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

5 luty 2023

V  NIEDZIELA ZWYK£A

«Wy jesteœcie sol¹ ziemi… Wy je-
steœcie œwiat³em œwiata. »

Ewangelia minionej niedzieli kiero-
wa³a nas ku S³owu Bo¿emu. Kto nim
¿yje, ¿yje pe³ni¹ i jest b³ogos³awiony.
Dzisiejsza Ewangelia dodaje, ¿e ¿yj¹c
S³owem Bo¿ym stajemy siê „sol¹ zie-
mi i œwiat³em œwiata”. Jest w nas ca³e
bogactwo Bo¿ej ³aski, któr¹ mamy dzie-
liæ siê z innymi, by nadaæ tak¿e ich
¿yciu prawdziwego smaku i blasku.

Czy ¿yjê na co dzieñ S³owem Bo¿ym?
Czy staram siê czytaæ Pismo Œwiête nie
do œwiêta? Czy staram siê ¿yæ Ewan-
geli¹? Czy d¹¿ê do tego, aby przez œwia-
dectwo mojego ¿ycia inni odkrywali
piêkno i g³êbiê ¿ycia z Bogiem? Czy
codziennie, mimo niepowodzeñ, chcê
zaczynaæ od nowa?

Odpowiedzi na te pytania s¹ bardzo
wa¿ne, gdy¿ w dalszych s³owach Ewan-
gelii zawarte s¹ przestrogi: «Lecz jeœli
sól utraci swój smak, czym¿e j¹ po-
soliæ? … na nic siê ju¿ nie przyda…
Nie zapala siê te¿ lampy i nie umiesz-
cza pod korcem»“Oddalaj¹c siê od S³o-
wa Bo¿ego, odbieramy pokarm naszej
duszy, tracimy swój smak, gaœnie w nas
œwiat³o Bo¿ej £aski. Nie mamy te¿
wówczas nic do zaoferowania innym.
Nie pozwólmy nigdy na to! Mimo tru-

dów, zniechêcenia, poczucia, ¿e nie je-
stem godny, pokusy myœlenia, ¿e inni
nadaj¹ siê do tego lepiej, nie poddawaj-
my siê! Wzywajmy w ró¿añcu na po-
moc Maryjê. Ona nas nigdy nie zosta-
wi w potrzebie! A nasz dobry Bóg mówi
z mi³oœci¹ i zachêca z kart Pisma Œwiê-
tego: «Tak niech wasze œwiat³o jaœnie-
je przed ludŸmi, aby widzieli wasze
dobre uczynki i chwalili Ojca wasze-
go, który jest w niebie».

A.D.

  5.W pi¹tek, o godz. 17.15 odprawimy nabo¿eñstwo Via lucis, czyli Drogi Œwiat³a.
Na nabo¿eñstwo prosimy przynieœæ œwiece z okapnikiem. Po nabo¿eñstwie udzie-
limy b³ogos³awieñstwo relikwiami Krzy¿a œw.

  6. Zapraszamy bierzmowañców oraz ca³¹ m³odzie¿ naszej parafii na Mszê œw.
m³odzie¿ow¹ w najbli¿szy pi¹tek (10.02) o 18.00. zaœ o godz. 17.30 odbêdzie
siê spowiedŸ dla kandydatów do bierzmowania.

  7. W sobotê (11.02) obchodzimy Œwiatowy Dzieñ Chorego. Zapraszamy wszyst-
kich chorych na Mszê œw. o godz. 11.00 z udzielaniem Sakr. Namaszczenia Cho-
rych. Natomiast naszych starszych i chorych parafian, którzy nie mog¹ uczestni-
czyæ we Mszy œw. w koœciele, odwiedzimy z pos³ug¹ sakramentaln¹ w sobotê. Zg³o-
szenia prosimy kierowaæ do czwartku w³¹cznie do kancelarii lub zakrystii.

  8.Doros³ych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pó³
godziny przed Msz¹ œw. (w czwartki i soboty od 17.00-18.00). Kap³ani nie bêd¹
spowiadaæ po rozpoczêciu Mszy œw.

