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Z Piekarskich Wież Luty 2014

LUTY W LITURGII I MOIM ŻYCIU
KS.

RAJMUND MACHULEC

Ś

Radość w naszym życiu
Każdy miesiąc ma swoje „piętno”.
W lutym, który poprzedza czas wielkiego
postu organizowane są zabawy i dyskoteki
oraz radosne rodzinne i przyjacielskie
spotkania. Zatem miesiąc luty ukazuje
radość jako wielką i konieczną wartość
w naszym życiu. Oto kilka wypowiedzi
będących laudacją radości:
- Bez radości nie można żyć, nie można
rosnąć, nie można wychowywać się.
- Radość oprawia samopoczucie, ułatwia
trawienie, pobudza serce, uaktywnia
twórcze pola naszego mózgu.
- Radość to moc uszlachetniająca nas
i innych.
- Pesymizm jest bezużyteczny. Wierzby
płaczące nie miały nigdy szczęścia.
- Człowiek jest istotą powołaną do radości.
Koń nie śmieje się. Uśmiech jest znakiem
wyższości istoty myślącej nad
zwierzęciem.
- Rozdawaj radość, wylewaj ją z siebie.
Rzucaj na cztery wiatry. Wyśpiewuj ją.
Obdarowuj nią szczodrze wszystkich
wokoło, a jutro będziesz miał radości
jeszcze więcej.
- Największym źródłem radości jest wiara,
nasza radosna religijność.
- Symbolem wesołości jest żyrandol.
Symbolem radości jest słońce. Słońce
radości może i powinien każdy nosić
w sobie.

Ewangelia wg św. Mateusza
5, 13 - 16

http://www.jaw.pl/articles/show/2260

MATKA BOŻA GROMNICZNA

Jezus powiedział do
swoich uczniów: «Wy
jesteście solą dla ziemi.
Lecz jeśli sól utraci swój
smak, czymże ją posolić?
Na nic się już nie przyda,
chyba na wyrzucenie
i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem
świata. Nie może się
ukryć miasto położone
na górze. Nie zapala się
też światła i nie stawia
pod korcem, ale
na świeczniku, aby
świeciło wszystkim,
którzy są w domu. Tak
niech świeci wasze
światło przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre
uczynki i chwalili Ojca
waszego, który jest
w niebie».

SŁOWO BOŻE

więto Ofiarowania Pańskiego
(niedziela 2 II) z poświęceniem
gromnic, nazywane Świętem
Matki Bożej Gromnicznej, kończy cykl
uroczystości związanych z Bożym
Narodzeniem. Od poniedziałku po niedzieli
Chrztu Pańskiego (13 I) aż do wtorku przed
środą popielcową (5 III) przypada w liturgii
okres zwykły. Bogactwem miesiąca lutego
jest symbolika zawarta w świecy
gromnicznej. Nawiązuje do niej także
błogosławieństwo gardła udzielane we
wspomnienie św. Błażeja (3 II), jak i chleba
św. Agaty (5 III). Wszystkie te wydarzenia
kierują naszą uwagę ku Chrystusowi, który
pragnie ze swoim błogosławieństwem być z
nami we wszystkich okolicznościach
naszego codziennego życia. Luty to także
nowe obchody pogłębiające wiarę ludu
Bożego – dzień życia konsekrowanego (2 II)
oraz światowy Dzień Chorego –
przypadający we wspomnienie N.M.P.
z Lourdes (11 II). Ponadto przeżywać
będziemy święto świętych Cyryla
i Metodego – patronów Europy (14 II), którzy
przypominają nam o konieczności
nieustannej modlitwy za Europę i naszą
Ojczyznę. Dopełnieniem tego wezwania
do modlitwy jest święto katedry św. Piotra
(22 II), kiedy to szczególną myślą otaczamy
Papieża i Kościół Powszechny.

09.02.2014.r
V Niedziela Zwykła „A”
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PEREGRYNACJA IKONY ŚWIĘTEJ RODZINY

4

FOT. S. DACY

W Roku Rodziny po rodzinach
naszej parafii pielgrzymuje
Ikona Świętej Rodziny
z Nazaretu. Jest to okazja do
wspólnej domowej modlitwy.
Często zdarza się, że
płaczemy, gdy już coś się wali.
Warto wykorzystać okazję
i zaprosić do siebie tą ikonę na
24 godziny, by przebywała
z nami i wzmacniała wzajemne
relacje. Wystarczy podejść do
zakrystii i podać wybrany
przez siebie termin, by danego
dnia na wieczornej mszy
odebrać ikonę.

