7.W piątek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. pierwszopiątkową. Wcześniej o godz. 16.00 spowiedź św. dla dzieci. Wieczorem,
o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. pierwszopiątkową sprawowaną do
NSPJ w intencjach wszystkich rodzin. Podczas Mszy św. rozważymy konferencję nt. Akt pokuty. „Tę chwile czasu poświeciłam modlitwie o światło Ducha
Świętego, aby mi dał poznać całą nędzę, jaką jestem”. Kolekta zbierana w czasie Mszy św. będzie przeznaczona na biedne rodziny.
8.Rodziny, które chcą włączyć się w Domowy Kościół, zapraszamy na spotkanie
organizacyjnew I piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej do salki nr 2.
9.Zapraszamy całą młodzież naszej parafii na Mszę św. młodzieżową w I piątek miesiąca o godz. 18.00. Wcześniej, o godz. 17.15 okazja do spowiedzi św.
10. Bierzmowańców zapraszamy po odbiór "Słowa", które znajduje się przed ambonką
w koszyku Jednocześnie zapraszamy na kolejne spotkanie formacyjne 5.10. Które rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18.00 w kościele. Przypominamy też o odpowiedzialności za
dobre przygotowanie do sakramentu. Zaś rodziców kandydatów do bierzmowania zapraszamy na obowiązkowe spotkanie 6 października w sobotę po Mszy św. wieczornej
około godz. 18.45.
11. W sobotę zapraszamy na Mszę św. w intencji wszystkich czcicieli Niepokalanego
Serca NMP, którą odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy św. Nabożeństwo do MB.
12.W sobotę o godz. 10.00 w salce Spotkanie Dzieci Maryi - zapraszamy wszystkie
dzieci Szkoły Podstawowej, które chciałyby włączyć się w tę grupę parafialną.
13.W sobotę (6.10) o godz. 16.00 Msza św. chrzcielna oraz w intencji dzieci obchodzących I rocznicę Chrztu św. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na katechezę w piątek o godz. 18.45 do salki nr 2.
14.W poniedziałek (08.10) organizowana jest pielgrzymka parafialna do MB Szkaplerznej w Czernej. W programie: msza św. zwiedzanie sanktuarium, nabożeństwo drogi k
rzyżowej, obiad i czas wolny. Wyjazd o godz. 8.30 z parkingu przy kościele, a powrót ok.
godz. 17.00. Koszt - 40 zł. (z obiadem). Zapisy w Kancelarii Parafialnej.
15.W przyszłą niedzielę (Pierwsza niedziela miesiąca) po Mszy św. o godz. 11.00
zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa. Również w inne dni istnieje możliwość takiego błogosławieństwa po
uprzednim poinformowaniu kapłana.
16. Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne
podziękowania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały
kościół. W przyszłą sobotę o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne składane
dzisiaj na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach.
KONTA BANKOWE:
Na remont kościoła:

Bank Śląski - 42 1050 1214 1000 0023 1548 9068
z tytułem wpłaty - „na cele kultu religijnego”
Na budowę cmentarza: PKO - 74 1020 2313 0000 3102 0189 6703
z tytułem wpłaty - „budowa cmentarza”
Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża św. i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych,
40-877 Katowice, ul. Mieszka I 6, tel. (32) 254 74 00
Strona www i facebook : parafiatd.archidiecezja.katowice.pl
Wyszukiwanie zmarłych na cmentarzu: katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com

Gazetka Rzymskokatolickiej Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych w Katowicach
30 wrzeœnia 2018

nr

801

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja Was pokrzepię” (Mt 11,28)
Szukasz i pragniesz - to dobrze. Jezus
również szuka, pragnie i czeka z utęsknieniem na Ciebie każdego dnia. Wygląda Ciebie, by mógł w ferworze twoich obowiązków choć przez chwilę pobyć z Tobą - umiłowanym swoim dzieckiem. Porzuć obawy i przyjdź, zakosztuj tego spotkania.
Ja spróbowałam i pragnienie spotykania się z Nim stało się coraz głębsze.
Ty i On - to zrodzi relację, której nie
będziesz mógł(a) się już więcej oprzeć.
Takich ludzi jest już w naszej parafii
ponad 100.
Oni również czekają na Ciebie
w każdy pierwszy czwartek
miesiąca o godz. 18.00
na wspólnej Eucharystii,
a po niej na spotkaniu w salce nr 1.
Serdecznie zapraszam w imieniu całego Bractwa Adoracji Najświętszego
Sakramentu oraz naszego opiekuna ks.
Bożena S.
Leszka Flisa.

