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

29 stycznia 2023

IV  NIEDZIELA ZWYK£A  (Mt 5, 1-12a)

„Jezus, widz¹c t³umy, wyszed³ na
górê.”  Pamiêtajmy, ¿e Jezus patrzy na
nas ka¿dego dnia z wielk¹ mi³oœci¹. Wi-
dzi ka¿dy nasz czyn, zna ka¿d¹ myœl.
Ka¿dy z nas jest dla niego najwa¿niej-
szy. Czy w ci¹gu dnia uœwiadamiam so-
bie, ¿e jest ze mn¹ Jezus? Czy chcê cho-
dziæ w Jego obecnoœci?

„A gdy usiad³, przyst¹pili do Niego
Jego uczniowie.” Uczniowie trzymali siê
blisko swojego Mistrza, s³uchali go, u
Niego szukali odpowiedzi i wyjaœnienia
tego, czego nie rozumieli. Czy ja szukam
towarzystwa Jezusa? Czy chcê Go us³y-
szeæ i us³uchaæ?

„Wtedy otworzy³ usta i naucza³ ich tymi
s³owami:” Jezus wie, jak s³abi jesteœmy,
jak ³atwo i czêsto zbaczamy z drogi, dla-
tego ma dla nas s³owo na ka¿dy dzieñ,
którym chce nas prowadziæ bezpiecznie
wœród kamieni i cierni codziennoœci. Czy
chcê s³uchaæ Jego s³ów? Czy siêgam po
nie w Piœmie Œwiêtym? Czy wierzê, ¿e
to On jest jedyn¹ drog¹, prawd¹ i ¿yciem?
Czy te¿ uwa¿am, ¿e jedynie ja sam je-
stem kowalem swojego losu?

„B³ogos³awieni…”   Jak¿e nieadekwat-
nie brzmi¹ b³ogos³awieñstwa do tego co
lansuje wspó³czesny œwiat. Wmawia
nam, ¿e wa¿ne jest bogactwo, szukanie
uciech, przyjemnoœci, g³oœnej muzyki,
zabawy. Wielu nie ma skrupu³ów, by
kosztem drugiego, dopinaæ swego. Roz-
pychanie siê ³okciami, skupienie na so-
bie, cwaniactwo i przemoc w osi¹ganiu

swoich celów, oto co promuje dzisiejszy
œwiat, co  jest tematem wielu szkoleñ z
zasad socjotechniki. Jest to wiêc dok³ad-
nym przeciwieñstwem tego, co proponu-
je nam Jezus, nasz Bóg, który jest sam¹
mi³oœci¹. ̄ ycie wed³ug Bo¿ych b³ogos³a-
wieñstw, których motywem przewodnim
jest pokora, prowadzi do radoœci wiecz-
nej, to nam Jezus obieca³: „Cieszcie siê i
radujcie, albowiem wielka jest wasza
nagroda w niebie.”

Ka¿dego dnia musimy wiêc wybieraæ
co jest dla nas wa¿niejsze: Pycha, czy
pokora? Prawda, czy k³amstwo? ̄ ycie
wieczne w niebie, czy œmieræ?

A.D

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

O godz. 18.00 zapraszamy na Mszê œw. pierwszopi¹tkow¹ sprawowan¹ do NSPJ
w intencjach wszystkich rodzin. Homilia: Koœció³ jest œwiêty. Kolekta zbierana bêdzie
przeznaczona na biedne rodziny.

  8. W pi¹tek (3.02) o godz. 8.30 zapraszamy wszystkich mê¿czyzn do pomocy przy roz-
bieraniu stajenki.

  9.W I sobotê m-ca (od stycznia do maja) pragniemy wynagradzaæ Niepokalane-
mu Sercu NMP za grzechy nasze i ca³ego œwiata. Zapraszamy na nabo¿eñstwo
o godz. 6.30. Przed Najœwiêtszym Sakramentem odmówimy ró¿aniec, a o godz.
7.00 Msza œw. wynagradzaj¹ca. Do pozosta³ych warunków dobrego odprawiania
nabo¿eñstw nale¿¹ jeszcze: SpowiedŸ i Komunia œw. oraz piêtnastominutowe
rozmyœlanie nad tajemnicami ró¿añcowymi, które spe³nimy indywidualnie.