FOT. S. DACY
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VI Niedziela Zwykła „A”

SŁOWO BOŻE

FOT. S. DACY

Jezus powiedział do swoich
uczniów: «Nie sądźcie, że
przyszedłem znieść Prawo
albo Proroków. Nie
przyszedłem znieść, ale
wypełnić. Zaprawdę
bowiem powiadam wam:
Dopóki niebo i ziemia nie
przeminą, ani jedna jota,
ani jedna kreska nie zmieni
się w Prawie, aż się
wszystko spełni. (…)
Słyszeliście, że powiedziano
przodkom: “Nie zabijaj”;
a kto by się dopuścił
zabójstwa, podlega sądowi.
A Ja wam powiadam: Każdy,
kto się gniewa na swego
brata, podlega sądowi. (…)
Słyszeliście, że
powiedziano: “Nie
cudzołóż”. A Ja wam
powiadam: Każdy, kto
pożądliwie patrzy
na kobietę, już w swoim
sercu dopuścił się z nią
cudzołóstwa. (…)
Powiedziano też: “Jeśli kto
chce oddalić swoją żonę,
niech jej da list
rozwodowy”. A Ja wam
powiadam: Każdy, kto
oddala swoją żonę, poza
wypadkiem nierządu,
narażają na cudzołóstwo;
a kto by oddaloną wziął
za żonę, dopuszcza się
cudzołóstwa. Słyszeliście
również, że powiedziano
przodkom: “Nie będziesz
fałszywie przysięgał”, “lecz
dotrzymasz Panu swej
przysięgi”. A Ja wam
powiadam: Wcale nie
przysięgajcie. Niech wasza
mowa będzie: Tak, tak; nie,
nie. A co nadto jest,
od Złego pochodzi».

Fragment Ewangelii
wg św. Mateusza
5, 17 - 37
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ZROZUMIEĆ LITURGIĘ

6

KS.

ŁUKASZ GRZYWOCZ

Człowiek nie może zrobić kultu sam; jeśli nie ukaże mu się Bóg,
będzie działał w próżni. (...) Jeśli Bóg się nie ujawnia, to człowiek,
poprzez przeczucie Boga wpisane w jego wnętrze, może jedynie
budować ołtarze „nieznanemu Bogu” (por. Dz 17,23); w swym
myśleniu może jedynie próbować do Niego dotrzeć, poruszając
się po omacku. Rzeczywista liturgia zakłada jednak, iż Bóg
odpowiada i objawia, jak mamy Go czcić. Dla liturgii rzeczą
zasadniczą jest ustanowienie. Liturgia nie może wypływać z naszej
fantazji bądź kreatywności, gdyż wówczas pozostałaby wołaniem
pozbawionym odzewu lub też byłaby samopotwierdzeniem.
J. Ratzinger, Duch liturgii, Poznań 2002, s. 21-22

FOT. S. DACY
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SŁOWO BOŻE

MSZAŁ RZYMSKI
FOT. S. DACY

Jezus powiedział do swoich
uczniów: «Słyszeliście,
że powiedziano: “Oko za
oko i ząb za ząb”. A Ja wam
powiadam: Nie stawiajcie
oporu złemu. Lecz jeśli cię
kto uderzy w prawy
policzek, nadstaw mu
i drugi. Temu, kto chce
prawować się z tobą i wziąć
twoją szatę, odstąp
i płaszcz. Zmusza cię kto,
żeby iść z nim tysiąc
kroków, idź dwa tysiące.
Daj temu, kto cię prosi,
i nie odwracaj się od tego,
kto chce pożyczyć od
ciebie. Słyszeliście,
że powiedziano: “Będziesz
miłował swego bliźniego”,
a nieprzyjaciela swego
będziesz nienawidził. A Ja
wam powiadam: Miłujcie
waszych nieprzyjaciół
i módlcie się za tych, którzy
was prześladują; tak
będziecie synami Ojca
waszego, który jest
w niebie; ponieważ On
sprawia, że słońce Jego
wschodzi nad złymi i nad
dobrymi, i On zsyła deszcz
na sprawiedliwych
i niesprawiedliwych. Jeśli
bowiem miłujecie tych,
którzy was miłują, cóż
za nagrodę mieć będziecie?
Czyż i celnicy tego nie
czynią? I jeśli pozdrawiacie
tylko swych braci, cóż
szczególnego czynicie? Czyż
i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali,
jak doskonały jest Ojciec
wasz niebieski».