  9.Przypominamy o koniecznoœci potwierdzenia zamówionej intencji najpóŸniej na 3 tygo-
dnie przed terminem Mszy. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacj¹ z
intencji, a termin Mszy œw. przekazywany jest innym zainteresowanym osobom. Intencje
mszalne przyjmujemy indywidualnie w Kancelarii Parafialnej a nie przez telefon.

10.Parafialna Rada Ekonomiczna sk³ada podziêkowania Parafianom za ofiarnoœæ i odpo-
wiedzialnoœæ w trudnym dla nas wszystkich okresie pandemii. Mimo, ¿e pandemia
powoli wygasa, pojawia siê wiele innych problemów zwi¹zanych z kosztami utrzy-
mania parafii – wynikaj¹cych chocia¿by ze wzrostu cen mediów i remontów. Nie
wszyscy te¿ parafianie wrócili w sposób fizyczny do Koœcio³a i nieraz ze wzglê-
dów 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 Podwy¿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!

11.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na potrzeby archidiece-
zji. Przy wyjœciu z koœcio³a mo¿na odebraæ deklaracjê na potrzeby naszego
koœcio³a - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzy¿owej, nowy ekran
z wyœwietlaczem pieœni w koœciele oraz kaplicê Zmartwychwstania w koœciele
górnym. Bêdzie je mo¿na z³o¿yæ w przysz³¹ niedzielê - 12 lutego.

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



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (06 - 12  LUTY 2023)

PONIEDZIA£EK (06.02.2023 r.) - Wspom. œw. Paw³a Miki i Towarzyszy, mêcz.
  7.00 1/za dusze w czyœæcu cierpi¹ce (intencje ze skarbonki)

2/za wstawiennictwem MB Piekarskiej z podziêkowaniem za otrzymane ³aski z proœb¹
o Bo¿e b³og., œwiat³o Ducha œw., zdrowie duszy i cia³a dla Pani Gra¿yny z ok. ur.

  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Zdzis³awa Jarzynkê w 12 r. œm. ++ Tadeusza i Mariê Gomu³ka

oraz ++ z rodziny Jarzynka
2/za + Edytê Hajda z proœb¹ o radoœæ nieba
3/za ++ z rodzin: Michalskich, Zarzecznych, Wielgusów, Szeberów, Grzon-

ków oraz ++ z pokrewieñstwa
WTOREK (07.02.2023 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/w intencji córki Doroty z ok. imienin, z proœb¹ o b³og. Bo¿e i ³askê wiary dla soleni-

zantki i jej rodziny oraz za + mamê Mariê we wspomnienie urodzin i imienin
2/do Opatrznoœci Bo¿ej w intencji £ukasza o szczêœliwy przebieg operacji,

powrót od zdrowia i opiekê Matki Bo¿ej
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Mariannê Franiak w 1 r. œm.

2/za + Jana Regiec w 1 r. œm. oraz ++ rodziców: Janinê i Jana Regiec, + teœcia
Stanis³awa Plutê, z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego

3/za ++ dziadków: Annê i Walentego Kichard, Joannê i Teofila Erenfeld
oraz + El¿bietê Erenfeld

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (08.02.2023 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/za + ks. Marka Krzywonia, ++ z rodzin: Krzywoñ, Wojtowicz, Stasiak

2/za + mê¿a Mariana Juzaszek w 3 r. œm.,
  7.30 - Ró¿aniec
18.00 1/za + Miros³awa Suszka i wszystkich ++ z rodziny

2/za + Gra¿ynê Tkacz (od wychowanków z roczników 1972-76 z Liceum Piecka (czyt. Pika)
w Katowicach

3/za + ojca Boles³awa Janik w 4 r. œm. oraz + jego ¿onê Wandê
Homilia: Œw. Józef opiekunem Koscio³a - wspólnoty pielgrzymów