RODZINA
- MIEJSCE PRZEBACZENIA
Nie ma idealnej rodziny. Nie mamy
doskonałych rodziców, nie jesteśmy
idealni, nie poślubiamy doskonałej osoby, nie mamy doskonałych dzieci.
Mamy skargi od innych. Byliśmy zawiedzeni nawzajem. Dlatego nie ma
zdrowego małżeństwa ani zdrowej rodziny bez wykonywania przebaczenia.
Przebaczenie jest niezbędne dla naszego zdrowia emocjonalnego i dla naszego duchowego przetrwania, bez przebaczenia rodzina staje się areną konfliktu i kary.
Bez przebaczenia rodzina zachoruje.
Kto nie przebacza, nie ma pokoju w duszy ani w komunii z Bogiem. Ból jest
trucizną, która zatruwa i zabija. Utrzymywanie bólu w sercu jest autodestruktywnym gestem. Ten, kto nie przebacza, staje się chory fizycznie, emocjonalnie i duchowo.
I dlatego rodzina musi być miejscem
życia, a nie śmierci; terytorium wyleczenia, a nie choroby; przebaczenia, a
nie poczucia winy.
Przebaczenie daje radość tam, gdzie
ból wywołuje smutek; i gdzie ból spowodował chorobę.
Papież Franciszek

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW

(01 - 07 PAŹDZIERNIKA 2018)