Ewangelia wg św. Mateusza
5, 38 - 48
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MATEUSZ MEZGLEWSKI

8

W niedzielę 19 stycznia mieliśmy okazję wysłuchać
i w pewnym sensie także przeżyć historię powołania, którą
podzielił się z piekarskimi parafianami dk. Dariusz Kamiński.
Gościł on w bazylice wraz z kilkoma klerykami katowickiego
seminarium duchownego. Słowo wygłoszone przez niego
podczas każdej Mszy świętej zachęciło mnie, aby podzielić się
taką oto refleksją…

DK. DARIUSZ KAMIŃSKI
FOT. M. LUBECKA
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SŁOWO BOŻE

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caravaggio%27s_The_Calling_of_St_Matthew.jpg?uselang=pl

POWOŁANIE ŚW. MATEUSZA CARAVAGGIO

Jezus powiedział do swoich
uczniów: «Nikt nie może
dwom panom służyć.
Bo albo jednego będzie
nienawidził, a drugiego
będzie miłował; albo
z jednym będzie trzymał,
a drugim wzgardzi. Nie
możecie służyć Bogu
i Mamonie. Dlatego
powiadam wam: Nie
troszczcie się zbytnio
o swoje życie, o to,
co macie jeść i pić; ani
o swoje ciało, czym się
macie przyodziać. Czyż
życie nie znaczy więcej niż
pokarm, a ciało więcej niż
odzienie? Przypatrzcie się
ptakom w powietrzu: nie
sieją ani żną i nie zbierają
do spichrzów, a Ojciec wasz
niebieski je żywi. Czyż wy
nie jesteście ważniejsi niż
one? Kto z was przy całej
swej trosce może choćby
jedną chwilę dołożyć do
wieku swego życia?
A o odzienie czemu się
zbytnio troszczycie?
Przypatrzcie się liliom na
polu, jak rosną: nie pracują
ani przędą. A powiadam
wam: nawet Salomon
w całym swoim przepychu
nie był tak ubrany jak jedna
z nich. (…) Nie troszczcie
się więc zbytnio i nie
mówcie: co będziemy jeść?
co będziemy pić? czym
będziemy się przy
odziewać? Bo o to wszystko
poganie zabiegają. Przecież
Ojciec wasz niebieski wie,
że tego wszystkiego
potrzebujecie. Starajcie się
naprzód o królestwo Boga
i o Jego sprawiedliwość,
a to wszystko będzie wam
dodane. Nie troszczcie się
więc zbytnio o jutro, bo
jutrzejszy dzień sam
o siebie troszczyć się
będzie. Dosyć ma dzień
swojej biedy».
Fragment Ewangelii
wg św. Mateusza
6, 24 - 34
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MŁODZIEŻ! ŻYJĄ TU I TERAZ,

12

ALE SĄ BUDOWNICZYMI PRZYSZŁOŚCI.
KS.

ADRIAN LEJTA

Bardzo często, kiedy spotykam się z ludźmi dorosłymi, słyszę
narzekanie na świat, na stan zdrowia, na polityków
no i na młodzież… Pytają: „co z nimi? Myśmy tacy nie byli”.
Trochę mnie to dziwi bo moje doświadczenie młodzieży jest
zupełnie inne, i myślę sobie wtedy: dobrze, że nie są jak wy
dorośli, zachowujący zewnętrzną poprawność i ogładę dla
kształtowania własnego, jakże pozytywnego wizerunku.
Bo młodzież ma ideały, które my dorośli często niweczymy
mówiąc: „na jakim ty świecie żyjesz?”. A oni żyją tu i teraz
i są budowniczymi przyszłości.