18.30 - Nabo¿eñstwo do MB Uzdrowienia Chorych z b³og. lourdzkim
CZWARTEK (09.02.2023 r.) - Dzieñ powszedni
   7.00 1/za + Jacka Matusiewicza w 2 r. œm., z proœb¹ o radoœæ nieba

2/za + Emiliê Ko³owicz w 2 r. œm.
  7.30 - Ró¿aniec
17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za ++ Annê i Wilhelma Langerów

2/za + mê¿a Aleksandra Tyra³ê, ++ rodziców z obu stron, ++ z rodzin Sosna i Tyra³a
3/za wstaw. Matki Najœw. i œw Józefa opiekuna rodzin, z podziêk. dobremu Bogu za

otrzymane ³aski, z proœb¹ o Bo¿e b³og. i dar zdrowia, dalsz¹ opiekê i œwiat³o Ducha
œw. we wszystkich dzia³aniach i decyzjach dla Agaty, Oskara, Alicji i Mateusza

PI¥TEK (10.02.2023 r.) - Wspomnienie œw. Scholastyki, dz.
 7.00 1/za + Martê Henkelmann (od Grupy ¯ywego Ró¿añca)

2/w intencji El¿biety w kol. r. ur. z podziêkowaniem za otrzymane ³aski,
z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê dla niej i rodziny

  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo Drogi Œwiat³a       
18.00 1/w intencji m³odzie¿y

2/za + Anitê Œmiejê we wspomnienie urodzin
3/ za + mamê Ma³gorzatê Milejsk¹ oraz ++ z rodziny Milejski i Raszka

SOBOTA (11.02.2023 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/za + mê¿a Józefa Pieca (od ¿ony i syna z rodzin¹) oraz ++ rodziców z obu stron, ++z

rodziny Pieców,+siostrê Helenê Jasica,+Leopolda Klisia,+Jerzego Œliwiñskiego
2/za + Ryszarda Noconia (od Zbigniewa Sobczaka z rodzin¹ z Kot³owa)

11.00 - w intencji chorych z okazji Œwiatowego Dnia Chorych z udzielaniem Sakramentu
Namaszczenia Chorych

17.00 - Wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu
18.00 1/za + mê¿a Stanis³awa, + mamê Reginê w 20 r. ich œm, + Mieczys³awa w 4 r. œm.

++ dziadków z obu stron, pozosta³ych ++ z rodziny i dusze w czyœæcu cierpi¹ce
2/w intencji Józefa K¹kola z ok. 80 r. ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski,

z proœb¹ o dalsz¹ Bo¿¹ opiekê i b³og. (Te Deum)
NIEDZIELA (12.02.2023 r.) - VI NIEDZIELA ZWYK£A
  7.30 - za + Marcina Jaworskiego w 2 r. œm.
  9.30 - w intencji Bo¿eny z ok. ur. z podziêkowaniem za odebrane ³aski, z  proœb¹

o Bo¿e b³og. i opiekê Matki Bo¿ej
11.00 - do Opatrznoœci B.w intencji Katarzyny i jej rodziny, dziêkuj¹c za otrzyma-

ne ³aski, z proœb¹ o Bo¿e b³og., zdrowie i opiekê MB Nieustaj¹cej Pomocy
12.30 - w intencji Karoliny z ok. 25 r. ur., z podziêkowaniem za dar ¿ycia, z proœb¹

o dary Ducha œw. i szczêœliwe rozwi¹zanie
17.00 - w intencji siostry Marty Jankowskiej z ok. 30 r. ur., z podziêkowaniem za

dotychczasowe ³aski, z proœb¹ o Bo¿¹ opiekê i b³og. na dalsze lata ¿ycia
20.00 - intencja wolna       Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (5 luty 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.Zakoñczyliœmy Kolêdê i „Msze œw. Kolêdowe”. Dziêkujemy wszystkim za udzia³
i przyjêcie b³ogos³awiañstwa dla mieszkañ. Bóg zap³aæ wszystkim, którzy sk³adali
ofiary kolêdowe przeznaczone na utrzymanie naszej parafii. S³owa podziêkowania
kierujemy do wszystkich mê¿czyzn, którzy pomogli przy rozbieraniu stajenki.

