my konferencję nt. Pod wpływem Ducha św. naśladujemy Chrystusa Ukrzyżowanego.
6.W środę (10.10) o godz. 16.30 w salce katechetycznej nr 2 odbędzie się spotkanie Grupy Nauczycieli, na które zapraszamy także chętne osoby, które zajmowały się kształceniem młodego pokolenia - mile będą widziane nowe twarze.
7.Wszystkich narzeczonych, którzy pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa
zapraszamy do sali Jana Pawła II na pierwszą naukę przedślubną w czwartek (11.10) o godz. 18.45. Kolejne nauki odbędą się: 18.10, 25.10 i 30.10.
8.Małżonków szukających wspólnoty – do wspólnej modlitwy, do dyskusji nad
sprawami wiary i życia – zapraszamy do Duszpasterstwa Małżeństw Spotkanie
w sali JP2 w piątek o godz. 19.00.
9.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z posługą sakramentalną w sobotę 13.10. Zgłoszenia prosimy kierować do czwartku włącznie do kancelarii lub zakrystii.
10.W sobotę (13.10) wspominamy dzień objawień Matki Bożej w Fatimie. Zapraszamy
wszystkich na ostatnie CZUWANIE FATIMSKIE, które rozpoczniemy o godz. 18.00
Mszą św. w intencji wszystkich czcicieli MB Fatimskiej. Podczas Mszy św. rozważymy
konferencję nt. Z Maryją w przyszłość. Po Eucharystii Godzina Fatimska, którą połączymy z nabożeństwem różańcowym. Wszystkie prośby i podziękowania do Matki Bożej
prosimy składać do skarbony przy wejściu do kościoła. Na nabożeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem.
11. W przyszłą niedzielę (14.10) obchodzimy XVIII Dzień Papieski pod hasłem: Promieniowanie ojcostwa Młodzież oazowa przed kościołem będzie zbierać ofiary materialne na
fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” - fundusz stypendialny na rzecz wyrównywania
szans edukacyjnych wybitnie uzdolnionej i ubogiej młodzieży. Stypendia przyznawane są
gimnazjalistom, licealistom i studentom.
12.Przy wyjściu z kościoła można odebrać deklarację na potrzeby naszego kościoła - na prace remontowe - kolejny witraż i Drogę Krzyżową w kościele
górnym. Będzie je można złożyć w przyszłą niedzielę - 14 paździenika.
13.Program Powrót i Odnowa to pomoc dla kobiet zmagających się z konsekwencjami aborcji. Składa się z 9 cotygodniowych spotkań w małych grupach. Jest okazją, by w atmosferze bezpieczeństwa i współczucia przyjąć uzdrowienie i odnowę. Może znamy osoby
cierpiące z tego powodu – weźmy dla nich ulotki dostępne z tyłu kościoła i zaprośmy na
kurs. Więcej informacji o kursie Powrót i Odnowa na stronie www.powrotiodnowa.org
14.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 potrzeby naszego kościoła.
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
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Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w
tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryji. Wyróżniamy 20 tajemnic
różańca, które dodatkowo podzielone są na 4 grupy: Tajemnice Radosne, Tajemnice
Światła, Tajemnice Bolesne i Tajemnice Chwalebne.
