


Miesi¹c modlitwy ró¿añcowej

Ró¿aniec

Dlaczego w³aœnie ró¿aniec ma byæ t¹ modlitw¹ zbawcz¹ i potrzebn¹ równie¿ dzisiejszemu 
cz³owiekowi? Gdy¿ jedn¹ z tragedii dzisiejszego cz³owieka jest zagubienie, zagonienie, 
rozproszenie, niechêæ do wewnêtrznej koncentracji i w ogóle niezdolnoœæ do niej. Cz³owiek 
wspó³czesny traci sprzed oczu cel i sens swego ¿ycia. Wi¹¿e siê z tym p³ycizna, 
powierzchownoœæ, a przede wzystkim brak poczucia odpowiedzialnoœci za siebie i drugich. 
Wspó³czesny cz³owiek nierzadko nie zastanawia siê nad swym postêpowaniem i nad tym, co z 
tego postepowania mo¿e wynikn¹æ. 

W tych warunkach ró¿aniec staje siê psychologicznie umotywowan¹ potrzeb¹ chwili, 
gdy¿ jest to modlitwa ludzi myœl¹cych, rozwa¿aj¹cych, zastanawiaj¹cych siê. Do istoty 
ró¿añca nale¿y rozwa¿anie, refleksja, zastanowienie siê nad ¿yciem Chrystusa i Jego Matki, 
nad faktami ewangelijnymi, nad tajemnicami wiary. Nie ma ró¿añca bez refleksji. Jest to wiêc 
modlitwa ludzi, którzy chc¹ i umiej¹ myœleæ. 

20 tajemnic z ¿ycia Chrystusa i Maryi daje nam bardzo du¿o do myœlenia. Zwiastowanie, 
nawiedzenie, ofiarowanie w œwi¹tyni, dŸwiganie krzy¿a – a tak post¹pi³ Chrystus – a tak 
postêpujê ja. Tak post¹pi³a Matka Najœwiêtsza i tak móg³bym post¹piæ ja. To jest 
przymierzanie naszego ¿ycia do Ich ¿ycia. To jest podci¹ganie naszego ¿ycia do Ich ¿ycia. To 
jest przenikanie Ich ¿ycia w nasze ¿ycie. I mo¿na spokojnie równoczeœnie odmawiaæ 
rozmyœlaæ, bo gdy rozmawiam z matka, mogê myœleæ o jej ¿yciu. Jak d³ugo ma siê rozmyœlaæ 
– to nie jest wa¿ne. To mo¿e byæ jedna krótka myœl, jeden b³ysk refleksji. Ale ta refleksja jest 
potrzebna – i bez niej nie ma ró¿añca. 

Razi kogoœ nieustannie powtarzanie „Zdrowaœ Maryjo"? Oto interesuj¹ca ciekawostka z 
naszej prasy: w mieszkaniu pewnej rodziny zainstalowano magnetofon, który rejestrowa³ 
s³owa ma³ego dziecka, skierowane do matki. W wyniku tego eksperymentu okaza³o siê, ¿e w 
ci¹gu doby to dziecko ponad 400 razy wypowiedzia³o s³owo „mamo"! Kiedy wyra¿ono matce 
wspó³czucie, ¿e z cierpliwoœci¹ potrafi³a odpowiadaæ na ka¿de zawo³anie dziecka 
oœwiadczy³a: im czêœciej z ust mojego dziecka pada³o to s³owo „mamo" – tym wiêcej 
zaczyna³am je kochaæ. Wtedy bowiem rozumia³am, ¿e jestem dla dziecka kimœ, bez kogo nie 
mog³o by ono ¿yæ.

oprac. o. Stanis³aw Madejczyk
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25 paŸdziernika 2020 Rocznica poœwiêcenia koœcio³a 

1Krl 8.22-23.27-30   Ps 84   1Kor 3,9b-11.16-17   Mt 16,13-19

A wy za kogo mnie uwa¿acie? (Mt 16,15)

1 listopada 2020 Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych

Ap 7,2-4.9-14   Ps 24   1J 3,1-3   Mt 5,1-12a

Nie wyrz¹dzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom (…) (Ap 7,3)

8 listopada 2020 XXXII Niedziela Zwyk³a

Mdr 6,12-16   Ps 63   1Tes 4,13-18   Mt 25,1-13

Czuwajcie wiêc, bo nie znacie dnia ani godziny. (Mt 25,13)

15 listopada 2020 XXXIII Niedziela Zwyk³a

Prz 31,10-13.19-20.30-31   Ps 128   1Tes 5,1-6   Mt 25,14-30

Kiedy bowiem bêd¹ mówiæ: „Pokój i bezpieczeñstwo” – tak niespodzianie przyjdzie 
na nich zag³ada. (1Tes 5,3)