  3.We wtorek (7.02) o godz. 16.30 odbêdzie spotkanie Zespo³u Charytatywnego.
Zapraszamy wszystkich chêtnych, którzy pragn¹ s³u¿yæ wœród naszych chorych
oraz zajmowaæ siê celami charytatywnymi w naszej wspólnocie parafialnej.

  4.W œrodê (8.02), po Mszy œw. wieczornej zapraszamy na nabo¿eñstwo do Matki Bo¿ej
Uzdrowienia Chorych z b³ogos³awieñstwem lourdzkim. W czasie Mszy œw. kazanie
nt. Œw. Józef opiekunem Koœcio³a - wspólnoty pielgrzymów. Czuwanie modlitewne za-
koñczymy Apelem Jasnogórskim. Przy tablicy og³oszeñ, ka¿dego dnia, mo¿na sk³adaæ do
skarbony podziêkowania i proœby, które bêd¹ odczytane w czasie nabo¿eñstwa. Na nabo-
¿eñstwo prosimy przynieœæ œwiece z okapnikiem.

2 7



Jak  dobrze  prze¿yæ  Mszê  œwiêt¹?

O Mszy œwiêtej mówi siê czêsto, ¿e ma
byæ ona – a zw³aszcza ta niedzielna –
najwa¿niejszym wydarzeniem nie tylko
ca³ego dnia, ale i równie¿ ca³ego tygo-
dnia. Jeœli chcemy dobrze przygotowaæ
siê do niej, musimy wczeœniej spróbowaæ
umiejscowiæ j¹ w swoim dniu. Msza nie
mo¿e byæ traktowana jako jedna z wielu
czynnoœci, która wydarzy siê, gdy bêdzie-
my mieli czas.

 Kiedy ju¿ wyznaczymy czas na Mszê,
warto zadbaæ jeszcze o kilka szczegó³ów
bezpoœrednio j¹ poprzedzaj¹cych. Pierw-
szym z nich jest post eucharystyczny na
godzinê przed Eucharysti¹. Ma on nam
przypominaæ, ¿e nie tylko nasze cia³o po-
trzebuje odpowiedniego pokarmu do
¿ycia, ale tak¿e i serce, a najlepszym po-
karmem serca jest w³aœnie Eucharystia.

Msza œwiêta jest spotkaniem z Bogiem.
Najwa¿niejszym, by dobrze i w pe³ni j¹
prze¿yæ, jest zadbanie o czyste serce.
Wa¿nym jest, aby  wyspowiadaæ siê
wczeœniej przed Msz¹ œwiêt¹ lub w inne
dni, by móc od pocz¹tku do koñca w pe³ni
œwiadomie, bez rozproszeñ, uczestniczyæ
we Mszy œwiêtej.

Msza œwiêta jest miejscem szczególnej
relacji Boga do cz³owieka. Ka¿de s³owo,
ka¿dy gest ma sens, coœ oznacza. Nie
wystarczy sama obecnoœæ na Mszy œw.
Aby Eucharystia by³a owocna, trzeba w
niej uczestniczyæ. Czêsto obwiniamy siê
za to, ¿e niezbyt uwa¿nie uczestniczyli-
œmy we Mszy œwiêtej.  Nasze myœli wci¹¿
nie s¹ nam pos³uszne. Jak zatem pora-
dziæ sobie z tym i lepiej uczestniczyæ w
liturgii? Oto kilka kroków do lepszego
prze¿ycia Mszy œwiêtej:

- Przede wszystkim wa¿ne jest wycisze-
nie. Powinniœmy przyjœæ na Mszê œwiêt¹
wczeœniej, aby mieæ czas na indywidu-
aln¹ modlitwê. 15 minut – to dobry czas,
by na spokojnie przyjœæ do koœcio³a, za-
j¹æ odpowiednie miejsce i pomodliæ siê
w ciszy i skupieniu. Warto równie¿ zo-

staæ jakiœ czas po jej zakoñczeniu.
- Wchodz¹c do œwi¹tyni, prze¿egnajmy

siê wod¹ œwiêcon¹, co przypomina
chrzest, obmywa nas i oczyszcza.

