6.W każdą niedzielę, po Mszy św., w salce nr 1 można nabyć opłatki, lampiony,
świece wigilijne „Caritas” - dzieło pomocy biednym dzieciom, kartki świąteczne
oraz Kalendarze na rok 2019.
7.Trwają duszpasterskie odwiedziny rodzin (Kolęda). Plan Kolędy znajduje się
w gablotkach, na stronie internetowej parafii i facebooku. W ramach 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.
Odwiedziny duszpasterskie (kolęda) w tym tygodniu:
16/12/2018 r godz. 14.30 /niedziela/ Zawiszy Czarnego 6 i Mieszka I 7
18/12/2018 r godz. 16.00 /wtorek/
Tysiąclecia 4
19/12/2018 r godz. 16.00 /środa/
Mieszka I 15 i 1
Z parafii nikt nie dzwoni do mieszkańców z informacją o kolędzie! Jeżeli ktoś
z taką informacją dzwoni, to na pewno są to oszuści i należy wtedy uważać jakie
informacje podajemy przez telefon i komu otwieramy drzwi w dniu kolędy.
8.Zapraszamy do sakramentu pokuty i pojednania przed świętami Bożego Narodzenia:
w czwartek (20.12)
17.00-19.00
w piątek (21.12)
17.00-19.00
w sobotę (22.12)
6.30-12.00 oraz 17.00-20.00
w niedzielę (23.12)
przed każdą Mszą św.
w poniedziałek (24.12) 7.30-12.00
9.W styczniu 2019 r. są jeszcze wolne intencje mszalne o godz. 7.00. Intencje
przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej.
10.W czasie Adwentu, w kościele są przygotowane kosze, do których można składać żywność o dłuższym terminie ważności np. cukier, mąka, konserwy itp.
Żywność przekażemy biednym.
11. Koncert rodzinny „Betlejem w Spodku” odbędzie się 3 stycznia 2019 r. Pośród wykonawców nie zabraknie m.in. Natalii Kukulskiej, Katarzyny Moś, Mieczysława Szcześniaka, Agnieszki Musiał. Bilety w cenie: 50 zł, 60 zł i 80 zł do nabycia w zakrystii.
12.W przyszłą niedzielę (23.12) kolekta będzie przeznaczona na ogrzewanie
naszego kościoła.
13.Zapraszamy wszystkich mężczyzn do pomocy przy wznoszeniu stajenki
w kościele w czwartek (20.12) i piątek (21.12) w godz. od 9.00 do 14.00.
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 do sprzątania naszego kościoła. Bóg zapłać za wszystkie
ofiary materialne składane dzisiaj na paczki świąteczne dla biednych.
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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Trzecia
niedziela
Adwentu
Trzecia niedziela Adwentu nazywana
jest „niedzielą radości” albo „niedzielą
gaudete”. Ta druga nazwa pochodzi od
łacińskiej formuły „Gaudete in Domino
semper” (Radujcie się zawsze w Panu).
W tym też dniu prezbiterzy przywdziewają różowe szaty liturgiczne. Kolor ten
jest niejako formą pośrednią między pokutą a radością oczekiwania. Jednak dzisiaj Adwent akcentuje bardziej pełne radosnej tęsknoty oczekiwanie. “Dzisiejsza
liturgia wzywa nas do radości z bliskiego przyjścia Zbawiciela, który niesie
wybawienie ubogim, chorym, słabym i
nieszczęśliwym. To właśnie ich szczęście
ma być dla uwięzionego Jana Chrzciciela znakiem, że Jezus jest prawdziwym
Mesjaszem.“Czy ja także z tęsknotą
wyczekuję Jezusa? Czy wierzę, że On
może uleczyć moje choroby, podnieść
mnie z moich upadków, uleczyć bolesne
rany? Nie zmarnujmy tego Adwentu czekaniem na choinkę, prezenty i dni wolne
od pracy przy suto zastawionym stole. A
ci, którzy nie mają domu z choinką, prezentów i pracy? Czy mają na co czekać?
Tak, Jezus przychodzi do wszyst-

kich!“„Bóg ciągle szuka ludzi, którzy
powierzą mu całe swoje życie, aby nieść
światu radosną wieść o zbawieniu. Nieważne, czy są chorzy czy zdrowi, ile mają
talentów i jakim cieszą się prestiżem w
społeczności. Wystarczy, że gotowi są
poddać się Jego działaniu. A wtedy
Wszechmogący również w ich życiu –
jak w życiu Maryi – dokona wielkich rzeczy.”
A.D