Tajemnice powinno się odmawiać
następująco:
-poniedziałek (tajemnice radosne)
-wtorek (tajemnice bolesne)
-środa (tajemnice chwalebne)
-czwartek (tajemnice światła)
-piątek (tajemnice bolesne)
-sobota (tajemnice radosne)
-niedziela (tajemnice chwalebne)
Różaniec tajemnice radosne
-Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
-Nawiedzenie świętej Elżbiety
-Narodzenie Pana Jezusa
-Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
-Odnalezienie Jezusa w Świątyni
Różaniec tajemnice światła
-Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
-Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

-Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
-Przemienienie Pańskie na górze Tabor
-Ustanowienie Eucharystii
Różaniec tajemnice bolesne
-Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
-Biczowanie Jezusa
-Cierniem ukoronowanie Jezusa
-Dźwiganie krzyża na Kalwarię
-Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
Różaniec tajemnice chwalebne
-Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
-Wniebowstąpienie Pana Jezusa
-Zesłanie Ducha Świętego
-Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny
-Ukoronowanie Maryi na Królową
nieba i ziemi

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW (08 -14 PAŹDZIERNIKA 2018 )

PONIEDZIAŁEK (08.10.2018 r.) - Dzień powszedni
7.00 1/za + żonę Marię, ++ rodziców z obu stron i + szwagra Tadeusza
2/za + męża Ryszarda Olszewskiego
7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin
2/za + męża i ojca Eugeniusza w 7 r. śm. oraz ++ z pokrewieństwa
18.45 - Katecheza Dorosłych
WTOREK (09.10.2018 r.) - Dzień powszedni
7.00 1/za ++ rodziców: Helenę i Pawła, + Wandę oraz + Jana Tomala
2/ za + Krzysztofa Prześrut (od wuja Edwarda z rodziną)
7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + męża Józefa w 14 r. śm., ++ rodziców: Franciszkę i Jacka, ++ Teresę i Tomasza,
+ syna Stanisława, + Grażynę, ++ braci: Jana i Stefana, ++ siostry: Helenę i Marię
2/w intencji Małgorzaty i Ryszarda z ok. 48 r. śl. z podzięk. Bogu i MB Nieust. Pomocy za wszystkie łaski, z prośbą o dalsze i błog. dla całej rodziny
18.45 - Modlitwa uwielbienia
ŚRODA (10.10.2018 r.) - Dzień powszedni
7.00 1/za ++ Zofię i Stefana, Zofię i Teofila oraz + Wernera, w kolejne rocznice śmierci
2/za ++ rodziców: Elżbietę i Bronisława, ++ z rodziny: Bednorz, Chwila
i Kania, z prośbą o radość życia wiecznego
7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe z błog. lurdzkim
18.00 1/za + ojca Jana Rogalskiego
2/za ++ rodziców: Zofię i Józefa Wilk,+męża Józefa Duda,++ dziadków: Froń i Wilk
CZWARTEK (11.10.2018 r.) - Dzień powszedni
7.00 1/za+m. Małgorzatę Kugler z ok.r.ur.,+ojca Józefa,++brata Karola i bratową Krystynę
2/za + Andrzeja Brzozowskiego w 3 r. śm.
7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za + Jacka Łosika w kol. r. śm. oraz ++ Mariannę, Helenę i Franciszka
Nowak, ++ Stanisława i Grzegorza Drab,++ z rodziny: Nowak i Więcław
2/w intencji Marka Curyło, dziękując Bogu za dar życia i otrzymane łaski,
prosząc o Boże błog. i opiekę MB oraz dary Ducha Św.
PIĄTEK (12.10.2018 r.) -Dzień powszedni
7.00 1/za ++ rodziców: Jana i Henrykę Curyło z prośbą o radość życia wiecznego
2/za+m. Karolinę w 10r.śm.,+o. Szczepana,+brata Jana,++szwagrów: Józefa i Karola
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7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo różańcowe
18.00 1/za ++ rodz.: Aleksandrę i Jana, + brata Andrzeja i ++ z rodziny: Brzyckich i Migula
2/za + Bogusława Warmuzińskiego
SOBOTA (13.10.2018 r.) - Wspomnienie bł. Honorata KoŹmińskiego, prezb.
6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 1/za + Leszka Kubisia (od Henryka Frankowskiego)
2/za + męża Jana Dąbrowskiego w r. śm.
18.00 Czuwanie Fatimskie - wprowadzenie figury MB Fatimskiej
1/w intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej
2/za ++ z rodziny Bożek
ok. 18.45 - Godzina Fatimska oraz procesja ze świecami i Apel Jasnogórski
NIEDZIELA (14.10.2018 r.) - XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7.30 - w int.Doroty i Lidii w kol. r. ur., dziękując Bogu za otrzymane dary, prosząc
o łaskę wiary, błogosław. Boże i opiekę MB dla nich oraz ich rodzin
9.30 - za + Lecha Powolny (od siostry, szwagra Krzysia, Anetki, Ali, Adasia, Oli)
11.00 - o radość życia wiecznego w Królestwie Bożym dla + męża Mariana Żyłka
w 9 r. śm. oraza za ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron
12.30 - w intencji Sabiny Rogier z ok. 50 r. ur., z podziękow. za dotychczasowe
łaski z prośbą o dalszą Bożą opiekę, błog. i zdrowie
16.15 - Nabożeństwo różańcowe
17.00 - w intencji Urszuli i Waltera z ok. 50 r. śl., z podziękow. za dotychczasowe
łaski, z prośbą o Bożą opiekę, błog. i zdrowie dla całej rodziny (Te Deum)
20.00 - za + mamę i babcię Janinę Wojtynek w kol. r. śm oraz jej + męża Pawła
Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE (7 października 2018)
1.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.W dzisiejszą niedzielę 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.