- S³owo „Eucharystia” oznacza dos³ow-
nie „dziêkczynienie”, mo¿e zatem to do-
bry pomys³ – zacz¹æ od podziêkowania
za to, ¿e na ni¹ dotarliœmy, ¿e znów do-
staliœmy ³askê bycia z Bogiem i ¿e On
zaraz przyjdzie do nas niewiarygodnie
blisko.

- Kolejn¹ rzecz¹, któr¹ warto zrobiæ
przed Msz¹, by dobrze przygotowaæ siê
do jej prze¿ycia, jest wczeœniejsze prze-
czytanie z uwag¹ i w spokoju czytañ z
Liturgii S³owa przeznaczonych na dany
dzieñ. Gdy je przemyœlimy, bêdziemy s³u-
chaæ ze zrozumieniem, a gdyby myœli
nam gdzieœ uciek³y, nadal bêdziemy wie-
dzieli jakie by³o odczytane S³owo Bo¿e.

- Wybór miejsca w koœciele jest dobro-
wolny. Jeœli przyjdziemy do koœcio³a 15
minut wczeœniej, mamy okazjê do tego,
by zaj¹æ dobre miejsce. Co to dobre miej-
sce w³aœciwie oznacza?  Eucharystia to
nie tylko to, co s³yszymy, ale tak¿e to, co
widzimy. Msza œwiêta sk³ada siê z wy-
powiadanych przez kap³ana i wiernych
s³ów, ale tak¿e z widzialnych znaków i
gestów. Dlatego szukaj¹c dobrego miej-
sca w koœciele, warto znaleŸæ takie, któ-
re daje przestrzeñ do swobodnej modli-
twy, gdzie czujemy siê dobrze, ale przede
wszystkim, gdzie jesteœmy na tyle blisko,
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w grudniu:
Adamczyk Bogumi³a, Piastów 16
Wrona Halina, Piastów 18
Nizio³ Maria, Piastów 7
Daniel Irena, Tysi¹clecia 1
Kajl Agnieszka, Piastów 26
Wilczko Alfred, B.Chrobrego 43
Tkacz Gra¿yna, Piastów 9
Matuszczyk Krystian, Piastów 16
Majcherczyk Janusz, B.Chrobrego 32
Wilczyñski Edward, B.Chrobrego 37
Serafin El¿bieta, Tysi¹clecia 9
Tomczyk Gabriela, B.Chrobrego 32
Krawiec Bogdan, Mieszka I 11
Skalska Marianna, Piastów 16
Fa³da Krystyna, Piastów 18
Andrzejak El¿bieta, Tysi¹clecia 13
Luka Lidia, Tysi¹clecia 19
Firlus Krystian, B.Chrobrego 37
Ludwiczak Edeltrauda, Tysi¹clecia 1
¯aliñski Tadeusz, Tysi¹clecia 47
Nieborak Stanis³aw, Tysi¹clecia 29

W grudniu i styczniu odeszli do Pana:

Wieczny odpoczy-
nek racz im daæ
Panie. A œwiat³oœæ
wiekuista niechaj
im œwieci.. Niech
odpoczywaj¹ w po-
koju wiecznym.
Amen.

w styczniu:
Kucharska Marianna, Mieszka I 15
Klyszcz Maria, Piastów 26
Dziurka Stefania, Piastów 9
Zapatka-Grzybek Alina, Tysi¹clecia 47
Sobieraj Cecylia, Tysi¹clecia 6
£agódka Stanis³aw, Tysi¹clecia 6
Henkelmann Marta, B.Chrobrego 13
Ga³kiewicz Czes³awa, B.Chrobrego 37
Yermolaiev Petro, Piastów 18
Popczyk Alicja, Piastów 7
Jaworski Alojzy, Piastów 18
Hons Anna, B.Chrobrego 37