Wydawa³o nam siê, ¿e wszystko mamy pod kontrol¹, ¿e jesteœmy bezpieczni, ¿e nie gro¿¹ 
nam wiêksze kataklizmy, ¿e potrafimy prawie wszystko przewidzieæ i zapobiec temu, 
co nam grozi.
Teraz nie wiemy, co nas czeka, jak d³ugo ta zupe³nie niespodziewana rzeczywistoœæ bêdzie 
jeszcze trwa³a. Czy wyjdziemy z niej bez szwanku?
Pozostaje nam tylko ufaæ Temu, który jest ponad tym wszystkim, w którego rêku nasze 
¿ycie.
Mo¿e trzeba sobie zadaæ pytanie, za kogo Go tak naprawdê uwa¿amy?

Aleksandra Gawor

Intencje Apostolstwa Modlitwy
listopad 2020

Intencja powszechna: sztuczna inteligencja.
Módlmy siæ, aby postæp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze 
pozostawaù w sùuýbie ludzkiego istnienia.
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Spogl¹daj¹c w niebo (1)

Spogl¹daj¹c w niebo, czy to w nocy, czy w dzieñ, mog¹ siê u cz³owieka rodziæ ró¿ne uczucia 
i pytania. Radoœæ i zachwyt nad piêknem stworzenia, ale równie¿ pytania dotycz¹ce funk-
cjonowania Wszechœwiata, np. jaki jest jego pocz¹tek i dok¹d zmierza, czy jesteœmy we 
Wszechœwiecie sami. Pytania te nurtuj¹ ludzkoœæ ju¿ od zamierzch³ych czasów, nasi 
przodkowie wytrwale poszukiwali na nie odpowiedzi bazuj¹c na dostêpnych im sposobach 
badania Wszechœwiata. Postêp naukowy i zainteresowanie t¹ tematyk¹ ca³y czas jest ogromne. 
Mo¿e o tym œwiadczyæ na przyk³ad fakt, ¿e tegorocznymi (jak równie¿ i zesz³orocznymi) 
laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki s¹ naukowcy zajmuj¹cy siê badaniami z zakre-
su astronomii. Nagrodê w tym roku przyznano za badania nad tajemniczymi czarnymi 
dziurami. Jeden z najbardziej znanych laureatów Nagrody Nobla Albert Einstein kiedyœ 
powiedzia³: Wa¿ne jest by nigdy nie przestaæ pytaæ. Ciekawoœæ nie istnieje bez przyczyny. 
Wystarczy wiêc, jeœli spróbujemy zrozumieæ choæ trochê tej tajemnicy ka¿dego dnia. Nigdy nie 
traæ œwiêtej ciekawoœci. Kto nie potrafi pytaæ nie potrafi ¿yæ.

Droga ¿yciowa ka¿dego cz³owieka jest wyj¹tkowa. Bóg poprowadzi³ mnie do kap³añstwa 
poprzez pasjê kosmosem, któr¹ rozwin¹³em studiuj¹c astronomiê na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. W swoim ¿yciu spotka³em osoby, które dziwi³y siê, jak mo¿na 
pogodziæ naukê o kosmosie z nauk¹ o Bogu. Jak jest mo¿liwy taki przeskok z astronomii do 
teologii. W trakcie mojej formacji seminaryjnej powsta³y dwie zabawne wersje wyjaœnienia, 
jak to mog³o siê staæ. Pierwsza to taka, ¿e zawsze mnie ci¹gnê³o do nieba. Myœla³em na 
pocz¹tku, ¿e to kosmos, astronomia, ale póŸniej zrozumia³em, ¿e to teologia, Pan Bóg. Druga 
historia, to taka, ¿e spogl¹daj¹c w niebo przez teleskop zobaczy³em Pana Jezusa, który 
machaj¹c do mnie rêka powiedzia³: PójdŸ za Mn¹! Z perspektywy czasu widzê, ¿e ta pasja, to 
nie by³a tylko taka moja zachcianka, ale to naprawdê wola Bo¿a.

