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Z cyklu Dziesięć Słów

Nie kradnij
ks. Michał Mendakiewicz

S

łysząc słowa zawarte w siódmym
przykazaniu: „nie kradnij”, człowiek jest przekonany, że moralnie złą
rzeczą jest przywłaszczać sobie cudzą
własność. Ta prosta oczywistość Dekalogu wpisana jest w świadomości
moralnej, czyli w sumieniu człowieka.
Siódme przykazanie nie tylko zakazuje
zagarniania cudzego mienia, lecz nakazuje troskę o sprawiedliwy podział dóbr
tego świata, gdyż został on stworzony
przez Pana Boga dla wszystkich ludzi.

bytych przez oszustwa, niewypłacalnie
należnych wynagrodzeń lub przez niesłuszne zawyżanie cen.
Kolejny szeroki obszar kradzieży stanowi „kradzież społeczna”. Dotyczy ona
„ucieczki przed fiskusem”, zmniejszania
i zaniżania podatków, kradzieży mienia
społecznego, państwowego, czyli „niczyjego”, uchylania się od zobowiązań wobec
społeczeństwa czy kraju lub też wynoszenie różnego rodzaju rzeczy z zakładu
pracy.

Katechizm Kościoła Katolickiego mówi,
że przykazanie „nie kradnij” nie tylko
zabrania zabierania cudzego mienia,
lecz także zatrzymywania niesłusznie
dobra bliźniego i wyrządzania bliźniemu krzywdy w jakikolwiek sposób dotyczącej jego dóbr. Nakazuje sprawiedliwość i miłość w zarządzaniu dobrami
materialnymi i owocami pracy ludzkiej.
Z uwagi na wspólne dobro wymaga ono
powszechnego poszanowania przeznaczenia dóbr i prawa do własności prywatnej. Życie chrześcijańskie stara się
dobra tego świata ukierunkować na Boga
i miłość braterską (KKK, 2401).

Szeroką gamę do nadużyć stanowi także
handel. Już w starożytności przestrzegał
przed nimi prorok Amos: Słuchajcie tego
wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: Kiedyż minie nów księżyca, byśmy
mogli sprzedawać zboże? Kiedyż szabat,
byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl
i wagę podstępnie fałszować. Będziemy
kupować biednego za srebro, a ubogiego
za parę sandałów i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać (Am 8, 4-6). W czasach Amosa oszukiwali i kradli drobni
wytwórcy, rzemieślnicy i handlowcy.
Dziś czynią to niejednokrotnie wielkie
koncerny. Nie licząc się z możliwościami
klientów, bez skrupułów narzucają arbitralne, nieraz niebotyczne dla zwykłych
śmiertelników ceny.

Każdy ma prawo do koniecznych mu
dóbr, dlatego drugiemu człowiekowi
nie wolno ich bezpodstawnie niszczyć
lub przywłaszczać sobie przez kradzież,
grabież. Niemoralne jest zatrzymywanie
rzeczy pożyczonych, znalezionych, zdo-
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Obowiązek restytucji czyli naprawienia
krzywdy, niesprawiedliwości i zwrotu rzeczy skradzionych należy do każdego, kto w sposób bezpośredni lub
pośredni dopuścił się kradzieży. Jeżeli
skradziona rzecz nie znajduje się w jego
ręku, winien (tytułem sprawiedliwości)
przekazać ją w naturze bądź w gotówce. Restytucja dotyczy również owoców
i korzyści, które mógłby z niej uzyskać
w sposób uprawniony jej właściciel

(KKK, 2412). Obowiązkowi restytucji
podlegają wszyscy współsprawcy, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli
w kradzieży bądź z niej korzystali, wiedząc o niej, na przykład ci, którzy ją nakazali, w niej pomagali lub ją ukrywali
(KKK, 2412). Jezus Chrystus pochwalił
Zacheusza za jego postanowienie: „Jeśli
kogo w czym skrzywdziłem, zwracam
poczwórnie”(Łk 19,8).