Jak ju¿ wiadomo, 8 stycznia na naszym probostwie mia³o miejsce w³amanie.
Skradziona zosta³a niemal¿e ca³a kasa kolêdowa wspólnoty ministrantów,
któr¹ nasi ministranci otrzymywali od Was podczas odwiedzin duszpaster-
skich. Fundusze te mia³y s³u¿yæ celom integracyjnym, rekolekcyjnym oraz
rekreacyjnym naszej powiêkszaj¹cej siê wspólnoty s³u¿by liturgicznej.
Dlatego zwracamy siê do Was z proœb¹ o wsparcie piêniê¿ne wspólnoty
ministrantów, którego bêdzie mo¿na udzieliæ w przysz³¹ niedzielê 12
lutego przy wyjœciu z koœcio³a, po ka¿dej Mszy œwiêtej. Ju¿ teraz dziêku-
jemy za zrozumienie tej trudnej sytuacji i wszelkie wsparcie dla naszych
ministrantów.
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to prosi, po to wysz³a Mu naprzeciw.
Mocno wierzy, ¿e Jezus mo¿e wszystko
– co zechce i kiedy zechce. Nie ma w
Ewangelii drugiej równie pyskatej i upar-
tej kobiety jak Marta. I równie pe³nej
nadziei na to, ¿e z Jezusem wszystko siê
dobrze u³o¿y, choæby ju¿ le¿a³o w gro-
bie i cuchnê³o. Ale ¿eby móc sobie po-
zwoliæ na takie „pyskowanie” samemu
Bogu, trzeba byæ z Nim naprawdê bli-
sko. I bardzo Go kochaæ.



¿e widzimy o³tarz.
- W czasie Mszy s¹ momenty ciszy,

krótkie przerwy, takie jak:  akt pokuty,
wezwanie „módlmy siê”, ofiarowanie,
przeistoczenie, chwile przed i po komu-
nii, podczas których mo¿na u¿yæ w my-
œlach ró¿nych modlitewnych zwrotów.
Warto wczeœniej  o nich pomyœleæ, mog¹
to byæ zawsze te same, nasze osobiste
modlitwy i wezwania.

- W czasie Mszy wa¿ne jest nie tylko
skupienie, ale równie¿ nasze zaanga¿o-
wane uczestnictwo. Odpowiadajmy na
wezwania kap³ana, wspólnie, z radoœci¹
œpiewajmy pieœni. Œwiadome u¿ywanie
g³osu sprawia, ¿e myœl chêtniej pod¹¿a
za s³owami. A poza tym, jak napisa³ kie-
dyœ œwiêty Augustyn: „Ten kto œpiewa,
dwa razy siê modli”.

To tylko kilka refleksji, które mog¹ nam
pomóc w lepszym uczestnictwie we
Mszy œwiêtej. Ka¿dy z nas ma swoje w³a-
sne sposoby prze¿ywania  Mszy œwiêtej,
bo i relacja ka¿dego z nas z Bogiem jest
inna, indywidualna. Joasia

24.01. – O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. W ciszy przed
Najœwiêtszym Sakramentem rozwa¿ali-
œmy Psalm 34, a nastêpnie modlitw¹
„echa” uwielbialiœmy Pana Jezusa i za-
wierzaliœmy wszystkie sprawy osobiste,
parafii, Koœcio³a, Ojczyzny i ca³ego œwia-
ta.

26.01. – O godz.18.45 w salce nr 1 od-
by³o siê spotkanie cz³onków ̄ ywego Ró-
¿añca i Apostolstwa Dobrej Œmierci. Ks.
Piotr na spotkaniu podsumowa³ temat: „
Tygodnia Modlitw o Jednoœci Chrzeœci-
jan”.

Drogi Bracie, droga Siostro spróbuj
w³¹czyæ siê w modlitwê ró¿añcow¹ ze
wspólnot¹. Zapraszamy na comiesiêcz-
ne spotkania, w ostatni czwartek miesi¹-
ca.