FOT. A. LEJTA
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KWIATKI FRANCISZKA

Chrześcijanin to nie
ktoś, kto przyjmuje
Chrzest, a potem rusza
w swoją drogę. Pierwszym
owocem Chrztu jest
przynależność do
Kościoła, do ludu Bożego.
Nie da się pojąć
chrześcijanina bez
Kościoła. Dlatego właśnie
wielki Paweł VI nazywał
absurdalną dychotomią
miłowanie Chrystusa bez
Kościoła; słuchanie
Chrystusa, ale nie
Kościoła; bycie
z Chrystusem na
marginesie Kościoła. (...)
Ewangeliczne przesłanie
otrzymujemy w Kościele
i naszą świętość
realizujemy w Kościele,
nasza droga wiedzie
w Kościele. Coś temu
przeciwnego to fantazja...
Ktoś, kto nie jest
pokorny, nie może czuć
z Kościołem, a będzie czuł
to, co jemu czy jej się
podoba. (...) Mamy tu tę
świadomość, że dzieje
zbawienia nie zaczęły się
ode mnie i nie skończą się
wraz z moją śmiercią. Nie,
historia zbawienia jest
jedna: przychodzę, Pan
mnie prowadzi, potem
woła do siebie, a dzieje
toczą się dalej. Historia
Kościoła zaczęła się przed
nami i będzie trwała
po nas.
Papież Franciszek,
Homilia podczas
porannej Mszy Św.,
30.01.2014 r.

FOT. A. LEJTA
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http://michalpiec.pl/rowerem-nad-bajkal/

W ubiegłe wakacje wraz z grupą młodzieżową NiniwaTeam
pod przewodnictwem o. Tomasza Maniury OMI miałem
przyjemność uczestniczyć w wyprawie - pielgrzymce rowerowej
„Polska – Syberia 2013”. W ciągu nieco ponad 2 miesięcy
pokonaliśmy na dwóch kółkach 8380 km. Trasa biegła z Polski
przez Białoruś, Rosję, Kazachstan i znów Rosję aż nad Bajkał
i do Wierszyny – polskiej wioski na Syberii. Naszą grupę
stanowiły 24 osoby: 7 dziewczyn i 17 chłopaków.

http://michalpiec.pl/rowerem-nad-bajkal/
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KWIATKI FRANCISZKA

W i e r n o ś ć
Kościołowi; wierność jego
nauczaniu; wierność
Credo; wierność doktrynie
i jej strzeżenie. Pokora
i wierność. Także Paweł VI
przypominał nam, że
otrzymujemy przesłanie
Ewangelii jako dar i mamy
je przekazywać dalej jako
dar, ale nie jako coś
naszego własnego: to dar
otrzymany, który dajemy.
I przy tym przekazywaniu
trzeba być wiernym.
Bo otrzymaliśmy
i powinniśmy dawać
Ewangelię, która nie jest
nasza, ale Jezusowa,
a zatem nie możemy, jak
powiadał Paweł VI, stawać
się panami Ewangelii,
panami otrzymanej nauki,
by używać jej wedle
uznania.
Papież Franciszek,
Homilia podczas
porannej Mszy Św.,
30.01.2014 r.

http://michalpiec.pl/rowerem-nad-bajkal/
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31 grudnia

16

o

godz.

10.45

w bazylice piekarskiej rozpoczął się III Dziecięcy
Festiwal Kolęd i Pastorałek: „Śpiewajmy i grajmy
Mu”. Ze względu na ogłoszony w metropolii
górnośląskiej Rok Rodziny, oprócz występów dzieci,
śpiewających i grających indywidualnie,
przewidziano kategorię rodzinną. Muzyczne
spotkanie, zainicjowane przez ks. Grzegorza,
wspólnie z wikariuszem prowadzili: Agnieszka Siwy
i Adam Reinsz. Nad prawidłowością wykonania
czuwało 3-osobowe Jury w składzie: ks. Łukasz
Grzywocz, Maria Reinsz i Jan Hampel, oceniające
33 występy dziecięce indywidualne oraz 2 występy
rodzinne. Akompaniament zapewnił organista
Klaudiusz Jania. Uczestnicy, wśród których
najmłodszą była 3-letnia Marta Siudyła, wykorzystali
też własne instrumenty, najczęściej gitary i skrzypce.
Wszystkie występy nagrodzono drobnymi upominkami
i dyplomami. Nagrodę główną stanowiła figurka
Dzieciątka Jezus: brązowa, srebrna, złota.
W kategorii występów dziecięcych indywidualnych
III miejsce (brązową figurkę) zdobyła 10-letnia Anna
Gajda. II miejsce (srebrną figurkę) uzyskała 8-letnia
Agnieszka Banaś. Złotą figurkę za zajęcie I miejsca
otrzymała 10-letnia Katarzyna Pawlik, która wpisała
się w serca Jury kolędą: „Nie było miejsca dla
Ciebie”. Wyróżnienie specjalne „powędrowało” do 5letniej Moniki Kasprzyńskiej. W kategorii występów
rodzinnych zwyciężyli reprezentanci dwóch rodzin,
tj.: Arkadiusz i Martyna Kuś oraz Monika i Łukasz
Lempart. Wykonali wspólnie kolędę: „Pójdźmy
wszyscy do stajenki”.
O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św.
połączona z duszpasterskim sprawozdaniem rocznym.
Przewodniczył jej ks. prał. Władysław Nieszporek.
Poprzedzona została wtorkową nieustającą nowenną
do MB Piekarskiej, w ramach której odprawione
zostało nabożeństwo dziękczynno – błagalne,
prowadzone przez ks. Grzegorza Śmiecińskiego
na zakończenie Roku Pańskiego 2013. Podczas
Eucharystii ks. Proboszcz Władysław, wyrażając
wdzięczność Bogu i ludziom, dokonał podsumowania
minionego czasu, wspominając wydarzenia
towarzyszące celebracji Roku Wiary. Nakreślił też