PONIEDZIAŁEK (01.10.2018 r.) - Wspom. św.Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dK
7.00 1/za dusze w czyśćcu cierpiące (intencje ze skarbonki)
2/z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MB
i dary Ducha Św. dla Krzysztofa i Joanny w 30 r. śl.
7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + męża Rudolfa Wojciechowskiego w 8 r. śm., ++ rodziców i teściów,
rodzeństwo i krewnych
2/za + ojca Edwarda Dębskiego w 2 r. śm.
WTOREK (02.10.2018 r.) - Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów
7.00 1/za ++ rodziców: Łucję i Alojzego Loch oraz ++ z rodzin: Loch i Gandyk
2/w intencji Weroniki i Piotra, aby wypełniła się wola Boża w ich życiu, aby Jezus
Chrystus zanurzył ich w swoich ranach i obmył ich swoją Przenajświętszą Krwią
7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + Jana Wiewiórę w 1 r. śm.
2/w intencji Julii z ok. 11 r. ur., dziękując za dar życia i otrzymane łaski,
prosząc o zdrowie duszy i ciała oraz o opiekę MB i Anioła Stróża
3/za + Małgorzatę Kulejewską (od sąsiadów z parteru)
18.45 - Modlitwa uwielbienia
ŚRODA (03.10.2018 r.) - Dzień powszedni
7.00 1/za+Jana Rumińskiego w 31 r. śm.,+Bronisławę Rumińską,++rodziców i krewnych
2/do Ducha Św. o łaskę wiary w pewnej intencji
7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + Michalinę Wilk i jej ++ rodziców: Helenę i Michała
2/za + matkę Wandę i jej ++ rodziców
3/za ++ Krystynę i Władysława Bazan (od sąsiadów z B.Chrobrego 38)
CZWARTEK (04.10.2018 r.) - Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
7.00 - za + ojca Józefa, + mamę Helenę, ++ rodz: Antosia i Antka, + siostrę Czesławę
z mężem, +brata Eugeniusza z żoną, ++babcie i dziadków i dusze w czyśćcu cierp.
7.30 - Różaniec
12.00 - o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/w intencji służby liturgicznej i Bractwa Adoracji oraz ich rodzin
2/za++rodz.: Teresę i Antoniego, + siostrę Annę, ++ brata Andrzeja i bratową Grażynę
3/za + Bronisława Bańczyk (od lokatorów z Tysiąclecia 25)
PIĄTEK (05.10.2018 r.) -Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dz.
7.00 - za+ojca Antoniego,+mamę Helenę,+córkę Krystynę,++synów: Eryka i Tadeusza
7.30 - Różaniec
16.30 - Msza św. szkolna: za+Józefa Ziemnik (od kuzyna Władka Burdackiego z rodziną)
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin
2/w intencji młodzieży i bierzmowańców
3/za + Marię Ligęzka (od Stasiowskich z rodziną z Okonina)
SOBOTA (06.10.2018 r.) - Dzień powszedni
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6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 1/w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
2/za + Marię Ligęzka (od Józefa i Marii Ligęska ze Stasiówki)
16.00 - Msza św. Chrztów: Brzdąk-Dewalska Maja, Niedbała Lena, Hajduk Franciszek.
Maślanka Antonina, Grabowski Oliwier, Mizgała Antonina, Kowalski Ryszard, Górka
Filip, oraz w I rocznicę sakramentu Chrztu: Napióra Tymon, Maślanka Emilia
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za ++ rodziców: Andrzeja i Katarzynę Szywaczów, ++ braci: Stefana i Mieczysława, ++ bratową Leokadię i bratanka Andrzeja, ++ Wojciecha i Magdalenę Słaboniów, ++ Józefa i Jana Słaboniów
2/za + męża Andrzeja Rudnego w 1 r. śm. (od żony i syna)
NIEDZIELA (01.10.2018 r.) - XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
7.30 - w intencji Marii i Józefa z ok. 50 r. śl., z podziękow. za dotychczasowe łaski,
z prośbą o Bożą opiekę, błog. i zdrowie dla jubilatów i rodziny (Te Deum)
9.30 - w intencji członków Grupy Żywego Różańca, aby wierni modlitwie różańcowej otrzymywal potrzebne łaski za wstawiennictwem MB Różańcowej
11.00 - za Parafian
12.30 - w intencji Piotra Czuczeło z ok. 18 r. ur., z podziękow. za otrzymane łaski, z prośbą
o dalszą Bożą opiekę, błogosławieństwo i dary Ducha Św. (Te Deum)
16.15 - Nabożeństwo różańcowe
17.00 - w intencji Anny i Grzegorza Jankowskich z ok. 30 r. śl., dziękując za wspólnie przeżyte lata, prosząc o potrzebne łaski dla nich i synów
20.00 - za ++ rodziców: Leona i Albinę w 10 r. śm.
Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE

(30 września 2018)