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW

(17 - 23 GRUDNIA 2018)

PONIEDZIAŁEK (17.12.2018 r.) - Dzień powszedni
7.00 1/za + Lecha Powolnego (od dyr. i pracow. Ośr.Wczas. PANORAMA w Szczyrku)
2/za + mamę Marię Wałach w kol. r. śm.
3/za + Urszulę Kowaczek w 1 r. śm. (od sąsiadów z ul. Piastów 26)
7.30 - Różaniec
18.00 1/w intencji rodzin: Lewandowiczów i Pamułów o Bożą opiekę i błog. dla
żyjących oraz radość wieczną dla zmarłych
2/za + żonę Irenę Kulejewską w 5 r. śm oraz ++ z rodzin: Paryszów i Kulejewskich
WTOREK (18.12.2018 r.) - Dzień powszedni
7.00 1/za + Krzysztofa Prześruta (od kuzynki Beaty Kozioł z rodziną)
2/do Serca Jezusowego z prośbą o błog. Boże dla kapłanów naszej parafii
3/za + Krystynę Kopiec (od Róży 1 Żywego Różańca)
4/w intencji siostrzenicy Joanny z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św. i opiekę MB
7.30 - Różaniec
18.00 - za + męża Teodora Misiaka oraz jego ++ rodziców, teściów i rodzeństwo
18.45 - Modlitwa uwielbienia
ŚRODA (19.12.2018 r.) - Dzień powszedni
7.00 1/za + męża Kazimierza, ++ rodziców: Zofię i Stanisława oraz + brata Zbigniewa
2/w intencji Barbary z ok. 89 r. ur., z podzięk. MB Nieust.Pom. za wyproszone łaski,
prosząc o dalszą opiekę i zdrowie oraz błog. Boże dla niej i całej rodziny (Te Deum)
3/do Opatrz.Bożej za wstaw..MB Uzdr. Chor. w int. Łukasza z ok. 30 r. ur., z podzięk.
za dotychczasowe łaski, z prośbą o B.błog., zdrowie, szczęście i potrzebne łaski
4/za + męża Henryka w kol. r. śm., jego ++ rodziców: Jana i Katarzynę,
+ siostrę Lucynę i + córkę Magdalenę
7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 - za ++ rodz.: Jana i Wiktorię Mazurów w kol. r. śm. ojca, ++ rodzeństwo,+ m.Jerzego
CZWARTEK (20.12.2018 r.) - Dzień powszedni
7.00 1/za + Bogdana Witałę z ok. urodzin
2/w intencji Ewy z ok. 60 r. ur., dziękując za dotychczasowe łaski prosząc
o Boże błog. opiekę Matki Bożej i zdrowie w dalszym życiu
3/za+mamę Janinę w 10 r.śm.,+ojca Mariana,+ br.Feliksa i ++ z rodz.spokrewnionych
7.30 - Różaniec
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za + Jana Olko z ok. imienin
2/za ++ Edmunda i Marię Richtów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
PIĄTEK (21.12.2018 r.) - Dzień powszedni
7.00 1/za + żonę Marię, ++ rodziców z obu stron i + szwagra Tadeusza
2/za ++ rodziców: Paulinę i Edmunda oraz ++ z rodziny
3/za ++ Ryszarda, Annę, Józefa i Joannę Kubalańca
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7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
18.00 1/w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego
2/za ++ Helenę i Czesława Grzegorzek
SOBOTA (22.12.2018 r.) - Dzień powszedni
6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
7.00 1/za + matkę i żonę Urszulę Maroń w 40 r. śm. oraz ++ krewnych z rodziny:
Morawiec i Bednarek z prośbą o łaskę wiecznego zbawienia
2/za + męża, ojca i syna Janusza Mozgawę
3/za + Henryka Nowaka, + Józefę Ignatowicz oraz ++ z rodz: Nowaków i Śmieszków
4/za + Bogusława Warmuzińskiego oraz ++ z rodzin: Warmuzińskich, Żeleźniewiczów i Maroniów
17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 - w intencji Elżbiety z ok. ur., z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski, zdrowie
i szczęśliwie przeżyty rok, z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla całej rodziny
NIEDZIELA (23.12.2018 r.) - IV NIEDZIELA ADWENTU
7.30 - za + Ritę Balcer w 1 r. śm.
9.30 - w intencji Moniki, Mariusza i Krzysztofa w kol. r. urodzin, z podziękowaniem za dotychczasowe łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
11.00 - za ++ rodziców: Edytę i Huberta Wójcików
12.30 - za + Barbarę Jastrzębską w 3 r. śm. oraz + babcię Helenę prosząc o łaskę
wiecznego zbawienia
16.30 - Nabożeństwo Adwentowe
17.00 - za + Stanisławę Franiak (od Lucyny i Zbigniewa Jasiewicz z Węglówki)
20.00 - za + Joannę Baranowską w 1 r. śm.
Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE

(16 grudnia 2018)

1.Zapraszamy dzisiaj o godz. 16.30 na Nabożeństwo Adwentowe.
2.W czasie Adwentu zapraszamy dzieci na Msze św. roratnie, odprawiane w poniedziałek,
wtorek i środę o godz. 18.00 (prosimy o zabranie lampionów). Dorosłych i młodzież
zapraszamy na roraty w adwentowe soboty o godz. 7.00 (prosimy o zabranie świec).
3.Mężczyzn i młodzieńców, chcących podbudować swoje życie duchowe - silnym poczuciem własnej tożsamości i roli mężczyzny we współczesnym świecie - zapraszamy na
spotkanie Duszp.Mężczyzn św. Józefa - w czwartek (20.12) - w salce nr 1 - o godz. 18.45.
4.W piątek (III piątek miesiąca) zapraszamy na Mszę św. w intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego, którą odprawimy o godz. 18.00. Podczas Eucharystii rozważymy konferencję nt. Za sprawą Ducha Pańskiego, upodabniamy się do Jego obrazu. 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 można ucałować relikwie św. Faustyny.
5.Psycholog dyżuruje w piątek od godz. 17.00 - 18.00 w pokoju obok kancelarii parafialnej.
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Eucharystii swoje comiesięczne spotkanie w grupach miała młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania. Spotkanie zakończyło się Apelem
Maryjnym.

Modlitwa
do św. Michała Archanioła

08.12. - O godz. 7.00 rozpoczęły się
pierwsze roraty dla młodzieży i dorosłych. Hasło tegorocznych rorat brzmi
tak, jak hasło roku duszpasterskiego: „W
mocy Ducha Świętego”. Ks. Dawid
zwrócił uwagę na trzy filary naszej wiary: modlitwa, Eucharystia oraz Sakrament Pokuty i Pojednania, których nie
można przeżyć bez pomocy Ducha Św.
O godz. 10. 00 ks. Leszek spotkał się z
dziećmi przebranymi za różne postaci z
bajek, by uczestniczyć we wspólnym
oglądaniu bajek oraz otrzymanych niespodzianek.
O godz. 12.00 została odprawiona Msza
św. o łaskę nawrócenia i pokuty za grzechy dla naszych rodzin i całej parafii. Ks.
Marcin w kazaniu podkreślił bardzo
ważną rzecz - GODZINA ŁASKI, TO
KAŻDA EUCHARYSTIA! Pamiętajmy
o tym nie tylko 8 grudnia od godz.12.00
- 13.00.
Bożena S.

* wspomagaj nas w walce, *

Święty Michale Archaniele,
a przeciw niegodziwości
i zasadzkom złego ducha *
bądź naszą obroną. * Oby go
Bóg pogromić raczył, * pokornie o to prosimy, * a Ty,
Wodzu niebieskich zastępów, * szatana i inne duchy
złe, * które na zgubę dusz
ludzkich po tym świecie
krążą, * mocą Bożą strąć do
piekła. * Amen.