AGNIESZKA NOWAK

parafialne inicjatywy „przyszłościowe”, związane
z kanonizacją bł. Jana Pawła II oraz z obchodami 165.
rocznicy konsekracji kościoła.
Przed północą zgromadzono się w bazylice
piekarskiej, by o godz. 24.00 rozpocząć Nowy Rok
2014 Mszą św., której przewodniczył ks. Grzegorz.
Homilię wygłosił ks. Łukasz. W jej sprawowanie
włączył się ks. Kazimierz Cichoń, wikariusz par. św.
Wojciecha w Radzionkowie.

1 stycznia

obchodzono

uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W tym
dniu przypadał jednocześnie jeden z odpustów
nadanych przez Stolicę Apostolską dla sanktuarium
piekarskiego. Podczas każdej Eucharystii homilie
głosił ks. Proboszcz. Informując o podjętych
przedsięwzięciach, zaprosił do właściwego
zagospodarowania „nowego” czasu. Wskazując
na Maryję, zachęcił do zaufania Bogu i trwania z Nim
w osobistej relacji. Uroczysty charakter Mszy św.,
sprawowanej o godz. 10.30 w intencji parafian,
podkreśliła orkiestra oraz obecność pocztów
sztandarowych. Popołudniowym nieszporom
kolędowym towarzyszyły intencje wyznaczone
na Światowy Dzień Modlitw o Pokój.

3 stycznia

przypadał pierwszy

piątek miesiąca. Modlitewne czuwanie co roku
„inauguruje” parafia piekarska. Mszę św. rozpoczętą
o godz. 21.00 poprzedziła Godzina Maryjna,
prowadzona przez ks. Adama. Eucharystię sprawował
ks. prob. Władysław. Podczas homilii m.in.
przypomniał pouczenie św. Teresy od Dzieciątka
Jezus: „To właśnie co obraża Jezusa, co rani Jego
Serce, to brak ufności!”. Zachęcając do świadectwa
oraz przypominając formy świadczenia miłosierdzia,
podkreślił udział czynu, słowa i modlitwy w „stawaniu
się” apostołem. Mszy św. towarzyszył akt zawierzenia
rodzin Matce Bożej. Trzecią część modlitewnego
czuwania, Godzinę Miłosierdzia, prowadził
ks. Łukasz. Podczas niej, wraz z młodzieżowym
chórem kameralnym „Legato”, adorowano Boże
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4 stycznia poranną Mszę
św. sprawował ks. prał. Władysław
Nieszporek. Wraz z nim, przed powrotem
do Lugano, przy ołtarzu bazyliki piekarskiej
w posłudze diakona stanął Jakub
Tomaszewski. Ks. Proboszcz podziękował
diakonowi, pobierającemu formację do
kapłaństwa w Szwajcarii, za posługiwanie
w rodzinnej parafii, a jednocześnie prosił
o modlitwę w jego intencji przed
święceniami prezbiteratu, które odbędą
się 18 maja.

5 stycznia o godz. 19.30
w auli sanktuaryjnej rozpoczęło się
świąteczne spotkanie. W jego program
wpisały się dwa elementy: miniatura
teatralna pt. „Święta noc”, opracowana
na podstawie twórczości Karela Ćapka oraz
wspólne kolędowanie, prowadzone pod
przewodnictwem młodzieżowego chóru
kameralnego, przy akompaniamencie
organisty bazyliki piekarskiej.