3.Zapraszamy na katechezę dorosłych w każdy II poniedziałek miesiąca. Zapraszamy wszystkich chętnych bez względu na dotychczasowe zaangażowanie
w życie parafialne. Aby udział nie był dodatkowym obciążeniem dla członków
wspólnot, intencja Mszy św o godz. 18.00 za grupy i diakonie. Katecheza zatytułowana „Nie każdy chce w pełni poznać Boga.” odbędzie się w najbliższy
poniedziałek - 8 października, o 18.45.
4.Prawnik dyżuruje we wtorek od 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
5.W środę (10.10), nabożeństwo różańcowe połączymy z nabożeństwem do Matki Bożej
Uzdrowienia Chorych i błogosławieństwem lourdzkim. W czasie Mszy św. rozważy7

nych. (Rozważane jest również zamontowanie windy, która ułatwi dostęp do
kościoła dla osób niepełnosprawnych).
7. W kościele dolnym kontynuowana
jest zabudowa rur doprowadzających
ogrzewanie.
8. W celu poprawy wydajności ogrzewania kościoła i salek zakupiono nowy
piec CO (160 kW).
9. Zakończono remont i modernizację
„Organistówki” w kościele dolnym.

ludzku dość - nie odchodź od Chrystusa,
ale przyjdź i przylgnij do Niego. Właśnie
w twoim cierpieniu Jezus jest z tobą bardziej niż możesz sobie to wyobrazić.
Pozwól Mu działać, nie lękaj się, ale Mu
zaufaj!
Również w tym dniu na probostwie
odbyło się spotkanie Parafialnej Rady
Ekonomicznej. Bliższe informacje nt.
spotkania w protokole PRE.
27.09. - O godz. 18.00 została odprawiona Msza św. w intencji wszystkich
B. Cmentarz.
członków Żywego Różańca oraz Apo1. Trwają prace związane z wykona- stolstwa Dobrej Śmierci. Po Eucharystii
niem tynków akrylowych w Kolumba- w salce nr 1 odbyło się spotkanie dla osób
rium oraz tzw. małej architektury.
zaangażowanych w grupie Żywego Ró2. Konieczne jest malowanie krzyża na żańca. Spotkanie rozpoczęło się od przycmentarzu.
witania nowego opiekuna grupy ks. Lesz3. Zalegający nadmiar ziemi zostanie z ka Flisa oraz spraw bieżących związacmentarza wywieziony.
nych z odmawianiem różańca podczas
nabożeństw różańcowych, oprawy liturC. Sprawy bieżące.
1. Awaria instalacji wodnej na całym gicznej podczas Mszy św. 7 i 8 października. Ks. Leszek zwrócił uwagę, że skoodcinku przyłącza wody.
2. W celu zabezpieczenia antykorozyj- ro jesteśmy grupą Żywego Różańca, to
nego konieczne jest malowanie zewnętrz- mamy być widocznymi i czytelnymi
nych konstrukcji metalowych w górnej świadkami w środowiskach, których
żyjemy.
części kościoła.
28.09. - O godz. 18.45 odbyło się spo3. Zamontowane zostaną nowe gabloty
tkanie członków Apostolstwa Dobrej
informacyjne na zewnątrz kościoła.
Na zakończenie Ksiądz Proboszcz po- Śmierci.
Spotkanie rozpoczęliśmy od zapoznainformował zebranych, że dzięki ofiarności Parafian i hojności darczyńców nia się imiennie. Ks. Leszek Flis - nowy
nasza Parafia nie ma długów. Kolejne opiekun grupy z troską i ubolewaniem
spotkanie zaplanowano w styczniu 2019 zwrócił uwagę na bardzo niską frekwencję (na ponad 200 zapisanych osób r. (w sobotę rano).
Protokół sporządziła
obecnych 6). Ksiądz Leszek zachęca
Dorota Mochnacka
wszystkie osoby należące do Apostolstwa
Migawki z ¿ycia naszej parafii Dobrej Śmierci do poczucia przynależności do wspólnoty, min. poprzez uczest25.09. - O godz. 18.45 rozpoczęła się nictwo w Eucharystii w ich intencji oraz
modlitwa uwielbienia przed Najświęt- spotkaniach formacyjnych.
szym Sakramentem. Podczas modlitwy
W tym dniu również swoje spotkanie
kontemplowaliśmy „Miłość Pańską” po- przeżywały małżeństwa zaangażowane w
przez rozważanie fragmentów Księgi (Iz Duszpasterstwie Małżeństw. Podczas
54,4-10; Iz 27,10); (Pwt 31,8); (Joz 1,5); spotkania rozpoczęliśmy cykl tzw. „KurPsalm 23 oraz Ewangelii (J 14,18). Kie- su małżeńskiego”. Temat pierwszego
dy napotykasz w swoim życiu na trudy, spotkania to: „Mocne fundamenty małzmagasz się ze swoją słabością, masz po żeństwa”.
