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III  NIEDZIELA ZWYK£A Nawracajcie siê i pójdŸcie za Mn¹

Odt¹d pocz¹³ Jezus na-
uczaæ i mówiæ: „Nawracaj-
cie siê, albowiem bliskie jest
królestwo niebieskie”...  (Mt
4, 17)

Okres zwyk³y roku litur-
gicznego, jaki obecnie prze-
¿ywamy, pozwala nam doœwiadczyæ
piêknej drogi pójœcia za Chrystusem.

Pierwsze s³owa, które Pan Jezus wypo-
wiada w czasie publicznej dzia³alnoœci,
s¹ niezwykle wa¿ne. „Nawracajcie siê,
albowiem bliskie jest królestwo niebie-
skie” - jest to streszczenie ca³ego Jego
nauczania, które sprowadza siê do g³o-
szenia prawdy o królestwie Bo¿ym i we-
zwania do nawrócenia, czyli przemiany
¿ycia. Nawrócenie jest warunkiem ko-
niecznym do osi¹gniêcia królestwa nie-
bieskiego. O nawrócenie z kolei trudno
bez Jezusowej bliskoœci, która nie potê-
pia, nie odrzuca, ale uwalniaj¹c, przemie-
nia.

„Nawracajcie siê”.  Zwrot ten ozna-
cza zawrócenie i pójœcie w³aœciw¹ drog¹.
A jaka jest w³aœciwa droga? Ta, który
prowadzi nas z powrotem do Boga. Na-
wrócenie zak³ada zmianê kierunku.
Oznacza oddalenie siê od grzechu. Ale
tak¿e jest to postawa niezgody na to, co
siê czyni z przyzwyczajenia, mog¹c ro-
biæ to lepiej, albo w sposób, który przy-
niesie wiêcej owoców. Kiedy s³ucha siê
Pana Jezusa, coœ zaczyna siê zmieniaæ we
w³asnym ¿yciu. Tego w³aœnie doœwiad-
czyli Piotr i Andrzej, Jakub i Jan. Gdzie-
kolwiek Jezus przychodzi, tam choroba
jest uleczona, grzech jest przebaczony,
zniewolenie zerwane, œmieræ pokonana,

i nastaje pe³nia obfitoœci.
„PójdŸcie za Mn¹” Pan

Jezus ka¿dego dnia kieruje
do nas zaproszenie: „PójdŸ
za mn¹...”, a my ka¿dego
dnia cichoœci¹ i piêknem
w³asnego ¿ycia powinniœmy

dawaæ odpowiedŸ na to Jego zaprosze-
nie. Szukaæ ka¿dego dnia œladów obec-
noœci Jezusa w naszym ¿yciu, aby móc
dawaæ go innym.

Bóg wzywa, zaprasza do Siebie, do re-
lacji… Powo³uje tych, co s¹ umêczeni,
mo¿e zrezygnowani i na pewno doœwiad-
czaj¹ trudnoœci ¿ycia codziennego.

A jak my realizujemy swoje powo³anie?
Jak my odpowiadamy na wezwanie Je-
zusa? Nie ka¿dy jest powo³any dos³ow-
nie do opuszczenia swej pracy czy rodzi-
ny, lecz ka¿dy jest wezwany do tego, by
wszystko postawiæ na drugim miejscu po
Jezusie.

„I obchodzi³ Jezus ca³¹ Galileê”. Ob-
chodzenie ca³ej Galilei jest zapewnie-
niem, ¿e Pan Jezus chce wejœæ w historiê
mojego ¿ycia, w tak¹ jaka jest. To jest
pierwszy krok: wpuœciæ Jezusa do swo-
jego ¿ycia. Pozwoliæ Jezusowi na bycie
obecnym i mieæ œwiadomoœæ tego, ¿e On
jest.

 Ile trzeba rzeczy porzuciæ, od ilu zajêæ
siê oderwaæ, od³o¿yæ czytan¹ ksi¹¿kê,
zostawiæ w domu wierne psisko, prze-
rwaæ rozmowê z kole¿ank¹ – gdy zega-
rek na Mszê wo³a, trzeba porzuciæ dla
niej wszystko. Joasia

Z inicjatywy papie¿a Franciszka, w ka¿d¹ III
Niedzielê Zwyk³¹ obchodzimy w ca³ym Koœcie-
le Niedzielê S³owa Bo¿ego.

