7. W piątek (III piątek miesiąca) zapraszamy na Mszę św. w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego,
którą odprawimy ogodz. 18.00. Podczas Eucharystii rozważymy konferencję nt. Ojciec mocą
Ducha wybawia nas lęku przed umieraniem z miłości. O godz. 17.15 w czasie nabożeństwa odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji dusz czyśćcowych. Wypominki
za zmarłych przynosimy do zakrystii 20 minut przed nabożeństwem. Na zakończenie
będzie można ucałować relikwie św. Faustyny.
8.Psycholog dyżuruje w piątek od godz. 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
9.W sobotę o godz. 10.00 w salce Spotkanie Dzieci Maryi - zapraszamy wszystkie dzieci
Szkoły Podstawowej, które chciałyby włączyć się w tę grupę parafialną.
10.W przyszłą niedzielę (18.11) kolekta będzie przeznaczona na potrzeby archidiecezji.
11. Od 24 listopada rozpoczynamy duszpasterskie odwiedziny rodzin (Kolęda). Plan
Kolędy znajduje się w gablotkach, na stronie internetowej parafii, facebooku oraz w gazetce parafialnej. W ramach nowej ewangelizacji zachęcamy Parafian do włączenia się
w informowanie swoich Sąsiadów o terminie zbliżających się odwiedzin. Wzór ogłoszenia, które można umieścić na korytarzu (klatce), znajduje się w gazetce parafialnej.
12.Zapraszamy do Internetowego Systemu Wyszukiwania Osób Pochowanych na
naszym cmentarzu - http://katowice-tysiaclecia.artlookgallery.com/
13.Kancelaria Parafialna przyjmuje intencje mszalne na rok 2019. Zadbajmy o to, by
w niedziele rezerwować intencje mszalne za żywych, a więc urodziny, jubileusze itp.
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 i kopertowe składane dzisiaj na prace remontowe - kolejny witraż i Drogę Krzyżową w kościele górnym.
"Nikt nie rodzi się bez powodu” - każdy ma tutaj coś do zrobienia bez względu
na swój status i sytuacje dlatego świętuj z nami na Rynku Katowickim Światowy
dzień ubogich 18.11 w godz. 10:00-16:00. Zapraszamy do włączenia się w tym
dniu w wolontariat na rzecz Ubogich przez obecność lub przez włączenie się w
akcje tworzenia paczek upominkowych dla ubogich, które zostaną im podarowane 18 listopada po mszy w kościele WNMP w Katowicach, które będzie sprawował w tym dniu ks. Bp Grzegorz Olszowski w ich intencji. Potrzebne artykuły to:
Czapki, rękawice, chusteczki, mydła, ciepłe skarpety i bielizna (damskie-męskie)
maszynki do golenia podpaski itp Artykuły można dostarczyć na parafie lub bezpośrednio pod adres Wspólnota Dobrego Pasterza ul. Opolska 9, Katowice w godz
pon-wt 10:00-18:00 czw. 10:00-20:00 Tel:322538640 do dnia 15.11.18 tel:
502470371
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.
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Kto ty jesteœ?…
Prawie większość zna ten wierszyk, który kiedyś zapisany był w elementarzu, ale
dzisiaj do niego wracają jedynie ci, którzy mieszkają daleko od Polski. Przesiąkanie do Kraju wszelkich nowych trendów polityczno- obyczajowych sprawia,
że zadawanie sobie takiego pytania jest
w wielu kręgach passe, można za nie
otrzymać łatkę narodowca lub faszysty
(szczególnie modne w
ostatnim roku porównania). Pytanie o tożsamość
wielu polityków i tzw.
działaczy społecznych
przyprawia o ból głowy,
oni są przecież obywatelami Europy i to takiej, która wzięła się znikąd.
Na tak postawione pytanie „kto ty jesteś?” pada
odpowiedź „Polak mały”,
no właśnie czyli kto?