Bożena S.
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Katechumenat (2)
BÓG – ALE JAKI ?
Jeżeli wiemy, że ktoś istnieje i ten ktoś
jest dla nas interesujący to naturalnie
chcemy go poznać. Są ludzie, których
bardzo chcielibyśmy poznać i czasem jest
to możliwe, czasem jednak nie. Ile byśmy poświęcili aby porozmawiać z Papieżem chociaż parę minut ? Takie marzenia mają wszyscy ludzie. Takie marzenia mają również ludzie o innej skali
wartości. Niejeden fan piłkarski, muzyczny, filmowy, dałby wiele za znajomość
ze swoją gwiazdą.
Czy uznajemy i cenimy Boga jeżeli
mało albo nic nie chcemy poświęcić aby
Go bliżej poznać ? Ile wkładamy wysiłku aby go naprawdę poznać przez katechezę, lekturę czy rozmowę z kompetentną osobą ?
Najogólniej mówiąc drugą osobę poznajemy dwutorowo. Jedna ścieżka to poznanie przy pomocy naszych zmysłów –
wzroku, słuchu, dotyku, smaku... Druga
ścieżka to poznanie co druga osoba myśli, czuje, przeżywa. Ta druga ścieżka staje się otwarta kiedy druga osoba prawdziwie przedstawi nam siebie – objawi
nam swoje myśli, uczucia i plany. Tylko
pod tymi warunkami możemy powiedzieć, że kogoś jako tako poznaliśmy.
Podobnie rzecz przedstawia się z Panem Bogiem. Patrząc i doświadczając
świata stworzonego przez Boga możemy
poznać Stwórcę. Chcąc jednak poznać
Go bliżej trzeba usłyszeć co On ma nam
do powiedzenia.
W tym momencie otwierają się dwie
drogi, prowadzące do tego samego celu,
którym jest Prawda. Jedna krótsza i wygodniejsza polegająca na poznawaniu
Boga słuchając Jego Słowa, a więc Pisma Świętego i druga długa, mozolna i
wyboista polegająca na studiowaniu
wszystkiego co jest napisane o Bogu i
rzetelnym odrzucaniu nieścisłości. Nie o
to chodzi, że popieram lenistwo, ale my-

ślę, że nawet niedowiarki zgodzą się z
argumentem, że jeżeli tylu ludzi przeszło
długą drogą i znalazło Prawdę, to można
im zaufać i od razu wejść na krótszą, tym
bardziej, że na niej i tak jest co robić.
Poznawanie i stały kontakt z Pismem
jest niezbędnym warunkiem poznawania
Boga na miarę naszych ludzkich możliwości. Słowo Boże jest ogólnie dostępne, możemy zatem poznawać i rozmawiać z naszym Mistrzem do woli. Nie
trzeba daleko jeździć, nie trzeba wydawać fortuny, nie trzeba wysiłku fizycznego.
Trzeba tylko odrobiny fascynacji Bogiem. Przewodnikiem może tu być scena z Dziejów Apostolskich kiedy Apostoł Filip spotyka na drodze do Jerozolimy dworzanina królowej etiopskiej Kandaki czytającego Pismo święte. Filip pyta
czy dworzanin rozumie co czyta. Ten odpowiada, że nie bo nikt mu nie wyjaśnił.
Wtedy Apostoł opowiada mu Dobrą Nowinę o Jezusie. Dworzanin uwierzył i
został ochrzczony.