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

godziny przed Msz¹ œw. (w czwartki i soboty od 17.00-18.00). Kap³ani nie bêd¹
spowiadaæ po rozpoczêciu Mszy œw.

  6.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne do KOÑCA 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. Przypominamy o koniecznoœci potwier-
dzenia zamówionej intencji najpóŸniej na trzy tygodnie przed terminem Mszy
œw. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacj¹ z intencji, a ter-
min Mszy œw. przekazywany jest innym zainteresowanym osobom.

  7.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!

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

  9.W zwi¹zku z trwaj¹c¹ ca³y czas wojn¹ w Ukrainie niesiemy pomoc potrzebuj¹cym.
Od drugiego dnia wojny w Ukrainie pomagamy osobom w potrzebie. Teraz
zwracamy siê z proœb¹ o pomoc. Jest pilna potrzeba zebrania œwiec zu¿ytych lub
nowych oraz makaronu i m¹ki. To najpotrzebniejsze w tej chwili artyku³y
w Ukrainie. Rzeczy mo¿na przynosiæ do soboty (28.01) do kosza znajduj¹cego
siê w koœciele przy tablicy og³oszeñ. Nastêpnie zostan¹ przekazane do kolejnego
transportu na Ukrainê z darami.

10. Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na budowê naszego cmentarza
parafialnego. W przysz³¹ niedzielê (29.01) kolekta na ogrzewanie koœcio³a.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW (23 - 29 STYCZEÑ 2023)

PONIEDZIA£EK (23.01.2023 r.) - Dzieñ powszedni

  7.00 1/za + Krystiana Matuszczyka (od rodziny Ziemblów)
2/w intencji Antoniny w 4 r. ur. z proœb¹ o Bo¿e b³og., opiekê MB i Anio³a Stró¿a

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Micha³a Czyrycê w kol. r. œm.

2/za + ojca Franciszka Stasiaka w kol. r. œm., + mamê Helenê, ++ dziadków
z obu stron i dusze w czyœæcu cierpi¹ce

WTOREK (24.01.2023 r.) - Wspomnienie œw. Franciszka Salezego, bpa i dK

  7.00 1/intencja wolna
2/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Jana Olszówkê z proœb¹ o radoœæ nieba

2/za + mê¿a Henryka Daniœ w 8 r. œm., ++ rodziców: Irenê i Jana Daniœ,
Helenê i Jana Cuder oraz ++ Kazimierza i El¿bietê Daniœ

18.45 - Modlitwa Uwielbienia

ŒRODA (25.01.2023 r.) - ŒWIÊTO NAWRÓCENIA SW. PAW£A, APOSTO£A

  7.00 - za + Zenona Kramskiego w kol. r. œm.
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + Mariê Zahaczewsk¹ i ++ jej rodziców

2/w intencji Krystiana z ok. 80 r. ur., dziêkuj¹c Bogu za wszelkie ³aski i prze¿yte lata,
z proœb¹ o dalsze zdrowie, b³og. oraz opiekê MB dla solenizanta i ca³ej rodziny (TD)

3/za + Krystiana Matuszczyka (od s¹siadów z piêtra)

CZWARTEK (26.01.2023 r.) - Wspomnienie sw. biskupów Tymoteusza i Tytusa

  7.00 - intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
17.30 - Nabo¿eñstwo Apostolstwa Dobrej œmierci
18.00 1/w intencji cz³onków ¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej œmierci

2/za + mê¿a Franciszka Henkelmanna w 1 r. œm.
3/za + ¿onê Lidiê Luka

PI¥TEK (27.01.2023 r.) - Dzieñ powszedni

  7.00 - z proœb¹ o Bo¿e b³og. dla rodziny
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Jana Michalskiego w 1 r. œm. i wspom.ur., z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

2/za ++ Monikê i Stanis³awa Bizoniów
3/  za + Stanis³awa £agódkê (od syna i synowej)

SOBOTA (28.01.2023 r.) - Wspomnienie œw. Tomasza z Akwinu, prezb. i dK

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego koœcio³a i w int. ks. P. Furczyka

2/o wype³nienie woli Bo¿ej w rodzinie Krystyny, a dla + mê¿a Mariana
z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + mê¿a Stanis³awa oraz ++ jego rodziców, prosz¹c o ³askê zbawienia