1.Od poniedziałku (1.10) rozpoczynamy październik. Zapraszamy na nabożeństwa
różańcowe, które odprawiamy w tygodniu o godz. 17.15, zaś w niedziele
o godz. 16.15. Zachęcamy do udziału i przypominamy o możliwości zyskania
odpustu zupełnego przez wypełnienie tej pobożnej praktyki.
2.We wtorek o godz. 16.30 odbędzie spotkanie Zespołu Charytatywnego. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pragną służyć wśród naszych chorych oraz
zajmować się celami charytatywnymi w naszej wspólnocie parafialnej.
3.W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
4.W czwartek przez cały dzień będzie wystawiony Najświętszy Sakrament.
O godz. 12.00 odprawimy Mszę św. w intencji nowych powołań kapłańskich
i zakonnych z naszej parafii. Zaś o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św.
w intencji służby liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów,
organistów i panów pełniących posługę kolektowania, Bractwa Adoracji oraz ich
rodzin. Po Eucharystii spotkanie Bractwa Adoracji w salce nr 1.
5.W czwartek (4.10), po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.
6.Osoby, które w ubiegłych latach, z różnych powodów, nie przystąpiły do
sakramentu bierzmowania a są zainteresowane przygotowaniem i pogłębie niem relacji z Chrystusem, zapraszamy na spotkanie w czwartek (4.10.) po Mszy
św. wieczornej w Kościele.
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Ksiądz Michał Sopoćko wygłosił wówczas kazanie o Bożym Miłosierdziu.
Zasadniczym zadaniem, jakie powierzył
Pan Jezus św. Siostrze Faustynie, było
przekazanie Kościołowi i światu orędzia
Miłosierdzia, które jest przypomnieniem
biblijnej prawdy o miłości miłosiernej
Boga do każdego człowieka. Dzięki św.
Faustynie mamy: obraz Jezusa Miłosiernego z napisem „Jezu, ufam Tobie”, koronkę do Miłosierdzia Bożego, Godzinę
Miłosierdzia (godzina 15, w której Jezus
umarł na krzyżu), litanię oraz Święto
Miłosierdzia Bożego w II Niedzielę Wielkanocną.
Siostra Faustyna została beatyfikowana w 1993 r., a ogłoszona świętą 30
kwietnia 2000 r. Uroczystość kanonizacji przypadła w II Niedzielę Wielkanocną, którą św. Jan Paweł II ustanowił
wtedy świętem Miłosierdzia Bożego.
Relikwie św. siostry Faustyny znajdują
się w Krakowie-Łagiewnikach w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. W naszej
Parafii również mamy jej relikwie i możliwość ich czczenia, co najmniej raz w
miesiącu (w III piątek miesiąca) w czasie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego.
Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą
Pan Jezus podyktował św. Faustynie w
języku polskim, jest odmawiana na całym świecie. Jest to obecnie najbardziej
znana modlitwa do Miłosierdzia Bożego, przez którą wierni wypraszają wiele
łask. W naszym kościele odmawiana jest
codziennie o godz. 15.00
Św. Jan Paweł II w czasie kanonizacji
powiedział: „Ty zaś, Faustyno, darze
Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla całego Kościoła, wyjednaj nam,
abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia, pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli o nim
braciom... My dzisiaj powtarzamy twoją
modlitwę ufnego zawierzenia i mówimy
z niezłomną nadzieją: Jezu, ufam Tobie”.
D.M.
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Nabożeństwa Różańcowe
w tygodniu o godz. 17.15
w niedziele o godz. 16.15.

Tyle razy Matka Święta,
Do Modlitwy nas wzywała,
I Matczyną swoją Ręką,
Nam Różaniec podawała.
Już w Fatimie dzieciom głosi,
Niepokalane poczęcie,
O Różaniec bardzo prosi,
By wymodlić pokój, szczęście.
Matka Boża dobrze wie,
Że Modlitwa różańcowa,
Wielkim egzorcyzmem jest,
I dlatego do nas woła:
„Moje dzieci ukochane,
Chcecie ze mną świat naprawić?
Odmawiajcie więc Różaniec,
By lud grzeszny Bóg chciał zbawić.
By nie było nigdy wojny,
Ni zawiści, ni zazdrości,
Żeby nastał czas spokojny,
By lud boży żył w Miłości.”
Przynaglona Jej wezwaniem,
Przed Oblicze Matki stawam,
Biorę w rękę swą Różaniec,
Wraz z innymi Go odmawiam.
Wiem, że w dłoniach trzymam skarb,
Którym jest Różaniec mój,
Bo w cierpienia różnych barw,
Pokonuję strach i ból.
Tak zdrowaśkę, za zdrowaśką,
Wraz z paciorkiem przesuniętym,
Cieszę się Mateńki Łaską,
Bo me życie czyni świętym.
Lidia Szymanowska