My kiedyś zostaliśmy ochrzczeni. Teraz pozostało nam czytanie Pisma, pozwolenie aby nam głoszono Dobrą Nowinę i wyjaśniano Pisma na katechezie,
w homilii, itp., i osobisty akt wiary. Z
przyjęciem Objawienia Bożego i osobistym aktem wiary, są nierozerwalnie złączone konsekwencje w postaci życia
według przyjętych reguł. Można to ukazać na następującym przykładzie:
Wyobraźmy sobie, że jesteśmy już przez
dłuższy czas zamknięci w jakimś pomieszczeniu, gdzie brak jakichkolwiek
sprzętów, a nawet na podłodze nie możemy usiąść bo grozi to śmiercią. W pewnym momencie pojawia się ktoś i pokazuje, że istnieje możliwość wyjścia, a
nawet obiecuje nam zdobycie krzesła,
które stoi w pomieszczeniu obok i daje
wskazówki jak tam dotrzeć oraz jak się
w drodze wzmocnić. Jedyne co musimy
zrobić sami to podjąć trud wędrówki i
wysiłek skorzystania ze wskazanych
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środków. Jeżeli zależy nam na zdobyciu
krzesła i mamy zaufanie do osoby przekazującej nam te informacje, byłoby
rzeczą pozbawioną sensu gdybyśmy nie
skorzystali z szansy, choć w danej chwili nie możemy sprawdzić jej wiarygodności.
Chrystus proponuje nam zbawienie to
znaczy nadanie sensu naszemu życiu i
śmierci to znaczy jakiegoś wyjścia z pomieszczenia, w którym drepczemy bez
sensu. On też sam nie wywlecze nas za
uszy do drugiego pomieszczenia to znaczy zbawienia, ale musimy naszą wolną
wolą podjąć ten trud, jeżeli oczywiście
nam na tym zależy i jeżeli wierzymy na
słowo, że to jest prawdą.
Dojrzałość religijna polega właśnie na
tym, aby poczuć potrzebę zbawienia, zaufać Chrystusowi, że to co obiecuje jest
prawdą i podjąć trud drogi świadomie
sięgając po wskazane środki.
Ten przykład kojarzy mi się z co najmniej trzema obrazami biblijnymi:
Pierwszy, kiedy Mojżesz wzywał Izraelitów do opuszczenia Egiptu. To nic, że
byli w niewoli, to nic, że mordowano im
chłopców, to nic, że pracowali jako niewolnicy, oni mieli cebulę i czosnek.
Drugi raz cebula i czosnek pojawiają
się kiedy Izraelici, utrudzeni drogą do
ziemi mlekiem i miodem płynącej, zaczynają na pustyni tęsknić do niewoli egipskiej, podobnie jak niektórzy do śmierdzącego mięsa na kartki.
Trzecia scena to syn marnotrawny, który po roztrwonieniu majątku pragnął nasycić się przynajmniej strąkami, które
jadły świnie, ale nikt mu ich nie dawał.
Nie dość, że byłby zadowolił się strąkami to jeszcze był za leniwy aby je zdobyć. Wypisz wymaluj daj ludziom strąki
a będzie im już dobrze.
Dopiero głód wolności i to zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej może zmusić do poszukiwania drogi do ziemi obiecanej.
xxx
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Upodliæ Koœció³
W ostatnim czasie bezsporny jest fakt
zmasowanego medialnego ataku na Kościół katolicki w Polsce. Częścią tej strategii jest niewątpliwie wchodzący na
ekrany kin film Wojciecha Smarzowskiego pt. „Kler”. Polecam obejrzenie zwiastuna filmu, najlepiej kilkakrotnie, bo to
wystarczy, aby wyrobić sobie zdanie o
tym „arcydziele”. Ja na ten film się nie
wybieram, bo kierując się etyką chrześcijańską nie mogę postępować wbrew
swemu sumieniu i promować antykulturę, nadto wchodzić świadomie w szambo. Przecież gołym okiem widać, że ta
oszczercza kampania ma zgnoić nas zwykłych Polaków. Nie trzeba głębokich
przemyśleń by nie zauważyć, że chodzi
najnormalniej o wywołanie buntu Polaków przeciwko Księżom w Polsce, a w
ostateczności chodzi o kolejną próbę
zniszczenia polskiego Kościoła instytucjonalnego. My Chrześcijanie, członkowie tego Kościoła, nie możemy do tego
dopuścić.
Czas II wojny światowej i okupacji.
Polscy Księża w Dachau. Z 1780 uwięzionych przez Niemców polskich księży, zginęło 868, prawie połowa. Katyń,
nie przypadkiem, pierwsi zginęli tam
księża. Ilu ich było? Setki wspomnień z
sowieckich łagrów, gdzie przez lata nie
było księdza, pokazały, czym był duchowny dla polskiej wspólnoty. A powojenne lata pięćdziesiąte. PRL-em rządzą
„dobrzy” komuniści. Ze szkół usuwane
są lekcje religii i Krzyże. Skrytobójczo
giną księża. Likwidowane są Zakony
męskie i żeńskie. Katowiccy biskupi internowani. Prymas Polski Stefan Wyszyński uwięziony. Modlący się za Duchownych Kościół nie upada.