2/za ++ Apoloniê i Piotra Zió³ków

NIEDZIELA (29.01.2023 r.) - IV NIEDZIELA ZWYK£A

  7.30 - za + Krystiana Firlusa w 30 dniu po œm.
  9.30 - dziêkczynno-b³agalna za wstawiennictwem Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy

z proœb¹ o ³askê zdrowia, Bo¿e b³og. i dary Ducha œw. dla Zorianny z ok. 20 r. ur.
11.00 - w intencji Marii i Romana z ok. 45 r. œl. dziêkujac Bogu na dotychczasowe

³aski i zdrowie, z proœb¹ o Bo¿e b³og. i opiekê MB na dalsze lata ¿ycia dla
ma³¿onków i rodziny (Te Deum)

12.30 - w intencji Janiny Gajek z ok. 80 r. ur. oraz w intencji syna Leszka z ¿on¹
Bo¿en¹ i dzieæmi, dziêkuj¹c Bogu za otrzymane ³aski, z proœb¹ o zdrowie
i b³og. Bo¿e dla ca³ej rodziny (TD)

17.00 - w intencji Sary i Józefa z ok. ur., dziêkuj¹c za dar ¿ycia i dotychczasowe
³aski z proœb¹ o b³og. Bo¿e, zdrowie i opiekê Matki Bo¿ej

20.00 - do Milosierdzia Bo¿ego za + Genowefê Rogier w 1 r. œm., + mê¿a Norberta
i dusze w czyœæcu cierpi¹ce (od dzieci z rodzinami)

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (22 stycznia 2023)

  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.Dzisiaj (22.01) o godz. 17.00 odprawimy Mszê œw. w intencji czcicieli œw. Rity,
patronki spraw beznadziejnych. Wczeœniej, o godz. 16.15  nabo¿eñstwo po³¹-
czone 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.

  3.Prawnik dy¿uruje we wtorek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
  4.W czwartek (26.01), o godz. 18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji cz³onków

¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej Œmierci. Po Mszy œw. odbêdzie siê
spotkanie ¯ywego Ró¿añca i Apostolstwa Dobrej Œmierci. O godz. 17.30 nabo-
¿eñstwo do Matki Bo¿ej Patronki Dobrej Œmierci, na które zapraszaj¹ cz³onko-
wie Apostolstwa Dobrej Œmierci.

  5.Doros³ych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pó³
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¯yczenia z okazji Dnia Babci i Dziadka i wszystkich seniorów z naszej parafii

W styczniu trady-
cyjnie obchodzimy
Dzieñ Babci i Dziad-
ka. Mimo, ¿e jest to
bardziej œwieckie
œwiêto, to przypomi-
na nam obraz Œwiê-
tej Rodziny - Jezusa,
Maryi i Józefa, oraz
œw. Annê i œw. Jo-
achima - dziadków

Pana Jezusa, w pewnym sensie równie¿
Symeona i Annê, tak serdecznie urado-
wanych widokiem ma³ego Jezusa. To kli-
mat ogromnej serdecznoœci, bliskoœci i
wiêzi, wzór dla wszystkich rodzin chrze-
œcijañskich. Z mi³oœci¹, wiêc patrzymy
dziœ na wszystkie Seniorów, Babcie i
Dziadków, którzy pe³ni¹ bardzo wa¿n¹
rolê w naszym ¿yciu.

Szczêœliwe dzieciñstwo, radoœæ i poczu-
cie bezpieczeñstwa, które zapewniali
nam Dziadkowie, pod nieobecnoœæ rodzi-
ców jest czymœ najcenniejszym. Obok
rodziców to oni zajmuj¹ wa¿ne miejsca
w sercach ka¿dego dziecka.

Dzieñ Babci i Dziadka to idealna oka-
zja, ¿eby im podziêkowaæ za wszystko,
co dla nas robi¹. Dobra, m¹dra i kocha-
j¹ca babcia i dziadek to prawdziwy skarb:
zapewniaj¹ opiekê, pomoc i ¿yczliwe s³o-
wo. Ale trzeba pamiêtaæ, ¿e babcia i dzia-
dek te¿ potrzebuj¹, naszej pomocy. Nie-
œmy im pomoc i ¿yczliwe s³owo.