55 lat Katolickiej Odnowy
Charyzmatycznej
Maciej Gwizdała
„Panie odnów w naszych czasach Twoje cuda jak w Nową Pięćdziesiątnicę”
- tymi słowami św. Jan XIII rozpoczął
Sobór Watykański II w 1962r. Niedługo później, bo w lutym 1967 roku, dwaj
świeccy profesorowie Uniwersytetu
Duquesne wraz z grupą 25 studentów
uczestniczyli w rekolekcjach niedaleko
Pittsburgha w USA. Modlili się i doświadczyli napełnienia Duchem Świętym, a to wydarzenie uznaje się to za
początek Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Jak do tego doszło i jakie
to ma znaczenie dla nas, Kościoła 55 lat
później?

z otrzymaniem przez chrześcijaństwo
statusu religii państwowej w Cesarstwie
Rzymskim, Duch Święty był coraz bardziej bagatelizowany, aż w końcu poprzez wieki tylko nieliczni święci doświadczali Jego odczuwalnego działania
i prowadzenia.
W pierwszy dzień dwudziestego wieku
papież Leon XIII zwrócił się z błagalnym wezwaniem do Ducha Świętego
i w imieniu całego Kościoła zaśpiewał
hymn “Veni Creator Spiritus”. Przyczyniła się do tego bł. Helena Guerra, mistyczka i założycielka Sióstr Ducha Świętego
w Lucca we Włoszech, która umacniała
papieża w podejmowaniu refleksji na temat Trzeciej Osoby Trójcy Świętej, m.in.
w encyklice “Divinum illud munus”.

Na początku Kościoła wierzący regularnie doświadczali napełnienia Duchem
Świętym, czego liczne świadectwa możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich czy u Ojców Kościoła. Jednak wraz

Na odpowiedź nie trzeba było długo
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czekać, gdyż tego samego dnia w miejscowości Topeka (Kansas, USA), grupa
studentów Szkoły Biblijnej “Bethel” doświadczyła modlitwy obcymi językami,
co zapoczątkowało ruch zielonoświątkowy w Ameryce. Liczne świadectwa
nawróceń, przemiany życia, uzdrowień i
cudów sprawiły, że nauczanie i praktyka
napełnienia Duchem Świętym w 1906 r.
dotarły do Misji przy Azusa Street w Los
Angeles, gdzie ludzie różnych ras modlili się wspólnie, co w tamtym czasie było
rewolucyjne, zważywszy na panującą w
USA segregację rasową.

łask w celu odnowy i rozbudowy Kościoła. Kluczowe jest jednak, aby rozeznanie
nadprzyrodzonych darów odbywało się
przy wsparciu pasterzy Kościoła.
Siostro, bracie katoliku! Każda i każdy z nas, otrzymał od Boga szczególny
prezent (charyzmat), który nie zawsze
został odpakowany. Chrzest w Duchu
Świętym jest porównywalny właśnie do
takiego odpakowania prezentu. Można
się po nim spodziewać odnowionej głębi modlitwy, umiłowania Pisma Świętego, żarliwego oddania Eucharystii, serca
otwartego dla ewangelizacji i ubogich,
przyjęcia wezwania do nawrócenia i życia
w świętości, co szczególnie podkreślamy
w trwającym Wielkim Poście. Możemy
o to prosić np. powtarzając słowa takiej
modlitwy: “Duchu Żyjącego Boga, dziś
na mnie zstąp. Roztop mnie. Ukształtuj
mnie. Wypełnij mnie. Użyj mnie. Duchu
Żyjącego Boga, zstąp dzisiaj na mnie.”

A co działo się w Kościele katolickim?
W trakcie obrad soborowych opracowana została Konstytucja Dogmatyczna
o Kościele “Lumen Gentium”, w której
umieszczono zapis, że Duch Święty prowadzi i uświęca Kościół nie tylko przez
sakramenty i posługi, ale również suwerennie udzielając każdemu wiernemu

Rok rodziny w Kościele
Grażyna Gabryś
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marca 2021 rozpoczął się ustanowiony przez Papieża Franciszka Rok Rodziny „Amoris Laetitia,
czyli Radość Miłości”, który będzie
trwał do 26 czerwca 2022 r. i zakończy się podczas X Spotkania Rodzin
w Rzymie. Światowe Spotkanie Rodzin
odbędzie się w czerwcu tego roku nie
tylko w Rzymie, ale i we wszystkich
diecezjach świata, a jego tematem będą
słowa: „Miłość rodzinna: powołanie
i droga do świętości”.