Przed kilkunastoma laty doczekaliśmy
się działań środowiska lewicowo – liberalnego i próby podzielenia Kościoła
Polskiego na toruński - zacofany, z „moherowymi beretami” i do tego powiąza-

ny z PiS-em, oraz łagiewnicki – postępowy z „elitami”, bardziej związany z
PO. Czas pokazał, że zamysł lewacki był
chybiony. Dziś determinacja środowisk
lewicowo – liberalnych w lansowaniu
podziałów w polskim Kościele nadal nie
ustępuje. Kreuje ono nowy podział – na
Kościół prawicy „zamknięty”, oddalający się od przesłania Ewangelii, oraz
Kościół „postępowy” spod znaku Ojca
Świętego Franciszka! Jest to dla nas wierzących test, aby skuteczną modlitwą
wyprosić u Wszechmogącego Boga,
łaskę pomieszania szatańskich szyków.
Atak na Kościół Święty nadchodzi z
różnych stron i staje się ostatnio coraz
bardziej zmasowany. Serwisy internetowe próbują wizerunkowo zniszczyć znanych księży. Urządzane są prowokacje w
kościołach, na szczęście nie u nas. Teraz
najważniejszym elementem ataku na
księży, przesądzającym o jego powodzeniu lub klęsce, ma być sparaliżowanie
naszej reakcji. Nie możemy się temu poddać.
Mamy wspaniałych ofiarnych w Polsce
Pasterzy. Mamy ich też u siebie na Tysiącleciu, Pięciu Wspaniałych Księży na
czele z ks. Proboszczem Józefem. Mamy
zorganizowaną na wysokim poziomie
opiekę duchową, poprzez odprawiane
liczne Msze Święte, udzielane Komunie
Święte i sprawowaną posługę w konfesjonałach, gdzie nas rozgrzeszają w Sakramencie Pokuty. Mamy ich też na katechezach i pogrzebach. I to jest ich podstawowe zadanie. Nic więcej. A przecież
mamy jeszcze zorganizowane liczne grupy parafialne, chór parafialny, a zakres
prowadzonej dalszej modernizacji naszej
świątyni musi budzić szczere uznanie.
Stawiam pytania zasadnicze, ponieważ
wiem, że są krytykanci.
Co my parafianie dajemy im w podzięce za ICH dar powołania?
Co czynimy dla Nich, aby odczuli nasze poparcie?
Święty Jan Vianey z Ars, patron pro-

boszczów, powiedział kiedyś: „Nie ma
złych Księży, są tylko Księża, za których
nikt się nie modli”. Weźmy to sobie do
serca.
Waldemar

Zaproszenie do chóru
Próby i zapisy do chóru:
w każdy poniedziałek
w godz. 17:00 – 19:00
salka chóralna nr 12
przy kościele.
P r o t o k ó ³ ze spotkania
Parafialnej Rady Ekonomicznej
W dniu 25 września 2018 r. odbyło się
kolejne spotkanie Parafialnej Rady Ekonomicznej. Po przywitaniu zebranych
Ksiądz Proboszcz przedstawił nowego
członka Rady – Pana Janusza Królika.
W spotkaniu Parafialnej Rady Ekonomicznej uczestniczyli ponadto: Zdzisław
Czenczek, Piotr Stasiak, Dorota Mochnacka. Ksiądz Proboszcz omówił aktualny stan zaawansowania wszystkich wykonywanych prac remontowych i inwestycji.
A. Kościół.
1. W październiku ukończone zostaną
kolejne dwie stacje Drogi Krzyżowej.
2. Przewiduje się, że do października
zakończone zostanie montowanie witraży.
3. Zakończono odnawianie ławek w
kościele górnym i zamontowano na
wszystkich ławkach wygodne siedziska.
4. W ciągu najbliższych 3-4 tygodni
zakończony zostanie remont salek katechetycznych wraz z wymianą okien.
5. W kościele górnym zainstalowano
zamykany konfesjonał dla osób starszych
i słabo słyszących umożliwiający odprawienie Spowiedzi św. na siedząco.
6. Zamontowano nowe drzwi wahadłowe w wejściu głównym do kościoła górnego. W przyszłym roku zamontowane
zostaną nowe drzwi w wejściach bocz
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