Co to znaczy, że jest się
Polakiem? Społeczeństwo
nasze to mieszanka wielu
narodów, wiele nacji zadomowiło się w
Rzeczpospolitej, która stała się dla nich
domem. Przez tysiąc lat przybywali tu
Litwini, Ukraińcy, Białorusini, Ormianie,
Niemcy, Żydzi, Holendrzy jesteśmy
wielką mozaiką genetyczną i kulturową,
ale o tym kto jest Polakiem decydowała
przyjęta hierarchia wartości. To właśnie
one były od zawsze desygnatami osób
mieniących się Polakiem; do nich bez
wątpienia należy patriotyzm, demokracja
czy tolerancja. Nie krew ale wyznawane
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wartości od zawsze decydowały.
Dzisiaj kiedy podsumowujemy 100 lat
istnienia Polski w nowym kształcie, jaki
został wyznaczony przez wrogów, szemranych sojuszników i nowych przyjaciół
pozostało zadać sobie takie egzystencjalne pytania, jak to „Kim jesteśmy, skąd
przychodzimy i dokąd zmierzamy?”
Może parafrazując słowa Jana Pawła II,
jakie skierował do Francji najstarszej córze Kościoła, zapytajmy co zrobiliśmy z
naszą wolnością i państwowością. Co chcemy
Polsce uczynić. Tak uczynić, bo patrząc na poczynania niektórych „ślepych
przewodników”, oni Polsce chcą wyrządzić różne
postępki.
Zadajmy sobie tego jesiennego 11 listopada, czy
do naszej Ojczyzny zapuka wiosna, czy wszystko
przybierze świeżości i koloru, Ptoki przylecą do
gniazd, a Krzoki wydają
nowe odrośle. Ale zanim
to nastąpi niech padnie odpowiedź; Jakim dzieckiem jestem dla Ojczyzny, czy
ją obmawiam, czy jestem jurgeltnikiem,
szukam pomocy zagranicy przeciwko
swojej Matce, czy Ją okradam, czy Patria to dla mnie partia, czy uczestniczę w
wyborach, czy stawiam na ludzi, którzy
mają mocny kręgosłup moralny, zgodny
z wartościami, które wyznaję jako Katolik.
A może w rezultacie usłyszymy „zgoda, zgoda a Bóg rękę poda”.
Beder

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW (12 -18 LISTOPADA 2018)
PONIEDZIAŁEK (12.11.2018 r.) - Wspomnienie św. Jozafata, bp. i męcz.
7.00 1/za + Elżbietę Łokuciewską (od Zakładu Pogrzebowego „Charon”)
2/za + Mariana Bańczyka
7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin
2/za + męża Franciszka w 3 r. śm. oraz wszystkich ++ z rodziny Kowalczyków
3/za+c. Agnieszkę Kopka-Muszyńską,+męża Jana,+zięcia Marcina i matkę Eleonorę
18.45 - KATECHEZA DOROSŁYCH
WTOREK (13.11.2018 r.) - Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza,
Izaaka i Krystyna, pierwszych męcz. Polski
7.00 1/za + Lecha Powolnego (od rodziny Elżbiety i Mariana Kłyszów z Ostrzeszowa)
2/za ++ rodziców: Helenę i Piotra Markiewiczów oraz ++ Łucjana, Edwarda i Danutę
7.30 - Różaniec
18.00 1/za + męża Jerzego oraz wszystkich ++ z rodziny z obu stron
2/za + męża Jana Janusa, ++ rodziców: Natalię i Jana, ++ teściów: Jadwigę i Pawła
3/za ++ Mariannę i Romana Machurów, ++ Anielę Kazimierza Perlińskich,
+ Dariusza Perlińskiego oraz Marię i Andrzeja Szołtysków
18.45 - Modlitwa uwielbienia
ŚRODA (14.11.2018 r.) - Dzień powszedni
7.00 1/do Ducha Św. o łaskę wiary w pewnej intencji
2/za + Przemysława Mrożka (od cioci Danuty Dąbek z rodziną)
7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za + męża Janusza w 2 r. śm. i ++ rodziców z obu stron
2/za+mamę Irenę Bulandra w 41r.śm.+ ojca Leopolda Bulandrę,++dziadków z obu
stron,+ciocię Wandę Wróblewską,++wujków: Tadeusza i Zbigniewa Wróblewskich
3/za + Mariana Błachuta o radość wieczną (od siostry Marii Serednickiej)
CZWARTEK (15.11.2018 r.) - Dzień powszedni
7.00 1/za + Lecha Powolnego (od rodziny Krawców z Ostrzeszowa)
2/za + siostrę Marię Magdalenę, ++ jej rodziców: Zofię i Michała
oraz ++ rodziców: Krystynę i Franciszka
7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + Marię Bernad w 4 r. śm. oraz ++ z rodziny: Bernadów i Byszewskich
o radość życia wiecznego
2/za + męża Antoniego ++ rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące
3/za + męża Teodora oraz ++ rodziców z obu stron: Michała i Agnieszkę oraz Antoniego i Magdalenę, ++ rodzeństwo: Antoniego, Helenę, Martę, Ryszarda i Irenę
PIĄTEK (16.11.2018 r.) - Dzień powszedni
7.00 1/za + syna Wojtka z ok. ur., ++ rodziców: Seweryna i Zofię oraz + brata Andrzeja
2/za + Marię Ligęzka (od Iwony i Krzysztofa)
7.30 - Różaniec
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17.15 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
18.00 1/w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego
2/za ++ rodziców: Janinę i Franciszka Grabiec oraz ++ Emilię i Franciszka Lidke
3/za + Ewalda oraz ++ z rodzin: Czerneckich, Piotrowskich i Heliaków
SOBOTA (17.11.2018 r.) - Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zak.