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

11. W niedzielê (5.02) o godz. 9.30 zapraszamy na Eucharystiê wszystkich cz³on-
ków diakonii i grup parafialnych. Mszê œw. odprawimy za nich, prosz¹c o b³o-
gos³awieñstwo Bo¿e w ich s³u¿bie dla naszej wspólnoty. Po Mszy œw. konferen-
cja nt. Znaki nadziei dla Koœcio³a.

12.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne do KOÑCA 2023 r.  Zadbajmy
o to, by w niedziele rezerwowaæ intencje mszalne za ¿ywych, a wiêc urodziny, jubileusze
itp. Intencje mszalne przyjmujemy indywidualnie w Kancelarii Parafialnej a nie
przez telefon. Przypominamy o koniecznoœci potwierdzenia zamówionej intencji najpóŸ-
niej na trzy tygodnie przed terminem Mszy œw.

13.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¿ parafianie
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!

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.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na ogrzewanie koœcio³a.
W przysz³¹ niedzielê (5.02) kolekta bêdzie przeznaczona na potrzeby archidiecezji.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (30 STYCZEÑ - 05 LUTY 2023)

PONIEDZIA£EK (30.01.2023 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za ++ rodziców: Halinê i Huberta, ++ dziadków: Gertrudê i Paw³a, Barbarê

i Jana oraz ++ z rodziny
2/intencja wolna

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Edwarda Suchanek w 14 r. œm.

2/za + Przemys³awa Suszek we wspomnienie urodzin i wszystkich ++ z rodziny
3/za + Krystiana Matuszczyka (od syna Adama z rodzin¹)

WTOREK (31.01.2023 r.) - Wspomnienie œw. Jana Bosko, prezb.
  7.00 1/za + Klarê w 2 r. œm

2/ intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za ++ w styczniu:

2/za + Józefa Palkê w 28 r. œm., + ¿onê Mariê, ++ córkê, syna, ++ wnuków:
Mateusza i Wojciecha oraz + wnuczkê Janinê

3/za + mamê W³adys³awê w 32 r. œm. oraz ++ jej rodziców i rodzeñstwo,
z proœb¹ o ³askê zbawienia

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (01.02.2023 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za dusze w czyœæcu cierpi¹ce

2/ intencja wolna
  7.30 - Ró¿aniec
17.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/w intencji Marii z ok. 65 r. ur., z podziêkowaniem za dotychczasowe ³aski,

z proœb¹ o Bo¿e b³og. (Te Deum)
2/w intencji Agnieszki z ok. 50 r. ur. z podziêkowaniem za otrzymane ³aski

z proœb¹ o Bo¿e b³og. dla ca³ej rodziny (Te Deum)
3/za + JaninêBezik w kol. r. œm. + jej mê¿a Aleksandra i ++ rodziców z obu

stron, z proœb¹ o ¿ycie wieczne
CZWARTEK (02.02.2023 r.) - ŒWIÊTO OFIAROWANIA PAÑSKIEGO
  7.00 - za + mê¿a Romualda w kol. r. œm. i ++ rodziców z obu stron
  7.30 - Ró¿aniec
  9.00 - za ++ dziadków: Piotra i Franciszkê Wnuk oraz ++ rodziców: Boles³awa

i Janinê Wnuk i + mê¿a Andrzeja Perkosza
  9.30 - 18.00  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
17.30 - Nabo¿eñstwo w intencji nowych powo³añ kap³añskich i zakonnych
18.00 1/o nowe powo³ania kap³añskie i zakonne z naszej parafii

2/w intencji s³u¿by liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów,
organistów, panów pe³ni¹cych pos³ugê kolektowania, Br.Adoracji i ich rodzin

3/w intencji Edwarda z proœb¹ o zdrowie, Bo¿¹ opiekê i pomyœlny przebieg operacji
PI¥TEK (03.02.2023 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 - do Najœw. Serca Pana Jezusa w intencji Marii i Ma³gorzaty z ok. kol. r. ur.,

z proœb¹ o zdrowie i Bo¿e b³og.
  7.30 - Ró¿aniec
16.30 - Msza œw. szkolna: intencja wolna        Homilia: Koœció³ uczy mnie jednoœci
17.30 - Nabo¿eñstwo do NSPJ  

18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin
2/za + Zofiê Woronko, + jej mê¿a Józefa oraz ++ ich rodziców
3/za + Mariê Erenfeld   Homilia: Koœció³ jest œwiêty

SOBOTA (04.02.2023 r.) - Dzieñ powszedni
  6.30 - Ró¿aniec wynagradzaj¹cy za zniewagi wyrz¹dzone Niepokalanemu Sercu Maryi
  7.00 1/wynagradzaj¹ca Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i ca³ego œwiata

2/za + Alicjê Nowak w 1 r. œm.
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + Edwarda w 2 r. œm.

