
wiona Msza œw. w intencji czcicieli Mi-
³osierdzia Bo¿ego. Podczas homilii ks.
Proboszcz rozwa¿aj¹c temat: „Przyjœcie
Chrystusa w chwale jest bliskie, mo¿e
wype³niæ siê w ka¿dej chwili” podkre-
œli³, ¿e mamy byæ œwiat³em, które œwieci
dla innych ludzi, tak jak czyni³ to Jan
Chrzciciel. Ks. Józef podda³ równie¿ pod
refleksjê pytanie, czy jesteœmy gotowi na
przyjœcie Pana?

17.12. – O godz.7.00 zosta³a odprawio-
na przedostatnia ju¿ Msza œw. roratnia dla
m³odzie¿y i doros³ych. Podczas homilii
ks. Dawid zwróci³ uwagê œwiadomoœæ
pragnienia obecnoœci Jezusa w naszym
¿yciu. Po Eucharystii zosta³y rozlosowa-
ne nagrody.        Bo¿ena S.

Migawki z ¿ycia naszej parafii

Duszpasterskie odwiedziny rodzin

C + M + B + 2023
Christus Mansionem Benedicat

(Chrystus Mieszkanie B³ogos³awi)

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

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

Spotkajmy siê na wspólnej modlitwie!

Wzór
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DWA ŒWIATY

W czwartek 15 grudnia po¿egnaliœmy
we Mszy œw. na Górnym Tysi¹cleciu ce-
lebrowan¹ przez ks. Biskupa Marka
Szkud³o i piêciu ksiê¿y nasz¹ siostrê dr
Irenê Mierzwa w wieku 95 lat wspó³za-
³o¿ycielkê KIK w Katowicach, cz³onka
Sekcji KIK na Dolnym i Górnym Tysi¹c-
leciu. Œw. pamiêci Pani dr Irena by³a kon-
sekrowan¹ siostr¹ œwieck¹ w ukryciu
Zgromadzenia Chrystusa Króla w Pozna-
niu. Swoje ¿ycie poœwiêci³a Bogu œlubu-
j¹c  ju¿ na studiach: czystoœæ, ubóstwo i
pos³uszeñstwo. W Sekcji KIK na Dolnym
Tysi¹cleciu czêsto mia³a prelekcjê i wy-
k³ady zw³aszcza w latach 1985 – 2000.
By³a wieloletnim redaktorem naczelnym
Ksiêgarni Œwiêtego Jacka. Wyk³ady jej i
prelekcje dla Sekcji KIK i parafian na
Dolnym Tysi¹cleciu  by³y zwi¹zane z hi-
stori¹ i kultur¹ duszpasterstwa œl¹skiego.
W homilii podkreœlono wa¿noœæ ¿ycia
ziemskiego w duchu Bo¿ym. Pomimo
wielkich zagro¿eñ jakie daje nam œwiat i
wszystkie jego dobrodziejstwa, gdy po-
mijamy wartoœci duchowe, a opieramy siê
tylko na wartoœciach jakie nam proponuje

i daje œwiat, to stajemy przed bram¹
cmentarza w duchu i dobrach tego œwia-
ta. Œwiat materii, który z³udnie mo¿e nam
dawaæ pozorne szczêœcie na ziemi, na-
gle pryska przed przekroczeniem bramy
cmentarnej. Tam ju¿ niczego nie zabie-
rzemy oprócz wartoœci duchowych. Œwiat
materii i œwiat ducha nie s¹ sobie przyja-
zne. Nikt nie têskni do wejœcia w bramê
cmentarn¹. Po przekroczeniu bramy
cmentarnej jest ju¿ inny œwiat. Jest Œwiat
Ducha, który nie przyjmuje ¿adnych
materii pochodz¹cych ze œwiata. Przed
bram¹ cmentarn¹ nale¿y wszystko opu-
œciæ i pozostawiæ wszystkie ziemskie
dobra. Tam pozostaje tylko Œwiat Ducha
i to wszystko co zrobiliœmy dla ducha
otrzymuj¹c Bo¿e talenty. ̄ yjmy tak, aby-
œmy z radoœci¹ wchodzili do Œwiata Du-
cha.     Jan Mikos



Nabo¿eñstwa piêciu pierwszych sobót miesi¹ca
Wynagrodzenie sk³adane Niepokalane-

mu Sercu Maryi
Wielka Obietnica Siedem lat po zakoñ-

czeniu fatimskich objawieñ Matka Bo¿a
zezwoli³a siostrze £ucji na ujawnienie
treœci drugiej tajemnicy fatimskiej. Jej
przedmiotem by³o nabo¿eñstwo do Nie-
pokalanego Serca Maryi.