Cieszmy siê, wiêc z obecnoœci naszej
Babci i Dziadka i niech to bêdzie œwiêto
ca³ej rodziny. Ofiarujmy modlitwê w ich
intencji. B¹dŸmy dla nich serdeczni, po-
mocni, miejmy dla nich czas i wyrozu-
mia³oœæ.  Z Dziadkami ¿ycie rodzinne jest
pe³niejsze, bezpieczniejsze i cieplejsze.
W dzisiejszych czasach czêsto dziadko-
wie w³¹czaj¹ siê w proces wychowania i
opieki nad wnukami. Oni niekiedy s¹
tymi, którzy ucz¹ wnuki pacierza, pieœni
religijnych, id¹ z nimi do Koœcio³a, roz-

mawiaj¹, bawi¹ siê z nimi, wspólnie spê-
dzaj¹ czas. Wówczas wnukowie ³atwiej
zachowuj¹ religijne normy, przyswajaj¹
wartoœci i kszta³tuj¹ swoje doros³e ¿ycie.

Drodzy Wnukowie, pamiêtajcie o tym
dniu. Jeœli nie mo¿ecie odwiedziæ swo-
ich Dziadków, wyœlijcie kartkê, albo
przynajmniej zadzwoñcie. ZnajdŸcie piêæ
minut w swoim zabieganym ¿yciu i
sprawcie radoœæ bliskim Wam ludziom.
Zróbcie to teraz, ¿eby za chwilê nie oka-
za³o, ¿e jest ju¿ za póŸno…

Najwiêksz¹ radoœci¹ dla Dziadków jest
sam fakt, ¿e o nich pamiêtamy tego dnia.
Odwiedziny, w tym dniu, s¹ dla nich
wa¿ne i wzruszaj¹ce, czuj¹ siê kochani.
My doroœli sk³adamy ¿yczenia, wrêcza-
my drobne upominki, kwiaty, a wszyst-
ko to ze szczerego serca. Zasiadamy przy
wspólnej herbacie, aby radowaæ siê
wspólnymi chwilami w gronie rodzin-
nym. Równie¿ dzieci maja swoje poda-
runki dla swoich ukochanych Dziadków.
Nic nie sprawia wiêkszej radoœci, ni¿ w³a-
snorêcznie zrobiony prezent - laurki,
symboliczne bukieciki, zak³adka do
ksi¹¿ki, ¿yczenia od serca itp. Mo¿liwo-
œci na wykonanie podarunku jest wiele,
ale efekt tylko jeden, niepowtarzalny:
wzruszenie i uœmiech na twarzach Na-
szych Drogich Dziadków.

Naszym Babciom i Dziadkom jesteœmy
wdziêczni za ich modlitwê, cierpliwoœæ
oraz wsparcie w ka¿dej postaci.

¯yczymy du¿o mi³oœci
i wdziêcznoœci od wnuków

jak i równie¿ zdrowia oraz Bo¿ych
³ask przez wstawiennictwo

œw. Agnieszki.
¯yczymy Drogim Seniorom

obfitoœci ³ask Bo¿ych,
¿yczliwoœci ludzkiej oraz Bo¿ego

b³ogos³awieñstwa, które niech Was
umacnia na ka¿dy dzieñ ¿ycia.

Redakcja BYÆ BLI¯EJ
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Apostolstwo Dobrej Œmierci

Dobrze ¿yæ – to wiele, dobrze umrzeæ –
to wszystko...

Wielu z naszych parafian tkniêtych,byæ
mo¿e podœwiadomie, tym dystychem, po-
stanowi³o przy³¹czyæ siê do Apostolstwa
Dobrej Œmierci. Mo¿e trochê usunêli siê
w cieñ i na co dzieñ nie widaæ ich starañ,
to jednak g³êboko mo¿na wierzyæ w kon-
tynuacjê starañ o dobre ¿ycie i dobr¹
œmieræ.

Czym jest Apostolstwo i jakie by³y jego
pocz¹tki w sposób telegraficzny pomo-
¿e odpowiedzieæ garœæ informacji na ten
temat.