28.01. – Po porannym sprz¹taniu ko-
œcio³a, w salce nr 2, Diakonia Porz¹dko-
wa spotka³a siê z ks. Proboszczem na
wspólnym kolêdowaniu.

Zapraszamy w soboty po porannej Mszy
œw. do pomocy przy sprz¹taniu koœcio³a.
Ka¿da para r¹k jest niezbêdna. Czekamy
na Ciebie!        Bo¿ena S.

Garderoba Najœwiêtszej Panny
Gdy bez ma³a rok temu w krakowskiej

bazylice œw. Trójcy ze s³yn¹cego ³aska-
mi obrazu œw. Dominika zdjêto tzw. „su-
kienki”, wielu znawców sztuki sakralnej
i „zwyk³ych” wiernych odetchnê³o z ulg¹.
Nareszcie! Nareszcie mo¿na ogl¹daæ
Œwiêtego bez dodatków barokowych,
niepasuj¹cych do pierwotnego malowi-
d³a. Tzw. „sukienki” to zwykle srebrna
lub z³ota blacha (lub tylko posrebrzana
lub poz³acana), uformowana na kszta³t
odzienia, czyli „sukni” w³aœnie. W do-
bie baroku czêsto zdobiono takimi suk-
niami wizerunki Matki Bo¿ej lub Œwiê-
tych.

Któ¿ z nas nie zna tych obrazów? Mat-
ka Boska Ostrobramska, Ró¿añcowa,
Korbielowska, Latyczowska, Bia³ynicka,
Piotrkowska, Czerwiñska… No i, oczy-
wiœcie - Czêstochowska, która sukienek

ma kilka. A co jedna, to bogatsza.
Znamy te wizerunki od dziecka. I pa-

miêtamy je w³aœnie tak: z sukienkami.
Sk¹d wzi¹³ siê obyczaj nak³adania na

wizerunki Maryjne (na te - przede wszyst-
kim) z³otych lub srebrnych blach? Histo-
rycy sztuki utrzymuj¹, ¿e przyby³ do nas
z Rusi – to w³aœnie tam zdobiono ikony
kosztownymi ok³adzinami. A ¿e Rzecz-
pospolita mia³a niema³o kontaktów ze
Wschodem, zwyczaj do nas przywêdro-
wa³ i siê zakorzeni³. Poza tym, bardzo od-
powiada³ mentalnoœci i gustom ludzi epo-
ki sarmackiej. Sarmata uwa¿a³ siê
wprawdzie za duchowego spadkobiercê
Grecji i Rzymu, ale to Wschód impono-
wa³ mu w zakresie sztuk - nazwijmy to –
dekoracyjnych. Polska szlachta kocha³a
orientalny zbytek. Z³otolite pasy s³uckie,
adamaszkowe ¿upany i kontusze, safia-
nowe buty, karabele wysadzane klejno-
tami, tkane kobierce, bogato zdobione
rzêdy koñskie – panowie bracia lubowa-
li siê w orientalnej estetyce.

Skoro taki Potocki, Branicki, Sapieha,
Rzewuski, Lubomirski czy Lanckoroñski
chadza³ w z³ocie, to czy¿ tym bardziej
nie powinna „chadzaæ” w z³ocie Naj-
œwiêtsza Panna?

A wiêc fundowa³ jeden z drugim suk-
nie Matce Najœwiêtszej i dawa³ ze szcze-
rego serca – najczêœciej jako wotum
dziêkczynne za jak¹œ wygran¹ bitwê czy
kampaniê wojenn¹, za odzyskane zdro-
wie czy inny cud. Dziœ mo¿emy byæ znie-
smaczeni takim „zbytkiem”. Czy to po-
trzebne? Ale przecie¿, cz³owiek to nie
czysty duch, bez cia³a. Cz³owiek to cia³o
i dusza – nasz¹ mi³oœæ wyra¿amy Panu
Bogu nie tylko przez duchowe dary. Taki
Sarmata dawa³, co mia³ najcenniejszego
i co, jego zdaniem, by³o najpiêkniejsze –
srebro i z³oto.