Papież Franciszek wymienił trzy główne
cele Roku Rodziny:
1. Rozpowszechniać treść adhortacji
apostolskiej Amoris laetitia, aby dać
poznać rodzinom „doświadczenie, że
Ewangelia rodziny jest radością, która
«napełnia serce i całe życie»”. Rodzina, która odkrywa i doświadcza radości
z otrzymania daru i z bycia darem dla
Kościoła i dla społeczeństwa, może stać
się „światłem w mroku świata”.
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2. Głosić, że sakrament małżeństwa jest
darem i że ma w sobie przeobrażającą
moc ludzkiej miłości.

w Bibieli w 1954 roku, dały początek
ruchowi odnowy Kościoła pod nazwą
Ruch Światło-Życie, popularnie nazywanym Oazą. Ruch oazowy skierowany był
do młodzieży, dzieci, dorosłych, a pierwsza oaza rodzin odbyła się w 1973 roku
w Krościenku nad Dunajcem. Ksiądz
Franciszek tworzył program dla małżonków we współpracy z siostrą Jadwigą
Skudro RSCJ, korzystając również z doświadczeń międzynarodowego ruchu
małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END).

3. Czynić rodziny głównymi podmiotami duszpasterstwa rodzinnego.
Inicjatywę Ojca Świętego organizacyjnie
udaremniła pandemia i dodatkowo przykrył ją Rok Świętego Józefa. Większość
watykańskich działań przeniosła się do
internetu, między innymi można obejrzeć kilkuminutowe filmy będące świadectwem życia małżonków z różnych
zakątków świata, opatrzone komentarzami Franciszka (dostępne m.in. na stronie https://www.archidiecezjakatowicka.
pl/o-diecezji/aktualnosci/1735-rok-rodziny-amoris-laetitia).

Członkami Domowego Kościoła są małżeństwa sakramentalne. Grupa 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, tworzy
krąg DK. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą
animatorską, a ksiądz moderator uczestniczący w spotkaniach pełni rolę doradcy
i opiekuna duchowego. Spotkania kręgu
odbywają się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składają się z następujących części:

Czytając tekst papieskiej adhortacji
Amoris Laetitia możemy dostrzec zbieżność treści z wieloma dokumentami
Domowego Kościoła, popularnie nazywanym Oazą Rodzin. DK jest jednym
z ruchów, który zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską , czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom
trwającym w związku sakramentalnym
w budowaniu między nimi prawdziwej
jedności małżeńskiej, która jednocześnie
stwarza najlepsze warunki do dobrego
wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. „Każde z małżonków jest narzędziem Boga, aby dopomóc do wzrostu
drugiego” (AL 221).

dzielenie się życiem - dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas
symbolicznego posiłku
dzielenie się słowem - dzielenie się Ewangelią, wspólne rozważanie Słowa Bożego,
modlitwa
formacja - dzielenie się w atmosferze
modlitwy osiągnięciami i trudnościami
w rozwoju życia duchowego; omówienie
nowego tematu, czasem dyskusja na tematy bieżące

Ruch Domowego Kościoła jest rodzinną
gałęzią Ruchu Światło-Życie, założonego
przez Sługę Bożego księdza Franciszka
Blachnickiego. Pierwsze rekolekcje oazowe dla ministrantów, poprowadzone

W budowaniu jedności w małżeństwie
i rodzinie pomagają: modlitwa osobista,
małżeńska i rodzinna, regularne spotkanie ze słowem Bożym, comiesięczny dia-
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log małżeński, reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem
i rodziną), uczestnictwo w rekolekcjach
formacyjnych.

szamy małżeństwa, które chciałyby przyłączyć się do naszej wspólnoty. W każdą
trzecią niedzielę miesiąca o godzinie 9.00
jest Msza Św. w intencji rodzin naszej parafii, ofiarowana od wspólnoty DK oraz
Odnowy w Duchu Św., po której spotykamy się w salce katechetycznej.

Kręgi Domowego Kościoła obecne są we
wszystkich diecezjach w Polsce, a także
w Niemczech, Austrii, Czechach, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Norwegii,
na Słowacji, Litwie, Ukrainie, Białorusi,
oraz w USA, Kanadzie i w Chinach.