Apostolstwo Dobrej Œmierci jest zrze-
szeniem modlitewnym, które przypomi-
na o pilnej koniecznoœci dobrego przy-
gotowania siê do ostatecznego spotkania
z Bogiem. Wstêpuj¹cy do Stowarzysze-
nia, poprzez swoje modlitwy i ofiary,
pragn¹ wyjednaæ – dla wiernych katoli-
ków – wytrwanie w ³asce uœwiêcaj¹cej,
dla obojêtnych religijnie i dla grzeszni-
ków – ³askê nawrócenia, oraz dla wszyst-
kich – dobr¹ i œwiêt¹ œmieræ. Realizuj¹c
powy¿sze cele, nale¿¹cy do Stowarzysze-
nia kieruj¹ czêsto swe myœli ku wiecz-
noœci, staraj¹ siê wystrzegaæ grzechu by
wzrastaæ w dobru, by w ten sposób byæ
gotowym na œmieræ w ka¿dej chwili
¿ycia.

ADS jest stowarzyszeniem uniwersal-
nym. Wystarczy wyraziæ zgodê na wpi-
sanie do Ksiêgi, i tym samym powierzyæ
ostatni¹ chwilê ¿ycia opiece Maryi, Matki
Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje siê
œwiadectwo - ksi¹¿eczkê.

Nie ma ¿adnych zobowi¹zañ odnoœnie
æwiczeñ, modlitw czy op³at. Zachêca siê
do codziennego rachunku sumienia, a
tak¿e udzia³u w dniach skupienia i reko-
lekcjach organizowanych w wielu regio-
nach Polski.

Grupy Apostolstwa ¿ywi¹ szczególne
nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej Bolesnej i

œw. Józefa, maj¹ udzia³ w zas³ugach p³y-
n¹cych ze wspólnych modlitw, uczest-
nicz¹ w przywilejach i ³askach, bêd¹cych
owocami odprawianych ka¿dego dnia
Mszach Œw. w ich intencji.

Stowarzyszenie propaguje odmawianie
Ró¿añca do Siedmiu Boleœci Matki Bo-
¿ej. Wydaje tak¿e informacyjny biuletyn
„Nadzieja i ¯ycie”, w którym czytelnicy
dziel¹ siê doœwiadczeniem uzyskanych
³ask dla swoich bliskich, a tak¿e przemia-
ny ich serca, zw³aszcza w ostatnich go-
dzinach ¿ycia. Liczne œwiadectwa i listy
potwierdzaj¹, jak wielu odchodzi³o z tego
œwiata pojednanych z Bogiem, pe³nych
pogodnej nadziei. Cz³onkowie oraz ze-
latorzy ADS mog¹ korzystaæ z odpustów,
po wype³nieniu odpowiednich praktyk
pobo¿nych.

Ju¿ 1908 ADS zaczê³o swoj¹ misjê na
Œl¹sku, w okresie miêdzywojennym na-
st¹pi³ ogólnopolski rozwój zakoñczony
1945. Odrodzenie nast¹pi³o w 1981 r.
Dziœ Apostolstwo Dobrej Œmierci liczy
na terenie Polski ponad 400 tys. cz³on-
ków oraz 1100 zelatorów. Jest ono prze-
znaczone dla wszystkich, którym przyj-
dzie kiedyœ stan¹æ u Progu Domu Ojca...
B³ogos³awieni, którzy umieraj¹ w Panu
i przy œmierci których obecna jest Mary-
ja - Patronka Dobrej Œmierci.

Wiêcej informacji o dzia³alnoœci nasze-
go parafialnego ADS zostan¹ opubliko-
wane w terminie póŸniejszym.

Beder
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08.01. – Podczas Mszy œw. o godz.9.30
ks. Proboszcz Józef W³osek poœwiêci³
now¹ chrzcielnicê w koœciele dolnym.

10.01. – O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia w ciszy przed Naj-
œwiêtszym Sakramentem.

Równie¿ w tym dniu, na probostwie
spotka³a siê Diakonia S³owa, która wraz
z ks. Proboszczem omawia³a i przydzie-
la³a tematy na kolejne pó³rocze roku
duszpasterskiego. Zapraszamy wszyst-
kich chêtnych do redagowania naszej
gazetki parafialnej „Byæ bli¿ej”. Nie
musisz byæ polonist¹ czy teologiem. Po
prostu liczy siê chêæ ofiarowania s³owa
pisanego drugiej osobie, O naszych spo-
tkaniach informujemy podczas og³oszeñ
parafialnych, a tak¿e na stronie interne-
towej.