6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 1/za + Andrzeja Kumora w 6 r. śm., jego ++ rodziców: Joannę i Gintera Kumorów
2/za + męża Józefa w kol. r. śm., ++ dziadków: Józefa i Wiktorię
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + męża Leopolda Rutkę oraz ++ rodziców z obu stron
2/za + męża Czesława Muzyczuka w 24 r. śm., ++ siostry: Weronikę i Janinę,
++ braci: Jacka, Mariana i Mieczysława oraz ++ rodziców z obu stron
NIEDZIELA (18.11.2018 r.) - XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7.30 - za + męża Jana Soćko w 4 r. śm. oraz jego ++ rodziców i teściów
9.30 - za + Lidię Godzwon w r. śm., oraz + ojca Władysława, ++ z rodziny oraz za
dusze w czyśćcu cierpiące
11.00 - z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę NMP
i zdrowie z ok. 33 r. śl. Aleksandry i Janusza, jego 55 r. ur. oraz o opiekę
Aniołów Stróżów dla wnuków
12.30 - w int. Pelagii z ok. 80 r. ur., z podzięk. Bożej Opatrzności za otrzymane
łaski, prosząc o dalsze błog. B. i zdrowie oraz opiekę MB Uzdrow.Chorych
17.00 - w int. Urszuli z ok. 70 r. ur., z podzięk. za dotychczasowe łaski, z prośbą
o błog. Boże i zdrowie dla solenizantki oraz całej rodziny (Te Deum)
20.00 - za + mamę Janinę Zdun w 5 r. śm.
Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE (11 listopada 2018)
1.W dzisiejszą niedzielę (11.11) obchodzimy Światowy Dzień Modlitw za Prześladowany Kościół. Nasi ministranci będą zbierać przed kościołem ofiary materialne na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
2.Dzisiaj (11.11) przypada Święto Niepodległości. Zapraszamy na Mszę św.
w intencji naszej Ojczyzny o godz.17.00. Chór parafialny "Dei Patris" z okazji
Święta Niepodległości Polski zaprasza parafian w poniedziałek (12.11) o godz.
17.40, na występ z programem pieśni patriotyczno - religijnych.
3.W poniedziałek o godz. 18.00 zapraszamy na Eucharystię wszystkich członków diakonii i grup parafialnych. Mszę św. odprawimy za nich, prosząc o błogosławieństwo Boże w ich służbie dla naszej wspólnoty. Komunię św. będziemy
rozdzielać pod dwiema postaciami: Ciała i Krwi Pańskiej.
4.Zapraszamy wszystkich chętnych bez względu na dotychczasowe zaangażowanie w życie parafialne na katechezę dorosłych w poniedziałek (12.11) po Mszy
św. wieczornej. Katecheza zatytułowana „Dobre i złe słowa”.