Każde małżeństwo realizuje zamiar Boży,
czerpiąc siły z mocy sakramentu małżeństwa. Rolę małżeństwa i rodziny podkreślali wszyscy papieże, a papież Franciszek
powtarza, że to rodzina uratuje świat.

W naszej parafii mamy obecnie 3 kręgi
Domowego Kościoła. Serdecznie zapra-

Informacja ze strony Archidiecezji Katowickiej
Zapraszamy małżonków obchodzących 5, 10, 15, 20 ..., a szczególnie 25, 50, 55, 60
rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa do uczestniczenia w Eucharystii. Wszystkich,
którzy chcieliby uczestniczyć w świętowaniu jubileuszy osobiście prosimy o zgłoszenie
chęci uczestnictwa do 10 maja 2022 r. Zgłoszenia można kierować przez formularz znajdujacy się na stronie archidiecezji lub telefonicznie od poniedziałku do piątku od 7.30 do
15.30, pod numerem telefonu: 519 546 196. Msza Święta w intencji jubilatów odbędzie się
22 maja 2022 r., w Katowicach, Katedrze Chrystusa Króla, godz. 14.00.

Na pomoc Ukrainie
Ewa Pałasińska

T

rwa agresja zbrojna Rosji na Ukrainę.
Wojna, ludzie szukający schronienia
w innych krajach to sytuacja, którą do tej
pory znaliśmy jedynie z kart historii. Brak
poczucia bezpieczeństwa, lęk, strach, niepewność jutra, bezsilność, współczucie
– takie emocje towarzyszą nam gdy oglądamy w telewizji wydarzenia na Ukrainie.
Obywatele Ukrainy są głównymi ofiarami
tej dramatycznej sytuacji. Co muszą czuć

kobiety z dziećmi, które opuszczają swoja Ojczyznę i pozostawiając w niej swoich
najbliższych: męża, rodziców, dziadków czasami nawet dzieci?
Metropolita Katowicki Abp. Wiktor Skworc
powiedział: ,,Żyjemy w godzinie próby naszego człowieczeństwa i wiary, które realizują się poprzez bezinteresowny dar z samego
siebie”. Wskazał na wzór życia i oddania św.
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Józefa opiekuna Maryi i Jej Boskiego Syna.
„Św. Józef jako » człowiek sprawiedliwy «(...)
przyjął Jezusa i Maryję, nie stawiając żadnych warunków” Arcybiskup Skworc przestrzegł przed niebezpieczeństwem strachu.
„Musimy odłożyć na bok nasz lęk, gniew czy
rozczarowanie, a uczynić miejsce dla przyjmowania kobiet i dzieci z męstwem pełnym
nadziei, jako Bożego daru”.
Według danych do 18 marca Ukrainę opuściło 3 323 000 osób, z czego 2 011 000 udało się
do Polski. Przybyli Oni również do nas – do
Siemianowic Śląskich, Chorzowa, Katowic.
Mijamy ich na ulicach naszego miasta, siadamy obok w autobusach, tramwajach i zastanawiamy się: ile ten człowiek przeżył nim trafił do Polski. Uchodźcom wojennym należy
się pomoc – w naszym kraju widać tę pomoc
na każdym kroku. Codziennie w parafiach,
w naszych domach modlimy się o pokój na
Ukrainie i na świecie. Nasza parafia również
aktywnie włączyła się w pomoc. Uchodźcom
pomagają organizacje pozarządowe, samorządy, firmy, osoby prywatne. W Siemianowicach Śląskich od początku funkcjonowania tymczasowego punktu kwaterunkowego
dla uchodźców wojennych z Ukrainy zapewniono bezpieczeństwo ok. 400 osobom. Placówki oświatowe w Siemianowicach Śląskich
przyjęły już 86 ukraińskich dzieci, które
uciekły przed wojną. Wszystkie objęte są
szczególną pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Szkoły i przedszkola zadbały również
o pomoc językową dla uczniów z Ukrainy
(dane z 18.03).
Pomagamy wszyscy – oto kilka wypowiedzi
osób z którymi rozmawiałam na temat pomocy jakiej udzielają uchodźcom wojennym z Ukrainy.
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Marta – pracownik MOPS
(nasza parafianka)
Na jaką pomoc naszego państwa może liczyć uchodźca wojenny z Ukrainy?
- w pierwszej kolejności jest to pomoc humanitarna (zakwaterowanie, całodzienne
wyżywienie, opieka medyczna). Pomoc jednorazowa w wysokości 300 zł dla osób, które
wjechały legalnie na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie
od 24.02.2022r. Każdy, kto zapewni zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy,
otrzyma świadczenie pieniężne w wysokości
40 zł za osobę dziennie. Mogą być przyznane
również świadczenia pieniężne i niepieniężne, np.: posiłek dla dzieci i młodzieży, zasiłek
okresowy, usługi opiekuńcze, pomoc żywnościowa, wsparcie psychologiczne. Robimy
wszystko, co w naszej mocy, żeby nikt nie
został bez opieki.
W jakim przedziale wiekowym zgłaszają
się do was uchodźcy wojenni?
Wśród uchodźców znajduje się wiele kobiet
z dziećmi od tych najmłodszych po nastolatków a także osoby starsze, w podeszłym
wieku.
Czy brak znajomości języka jest barierą
w porozumiewaniu się?
Rozmowy po części odbywają się w języku
rosyjskim lub angielskim. Posługujemy się
gestem, mówimy powoli, wiele treści okazuje
się zrozumiałych. Pomaga również ,,translator”. Korzystamy również z pomocy tłumaczy.
Jakie emocje towarzyszą takim rozmowom?
Uchodźcy z Ukrainy to osoby po ciężkich
przeżyciach, które zostawiły w kraju swoich
bliskich: walczących mężów, ojców. Jedne potrzebowały przytulenia, a inne chowały swój