Katechumenat (1)
Papież Jan Paweł II zachęcał nas do
odnowienia naszej świadomości wiary.
Jest to jeden z elementów naszego wkraczania w nowe tysiąclecie. Kiedyś tam
zostaliśmy ochrzczeni, mniej lub więcej
skorzystaliśmy z katechezy, czasem
uczestniczymy w różnych spotkaniach
formacyjnych, słuchamy kazań,....
mimo to w naszym życiu pojawiają się
pytania o rzeczy proste. Postanowiliśmy
zatem podjąć próbę pisania prosto o.......
rzeczach oczywistych, a jednak...
MYŚL O BOGU
Urodziliśmy się i wychowano nas w
kulturze chrześcijańskiej, w wierze rzymsko-katolickiej i takiej, a nie innej rzeczywistości życia parafialnego. Czasem
jednak sami zaczynamy zadawać sobie
pytanie o naszą tożsamość wiary, czasem
jesteśmy do tego zmuszeni przez konfrontację z poglądami niewierzących,
innowierców lub członków sekt. Od czego więc zacząć ?
Najbardziej podstawowa jest odpowiedź na pytanie : Czy ja w ogóle uznaję
istnienie Istoty Wyższej, niematerialnej,
Absolutu, Boga ?
Większość z nas znacząco popuka się
w głowę i powie głupie pytanie – no jasne, że uznaję ! Zauważmy jednak, że jest
to odpowiedź bardzo powierzchowna, tak
z przyzwyczajenia. Kiedy bowiem przychodzi nam powiedzieć o tej Istocie coś
bliższego brakuje nam umiejętności jej
określenia.
W tym wypadku okazuje się pomocne
przemyślenie pytań o początek, koniec i
sens naszej egzystencji.
Początek – niknie w mroku poznawczo
niedostępnych sfer początku Kosmosu.
Śledząc teorie naukowe można – idąc
wstecz – utworzyć taki schemat:
Człowiek i wszystkie Naczelne obecnie żyjące mają jednego wspólnego praprzodka / NIE MAŁPĘ !!!!!/ - Życie na

ziemi wywodzi się ze środowiska wodnego – Kosmos „rozpręża” się, a zatem
gdzieś, kiedyś zaczął istnieć – i tu pytamy co dalej, a raczej co wcześniej? Zwolennicy ateizmu mówią, że wcześniej
była jakaś Siła Stwórcza, bliżej nieokreślona Natura, z której wszystko wychodzi i , ku której zmierza. My jednak pytamy: Czy jakaś „martwa” Natura mogła
stworzyć „Kogoś” to znaczy „osobę”,
istotę myślącą, decydującą o sobie,
zdolną do uczuć, szczególnie miłości ?
Z doświadczenia wiemy, że każdy twórca wkłada w swe dzieło odrobinę siebie i
nie potrafi stworzyć czegoś całościowo
doskonalszego od siebie /całościowo –
bo człowiek potrafi stworzyć komputer
więcej pamiętający, łączący ze światem
itp., ale ten komputer nie potrafi rozpłakać się nad starym modelem wychodzącym z użycia/. Zatem początek „ktosiowi”- człowiekowi mógł dać tylko KTOŚ,
miłości – MIŁOŚĆ, myśleniu – ROZUM.
Bóg więc jest Doskonałym KIMŚ-Osobą,
Doskonałą Miłością i Rozumem.
Koniec – uznając takiego Boga za początek, wiem, do Kogo zmierzam.
Sens – łączy się z końcem. Zauważmy,
że ludzie są, mniej lub bardziej – ale zawsze nastawieni na zapewnienie sobie
nieśmiertelności. „Idee Lenina wiecznie
żywe” są dobitnym tego dowodem. Pragniemy zapisać się w kronikach historii,
pragniemy by uznano nasze dokonania,
mimo, że sami mówimy o beznadziejnej
przyszłości dajemy życie naszym dzieciom i pragniemy w nich dostrzegać
naszą kontynuację – o popatrz cały tatuś
! Czemu miałyby służyć nasze ziemskie
zmagania gdyby po iluś latach życia, w
tym jednej trzeciej nauki, jednej trzeciej
pracy i jednej trzeciej daj Boże! zdrowej
emerytury, zostałby po nas pomnik, który wcześniej czy później zwalą, zakurzona książka, po którą mało kto sięgnie lub
dzieci, które nie chcą korzystać z do3