Wzór

Duszpasterskie odwiedziny rodzin
C + M + B + 2018
Christus Mansionem Benedicat
(Chrystus Mieszkanie Błogosławi)

Data

.......……….................................................................................................………………

Godz. rozpoczęcia kolędy

…..........……………

Spotkajmy się na wspólnej modlitwie!
6

Katechumenat (7)
SAKRAMENTY – ŁASKA SAKRAMENTALNA

W poprzednim odcinku naszych rozważań o Łasce omówiliśmy łaskę zewnętrzną i wewnętrzną. Dziś przypatrzymy się łasce sakramentalnej. Ten teologiczny podział powstał na podstawie zaobserwowanych przez człowieka form
działania łaski. Tak naprawdę Bożego
działania nie da się ująć w ludzkie kategorie. Takie jednak spojrzenie pozwala
człowiekowi dokładniej rozeznać i bardziej aktywnie współpracować z Bożą
Łaską. Często można usłyszeć jak ludzie
mówią, że dla bycia wierzącym nie potrzeba praktykować, co w efekcie prowadzi do zaniechania życia sakramentalnego. I właśnie, co takiego szczególnego
jest w Łasce sakramentalnej?
Łaska zewnętrzna i wewnętrzna ma to
do siebie, że jej przyjęcie lub odrzucenie
pozostawia niejako przejściowy skutek.
Łaska sakramentalna pozostawia niezatarte piętno – nazywamy je charakterem
sakramentalnym. W ten sposób człowiek
ochrzczony, choćby robił nie wiadomo
co, nie jest w stanie zetrzeć z duszy znamienia chrzcielnego. Są ludzie, którzy
gdy im się przypomina zobowiązania płynące ze chrztu twierdzą, że się nie prosili o chrzest. Kościół wtedy boleje, że ktoś
naraża się na potępienie, ale jednocześnie cieszy się, że przynajmniej zostało
odsunięte niebezpieczeństwo opętania
przez szatana.
Najprostsza definicja sakramentu mówi:
Sakrament jest znakiem łaski Bożej, który oznacza i jednocześnie sprawia to, co
oznacza. Znak jest to wytwór lub czynność symbolicznie określający jakąś rzeczywistość. Na przykład kaplica jest znakiem wspólnoty i jej wiary, znakiem przypominającym o obecności Boga w naszym życiu. Czynność znaku krzyża
oznacza początek lub koniec jakiegoś
szczególnego czasu religijnego np. modlitwy. Nie trzeba długo tłumaczyć, że

rozpoczynam modlitwę. Jeżeli ktoś widzi, że się żegnam wycisza się i nie przeszkadza, bo wie, że się modlę. W naszej
codzienności posługujemy się często znakami. Na przykład znaki drogowe. Niebieska okrągła tablica na słupie z czerwonymi skrzyżowanymi liniami i takąż
obwódką oznacza, że w zakresie jego
obowiązywania nie wolno pojazdu parkować i zatrzymywać. W tym jednak
przypadku jedyną konsekwencją jego
nieprzestrzegania może być mandat.
Gdyby znak drogowy był sakramentem,
to próby zatrzymania pojazdu w zakresie jego obowiązywania po prostu by się
nie powiodły. Sakrament jest znakiem,
który oznacza i jednocześnie sprawia,
dokonuje tego co oznacza. W ten sposób
w celebracji każdego sakramentu jest ten
jeden najważniejszy moment, w którym
przy udziale widocznego znaku dokonuje się niewidzialna, wewnętrzna rzeczywistość.
Źródłem i szczytem wszystkich sakramentów jest Eucharystia. Jej to poświęcimy kiedyś wiele miejsca. Dziś tylko o
znakach i ich skutkach /łasce/ innych sakramentów.
Chrzest. Znakiem jest woda. Służy nam
ona do obmywania, orzeźwiania i jest
podstawą życia. W sakramencie chrztu
dokonuje się obmycie ze skazy grzechu
pierworodnego; orzeźwienie przez wlanie nadprzyrodzonych cnót wiary, nadziei
i miłości /takich ziarenek, z których może
wyrosnąć dojrzały kwiat religijności/;
daje nowe życie. Człowiek, który się rodzi może mówić do Boga: Boże mój
Stwórco. Człowiek ochrzczony mówi:
Boże mój Ojcze. Święty Paweł nazywa
to „nowym stworzeniem”. Chrzest to
narodzenie do rodziny dzieci Bożych.
Najważniejszy moment chrztu to polanie
wodą z jednoczesnym wypowiedzeniem
formuły sakramentalnej i intencją chrztu.
Bierzmowanie. Znakiem jest specjalny olej Krzyżma świętego. Takiego ole3