11.01. – O godz.18.00 zosta³a odpra-
wiona Msza œw. „kolêdowa” w intencji
mieszkañców naszej parafii, którzy nie
mogli przyj¹æ kap³ana w wyznaczonym
terminie odwiedzin duszpasterskich. Po
Eucharystii rozpoczê³o siê krótkie nabo-
¿eñstwo oraz indywidualne b³ogos³a-
wieñstwo. Msze œw. „kolêdowe” zosta³y

odprawione równie¿ 13 i 14 stycznia.
13.01. – O godz.18.00 zosta³a odpra-

wiona Msza œw. w intencji rodzin Dusz-
pasterstwa Ma³¿eñstw, a nastêpnie po
Eucharystii odby³o siê spotkanie z ks.
Krzysztofem w sali Œw. Jana Paw³a II.
Podczas spotkania œwiêtowaliœmy uro-
dziny solenizantów z miesiêcy: listopa-
da, grudnia oraz stycznia. Po agapie zo-
sta³ odczytany fragment Ewangelii £k 2,
1-7, który wprowadzi³ do wspólnego ko-
lêdowania.

Rozpocz¹³ siê nowy rok, a z nim nowe
plany ¿yciowe. Mo¿e warto w tych pla-
nach uj¹æ równie¿ pog³êbienie relacji z
Bogiem i drugim cz³owiekiem poprzez
wiêksze zaanga¿owanie siê w ¿ycie
wspólnot parafialnych. Zapraszamy ser-
decznie na nasze spotkania, które odby-
waj¹ siê w II i IV pi¹tki miesi¹ca o godz.
19.00

14.01. – O godz.9.00 ministranci wraz
z ks. Piotrem spotkali siê w koœciele, aby
podziêkowaæ Panu Bogu za ukoñczony
I semestr roku szkolnego i duszpaster-
skiego, za nowych ministrantów, za czas
kolêdowy oraz pos³ugê przy o³tarzu. W
litanii do Œw. Antoniego oraz w I tajem-
nicy radosnej „Zwiastowanie” ch³opcy
powierzali bolesn¹ i trudn¹ sprawê zwi¹-
zan¹ z kradzie¿¹ pieniêdzy w naszej pa-
rafii. Ks. Piotr poleci³ Panu Bogu rów-
nie¿ osobê, która dokona³a kradzie¿y pro-
sz¹c dla niej o ³askê nawrócenia. Nastêp-
nie ministranci w chwili cichej adoracji
trwali przed Najœwiêtszym Sakramentem
ukrytym w tabernakulum.

Po adoracji wszyscy udali siê na dalszy
ci¹g spotkania do salki nr 2. Chocia¿ przy
o³tarzu coraz wiêcej wspania³ych mini-
strantów, to myœlê, ¿e miejsca nie zabrak-
nie dla kolejnych odwa¿nych ch³opców,
którzy zapragn¹ s³u¿yæ Panu Bogu i lu-
dziom.

Zapraszamy po feriach. Spotkania od-
bywaj¹ siê w soboty o godz. 9.00. Bli¿-
szych informacji udziela ks. Piotr Lewan-
dowski. Bo¿ena S.

Migawki z ¿ycia naszej parafii
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Spotkania z Ewangeli¹
œw. Jana

J 8, 1-11 „…« kto z was jest bez grze-
chu, niech pierwszy rzuci w ni¹ kamie-
niem»…”

Jezus, kobieta cudzo³o¿na, faryzeusze
i uczeni w Piœmie. Dla jednych to histo-
ria o grzechu, który niszczy cz³owieka.
Dla innych – historia Bo¿ej mi³oœci, któ-
ra ocala, zamiast niszczyæ.

Ca³¹ uwagê zwracaj¹ dwa s³owa: „po-
stawiwszy” i „schyliwszy siê”. „Posta-
wiwszy” - na œrodku - tego s³owa Ewan-
gelista u¿ywa do opisu zachowania uczo-
nych w Piœmie i faryzeuszy wzglêdem
kobiety cudzo³o¿nej. „schyliwszy siê”
dotyczy postawy Jezusa, który wcale nie
chcia³ byæ w centrum tego zdarzenia, ani
tym bardziej nie chcia³ patrzeæ na ow¹
kobietê „z góry”.

Jest to poruszaj¹ce spotkanie ludzkiej
wynios³oœci z Bo¿¹ pokor¹.