ból. Wszyscy są bardzo wdzięczni za okazaną pomoc i życzliwość. Nadal mam w pamięci rozmowę z panią Svietlaną z Charkowa, z zawodu krawcową. Obecnie mieszka
u polskiej rodziny na jednym z osiedli Katowic. Przyjechała do Polski z jednym plecakiem - tam miała spakowany cały swój
dobytek. Nie chciała opowiadać i wracać
wspomnieniami do niedawnej przeszłości.
Ze łzami w oczach dziękowała za okazaną
pomoc - (otrzymała od nas żywność, odzież,
informacje o możliwości skorzystania z pomocy finansowej). Wychodząc powiedziała:
,,Oby Bóg ochronił Was od wojny’’.

kować się przyjeżdżającymi tu uchodźcami. Na dworcu są stanowiska z jedzeniem,
ciepłymi napojami, ubraniami, środkami
higienicznymi. Uchodźcy to osoby które
bardzo często niczego nie chcą. Niektórym
trzeba wręcz wciskać rzeczy, bo inaczej nie
wezmą. Uśmiechają się i ciągle powtarzają:
„dziankuju” albo „spasiba”. Wolontariuszy obowiązuje regulamin – jeśli ktoś chce
dostać paczkę żywnościową musi pokazać
bilet kolejowy. W ten sposób chcą uniknąć
wykorzystywania sytuacji i rozdawania darmowego jedzenia tym, którzy przyjechali
w innym dniu albo po prostu są już w Katowicach. Dla takich osób są magazyny pełne
rzeczy i należy się tam zgłosić. Pamiętam jak
na dworzec przyszedł pan który przyniósł
karton ciepłych naleśników – powiedział że
z żoną nie zrobili kanapek – ponieważ ciepłe naleśniki się smaczniejsze. Oddałam już
żółtą kamizelkę wolontariusza jednak nadal
nie mogę rozstać się z tym miejscem.

Weronika – wolontariusz na dworcu PKP
w Katowicach:
Spędziłam kilka dni na dworcu w Katowicach (w planach był tylko jeden dzień
– śmieje się Weronika). Czasami z jednego
pociągu potrafiło wysiąść nawet 600 osób.
Wolontariusze robią wszystko żeby zaopie-

,,Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie
nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki’’.