5.Prawnik dyżuruje we wtorek od 17.00-18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
6.Mężczyzn i młodzieńców, chcących podbudować swoje życie duchowe - silnym poczuciem własnej tożsamości i roli mężczyzny we współczesnym świecie - zapraszamy na
spotkanie Duszpasterstwa Mężczyzn Św. Józefa - w czwartek (15.11) o godz. 18:45.
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(szklanka/kubeczek/karafka) ze zwykłą nię Świętą w drodze nie rozmawia z napowodą do picia służącą Księdzu lub NSzKŚ tkanymi osobami, ale w modlitewnym skudo puryfikacji po udzieleniu choremu Komu- pieniu uwielbia swego Pana i Boga. Sponii świętej.
tykając na ulicy czy też w bloku niosąceJeżeli osoba starsza czy chora ma kłopoty z go w bursie Ciało Pańskie - Kapłana lub
przełykaniem, można przygotować wcześniej NSzKŚ chrześcijanin powinien przyklększklankę z czystą wodą stojącą w zasięgu ręki nąć, dając tym świadectwo wiary, że uznaje
chorego - można ją podać do popicia po Ko- w Jezusie ukrytym Boga. Jeżeli z racji wiemunii św.
ku lub ograniczeń fizycznych nie można
• Dobrze jest, gdy w obrzędzie Komunii św. uklęknąć to właściwym jest przystając odbiorą udział obecni domownicy.
dać pokłon samemu Jezusowi Chrystuso• Po wyjściu księdza lub NSzKŚ wskazane wi ukrytemu w hostii i niesionego w burjest pozostanie przy łóżku chorego, chociaż sie, która jest pewnego rodzaju czasowym
na chwilę modlitwy dziękczynnej.
tabernakulum.
• Pięknym zwyczajem wśród „naszych chorych” jest pamięć modlitewna w intencji oso- Migawki z ¿ycia naszej parafii
by odwiedzającej chorego w danym dniu oraz
30.10. - Po Mszy św. wieczornej rozposługujących w parafii kapłanach i pozostapoczęła
się modlitwa uwielbienia. Ks.
łych NSzKŚ poprzez odmówienie dowolnej
Dawid przygotował teksty z Apokalipsy:
modlitwy w ich intencji.
List do Kościoła w Efezie oraz List do
Kiedy i w jakim czasie można się spo- Kościoła w Smyrnie. Wprowadzeniem do
dziewać odwiedzin w domu:
modlitwy był 15 min. film pt. „StworzeKapłani odwiedzają chorych i osoby nie świata, miłość Boża”. Ks. Dawid podstarsze zasadniczo z posługą dwu sakra- kreślił, że nie tylko człowiek potrzebuje
mentów: spowiedzi i komunii świętej Bożej miłości, ale również Bóg pragnie
zawsze w drugą sobotę miesiąca w go- naszej miłości.
dzinach od 8.00 do 13.00 za wyjątkiem
01.11. - O godz.14.30 rozpoczęło się
miesięcy wakacyjnych lipiec i sierpień ! nabożeństwo za zmarłych, które odpraNależy pamiętać, iż każdorazowo na- wione było na naszym cmentarzu.
02.11. - O godz.9.00 na cmentarzu zoleży zgłaszać chorego do odwiedzin
przez Kapłana nawet, jeżeli co tydzień stała odprawiona Msza św. w intencji
wszystkich zmarłych spoczywających na
posługuje w domu chorego NSzKŚ.
NSzKŚ odwiedzają chorych i osoby naszym cmentarzu.
Również w tym dniu o godz. 18.00 zostarsze z komunią świętą w każdą niedzielę roku, także w miesiącach waka- stała odprawiona do Najświętszego Sercyjnych w godzinach 9.00 do 12.00 za ca Pana Jezusa Msza św. w intencji
wyjątkiem niedzieli następującej po dru- wszystkich rodzin naszej parafii oraz w
giej sobocie miesiąca, kiedy to z posługą intencji młodzieży przygotowującej się
do Sakramentu Bierzmowania. Ks Dawid
dzień wcześniej byli Kapłani.