2/za + Stefana Rosiaka
NIEDZIELA (05.02.2023 r.) - V NIEDZIELA ZWYK£A
  7.30 - za + Reginê Trojok w 1 r. œm.
  9.30 - w intencji wszystkich cz³onków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin

Konferencja: Znaki nadziei dla Koœcio³a
11.00 - w intencji Moniki i Wojciecha z ok. 10 r. œl., syna Aleksandra z ok. 6 r. ur. oraz syna

Huberta w dniu chrztu œw. prosz¹c o Bo¿¹ opiekê dla ca³ej rodziny (Te Deum)
B³ogos³awieñstwo dla matek oczekuj¹cych potomstwa

12.30 - w intencji Anny z ok. 55 r. ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski z proœb¹
o Bo¿¹ opiekê, b³og. i dary Ducha œw. dla niej i ca³ej rodziny

17.00 - intencja wolna
20.00 - intencja wolna     Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (29 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.W czwartek (2.02) obchodzimy œwiêto Ofiarowania Pañskiego, które koñczy cykl
uroczystoœci zwi¹zanych z objawieniem siê œwiatu S³owa Wcielonego. W tym dniu pod-
czas Mszy œw bêdziemy œwiêciæ gromnice. Dzieñ ten obchodzony jest w ca³ym Koœciele
jako Dzieñ ̄ ycia Konsekrowanego. Kolekta w tym dniu bêdzie zbierana na zakony kon-
templacyjne. Msze œw. bêd¹ odprawiane o godz. 7.00, 9.00 i 18.00

  3.W pi¹tek (3.02) po ka¿dej Mszy œw. bêdziemy udzielaæ wszystkim specjalnego b³o-
gos³awieñstwa, wspominaj¹c œw. B³a¿eja, biskupa i mêczennika, patrona chroni¹-
cego od chorób gard³a.

  4.W tym tygodniu przypadaj¹ I czwartek, I pi¹tek i I sobota miesi¹ca.
  5.W czwartek przez ca³y dzieñ bêdzie wystawiony Najœwiêtszy Sakrament. O godz.

18.00 odprawimy Mszê œw. w intencji nowych powo³añ kap³añskich i zakonnych
z naszej parafii. Zaœ o godz. 17.30 w tej intencji odprawimy nabo¿eñstwo. O godz. 18.00
zapraszamy na Mszê œw. w intencji s³u¿by liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy,
zakrystianów, organistów i panów pe³ni¹cych pos³ugê kolektowania, Bractwa Adoracji
oraz ich rodzin. Po Eucharystii spotkanie Bractwa Adoracji.W czwartek przez ca³y d

  6. W czwartek (2.02), po Mszy œw. wieczornej odbêdzie siê spotkanie Nadzwy-
czajnych Szafarzy Komunii œw. w kaplicy œw. Józefa.

  7.W I pi¹tek m-ca o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszê œw. pierwszo-
pi¹tkow¹. Homilia: Koœció³ uczy mnie jednoœci. Wczeœniej o godz. 16.00 spowiedŸ œw.
dla dzieci. W tej Mszy œw. uczestnicz¹ dzieci przygotowuj¹ce siê do I Komunii wraz
z rodzicami. Wieczorem, o godz. 17.30 odprawimy nabo¿eñstwo do Serca Pana Jezusa.
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Œwiêto Ofiarowania Pañskiego
Matki Bo¿ej Gromnicznej

Jest to jedno z najdawniej-
szych œwi¹t chrzeœcijañ-

skich. W Jerozolimie ob-
chodzone by³o ju¿ w IV
wieku, a w Rzymie w VI

w. Od X w. upowszechni³
siê obrzêd poœwiêcania

œwiec, których p³omieñ symbolizuje Je-
zusa.