10 grudnia 1925r. objawi³a siê siostrze
£ucji Maryja z Dzieci¹tkiem i pokaza³a
jej cierniami otoczone serce. Dzieci¹tko
powiedzia³o: Miej wspó³czucie z Sercem
Twej Najœwiêtszej Matki, otoczonym
cierniami, którymi niewdziêczni ludzie
je wci¹¿ na nowo rani¹, a nie ma niko-
go, kto by przez akt wynagrodzenia te
ciernie powyci¹ga³.

Maryja powiedzia³a:
Córko moja, spójrz, Serce moje otoczo-

ne cierniami, którymi niewdziêczni lu-
dzie przez bluŸnierstwa i niewiernoœci
stale rani¹. Przynajmniej ty staraj siê
nieœæ mi radoœæ i oznajmij w moim imie-
niu, ¿e przybêdê w godzinie œmierci z
³askami potrzebnymi do zbawienia do
tych wszystkich, którzy przez piêæ mie-
siêcy w pierwsze soboty odprawi¹ spo-
wiedŸ, przyjm¹ Komuniê œwiêt¹, odmó-
wi¹ jeden Ró¿aniec i przez piêtnaœcie
minut rozmyœlania nad piêtnastu tajem-
nicami ró¿añcowymi towarzyszyæ mi
bêd¹ w intencji zadoœæuczynienia.

Dlaczego piêæ sobót wynagradzaj¹-
cych?

Córko moja – powiedzia³ Jezus – cho-
dzi o piêæ rodzajów zniewag, którymi
obra¿a siê Niepokalane Serce Maryi:

- Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczêciu,
- Przeciw Jej Dziewictwu,
- Przeciw Jej Bo¿emu Macierzyñstwu,
- Obelgi, przez które usi³uje siê wpoiæ

w serca dzieci obojêtnoœæ, wzgardê, a na-
wet nienawiœæ wobec nieskalanej Matki,

- BluŸnierstwa, które zniewa¿aj¹ Ma-
ryjê w Jej œwiêtych wizerunkach

Warunki dobrego odprawiania nabo-
¿eñstw

Warunek 1SpowiedŸ w pierwsz¹ so-
botê miesi¹ca

Warunek 2Komunia œw. w pierwsz¹
sobotê miesi¹ca

Warunek 3Ró¿aniec wynagradzaj¹cy
w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca

Warunek 4Piêtnastominutowe rozmy-
œlanie nad piêtnastoma tajemnicami ró-
¿añcowymi w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca

Drodzy parafianie, pragniemy od no-
wego roku 2023 od stycznia do maja
przez piêæ pierwszych sobót miesi¹ca
wynagradzaæ Niepokalanemu Sercu Naj-
œwiêtszej Maryi Panny za grzechy nasze
i ca³ego œwiata. Najœwiêtsza Maryja Pan-
na pragnie naszego zaanga¿owania w tê
misjê.

Nabo¿eñstwa bêd¹ odbywaæ siê  o
godz. 6.30 przed Najœwiêtszym Sakra-
mentem bêdzie odmawiany ró¿aniec,
o godz. 7.00 Msza œwiêta wynagradza-
j¹ca.

Nabo¿eñstwo pierwszych sobót miesi¹-
ca to forma pomocy grzesznikom, zapro-
ponowana przez Maryjê i Jezusa. Przez
to nabo¿eñstwo mo¿emy przepraszaæ
Boga i wynagradzaæ za grzechy obra¿a-
j¹ce Niepokalane Serce Maryi, a gdy bê-
dziemy tê modlitwê praktykowaæ, tak¿e
w naszych sercach wzroœnie mi³oœæ ku
Bogu i bliŸnim.    B.M.
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Elizeusz – Prorok Starego Testamentu