Uwaga nie ma możliwości „zamówienia podczas homilii poruszył temat „kolekty”, czyli modlitwy zbierającej wszystwizyty” na daną i wybraną godzinę przez kie prośmy z którymi wierni przybyli na
chorego ! Nadzwyczajny szafarz zanosi Eucharystię, a przez kapłana są przedstaKomunię Świętą do chorego w specjalnie wiane Bogu. Ks. Dawid podkreślił, że
do tego celu wykonanym naczyniu umiesz- ważna jest cisza, milczenie i skupienie.
czonym w odpowiedniej bursie, którą za- Po Eucharystii młodzież miała swoje spowiesza na szyi. Swoją posługę poza Mszą tkania w grupach, które zakończyło się
św. NSzKŚ pełni w ubraniu cywilnym, ale Koronką do Bożego Miłosierdzia na naodświętnym i poważnym. Niosący Komu- szym cmentarzu.
Bożena S.
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nego dla Boga, a tym samym dla drugiego człowieka – współmałżonka, dziecka. Duchowość Małżeńska polega też na
tym, aby jeden małżonek ciągnął drugiego ku wspólnej świętości. Czy możliwe
jest, aby małżonkowie połączeni sakramentem małżeństwa działali w ten sposób na siebie?

Pamiętam kazanie naszego wikariusza
ks. Leszka sprzed ośmiu lat, w którym
mówił o letniości naszej wiary i konsekwencjach takiej postawy. Mówił o wierze bez zaangażowania, o postawie, w
której mówimy, że wierzymy w Pana
Boga, chodzimy do Kościoła, ale w naszym życiu codziennym nie widać naszej
wiary. Jesteśmy praktykujący, ale niewierzący.
To kazanie jakoś bardzo osobiście do
mnie dotarło i postanowiłam namówić
mojego męża, abyśmy poszli na pierwsze spotkanie Domowego Kościoła i
trwamy tak już osiem lat. Widzimy ile
dobrego w naszym życiu małżeńskim
uczynił Pan Bóg przez ostatnie lata. Widzimy jak nasze małżeństwo wyglądało
8 lat temu i jak możemy rozmawiać o
różnych sprawach teraz.
Chociaż prawda o powszechnym powołaniu do świętości była znana w Kościele od początku, to jednak rozumiano ją
przede wszystkim jako wezwanie skierowane do jednostki. Duchowość Domowego Kościoła natomiast kładzie nacisk na małżeństwo i jego wspólną drogę do zbawienia. Realizacja powołania
do świętości życia małżeńskiego nie
oznacza przekształcania domu rodzinnego w klasztor. Świętość w małżeństwie
jest świętością normalnego życia przeżywanego w jedności z Bogiem, przeżywa-

Pamiętacie słowa piosenki:
Miłość to nie pluszowy miś
ani kwiaty.
To też nie diabeł rogaty.
Ani miłość kiedy jedno płacze
a drugie po nim skacze.
Miłość to żaden film
w żadnym kinie
ani róże ani całusy małe, duże.
Ale miłość - kiedy jedno spada w dół,
drugie ciągnie je ku górze.
Spotkania Domowego Kościoła odbywają się raz w miesiącu. Co robimy na
spotkaniach? Są to przede wszystkim
spotkania modlitewne. Modlimy się czytając Pismo Św., i dzielimy się naszymi
przemyśleniami, przeżyciami, doświadczeniami, odkryciami.
Czas spędzony we wspólnocie Domowego Kościoła postrzegamy jako wspaniały dar otrzymany od Pana Boga. Czas,
w którym odkrywamy jak Panu Bogu
zależy na każdym z nas. To pogłębienie
relacji z Panem Bogiem poprzez modlitwę wspólnotową, a szczególnie poprzez
wspólną modlitwę małżeńską. Skierowanie się w stronę Pana Boga spowodowało pozytywny wpływ na nasze małżeństwo. Pomimo upływu 24 lat małżeństwa,
wychowania 4 dzieci, nasza więź stała
się cieplejsza, czulsza. Łatwiej jest nam
się porozumieć w trudnych chwilach.