Zgodnie z prawem Moj¿eszowym ka¿-
de pierworodne dziecko p³ci mêskiej na-
le¿a³o w czterdziestym dniu po narodze-
niu zanieœæ do œwi¹tyni, jako nale¿¹ce do
Boga, i wykupiæ za symboliczn¹ ofiarê
(z regu³y ofiarowano parê synogarlic lub
go³êbi). Ka¿da matka, jako nieczysta, po
urodzeniu dziecka musia³a siê poddaæ
obrzêdowi oczyszczenia. Dlatego to
œwiêto nazywa³o siê kiedyœ œwiêtem
Oczyszczenia Najœwiêtszej Maryi Panny
i koñczy³o okres Bo¿ego Narodzenia.

Duch Œwiêty objawi³ kiedyœ prorokowi
Symeonowi, ¿e nie umrze, dopóki nie zo-
baczy Mesjasza. Starzec natchniony
przez Ducha Œw. przyszed³ do œwi¹tyni,
wzi¹³ w objêcia Jezusa i powiedzia³: „Te-
raz, o W³adco, pozwól odejœæ s³udze
Twemu w pokoju, wed³ug Twojego s³o-
wa. Bo moje oczy ujrza³y Twoje zbawie-
nie, któreœ przygotowa³ wobec wszyst-
kich narodów: œwiat³o na oœwiecenie
pogan i chwa³ê ludu Twego, Izraela”
(£k 2,29-32).

Na to wspomnienie w œwiêto Ofiarowa-
nia Pañskiego przynosimy do koœcio³a
œwiece, które potem zanosimy do na-
szych domów. Nazywane s¹ one grom-
nicami. Ich nazwa wywodzi siê od s³owa
„grom”, gdy¿ œwiece te zapalano w cza-
sie burzy, stawiano w oknie i modlono
siê o oddalenie piorunów.

Œwiêty Jan Pawe³ II w 1997 r. ustano-
wi³ dzieñ 2 lutego Dniem ¯ycia Konse-
krowanego. Jest to dzieñ poœwiêcony
modlitwie za osoby, które odda³y swoje

Œwiêto nawrócenia
œwiêtego Paw³a aposto³a
Szawe³ ci¹gle jeszcze sia³ grozê i dy-

sza³ ¿¹dz¹ zabijania uczniów Pañskich.
Uda³ siê do arcykap³ana i poprosi³ go o
listy do synagog w Damaszku, aby móg³
uwiêziæ i przyprowadziæ do Jerozolimy
mê¿czyzn i kobiety, zwolenników tej dro-
gi, jeœliby jakichœ znalaz³. Gdy zbli¿a³ siê
ju¿ w swojej podró¿y do Damaszku,
olœni³a go nagle œwiat³oœæ z nieba. A gdy
upad³ na ziemiê, us³ysza³ g³os, który
mówi³: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie
przeœladujesz?» «Kto jesteœ, Panie?» -
powiedzia³. A On: «Ja jestem Jezus, któ-
rego ty przeœladujesz.  Wstañ i wejdŸ do
miasta, tam ci powiedz¹, co masz czy-
niæ». (Dz 9, 1-6)

Szawe³ urodzi³ siê w Tarsie w Cylicji
(obecnie Turcja) oko³o 5-10 roku po
Chrystusie. Pochodzi³ z ¿ydowskiej ro-
dziny, silnie przywi¹zanej do tradycji.
Jego rodzice byli wyzwolonymi niewol-
nikami Szawe³ odziedziczy³ po nich oby-
watelstwo rzymskie. Uczy³ siê rzemio-
s³a - tkania p³ótna namiotowego. PóŸniej
przyby³ do Jerozolimy, aby studiowaæ
Torê. By³ uczniem Gamaliela (Dz 22, 3).
Gorliwoœæ w strze¿eniu tradycji religij-
nej sprawi³a, ¿e maj¹c oko³o 25 lat sta³
siê zdecydowanym przeciwnikiem i prze-
œladowc¹ Koœcio³a. Uczestniczy³ jako
œwiadek w kamienowaniu œw. Szczepa-
na. Oko³o 35 roku z w³asnej woli uda³
siê z listami, polecaj¹cymi do Damasz-
ku, aby móc wtr¹caæ do wiêŸnia wyznaw-
ców Chrystusa.

W tym w³aœnie momencie w jego histo-
riê ¿ycia namacalnie wkracza Chrystus.
Objawia siebie Szaw³owi z tak¹ moc¹,
¿e ten traci wzrok.  Po modlitwie Ana-
niasza, Szawe³ odzyskuje wzrok, ale nie
tylko ten fizyczny. Po przyjêciu chrztu

¿ycie na s³u¿bê Bogu i ludziom w zako-
nach, zgromadzeniach zakonnych.   D.M.