6 stycznia obchodzono
uroczystość Objawienia Pańskiego.
Ks. Adrian, w homilii, przypomniał
wezwanie do ustawicznego poszukiwania
Jezusa Chrystusa, Światła świata. Kolektę
tego dnia przeznaczono na cele misyjne.
Przed Mszą św., rozpoczynającą się o godz.
12.00 przemaszerował Dziecięcy Orszak
Trzech Króli. W tym samym czasie,
w archikatedrze katowickiej rozpoczęła się
Eucharystia, podczas której szczególną
modlitwą objęto abpa Wiktora Skworca
w 16. rocznicę przyjęcia sakry biskupiej

oraz abpa Stanisława Szymeckiego
w 90. rocznicę urodzin.
W „Epifanię” wpisane zostały dwa
akcenty kolędowe. O godz. 16.00 w auli
sanktuaryjnej wystąpili niepełnosprawni
intelektualnie mieszkańcy Domu Pomocy
Społecznej z Nakła Śląskiego,
prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia św. Karola Boromeusza.
Pe n s j o n a r i u s z e z a p r e z e n t o w a l i
przedstawienie jasełkowe: „Przyjdzie do
mnie!”. O godz. 17.00 w bazylice
piekarskiej rozpoczęło się spotkanie
śpiewaczo – muzyczne, zorganizowane
przez okręg piekarski Śląskiego Związku
Chórów i Orkiestr. Kolędy wykonały chóry,
działające na terenie naszego miasta.
Spośród nich dwa, tj.: Święta Cecylia
i Święta Barbara funkcjonują w ramach
parafii: par. Imienia NMP i św. Bartłomieja
oraz par. Świętych Apostołów Piotra
i Pawła. Pozostałe z występujących to:
Dąbrówka - Dąbrówka Wielka; Halka Kozłowa Góra; Śląski Chór Górniczy
„Polonia Harmonia” - Brzozowice Kamień.
Śpiewakom towarzyszyła Górnicza
Orkiestra Dęta „Piekary – Julian” pod dyr.
Antoniego Majchrzyka.

11 stycznia

dobiegły

końca odwiedziny duszpasterskie. Ich
pierwszą część rozpoczęto w 1. niedzielę
Adwentu, zaś drugą – kontynuowano od
27 grudnia. Duszpasterzy przyjęło 80%
rodzin objętych kolędą.
W tym dniu do MB Piekarskiej
przybyła 100-osobowa grupa z metropolii
morawskiej w Czechach, reprezentując
diecezję ostrawsko-opawską - par. św. Anny
w Slavkovie. Pielgrzymom towarzyszył
ks. Marcin Kieras.

KWIATKI FRANCISZKA

Dziecię. Zgromadzonym przy żłóbku
bazyliki piekarskiej umożliwiono
dotknięcie i ucałowanie Dzieciątka Jezus,
figurki uświęconej przez kontakt
z miejscem narodzenia w grocie
w Betlejem.

O k r e ś l e n i e
„konfirmacja” umocnienie przypomina
nam, że sakrament ten
przynosi wzrost łaski
chrzcielnej: ściślej
j e d n o c z y n a s
z C h r y s t u s e m ;
udoskonala naszą więź
z Kościołem; udziela nam
specjalnej mocy Ducha
Świętego do szerzenia
i o b r o n y w i a r y, d o
wyznawania imienia
Chrystusa oraz do tego, by
nigdy nie wstydzić się
Krzyża
Wszystkim nam
zależy, aby dzieci zostały
ochrzczone. I dobrze,
że tak jest. Ale być może
nie dbamy już tak bardzo,
b y o t r z y m a ł y
bierzmowanie. Chcecie,
by wasze dzieci pozostały
w połowie drogi, by nie
otrzymały Ducha
Świętego? Ten sakrament
jest bardzo ważny w życiu
chrześcijańskim, bo daje
nam siłę, by iść naprzód.
Kiedy przyjmujemy Ducha
Świętego do naszego
serca i pozwalamy Mu
działać, sam Chrystus
w nas się uobecnia
i nabiera konkretnych
kształtów w naszym życiu.
Papież Franciszek,
Audiencja ogólna,
29.01.2014 r.

12 stycznia obchodzono święto Chrztu Pańskiego, ukazujące
znaczenie i głębię sakramentu chrztu
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(Ef 5,25)

Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół...
18

świętego. Podczas homilii, ks. Krzysztof,
podkreślając, że chrzest włącza w Kościół,
przypomniał o odpowiedzialności i obowiązkach,
wynikających z niego. Spowiednik sanktuaryjny
zachęcił, by dostrzec istotę: stając się członkiem
Kościoła, ochrzczony jest powołany, by poddał się
innym i służył im we wspólnocie, by był posłuszny i
uległy przełożonym w Kościele, by ich uznawał
z szacunkiem.