Chcielibyśmy serdecznie zaprosić
małżeństwa na spotkanie
Domowego Kościoła,
które odbędzie się
w sobotę 24.11, o godz. 10.30
3

Katechumenat (5) cz.2
OBJAWIENIE BOŻE
– PISMO ŚWIĘTE
– BIBLIA
Biblia jest księgą praktyczną. Zawiera
bowiem księgi o charakterze historycznym – wspaniały materiał dla polityków,
księgi prorockie – materiał dla filozofów
i artystów oraz księgi dydaktyczne czyli
pouczające. Te ostatnie warte są szczególnej uwagi. Chcesz wiedzieć coś o
pięknie wspólnoty małżeńskiej weź Księgę Pieśni nad Pieśniami. Chcesz wiedzieć
o prawdziwej przyjaźni i innych życiowo ważnych sprawach weź księgi mądrościowe. Księga Przysłów to skarbnica
dobrych rad. Księga Psalmów – niewyczerpany skarbiec modlitwy. Zamiast
pseudohororu dzieciom na dobranoc –
Księga Jonasza, a kiedy będziesz myślał,
że cierpisz za wiele – Księga Hioba. To
tylko Stary Testament a Nowy?
Biblia to księga napisana w konkretnych językach osadzonych w konkretnej
rzeczywistości. Żydowski Kanon Starego Testamentu napisany jest w języku hebrajskim, chrześcijańska część Starego
Testamentu i cały Nowy w greckim. Każdy przekład na inne języki niesie z sobą
konieczność opisowego wyjaśnienia tego
czego nie da się precyzyjnie przetłumaczyć. Nowoczesne polskie przekłady Biblii /Biblia Tysiąclecia, Biblia Poznańska/ zawierają wstępy do ksiąg i przypisy pozwalające uniknąć dwuznaczności
w rozumieniu polskiego tekstu. Człowiek
chcący poważnie dyskutować o znaczeniu tekstów biblijnych powinien znać język oryginału. Podobnie ważne są wyjaśnienia kulturowe. Przypowieść o Synu
Marnotrawnym jest niezrozumiała dla
Afrykańczyka, dla którego bycie pastuchem świń jest zaszczytem a nie wyrazem największego poniżenia.
Biblia to księga święta żywego Słowa
Bożego. Jest to Słowo, które ma moc. Codzienny kontakt ze Słowem Bożym jest
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dla człowieka wiary nieodzowny. Do czytania potrzebna jest odpowiednia wiedza.
Zdobywamy ją przez lekturę Pisma świętego i odpowiednich komentarzy. W
praktyce najlepszą formą poznawania
Biblii jest katecheza. Czy współczesny
człowiek wiary uznaje jej znaczenie? Pismo święte należy czytać z wiarą. Nie jest
to samo, co czytanie jakiejś powieści czy
pozycji naukowej. Dlatego też często lektura Pisma świętego bardziej przypomina modlitwę. Wyjaśnienia wątpliwości
należy szukać u osób kompetentnych.
Wiara wymaga działania, dlatego lektura Pisma świętego łączy się z odniesieniem do siebie i życia. Medytacja oparta
na tekstach biblijnych zawsze prowadzi
do jakiejś niewielkiej nawet zmiany w
życiu na lepsze, do bardziej pogłębionego spojrzenia na siebie i świat. Do żywego Słowa Bożego trzeba mieć też szacunek. Biblia nie może stanowić podpórki
pod walący się mebel. Czytanie Pisma
świętego w kościele ma często charakter
uroczysty. Na pewno nie jest to odczytywanie komunikatów prasowych i doniesień agencyjnych. Kapłan po skończonej
lekturze całuje Ewangeliarz i wypowiada słowa: ”Niech Słowa Ewangelii
zgładzą nasze grzechy”.
Jak jasno wynika z powyższych rozważań Biblia jest fundamentem życia chrześcijańskiego. Dlatego też stopień jej
obecności w życiu każdego z nas jest
wymownym wskaźnikiem dojrzałości i
intensywności naszej wiary.
Księgi Pisma św. można pogrupować w
trzy działy. Pierwszy to księgi historyczne. Kerygma przekazywana w nich jest
przez opis różnych wydarzeń. Nie chodzi tu jednak o historyczną ścisłość tych
wydarzeń, ile raczej o ich wymowę dla
zbawienia człowieka. W Nowym Testamencie do tej grupy należą Ewangelie i
Dzieje Apostolskie. Druga grupa to księgi dydaktyczne, czyli pouczające. W Starym Testamencie należą tu wszelkie księgi mądrościowe, w Nowym Listy. Trze-

cia wreszcie grupa to księgi prorockie.