Od 1 stycznia 2023 roku zmienia siê cena prasy katolickiej:

Goœæ Niedzielny  -  10,00 z³
Ma³y Goœæ Niedzielny - dla dzieci  -  7,00 z³
Apostolstwo Chorych  -  4,50 z³
L`osservatore Romano  -  8 z³
Byæ bli¿ej - Gazetka Parafialna  -  dobrowolna ofiara
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daæ mi³oœci¹ na Jego mi³oœæ. Przygoto-
waniem Koœcio³a jest ca³a historia Sta-
rego Testamentu, podczas której Bóg
troszczy siê o Naród Wybrany, prowadzi
go, opiekuje siê nim, a jeœli jest taka po-
trzeba, równie¿ karci i wzywa do nawró-
cenia.

 W koñcu posy³a na œwiat swojego
Syna, aby swoim ¿yciem, nauczaniem,
ale przede wszystkim mêk¹, œmierci¹ i
zmartwychwstaniem umo¿liwi³ nam po-
nownie pe³ne zjednoczenie z Bogiem.
Chrystus ustanawia Koœció³, Nowy Lud,
odkupiony z grzechów, który ukazuje siê
w ca³ej pe³ni w dniu Piêædziesi¹tnicy.
Duch Œwiêty zstêpuje na aposto³ów, a ci
wyruszaj¹ w œwiat nauczaj¹c wszystkie
narody. Tak siê dzieje i bêdzie dzia³o a¿
po kres czasów, gdy wszyscy na nowo
zjednoczymy siê z Bogiem w Jego Domu.

Tak¿e my uczestniczymy w tej sztafe-
cie dziejów, tak¿e my mamy swój wk³ad
rozwój Koœcio³a.

Jaki jest mój udzia³ w budowanie Ko-
œcio³a na ziemi?

Co robiê, aby inni, których spotykam
na swojej drodze, (szczególnie najbli¿-
si) mogli ¿yæ w ³¹cznoœci z Panem Bo-
giem?       oprac. D.M

Spotkania z Ewangeli¹
œw. Jana

J 6, 16-21 „...To Ja jestem, nie bójcie
siê…

Zmierzch to taka pora dnia, kiedy jest
jeszcze jasno, s¹ jakieœ przeb³yski œwia-
t³a, ale szybko zaczyna robiæ siê coraz
ciemniej, a¿ w koñcu nastaje ca³kowita
ciemnoœæ.

Tak te¿ jest w naszym ¿yciu. Gdy Jezus
jest blisko nas, zawsze jest jasno, lecz gdy
zaczynamy traciæ Go z oczu, robi siê co-
raz ciemniej, a¿ w koñcu nie widzimy nic.
Nadci¹gaj¹ burzowe chmury. Wicher jest
coraz silniejszy i burzy pokój naszego
serca. Nie mo¿emy dogadaæ siê z bliski-
mi, w sercu mamy z³oœæ.  By uspokoiæ to
wszystko, wystarczy ponownie spojrzeæ
na Jezusa. On mówi: „To Ja jestem, nie
bój siê” Wiêc – nie bój siê: zaufaj Mu i
nieustannie patrz na Niego, a wtedy bê-
dziesz chodzi³ w Jego œwietle. Zawsze.

J 6, 22-27 „...szukacie Mnie nie dla-
tego, ¿e widzieliœcie znaki, ale dlatego,
¿e jedliœcie chleb do syta…”

A dlaczego ja szukam Jezusa ? Czy nie
dlatego, ¿e:

- wys³uchuje moich modlitw o zdrowie
i powodzenie w pracy ?

- ¿e wiem, i¿ mogê Mu powierzyæ moje
problemy ?

- ¿e jestem przekonany, i¿ mo¿e mi daæ
wiêcej, ni¿ tylko to o co proszê i czego
potrzebujê ?

Ile razy w ró¿nych moich modlitwach
chodzi³o mi najpierw o Jezusa ? O Jego
bliskoœæ, obecnoœæ i chwa³ê, a nie tylko
o mnie samego, o moje szczêœcie, roz-
wi¹zanie moich trudnoœci, moje si³y, na-
dzieje, pragnienia ?       oprac. M.P.