19 stycznia

przypadała

2. niedziela zwykła. W parafii piekarskiej gościli
klerycy WŚSD w Katowicach, których obecność
pomogła zastanowić się nad drogą powołania do
świętości. Przewodniczył im diakon Dariusz Kamiński,
wywodzący się z par. św. Piusa X w Rudzie Śląskiej
Południowej. W homilii, wskazując na podstawowy
wymiar życia duchowego podkreślił, iż powołanie to
sposób realizacji miłości w życiu chrześcijanina.
W tym dniu do sanktuarium piekarskiego
przybyła 50-osobowa grupa z Krakowa, z par. Bożego
Ciała. Pielgrzymi, którym po raz trzeci towarzyszył
ks. Dawid Kover CRL, od MB Piekarskiej ruszyli do
Katowic Panewnik, by w bazylice św. Ludwika Króla
i Wniebowzięcia NMP, przy ołtarzowej szopce,
adorować Boże Dziecię.

22 stycznia

do MB Piekarskiej

w gościnę przybyły dwie grupy, 40-osobowe. Skład
jednej z nich stanowiła reprezentacja par. NMP Matki
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w JastrzębiuZdroju Dubielcu. Wraz z pielgrzymami przybył
ks. Marceli Rabstein. Skład drugiej grupy tworzyli
emeryci i renciści z Klubu Seniora w Rudzie Śląskiej
Bielszowicach.

23 stycznia ks. prał. Władysław
Nieszporek obchodził 63. rocznicę urodzin, po raz 16.
„świętowaną” we wspólnocie parafii „spod znaku
Maryi”. Szczególną modlitwą otoczono ks. Proboszcza
podczas koncelebrowanej Mszy św., rozpoczętej
o godz. 18.00, dziękując Bożej Opatrzności za dar
życia i powołania kapłańskiego. W jej sprawowanie
włączył się m.in. ks. prał. Lucjan Skolik, proboszcz

par. NMP Matki Kościoła w Kielcach – Dąbrowie.
Homilię wygłosił wikariusz piekarski ks. Adam.
W końcowej części Eucharystii przyszedł czas na
serdeczności – „godane” i mówione. Dzieci w strojach
śląskich wyraziły radość, płynącą z faktu nadejścia
dnia „piekarskiego farorza”. Do słów pozdrowienia,
skierowanego przez najmłodszych, dołączyli
przedstawiciele Zespołu Szkół Katolickich. Wyrazem
szacunku i wdzięczności ze strony duszpasterzy,
parafian i gości stały się życzenia wypowiedziane
przez ks. Grzegorza, poparte zapewnieniem
o modlitwie w intencji Solenizanta.

25 stycznia ,

w

święto

Nawrócenia św. Pawła Apostoła zakończył się,
rozpoczęty 18 stycznia, Tydzień Powszechnej
Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Jego hasło stanowiły
słowa zaczerpnięte z 1 Listu do Koryntian: „Czyż
Chrystus jest podzielony?”.
W Tydzień Ekumeniczny wpisali się
pielgrzymi. W dniu jego rozpoczęcia do sanktuarium
piekarskiego przybyła 38-osobowa grupa
z archidiecezji krakowskiej, reprezentując par.
św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie. W dniu jego
zakończenia przybyła 40-osobowa grupa,
reprezentując Łódzki Klub Przyjaciół Dróg św. Jakuba
w Polsce.