ju używano do namaszczenia do ważnych
zadań np. namaszczano na króla, proroka, wodza. Tu jest to namaszczenie wyposażające w Dary Ducha św. potrzebne
do dojrzałego chrześcijańskiego życia.
Najważniejszym momentem jest namaszczenie czoła z jednoczesnym wypowiedzeniem dialogowanej formuły sakramentalnej.
Małżeństwo. Znakiem są podane dłonie. Oznaczają one dokonaną w Bogu
wewnętrzną nierozerwalną więź małżonków, przez którą stają się oni jednym ciałem i jedną duszą. Jest to jedyny sakrament udzielany sobie przez mężczyznę i
kobietę wzajemnie. Zawierany jest przez
podanie dłoni i wypowiedzenie formuły
sakramentalnej – przysięgi małżeńskiej.
Kapłaństwo. Znakiem jest nałożenie w
milczeniu rąk na głowę kandydata oznaczające przekazanie jakiegoś stopnia kapłaństwa. Stopnie są trzy: diakonat, prezbiterat i episkopat czyli pełnia kapłaństwa w święceniach biskupich.
Pokuta. Znakiem jest znak Krzyża i
wypowiedzenie formuły rozgrzeszenia.
Krzyż oznacza Łaskę darowania win
wysłużoną przez Chrystusa w Ofierze
Krzyża.
Namaszczenie chorych. Znakiem jest
olej /inny niż Krzyżma św./. W medycynie ludowej specjalny olej jest używany
do dezynfekcji i przyspieszenia procesu
gojenia ran, szczególnie ciętych. Tu oznacza łaskę oczyszczenia duszy i pomoc w
uzdrowieniu ciała.
Sakramenty dzielimy na: sakramenty
inicjacji chrześcijańskiej – początkujące
i umacniające życie wiary /chrzest i bierzmowanie/, sakramenty społeczne – określające miejsce chrześcijanina w Kościele
/małżeństwo i kapłaństwo/ i sakramenty
życia /pokuta, Eucharystia i sakrament
chorych/.
J.K.
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Ja i moje przygotowanie
na przyjœcie Pana
Dnia 3 grudnia o godz. 18.00 dzieci po
raz pierwszy w tym roku spotkały się na
Mszy św. roratniej. Tegoroczne hasło rorat brzmi: „Z Duchem Twoim”. Na
pierwszym spotkaniu ks. Leszek przybliżył tematy oraz zdradził kilka niespodzianek, które czekają na uczestników. Spotkanie wtorkowe, to zapoznanie z postacią Józefa z Egiptu. Ku zadziwieniu
wszystkich, uczennica klasy V - Małgosia przedstawiła w szczegółach życiorys
Józefa. Kolejną poznaną w tym dniu postacią był Mojżesz. Ks. Leszek zwrócił
dzieciom uwagę na dar Ducha Św., który posiadał Józef - dar mądrości oraz
Mojżesz - dar umiejętności. Podczas trzeciego spotkania ks. Leszek przybliżył
dzieciom postać proroka Jeremiasza oraz
posiadany przez niego dar rady. Następnie dzieci zapoznały się z treścią piosenki roratniej pt. ,,Z Duchem Twoim” Magdy Anioł. Jedną z niespodzianek tegorocznych rorat jest „Świętolotka”.
8 grudnia o godz. 7.00 odprawiona została Msza św. roratnia dla młodzieży i
dorosłych. Tematem homilii ks. Dawida
była modlitwa, która jak powiedział dana
jest nam jako łaska. Jednak musimy pamiętać, że owocna modlitwa musi być
przeniknięta mocą Ducha Św. i skoncentrowana na Bogu, a nie na sobie. Dlatego powinna zaczynać się ona od słuchania Boga. Musimy również uświadomić
sobie, czym dla nas jest modlitwa. Jeśli
pragniemy wejść w prawdziwą relację z
Ojcem musimy uznać naszą grzeszność
i stanąć w prawdzie. Tylko taka modlitwa będzie szczerą rozmową z Bogiem.
Ks Dawid w nawiązaniu do Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP zwrócił uwagę, aby czerpać wzór z Maryi.
Niech Ona będzie ikoną naszego życia.
Czas Adwentu, to zaproszenie do udziału w wielkim planie Bożym, który po-