Zbawienie bowiem dokonuje siê we wspólnocie i przez wspólnotê,
nigdy „pojedynczo”...

PrzyjdŸ i zobacz:

Bractwo Adoracji
Najœwiêtszego Sakramentu
spotkania w I czwartek m-ca o godz. 18.45

Diakonia Liturgiczna
spotkania wg og³oszeñ

Diakonia S³owa
spotkania wg og³oszeñ

Diakonia Porz¹dkowa
spotkania wg og³oszeñ

Duszpasterstwo Ma³¿eñstw
spotkania w II i IV pi¹tek m-ca o godz.18.45

Dzieci Maryi
spotkania w soboty o godz.10.30

Klub Inteligencji Katolickiej
spotkania wg og³oszeñ

Koœció³ Domowy
spotkania wg og³oszeñ

Kr¹g Biblijny
spotkania wg og³oszeñ

Lektorzy i Ministranci
spotkania w soboty o godz.9.00
(II sobota m-ca o godz. 10.00)

Odnowa w Duchu Œw.
spotkania w poniedzia³ki o godz.18.45

Oaza Doros³ych
spotkania w I i III czwartek m-ca
o godz.19.00

Pos³uga Kolektowania
spotkania wg og³oszeñ

Ruch Œwiat³o-¯ycie
spotkania w pi¹tki o godz. 18.45.

Zespó³ Charytatywny
spotkania wg og³oszeñ

¯ywy ró¿aniec
spotkania w ostatni czwartek miesi¹ca
o godz.18.45

SPOTKANIA FORMACYJNE
GRUP I DIAKONII
spotkania wg og³oszeñ

Wiêcej o naszych wspólnotach na stro-
nie parafii - tysiacleciedolne.pl/grupy

4 5

œwiêtego, zaczyna duchowo pojmowaæ
rzeczy, rozumieæ je we w³aœciwy sposób-
czyli zgodnie z wol¹ Bo¿¹. Na tym w³a-
œnie polega prawdziwie nawrócenie- jest
to metanoia, czyli zmiana myœlenia, a
g³êbiej rozumienia rzeczy i sytuacji, tak
jak widzi je Bóg.

„£aska bazuje na naturze”, jak mówi³
œw. Tomasz z Akwinu, a wiêc Jezus wie-
dzia³, ¿e Szawe³,znany ze swojej gorli-
woœci bêdzie g³osi³ z niewzruszon¹ na-
dziej¹ g³osi³ wiarê, tam, gdzie On go po-
œle.

Szawe³ walczy³ broni¹, bo przecie¿ „dy-
sza³ ¿¹dz¹ zabijania uczniów Pañskich,
ale po nawróceniu Pawe³ odkry³, ¿e naj-
wiêksz¹ broni¹ jest mi³oœæ. To w³aœnie
œw. Pawe³ oprócz napisania najwiêkszej
liczby listów, które wesz³y do kanonu
ksi¹g Pisma Œwiêtego, napisa³ tak¿e
hymn o mi³oœci, który ka¿demu z nas
mo¿e okazaæ siê bardzo pomocny, przy
odprawianiu szczegó³owego rachunku
sumienia. To Œwiêty Pawe³ wskaza³ nam,
¿e wszystko, co dobre w naszym ¿yciu
pochodzi z ³askawoœci Pana i uczy, ¿e nie
mamy stawiaæ siebie w roli sêdziego, a
jeœli siê chlubiæ to  tylko ze swoich s³a-
boœci, aby zamieszka³a w nas moc Chry-
stusa” ( por.2 kor 12,9).

To Pawe³ poszed³ do pogan g³osiæ
Ewangeliê i to dziêki niemu praktycznie
ca³a Europa pozna³a Dobr¹ nowinê o
Zbawieniu. To Pawe³ konkretnie zrozu-
mia³, ¿e Bóg nie ma wzglêdu na osoby i
wci¹¿ nam pomaga poj¹æ, ¿e Bóg kocha
najbardziej na œwiecie ka¿dego pojedyn-
czego cz³owieka.