W Starym Testamencie wyróżniamy czterech proroków większych i dwunastu
mniejszych. Mówią oni o nadchodzącym
Mesjaszu. Nowy Testament zawiera
jedną księgę prorocką – Apokalipsę.
xxx

Informator - Poradnik
dla ludzi chorych i ich rodzin (opiekunów), którzy pragną przyjmować
Ciało Pańskie (Komunię Świętą) w
domu www.parafiatd.archidiecezja.katowice.pl
Kto może przyjmować „Komunię
Świętą” w domu:
- zasadniczo każdy, kto ma takie pragnienie
serca i jest w stanie łaski uświęcającej,
- zwyczajowo jest to osoba chora lub starsza wiekiem, która nie może dotrzeć samodzielnie do kościoła na mszę świętą,
- osoba zgłoszona w parafii (kancelarii [dotyczy nowych osób zgłaszanych po raz pierwszy) lub w zakrystii [dotyczy wznowień posługi zawieszonej czasowo)] z prośbą o możliwość przyjęcia Komunii Świętej w domu,
- posługa odwiedzin może być realizowana
na stałe, (co niedzielę przynoszona przez
NSzKŚ [Nadzwyczajny Szafarz Komunii
Świętej]), czy też okazjonalnie w jakimś czasookresie np. rekonwalescencji uniemożliwiającej wychodzenie z domu, bądź też jeden
raz w miesiącu przez Kapłana, kiedy to księża odwiedzają chorych z posługą sakramentu pokuty i Komunii Świętej.
Zgłoszenia „chorych”
– prośba o odwiedziny z „Komunią
Świętą” należy dokonać w kancelarii nie
później niż do piątku poprzedzającego
daną niedzielę pod numerem telefonu 32
/ 254-74-00. Poniedziałek: 16.00-18.00;
Wtorek: 7.30-10.00 oraz 16.00-18.00;
Czwartek: 16.00-18.00; Piątek: 16.0018.00; Środa, Sobota i Niedziela: nieczynne ! Uwaga: konieczność podania
danych personalnych nr telefonu i adresu, pod którym osoba chora przebywa !

Posługa Kapłana, a NSzKŚ
Na mocy sakramentu chrztu wszyscy
wierni uczestniczą w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, który
nadal żyje i działa mocą Ducha Świętego w Kościele. Dlatego też nowy Kodeks
Prawa Kanonicznego osadzony w soborowej eklezjologii, widzi nieodzowne
miejsce świeckich w potrójnej posłudze
Kościoła w nauczaniu, uświęcaniu i pasterzowaniu.
Tak, więc w oparciu o: Postanowienia
Konferencji Episkopatu Polski, Instrukcję Konferencji Episkopatu Polski,
Wskazania Konferencji Episkopatu Polski, Modyfikację Konferencji Episkopatu Polski, Instrukcję Archidiecezji Katowickiej oraz Notę dotyczącą komunii
bezglutenowej Nadzwyczajni Szafarze
Komunii Świętej posługują wiernym w
kościele pomagając rozdzielać hostie
kapłanom, ale przede wszystkim zanosząc do domów chorym i osobom starszym, które z różnych powodów nie mają
możliwości dotrzeć do kościoła parafialnego, a także posługując w hospicjach i
szpitalach.
Jak przygotować się do odwiedzin:
Ponieważ Kapłan lub NSzKŚ przybywa wtedy z Najświętszym Sakramentem,
warto pamiętać o kilku zasadach godnego podjęcia takiego rodzaju wizyty w
domu:
• Chorego nie obowiązuje post Eucharystyczny, tak, więc można spożyć posiłek (śniadanie) i zażyć konieczne lekarstwa,
• Dawnym i pięknym obyczajem, świadczącym o nabożnym szacunku dla Jezusa Eucharystycznego jest po wejściu Kapłana lub
NSzKŚ przyklęknięcie obecnych domowników i przywitanie słowami: „Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus”.
• W pokoju, gdzie przebywa lub leży chory,
należy przygotować stół przykryty białym
obrusem, na którym kapłan lub NSzKŚ będzie mógł położyć bursę z Komunią św.
Na stole powinien znajdować się także
krzyż, zapalone dwie świece oraz naczynie
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