prowadzi nas do spotkania z Bożą Miłością. To czas czuwania - nasłuchiwania,
co mówi Duch Św. do Kościoła, czyli do
nas. Jednak musi to być czuwanie aktywne duchowo. Jeśli nie wyciszymy swojej
duszy, to w zgiełku wielu słów i dźwięków wśród których żyjemy nie usłyszymy głosu Boga, który nadchodzi. Pamiętajmy, że Adwent, to nie czekanie na
Boże Narodzenie, na ten wyjątkowy
dzień w roku, ale o doświadczenie Boga
przychodzącego, rodzącego się zawsze.
Zatem zróbmy wszystko, by doświadczenie Boga żywego trwało w nas bez końca.
Bożena S.

modlitwach o wszystkich żyjących i
zmarłych pracownikach kopalń.
O godz. 18.45 rozpoczęła się modlitwa
uwielbienia. Tematem wprowadzającym
była: „Duchowość szkiełka i oka”. Ks.
Dawid podkreślił, że najważniejsza w duchowości jest umiejętność patrzenia sercem.
Pracujmy nad tym, by nasz intelekt nie
przysłonił nam tego, co w relacji z Bogiem jest najważniejsze.
05.12. - O godz. 19.00 rozpoczęło się
nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych z błogosławieństwem lourdzkim.
06.12. - O godz. 18.45 odbyło się spotkanie Bractwa Adoracji Najświętszego
Sakramentu. Na spotkaniu poruszone
były sprawy bieżące, głównie problem
obstawienia godzin adoracji w niedziele. Ks. Proboszcz, który zastąpił nieobecnego ze względu na odwiedziny duszpasterskie ks. Marka podkreślił, że adoracja Najświętszego Sakramentu, to nie
pilnowanie kościoła. Musimy sami jako
członkowie Bractwa Adoracji i wszyscy,
którzy przychodzą adorować Pana Jezusa odpowiedzieć sobie na pytanie: czym
dla mnie jest adorowanie Jezusa. Chciejmy świadomie przeżywać naszą wiarę i
nasze spotkanie z żywym Bogiem.

Migawki z ¿ycia naszej parafii
03.12. - O godz. 18.00 rozpoczęła się
pierwsza Msza św. roratnia. Dzieci zostały zapoznane z hasłem tegorocznych
rorat: „Z Duchem Twoim” oraz tematami. Podczas kolejnych dni - 4 i 5 grudnia
ks. Leszek zapoznał dzieci z postacią Józefa i Mojżesza, a następnie proroka Jeremiasza.
04.12. - O godz. 9.00 została odprawiona Msza św. w intencji górników naszej
parafii i ich rodzin. Choć to już coraz
bardziej zapominany zawód przez młode pokolenia, to pamiętajmy w naszych

07.12. - O godz.18.00 została odprawiona Mszy św. w intencji wszystkich rodzin oraz młodzieży przygotowującej się
do Sakramentu Bierzmowania. Podczas
kazania ks. Dawid rozważył słowa Św.
Siostry Faustyny: „Gdyby dusze chciały
się skupić, Bóg by zaraz do nich przemówił, bo rozproszenie zagłusza mowę
Pańską”. Ks. Dawid zwrócił uwagę na
koncentrację podczas słuchania Słowa
Bożego na Mszy św. Tylko wtedy możemy doświadczyć żywego Boga w Eucharystii. Jak ja przeżywam Mszę św.? Gdzie
są moje myśli? Czy proszę Ducha Św. o
pomoc w dobrym przeżyciu mszy? Po
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