Pawe³ wszed³ z Jezusem- swoim Mi-
strzem w g³êbok¹ relacjê przyjaŸni, dla-
tego móg³ g³êboko prze¿ywaæ prawdy
wiary, a potem o niej nauczaæ. To jest
w³aœnie fundament g³êbokiego nawróce-
nia- postawienie przede wszystkim na
relacje z Jezusem Chrystusem. Tylko On
mo¿e wszystko zmieniæ w Twoim i moim
¿yciu. Tylko On mo¿e pomóc zrozumieæ
to, co na pierwszy rzut oka wydaje siê

niezrozumia³e i nielogiczne, tylko On
mo¿e nauczyæ kochaæ tych i wybaczaæ
tym, z którymi nam najtrudniej.

Œwiêty Pawle, wstawiaj siê za nami u
Boga byœmy tak, jak ty, g³êboko zrozu-
mieli i przyjêli sercem, ¿e najwiêksz¹
broni¹ jest mi³oœæ i ¿e Bóg wierzy w nas
bardziej, ni¿ my sami w siebie, amen.

Agata

Migawki z ¿ycia naszej parafii

17.01. – O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. W ciszy przed
Najœwiêtszym Sakramentem rozwa¿ali-
œmy Ewangeliê Mk 2, 23-28 (z dnia).

18.01. – O godz.18.45 w salce nr 2 od-
by³o siê spotkanie ks. prof. dr hab. Józe-
fa Niesyto z cz³onkami Klubu Inteligen-
cji Katolickiej.       Bo¿ena S.

 ŒWIÊTA ANIELA MERICI

Od wczesnych
lat swojego ¿ycia
nale¿a³a do w³o-
skiego ruchu Del
Divino Amore, z
którego cz³onki-
niami rozpoczê³a
prace charyta-
tywne – odwie-
dza³a szpitale,
fundowa³a przy-
tu³ki dla sierot

oraz szko³y dla ubogiej m³odzie¿y. W
póŸniejszych latach zosta³a za³o¿ycielk¹
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek, które-
go g³ówn¹ misj¹ by³a dzia³alnoœæ chary-
tatywna i edukacyjna. Siostry poœwiêci-
³y siê w znacznym stopniu wychowywa-
niu dziewcz¹t tak, by potrafi³y byæ w
przysz³oœci matkami. Jak mówi³a „ nie-
³ad w spo³eczeñstwie wywodzi siê z nie-
³adu w rodzinie”.

Œw. Aniela patronuje osobom niedoma-
gaj¹cym, chorym i niepe³nosprawnym,
wspomaga przy utracie rodziców. Jej
wspomnienie obchodzimy 29 stycznia.

MODLITWA
Bo¿e mi³oœci i pokoju, Ty powo³a³eœ w

swoim Koœciele œwiêt¹ Anielê Merici,
aby da³a przyk³ad ¿ycia ca³kowicie od-
danego chwale Twojego Majestatu i
dobru dusz. Spraw, niech nami zawsze
kieruje mi³oœæ ku Tobie i pragnienie
zbawienia ludzi. Przez Jezusa Chrystu-
sa. Amen.           oprac. Agnieszka

Bo¿y plan budowania Koœcio³a
„Odwieczny Ojciec, (. . .) stworzy³ ca³y

œwiat, (. . .) W swoim Synu: »Wierz¹cych
w Chrystusa postanowi³ zwo³aæ w Ko-
œció³ œwiêty. Ta »rodzina Bo¿a‹‹ konsty-
tuuje siê i urzeczywistnia stopniowo w
ci¹gu kolejnych etapów historii ludzkiej,
wed³ug postanowieñ Ojca: Koœció³ wiêc
‹‹zapowiedziany w ?gurach ju¿ od po-
cz¹tku œwiata, cudownie przygotowany
W historii narodu izraelskiego i w Sta-
rym Przymierzu, za³o¿ony w <<czasach
ostatecznych>›, zosta³ ukazany przez
wylanie Ducha, a osi¹gnie swoje wype³-
nienie W chwale na koñcu wieków”. (Ka-
techizm Koœcio³a Katolickiego, nr 759.)

„Równie¿ i wy, jako ¿ywe kamienie,
s³u¿ycie do budowy duchowego domu”.
(1P 2,5)

Pan Bóg stworzy³ œwiat i cz³owieka z
mi³oœci. W swoim planie chcia³ aby cz³o-
wiek ¿y³ W bliskoœci z Nim. Dlatego te¿
ju¿ od stworzenia œwiata przygotowuje
swój Koœció³: powo³uje ludzi, którzy
bêd¹, z pokolenie na pokolenia odpowia