Faryzeusze chc¹ „postawiæ na œrodku”
grzech, tak ¿eby go wszyscy widzieli i
uznali za g³ówny element historii kobie-
ty cudzo³o¿nej. A potem ¿eby mogli j¹
po swojemu i z ca³¹ surowoœci¹ oceniæ –
ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Tymczasem Jezus woli siê w tym wszyst-
kim… schyliæ. W logice Boga konse-
kwencj¹ pope³nionego przez cz³owieka
grzechu jest cierpienie, wobec którego
lepiej okazaæ czu³oœæ. Po prostu.

J 8, 31-42 „…«Ka¿dy, kto pope³nia
grzech, jest niewolnikiem grzechu»…”

Jezus zwraca uwagê na jeden wa¿ny
fakt: ka¿dy, kto pope³nia grzech, staje siê
niewolnikiem grzechu. Grzech staje na
drodze do pe³ni wiary w Jezusa, ograni-
cza nasz¹ niezdolnoœæ kochania, przes³a-
nia Bo¿¹ mi³oœæ, prowadzi do tego, ¿e
zamiast woli Bo¿ej, usi³ujemy pe³niæ
swoj¹ wolê… jak faryzeusze.

Jesteœmy zniewoleni w³asnym pojmo-
waniem Boga, wiar¹ w swoj¹ nieskazi-

telnoœæ. A Jezus mówi: „Je¿eli Syn was
wyzwoli, wówczas bêdziecie rzeczywi-
œcie wolni”. I do nas, tkwi¹cych w grze-
chach, te¿ to mówi: Jeœli tylko chcesz,
mogê ciê wyzwoliæ.

Powiedz Jezusowi: chcê byœ mnie uwol-
ni³ od grzechu.

J 8, 51-59 „...jeœli ktoŒ zachowa moj¹
naukê, nie zazna œmierci na wieki...”

Próbujê sobie wyobraziæ tê scenê z
Ewangelii. Jak Jezus t³umaczy ¯ydom,
¿e widzia³ Abrahama i te emocje, które
musia³y towarzyszyæ ich rozmowie. zde-
cydowana wiêkszoœæ z nich by³a wœcie-
k³a na Jezusa, ze „wrabia” ich w niewia-
rygodn¹ historiê, a jeszcze bardziej wzbu-
rzeni byli tym, ¯e drwi z ich ojca Abra-
hama.

Jezus podkreœla bardzo mocno, ¿e kto
zachowa Jego naukê, ten nie zazna œmier-
ci. Czym w takim razie jest nauka Jezu-
sa? On g³osi mi³oœæ, mi³osierdzie, spra-
wiedliwoœæ, pokój – has³a, z którymi nie-
zbyt chcieli siê zgodziæ ¯ydzi, nienawi-
dz¹cy pogan, Samarytan i innych naro-
dowoœci. A Jezus uczy³ przebaczaæ wro-
gom, uzdrawia³ w szabat, zadawa³ siê z
ludŸmi w¹tpliwej reputacji.

Nauka trudna do przyjêcia. Czy ja, zna-
j¹c naukê Jezusa, nie próbujê czasem
podwa¿aæ Jego autorytetu?

J 7, 1-9 „...Mój czas jeszcze nie nad-
szed³, ale dla was – zawsze jest odpo-
wiedni...”

Niejednemu cz³owiekowi wydaje siê, ¿e
wie, co powinien robiæ Bóg. Gotów jest
t³umaczyæ Mu to nawet na modlitwie
zaczynaj¹cej siê od s³ów: „B¹dŸ wola
Twoja”. W koñcu zawsze mo¿na próbo-
waæ Mu „wcisn¹æ” jakiœ swój œwietny
pomys³. A ten, który sam jest Dobrem,
zna najlepszy czas, miejsce i sposób dzia-
³ania. Ten, który jest Dobrem, mo¿e ob-
darzaæ tylko dobrem. Nawet tych, co dla
Niego maj¹ wy³¹cznie nienawiœæ. Ten,
który jest Dobrem, mo¿e przyj¹æ nawet

tych, którzy z powodu braku wiary ca³-
kiem Go odrzucaj¹. I za dobro udzielane
wszystkim godzi siê – w stosownym cza-
sie – zap³aciæ najwy¿sz¹ cenê. Czy jest
w ogóle jakiœ stosowny czas na œmieræ?
Nie ma. Ale zawsze jest stosowny czas
na mi³oœæ. Choæby przysz³o oddaæ dla
niej ¿ycie.