Elizeusz to jeden z proroków Starego
Testamentu. ̄ y³ w IX wieku przed Chry-
stusem. Pochodzi³ z miejscowoœci Abel-
Mechola po³o¿onej w dolinie Jordanu i
by³ synem zamo¿nego wieœniaka Szafa-
ta. W tym urodzajnym regionie zajmo-
wa³ siê upraw¹ ziemi. Jeden z najwiêk-
szych proroków Izraela, Eliasz z Tiszbe,
spotka³ go przy orce i wezwa³, aby nie-
zw³ocznie poszed³ za nim. Eliasz, ode-
rwany od swojego codziennego zajêcia,
poprosi³ o mo¿liwoœæ po¿egnania siê ze
swoimi rodzicami, a nastêpnie poszed³ za
Eliaszem i sta³ siê jego s³ug¹ (1 Krl 19,19-
21). Potem przej¹³ po nim sukcesjê. Gdy
Eliasz by³ zabierany do nieba, upad³ jego
p³aszcz. Elizeusz podniós³ go i otrzyma³
si³ê i dar prorocki Eliasza.

W Drugiej Ksiêdze Królewskiej, w roz-
dzia³ach 2-13, znajdujemy liczne relacje
o jego czynach. Nie zebrano ich w po-
rz¹dku chronologicznym i nie posiadaj¹
jednolitego charakteru. Jego dzia³alnoœæ
by³a bardzo bogata i zró¿nicowana. Za-
anga¿owa³ siê równie¿ na p³aszczyŸnie
politycznej: by³ aktywny podczas wojny
Izraelitów z Aramejczykami oraz zaini-
cjowa³ wraz z uczniami prorockimi re-
wolucjê prawowiernego Jehu (2 Krl 6;
9). Elizeusz sta³ na stra¿y wiernoœci Izra-
ela prawdziwemu Bogu. Jego zaanga¿o-
wanie w sprawy polityczne s³u¿y³o reali-
zacji tego zadania. Przez dzia³alnoœæ pro-
roka Bóg ocala³ zagro¿onych i wspiera³
potrzebuj¹cych: niezdrowa woda sta³a siê
zdatna do picia, wdowa mog³a sp³aciæ
swoje d³ugi olejem p³yn¹cym nieustan-
nie z naczynia, zmar³y syn Szunemitki
zosta³ wskrzeszony, setka ludzi nasyci³a
siê dwudziestoma ma³ymi chlebami, trê-
dowaty wódz wojska aramejskiego zo-
sta³ uzdrowiony. Dzia³alnoœæ cudotwór-
cza Elizeusza by³a przedstawiana wielo-
krotnie jako starotestamentalny typ cu-
dów Jezusa. Ukazuje siê w nich nade
wszystko jako cudotwórca - i to cudo-

twórca, o którym, gdyby nie epizod z nie-
dŸwiedziami rozszarpuj¹cymi dzieci (2
Krl 2, 23-24), mo¿na by powiedzieæ s³o-
wami Ewangelii, ¿e „przeszed³, dobrze
czyni¹c”. Natychmiastowa i okrutna kara
pokazuje, jakie s¹ skutki zlekcewa¿enia
proroka. Jego autorytet wynika nie tyle z
osobistej godnoœci proroka, ile ze zna-
czenia powierzonej mu misji.

Elizeusz by³ pos³uszny Bogu. Nie liczy³
kosztów, nie kalkulowa³, co straci³, ale
przyj¹³ Bo¿e powo³anie i jego ¿ycie ju¿
nigdy nie by³o takie jak wczeœniej. Po nie-
d³ugim czasie zosta³ sam, kiedy Eliasz
zosta³ wziêty do nieba przez Pana. Czê-
sto s³udzy Pana s¹ samotni, gdy¿ inni lu-
dzie, ¿yj¹cy obok nich, ich nie rozumiej¹.
Szatan pragnie, byœmy czuli siê samotni.
Pragnie, byœmy odczuwali, ¿e stoimy
przed mocami, których nie da siê prze-
zwyciê¿yæ i byœmy polegali tylko na w³a-
snej sile. Wszystkie te myœli s¹ zwodni-
cze. W rzeczywistoœci moce w tym œwie-
cie s¹ niczym w porównaniu z moc¹,
któr¹ mo¿emy otrzymaæ w Duchu Œwiê-
tym. Kiedy ¿yjemy w duchu wiary, to
widzimy czym rzeczywiœcie s¹ nasi wro-
gowie. Jeœli mamy wiarê, wspart¹ szczer¹
modlitw¹ i blisk¹ relacj¹ z Bogiem prze-
zwyciê¿ymy wszystkie trudnoœci, które
s¹ dla nas zbyt wielkie, by mo¿na by³o
przezwyciê¿yæ je samemu.      J.Z.