świadczenia „staruszków”. Wszystko to
jednak ma sens wtedy, gdy nasze ziemskie życie znajdzie kontynuację i dopełnienie w życiu wiecznym. Tam jednak
potrzebny jest Bóg – Osoba, bo z
„martwą naturą” nie da się wiecznie żyć.
W tym momencie trzeba również zapytać o nasze wyobrażenia o tym przyszłym
życiu. Często pozostają one na poziomie
nudnego nieba z „chórami anielskimi
wyśpiewującymi bez końca muzykę klasyczną” i zdecydowanie ciekawszego
piekła, gdzie się przynajmniej coś interesującego dzieje. Są to dziecinne obrazki, które mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. Prawdziwe niebo i piekło
poznajemy z Pisma Świętego ale „o tym
potym”. Na obecnym etapie naszych rozważań ważne jest abyśmy sercem przyjęli istnienie Boga i poznawszy Go szczerze zapragnęli spotkania z Nim i wiecznego życia bez choroby, cierpienia i
śmierci.
Może nasze rozumowe dociekania o
Bogu komuś pomogą. Jest jednak jeszcze inna droga. Moja babcia wiedziała i
czuła, że Bóg jest, wierzyła w Niego i na
tej ziemi bez haseł i transparentów starała się tak postępować aby osiągnąć zbawienie, którego gorąco pragnęła, którego z nadzieją i miłością oczekiwała i stało się .........Zasnęła w Panu !
xxx

dzona krótkim wprowadzeniem ks. Dawida nt. „Duchowość w białych rękawiczkach”. Podczas modlitwy rozważaliśmy fragmenty Ewangelii J 8,1-11; J
20,11-16; Łk 23,39-43. Spotkania wtorkowe nie są dla wybranych, lecz dla
wszystkich, którzy pragną jeszcze bardziej zbliżyć się do Jezusa.
19.09. - O godz. 18.45 w salce nr 1 został
wyświetlony film pt. „Siła modlitwy”.
20.09. - O godz. 18.45 w salce nr 1 odbyło
się spotkanie Duszpasterstwa Mężczyzn.
21.09. - Odbyło się spotkanie Domowego Kościoła. Podczas spotkania wybrano nową parę animatorów oraz zostały ustalone tematy na nowy rok duszpasterski i termin wyjazdu rekolekcyjnego.
Wszystkie małżeństwa pragnące odkrywać i pogłębiać miłość do Boga oraz
współmałżonka prosimy o kontakt z naszym opiekunem ks. Dawidem Majką
Bożena S.

BIEDACZYNA Z ASY¯U

„O Panie, uczyń z nas
narzędzia Twojego Pokoju Abyśmy siali miłość,
tam gdzie panuje nienawiść Wybaczenie, tam
gdzie panuje krzywda
Jedność, tam gdzie panuje zwątpienie Nadzieję,
Migawki z ¿ycia naszej parafii tam gdzie panuje rozpacz
Światło, tam gdzie panuje mrok Radość,
17.09. - O godz.18.45 w kaplicy Św. tam gdzie panuje smutek. Spraw abyśmy
Józefa Diakonia Liturgiczna spotkała się mogli Nie tyle szukać pociechy, co poz ks. Proboszczem. Spotkanie miało cha- ciechę dawać Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć Nie tyle szukać miłości
rakter organizacyjny.
18.09. - O godz. 18.45 w kaplicy Św. co kochać Albowiem dając, otrzymujeJózefa swoje spotkanie z ks. Probosz- my Wybaczając, zyskujemy przebaczeczem mieli Nadzwyczajni Szafarze Ko- nie A umierając rodzimy się do wiecznemunii Św. Na początku spotkania ks. Pro- go życia.”
Kilkaset lat temu w środkowych Włoboszcz przywitał 2 nowych Szafarzy, a
następnie zostały omówione sprawy or- szech wydarzyło się coś, co do dnia dzisiejszego nie pozostawia nikogo obojętganizacyjne.
Również w tym dniu po Mszy św. roz- nym. Według tradycji tuż koło kościoła
poczęła się modlitwa uwielbienia poprze- świętego Damiana w Asyżu ukrzyżowa4