Nie zabierajmy sukien Matce Bo¿ej jak
œwiêtemu Dominikowi! Jej Samej nie do-
daj¹ niczego, ale nam pomagaj¹ wyraziæ
nasz¹ mi³oœæ.     G.P

Migawki z ¿ycia naszej parafii

Spotkania z Ewangeli¹
œw. Jana

4 5

J 9, 30-34 „…Bóg wys³uchuje ka¿de-
go, kto jest czcicielem Boga i pe³ni Jego
wolê.”...

„Nie przyszed³em powo³aæ sprawiedli-
wych ale grzeszników” – mówi Jezus w
innym fragmencie Ewangelii. Tak,
grzeszników: tego niewidomego, mnie,
Ciebie. Jednak dopiero uznanie swojego
grzechu sprawia, ¿e otwieraj¹ siê ramio-
na mi³osiernego Boga i pojawia siê pra-
gnienie, aby byæ czcicielem Boga i pe³-
niæ Jego wolê. Nawet jeœli inni bêd¹
chcieli ciê wyrzuciæ ze swojego ¿ycia,

gdy bêd¹ ci wmawiaæ, ¿e do niczego siê
nie nadajesz, bo jesteœ grzesznikiem, gdy
twoje odpowiedzi nie bêd¹ pasowa³y do
ich oczekiwañ – to w oczach Boga jesteœ
inny. Bo On patrzy inaczej – patrzy ocza-
mi serca. On widzi twój grzech – ale te¿
ca³e dobro, które jest w tobie.

J 9, 35-41 „…«Wierzê Panie! I odda³
Mu pok³on”...

Faryzeusze s¹ z Jezusem. Trochê siê ich
tam nie spodziewamy – wydaje siê nam,
¿e to raczej uczniowie powinni byæ ko³o
Niego. Ich obecnoœæ zmienia trochê spoj-
rzenie na dialog Jezusa z uzdrowionym.
Bo to ju¿ nie jest prywatna rozmowa; to
jest publiczne wyznanie wiary. To takie
pytanie wprost. Czy skoro tyle siê z nimi
nau¿era³eœ, zmêczy³eœ t³umaczeniem, czy
gdy powiedzieli ci tyle niemi³ych s³ów,
wci¹¿ Mi wierzysz ? I niewidomy mówi:
Wierzê. W Ciebie wierzê, jakkolwiek byœ
siê nazwa³, Mesjaszem, Synem Cz³owie-
czym – Ty to Ty, ten który mnie uzdro-
wi³. Wierzê Ci. Jest te¿ w tej historii przy-
tyk do faryzeuszów, którzy pilnie s³u-
chaj¹ i od razu wy³apuj¹, ¿e to do nich, o
nich. I mamy dwie postawy. Postawê
cz³owieka, który doœwiadczy³ cudu i wie-
rzy, bo go doœwiadczy³, i postawê ludzi,
którzy widzieli cud i jego „Autora” maj¹
pod rêk¹, którzy s¹ œwiadomi swojej nie-
wiary – ale nie zmieniaj¹ zdania. Nie
wierz¹. Obyœmy czêœciej odnajdywali siê
w tej pierwszej.

J 11, 17-27 „…Kto we Mnie wierzy,
to choæby umar³ ¿yæ bêdzie...”

Œwietny jest ten dialog Jezusa z Mart¹.
Marta wybiega Jezusowi na spotkanie,
zawiedziona. On nie spieszy³ siê. £azarz
umar³. Marta jednak wci¹¿ wierzy, ¿e
Jezus mo¿e wszystko. A gdy na pytanie
Jezusa odpowiada: „wierzê, ¿e jesteœ
Mesjaszem” – staje siê jasne, jak bardzo
jest uparta. Obietnice mesjañskie jasno
stawiaj¹ sprawê: umarli zmartwych-
wstaj¹! I Marta tego w³aœnie pragnie, o