Święty Jan Paweł II

POMOC DUSZPASTERSKA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
Katedra Chrystusa Króla w Katowicach: spowiedź w języku ukraińskim
w każdy piątek od godziny: 11:00 – 13:00.
Spowiada ks. Wołodymir Łytwyniw.
Liturgia bizantyńska sprawowana jest przez ks. Wołodymira:
- w Tychach w kościele św. Krzysztofa w każdą niedzielę o godz. 13. 00
- w Sosnowcu w kościele św. Jacka w każdą niedzielę o godz. 15. 00
- w Gliwicach w kaplicy NSPJ Sióstr Boromeuszek w każdą niedzielę
o godz. 10:30.
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Ogłoszenia duszpasterskie
Liturgia tygodnia:
- 04.04 – poniedziałek – wsp. dod. św. Izydora, bpa i dK;
- 05.04 – wtorek – wsp. dod. św. Ferreriusza, prezbit.;
- 07.04 – czwartek – wsp. dod. św. Jana Chrzciciela de la Salle, prezbit.
• W Wielkim Poście zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: Droga Krzyżowa w piątki
o 17.00, Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele o 16.15.
• Kazania w naszej parafii głosi dziś ks. Emanuel Pietryga, proboszcz parafii św. Jadwigi w Chorzowie. Witamy Go w naszej wspólnocie i życzymy obfitości darów Ducha
Świętego. Po każdej mszy św. będzie można zakupić nową książkę autorstwa ks. Emanuela.
• Jak już ogłaszaliśmy przed tygodniem - na jesień tego roku (dokładnie: początek
października) zaplanowane są Misje Parafialne – które nie odbyły się dwa lata temu
z powodu ograniczeń związanych z pandemią. Dlatego też w tym roku nie będzie
tradycyjnych rekolekcji wielkopostnych. Jednak pragniemy zaprosić na trzy wieczory
modlitewne od jutra w kolejne trzy dni (poniedziałek, wtorek, środa - 4, 5, 6 kwietnia). Spotkania będą się zaczynały wieczorną mszą św. o godz. 18.00, następnie konferencja oraz nabożeństwo.
• W czwartek zapraszamy na wieczorne czuwanie modlitewne. O godz. 20.30 – msza
św., następnie adoracja Najświętszego Sakramentu do 22.00.
• Jeszcze z najbliższą sobotę odwiedzimy chorych i starszych parafian. Można do
czwartku zgłaszać ich w kancelarii albo w zakrystii.
• Za tydzień – Niedziela Palmowa. Podczas każdej Mszy św. odbędzie się poświęcenie palm (również podczas mszy św. o godz. 18.00 w sobotę). Na uroczystą procesję
z palmami zapraszamy zaś w niedzielę podczas mszy św. o 12.00. Zgromadzimy się
o 11.50 przed kościołem – od strony ul Węglowej – gdzie nastąpi poświęcenie palm,
następnie w procesji udamy się do kościoła na Eucharystię.
• W przyszłą niedzielę po każdej mszy św. będzie można złożyć ofiarę na kwiaty do
Bożego Grobu.
• Przypominamy, że parafia planuje zorganizowanie wyjazdu autokarowego po sanktuariach oraz parkach i ogrodach Wielkopolski w dniach 2 – 4 maja br. Szczegółowy
program oraz inne informacje – w gablotkach i na stronie internetowej parafii. Zapisy w kancelarii.
• Msze św. za zmarłych zalecanych odprawiamy przez cały Wielki Post w każdy piątek.
Wypominki (zalecki) za zmarłych można składać w kancelarii lub zakrystii.
• Zachęcamy do postanowień abstynenckich w czasie Wielkiego Postu. Księga Trzeźwości, do której można się wpisać, znajduje się w kaplicy dla dzieci.
• Siemianowickie Centrum Kultury – przy ul Niepodległości w Bytkowie – zaprasza
w sobotę 9 kwietnia o godzinie 16.00 na koncert „Z Ukrainą w sercu”. Szczegóły na
plakatach
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INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK – 04.04.2022
7.00
W intencji Antoniego o uzdrowienie duchowe i cielesne.
8.00
Za + Stanisława Wronę w kolejną rocznicę śmierci – o radość życia wiecznego
w niebie.
8.00
Za ++ rodziców Irenę i Konrada Ledwoń.
8.00
Za + Stefanię Kołodziej – o radość życia wiecznego w niebie.
18.00
WIECZÓR MODLITEWNY Do Opatrz. Bożej, przez wstaw. MB Różańcowej,
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę
w intencji małżonków Barbary i Tadeusza Zdechlikiewicz z okazji kolejnej rocznicy
ślubu oraz obłog. Boże dla córki i syna z rodzinami.
KONFERENCJA I NABOŻEŃSTWO
WTOREK – 05.04.2022
7.00
Do Opatrz. Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę
w intencji chrześniaków: Bożeny, Agnieszki, Elżbiety, Andrzeja, Wojciecha, Tomasza,
Sebastiana oraz ich rodzin a dla + Zosi o radość nieba.
8.00
Za ++ rodziców Dorotę i Pawła Gawenda, męża Edwarda Altman, teściów Marię
i Jana Altman, brata Herberta Gawenda.
8.00
Za + Franciszka Łapot – ofiara od sąsiadów z ul. Wróblewskiego 43.
8.00
Za + Zygmunta Resiak – ofiara od Józefa Resiaka z rodziną.
18.00
WIECZÓR MODLITEWNY - Do Opatrz. Bożej, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie i błog. Boże w intencji Jadwigi z okazji 80. rocznicy
urodzin oraz o Boże błog. dla całej rodziny. KONFERENCJA I NABOŻEŃSTWO
ŚRODA – 06.04.2022
7.00
Za ++ Gerarda Świerczka, rodziców z obu stron.
8.00
Za + Andrzeja Ring w 20. rocznicę śmierci, ++ z rodzin Ring, Brzezina, Polok, Głuch,
Famuła, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00
Za + Henryka Wolarz w 1. rocznicę śmierci.
18.00
Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego w niebie dla + męża Mariana
Chmieła w 2. rocznicę śmierci.
18.00
WIECZÓR MODLITEWNY - Za + Teresę Kubocz w 1. rocznicę śmierci. KONFERENCJA I NABOŻEŃSTWO
CZWARTEK – 07.04.2022
7.00
Do Jezusa Najwyższego Kapłana, z podziękowaniem za dar Eucharystii, za Kapłanów
posługujących w naszej parafii i pochodzących z naszej wspólnoty parafialnej,
z prośbą o nowe powołania do służby w Kościele. Ofiara od czcicieli Jezusa
Najwyższego Kapłana i Margaretek.
8.00
Za + Piotra Gurgul – ofiara od sąsiadki Kazimiery Cieśla z Biesiadek.
17.00
WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
18.00
Do NSPJ w intencji dzieci wczesnokomunijnych.
18.00
Za ++ brata Jerzego Słota w 2. rocznicę śmierci oraz rodziców.
20.30
CZUWANIE MODLITEWNE - Za dusze w czyśćcu cierpiące – z ofiar ze skarbonki.
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PIĄTEK – 08.04.2022
7.00
Za ++ zalecanych
7.00
Za ++ Krzysztofa Pete, Pelagię Gach, ++ lokatorów z ul. Wróblewskiego 41
oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00
Za ++ żonę Leokadię Przybyła w 1. rocznicę śmierci, rodziców z obu stron.
17.00
DROGA KRZYŻOWA
18.00
Do Opatrz. Bożej, przez wstaw. MB Królowej Różańca Świętego i św. siostry Faustyny,
z podziękowaniem za otrzymane dary, z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla
wszystkich członków Wspólnoty Różańcowej oraz Stowarzyszenia Miłosierdzia
„Faustinum” przy naszej parafii oraz o łaskę zdrowia dla chorych członków, a także
o życie wieczne w niebie dla zmarłych – ofiara od Róż Różańcowych i Faustinum.
18.00
Za ++ rodziców Weronikę i Józefa Sobańskich, brata Teofila, ++ z rodzin Głuszek
i Sobański.
KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
SOBOTA – 09.04.2022
7.00
Za + Jana Krysmalskiego w 1. rocznicę śmierci – ofiara od żony.
7.00
Za Parafian.
8.00
Do Opatrz. Bożej, za wstaw. Matki Miłosierdzia, z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o opiekę i zdrowie dla Joanny Żak z okazji urodzin oraz o Boże błog.
dla rodziny syna.
8.00
Do Opatrz. Bożej, za wstaw. MB Fatimskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalszą opiekę w intencji córki Agnieszki z okazji urodzin oraz o błog. Boże
i siły w walce z chorobą w intencji mamy Jadwigi.
18.00
Do Opatrz. Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog.
Boże i zdrowie w intencji Lotara Kozyra z okazji 80. rocznicy urodzin oraz o błog.
Boże dla całej rodziny.
NIEDZIELA – 10.04.2022 – NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
7.00