ny Chrystus na krzyżu ożył i zwrócił się
do świętego Franciszka słowami „Franciszku, idź i napraw mój Kościół, który,
jak widzisz, cały jest w ruinie".
Dla Franciszka oznaczało to całkowitą
zmianę swojego życia. Z dnia na dzień
zrezygnował z bogactwa (co zresztą
skonfliktowało go z zamożnym ojcem) i
rozpoczął pracę wśród najuboższych.
Naturalną konsekwencją jego wyboru
jest miłość do wszystkich stworzeń – Jan
Paweł II ogłosił go patronem ekologów.
Franciszek w słowach Chrystusa dostrzegł wezwanie do wyzbycia się przez
Kościół nie tylko dóbr materialnych, ale
także władzy, która niestety deprawowała także osoby duchowne. Starał się, by
reguły zakonu, który założył razem z
przyjaciółmi wyraźnie podkreślały życie
wśród najbiedniejszych w pełnej pokorze i ubóstwie
Współczesny Kościół także boryka się
z wieloma trudnościami. Może więc
przyjęcie klika lat temu przez papieża
imienia „Biedaczyny z Asyżu” jest symbolem przemian, nad którymi powinien
zastanowić się każdy z nas.
A.P.

Dar Bo¿y dla naszych czasów
– œw. Siostra Faustyna
Znana przede
w s z ys t ki m,
jako głosicielka kultu Miłosierdzia Bożego i autorka
Dzienniczka, w którym opisała swoje
duchowe i mistyczne doświadczenia.
Św. Faustyna (1905-1938) – Maria,
Helena Kowalska pochodziła z rodziny
ubogich rolników ze wsi Głogowiec w
powiecie łęczyckim. Od najwcześniejszych lat czuła powołanie do życia zakonnego. Kilkakrotnie prosiła rodziców
o pozwolenie na wstąpienie do klasztoru, ale oni kategorycznie odmawiali.

Gdy w 1924 r. miała wizję cierpiącego
Chrystusa, który skarżył się, że Go zwodzi, bez zgody rodziców wyjechała do
Warszawy, by szukać miejsca w klasztorze. W 1925 r. została przyjęta do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. Przez 13 lat przebywała w różnych domach Zgromadzenia
(w Warszawie, Płocku, Wilnie i Krakowie) i zawsze posłuszna, pełniła różne
obowiązki, między innymi obowiązki
kucharki, sprzedawczyni w sklepie,
ogrodniczki i furtianki. Chorowała na
gruźlicę płuc i przewodu pokarmowego.
Bardzo cierpiała w wyniku choroby i jako
dobrowolna ofiara za grzeszników.
Doświadczyła też wielu nadzwyczajnych łask: objawień, ekstaz, daru bilokacji, ukrytych stygmatów, czytania w
duszach ludzkich, mistycznych zrękowin
i zaślubin. Nie miała łatwego życia.
Uznawana była za osobę fantazjującą i
histeryczkę, która podtrzymuje przekonanie o swoich nadprzyrodzonych kontaktach po to, by wymówić się od ciężkiej pracy. Poddawano ją badaniu psychiatry.
W 1931 r. Faustyna po raz pierwszy ujrzała Pana Jezusa Miłosiernego. Otrzymała wtedy polecenie namalowania takiego obrazu, jak ukazana jej postać Zbawiciela, oraz publicznego wystawienia go
w kościele. Przez dwa lata, zanim poznała bł. ks. Sopoćko, chodziła bezradnie z
powierzonym jej zadaniem i szukała
malarza, a spowiednicy tłumaczyli jej, by
malowała obraz Jezusa w swej duszy.
Od 1933 r. spowiednikiem i kierownikiem duchowym świętej Faustyny Kowalskiej był bł. ks. Michał Sopoćko.
Dzięki jego staraniom obraz Pana Jezusa Miłosiernego został namalowany i
wystawiony w oknie Ostrej Bramy w
Wilnie w 1935 r. Uroczystość ta zbiegła
się z pierwszą niedzielą po Wielkanocy,
tzw. niedzielą przewodnią, która na polecenie Chrystusa, miała być przeżywana, jako święto Miłosierdzia Bożego.
5