26 stycznia

przeżywano

3. niedzielę zwykłą, która pomogła dostrzec sedno
Ewangelii: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest
królestwo niebieskie”. Ks. Grzegorz zwrócił uwagę na
ważność i aktualność wezwania, utożsamiając
je m.in. z powołaniem do życia we wspólnocie
z Bogiem, opartej o codzienną postawę zawierzenia.
Homilii towarzyszyła starożytna, koptyjska ikona,
znana jako „Ikona Przyjaźni”.
Podczas każdej Mszy św. odczytano specjalny
list metropolity katowickiego, dotyczący wizyty
„ad limina Apostolorum”. Informując o jej celu
i przebiegu, napisano w nim m.in.: „Podczas wizyty
realizowany jest uświęcony tradycją porządek, który
łączy dwa wymiary: modlitwy i spotkań”. Abp Wiktor
Skworc zachęcił do duchowej łączności w czasie jej
trwania, od 1 do 8 lutego.
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Także my zanurzeni
jesteśmy w swoistej
«Galilei pogan», w obliczu
której możemy się
przestraszyć i popaść
w pokusę otoczenia się
ŚLUBY
ZŁOTE GODY:
1. MICHNA Michał – PEŁA Magdalena
barierami, by czuć się
1. Pelagia i Stefan Langner
2. WYTRWAŁ Piotr – URBAŃCZYK Sandra pewniej i bezpieczniej. Ale
3. BOGUSŁAWSKI Adrian – NALEPA Ewa Jezus nas uczy, że Dobra
4. SEIFFERT Piotr – MAŚLANKA Barbara Nowina, którą niesie, nie
jest zastrzeżona jedynie
CHRZTY
dla pewnej części
POGRZEBY:
1. Helena Wieczorek
ludzkości, należy ją
1. Katarzyna Widera.l.88
2. Oliwier Kaczmarczyk
ROCZKI
przekazywać wszystkim.
2. Paweł Pawlik l. 84
3. Wojciech Lipka
1. Julia Turla
To r a d o s n a w i e ś ć
3. Leonard Gajda. 81
2. Stanisław Kocot
4. Edmund Olejnik l.84
przeznaczona
dla tych,
3. Adam Bućko
5. Róża Wandzik l.90
którzy jej oczekują, ale
6. Małgorzata Wielka l.79
także dla takich, którzy być
7. Elżbieta Wieczorek l. 86
może nie czekają już
8. Janina Wipler l.88
na nic i nie mają nawet siły,
9. Krystyna Wieczorek l.60
b
y szukać i pytać.
10. Tekla Widera l. 91
Wyruszając z Galilei Jezus
uczy nas, że nikt nie jest
wykluczony z Bożego
zbawienia, przeciwnie,
że Bóg woli zaczynać
od peryferii, od ostatnich,
by dotrzeć do wszystkich.
Ania urodziła się 30.08.2013r. z ciężką genetyczną i nieuleczalną chorobą zwaną
Jezus zaczyna
mukowiscydozą. Chorobę zdiagnozowano u naszej córeczki, gdy miała ona niespełna 6 tygodni.
swoją
misję nie tylko
Patrząc na naszą córeczkę trudno uwierzyć, iż jest tak ciężko i nieuleczalnie chora.
od
miejsca
dalekiego
Mimo że wygląda ona jak większość zdrowych dzieci, to jednak w jej organizmie już od
urodzenia zachodzą nieodwracalne zmiany. Choroba systematyczne i trwale uszkadza jej układ od centrum, ale także
od ludzi, których można
oddechowy i pokarmowy.
Obecnie choroba jest nieuleczalna, a leczenie jedynie objawowe. Chcąc powstrzymać nazwać przeciętnymi. (...)
postępowanie zmian, a także wzmocnić ogólny fizyczny stan zdrowia naszej córeczki musimy W z y w a i c h , a o n i
przeznaczać na jej leczenie spore środki finansowe. Spowalnianie postępu choroby jest natychmiast podążają
za Nim. Porzucają sieci
procesem kosztownym.
Z tego względu zwracamy się z prośbą o wsparcie w leczeniu i rehabilitacji oraz i idą z Nim: ich życie stanie
o pomoc w urealnieniu szansy, jaką w przyszłości może dać naszemu ukochanemu dziecku s i ę n a d z w y c z a j n ą
i fascynującą przygodą.
przeszczep płuc.

PODARUJ 1%

ANI MAJOWSKIEJ

Jedną z form pomocy jest podarowanie Ani 1% podatku. Pieniądze zgromadzone w ten
sposób zapewnią nam środki na dalsze leczenie naszej córeczki. Dla nas ta pomoc jest
bezcenna, gdyż wiąże się ze zdrowiem naszego ukochanego dziecka.

Papież Franciszek,
Anioł Pański,
26.01.2014 r.

http://aniamajowska.pl/

Aby przekazać 1% podatku wystarczy w zeznaniu podatkowym
w odpowiedniej rubryce podać numer KRS:

KRS 00000 97 900
MATIO Fundacja Pomocy
Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
W rubryce „Cel szczegółowy 1%” należy wpisać:

dla Anny Majowskiej
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