Za ++ Rufina Tomczok na pamiątkę urodzin, żonę Stefanię, ++ z rodzin Bacher,
Labus, Związek, Tomczok.
9.00
Do Miłosierdzia Bożego o dar życia wiecznego w niebie dla + żony, mamy, babci
Reginy Jabłońskiej.
9.00
Za ++ męża Bolesława Bielawskiego, rodziców, rodzeństwo, teściów, pokrewieństwo,
dusze w czyśćcu cierpiące.
10.30
Za ++ ojca Piotra Uryszek, brata Krzysztofa w kolejną rocznicę śmierci, ++ z rodzin
Uryszek i Karwas.
12.00
Do Opatrz. Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę,
zdrowie i Boże błog. w intencji Teresy i Stefana z okazji 45. rocznicy ślubu oraz
o potrzebne łaski i błog. Boże dla córki i syna z rodzinami.
12.00
W podziękowaniu za dar wiary i życia, za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o dalszą
opiekę Matki Bożej oraz dary Ducha Świętego, otwartość serca i zdrowie dla Tadeusza
i Karoliny z okazji urodzin a także z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla
całej rodziny.
15.00
Msza św. chrzcielna.
16.15
GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM
17.00
W pewnej intencji.
20.00
Za + Andrzeja Koseckiego – ofiara od brata Kazimierza z rodziną.
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Kwiecień w naszej parafii i diecezji
Ewa Pałasińska
02.04.2022 - Parafia Ducha Świętego Bytków: Nabożeństwo oraz msza św. ku czci Niepokalanego Serca NMP w ramach Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca.
02.04.2022 - Parafia Ducha Świętego Bytków: Pielgrzymka parafialna na Misterium Męki Pańskiej w Seminarium Salezjanów w Krakowie.
04-05-06.04.2022 - godz. 18.00 – Parafia Ducha Św. – Bytków - wieczorne spotkania rekolekcyjno - modlitewne
07.04.2022 - Parafia Krzyża Świętego Siemianowice Śl.: Noc Nikodema - okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi św. w kościele od godz. 21:00 do 22:00. Adorację w ciszy
kończy wspólne odmówienie komplety.
08.04.2022 – Ekstremalna Droga Krzyżowa: „PILECKI 44”. Trasa: Katowice - Lędziny – Bieruń
- Babice -Oświęcim. (Długość trasy 47 km). EDK rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 20:00
w parafii Przemienienia Pańskiego w Katowicach o godzinie 20:00 – ul Sokolska 12.
10.04.2022 – Spodek Katowice: „Pasja” – koncert muzyki filmowej - polska prapremiera. Kompozycjom będą towarzyszyć na ekranie fragmenty filmu „Pasja” Mela Gibsona.
10.04.2022 - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Pamiątka uroczystego wjazdu Pana Jezusa do
Jerozolimy- podczas każdej Mszy św. odbędzie się poświęcenie palm.
14.04.2022 - Wielki Czwartek - Msza św. Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna obchody Świętego Triduum Paschalnego.
14.04.2022 – Wielki Czwartek - Katedra Chrystusa Króla w Katowicach - Msza św. Krzyżma
Świętego z poświęceniem olejów; początek godz.10:00.
14.04.2022 - Święto Chrztu Polski - upamiętnienie chrztu Polski datowanego na 14.04.966 r.
15.04.2022 - Wielki Piątek - Ceremonie Pamiątki Męki Pańskiej.
15.04.2022 – 46 rocznica święceń kapłańskich księdza prałata Władysława Nieszporka.
16.04.2022 – Wielka Sobota – Msza św. Wigilii Paschalnej.
16.04.2022 – 95 rocznica urodzin papieża seniora Benedykta XVI.
17.04.2022 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Parafia Zmartwychwstania Pańskiego Siemianowice Śląskie: Odpust Parafialny.
18.04.2022 – Poniedziałek Wielkanocny.
22.04.2022 – Parafia Ducha Świętego Bytków - Msza św. oraz nabożeństwo ku czci Św. Rity połączone z poświęceniem róż.
24.04.2022 – Niedziela Miłosierdzia Bożego.
24.04.2022 – Parafia św. Józefa w Chorzowie – Odpust parafialny.
26.04.2022 – Uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika; głównego patrona Polski.
29.04.2022 – Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy.
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