W redakcji Byæ Koœcio³em powsta³ pomys³, by napisaæ cykl artyku³ów z pogranicza nauki 
i wiary, astronomii i teologii. Podzielê siê swoj¹ wiedz¹ i przemyœleniami na temat pocz¹tku, 
rozwoju i koñca Wszechœwiata. Warto wiedzieæ, ¿e Koœció³ katolicki ma swój udzia³ w rozwoju 
nauki o kosmosie. Oto kilka przyk³adów. Jednym z najstarszych obserwatoriów astrono-
micznych na œwiecie jest Watykañskie Obserwatorium Astronomiczne, które zosta³o 
zbudowane w II po³. XVI w. na zlecenie papie¿a Grzegorza XIII. Na podstawie badañ w tym 
obserwatorium zosta³a przeprowadzona reforma kalendarza, z którego korzystamy obecnie. 
W naszych czasach Obserwatorium Watykañskie, które mia³em okazjê zwiedziæ, jest znacz¹-
cym na arenie miêdzynarodowej instytutem naukowym. Wszyscy pewnie s³yszeli o teorii 
Wielkiego Wybuchu i niektórzy zastanawiaj¹ siê, co o niej s¹dzi Koœció³. Ma³o kto wie, ¿e 
twórc¹ tej teorii by³ belgijski astronom ksi¹dz katolicki Georges Lemaître (1894-1966), i ¿e 
w niczym nie sprzeciwia siê ona wierze katolickiej, ale o tym póŸniej. Jednym z najlepszych 
wspó³czesnych kosmologów w Polsce, je¿eli nie na œwiecie, jest ks. prof. Micha³ Heller (ur. 
1936 r.), pochodz¹cy z Tarnowa, dzia³aj¹cy obecnie w Krakowie. W jednej z ksi¹¿ek tak pisze 
o relacji nauki i religii: Nauka daje nam Wiedzê, a religia daje nam Sens.

o. Maksym £abkow 

Wprowadzenie



¯ycie sanktuarium

3 paŸdziernika w naszym sanktuarium Matki Bo-
¿ej Nieustaj¹cej Pomocy odby³a siê pielgrzymka 
osób konsekrowanych diecezji gliwickiej. Mszy 
œw. przewodniczy³ i wyg³osi³ homiliê bp ordyna-
riusz Jan Kopiec, natomiast konferencjê wyg³osi³ 
o. Mariusz Chyrowski. Czas pandemii i towarzy-
sz¹ce mu obostrzenia spowodowa³y, ¿e liczba 
uczestników pielgrzymki by³a ograniczona. Bp 
Jan Kopiec nawi¹za³ w homilii do postaæ Hioba 
podkreœlaj¹c, ¿e w ¿yciu osoby konsekrowanej po-
trzeba podobnej postawy zawierzenia i wiernoœci, 
nawet, jeœli ¿ycie przynosi brutalne trudnoœci. Tyl-
ko w ten sposób mo¿na œwiadczyæ o Bo¿ej obec-
noœci w œwiecie. O. Chyrowski skupi³ siê w przed-
stawionej po zakoñczeniu Mszy œw. konferencji na 
roli Eucharystii w ¿yciu osoby konsekrowanej.

Pielgrzymka osób
konsekrowanych

Zbigniew Ogonowski

Patrz¹c z zewn¹trz mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e prace budowlane przy znajduj¹cym siê na 
terenie naszej parafii Hospicjum Mi³osierdzia Bo¿ego od pewnego czasu siê zatrzyma³y. Tak 
jednak nie jest. W ostatnim czasie prowadzone s¹ intensywne prace wewn¹trz: w pomiesz-
czeniach przychodni oraz w tzw. kondygnacji technicznej. Pewnym utrudnieniem, na szczêœ-
cie ju¿ pokonanym, okaza³a siê koniecznoœci wielu poprawek po wykonanych wczeœniej 
pracach. Wkrótce rozpocznie siê ocieplanie dobudowanych budynków, a wtedy postêpy robót 
bêd¹ równie¿ widoczne na zewn¹trz.

Prace wykoñczeniowe poch³a-
niaj¹ znaczn¹ czêœæ bud¿etu przezna-
czonego na rozbudowê hospicjum. 
Jak co roku, tak i teraz planowana jest 
zbiórka na cmentarzach podczas 
uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych. 
Czas pandemii nie sprzyja takim 
akcjom, ale jeœli bêdziemy mieæ oka-
zjê spotkaæ kwestuj¹cych, starajmy 
siê wesprzeæ tê jedn¹ z najwa¿niej-
szych instytucji, która jest czêœci¹ 
naszej parafii.    

Zbigniew Ogonowski

Rozbudowa hospicjum
¯ycie parafii
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¯ycie parafii

¯ycie we wspólnocie a pandemia
W naszej parafii funkcjonuje kilkanaœcie wspólnot. Cz³onków tych grup mo¿emy spotkaæ 
podczas wspólnej modlitwy na Mszy œwiêtej i w czasie ró¿nych nabo¿eñstw. Niestety, 
pojawienie siê pandemii koronawirusa wywo³a³o niema³e zamieszanie w ¿yciu tych wspólnot. 
Przede wszystkim nie mog³y siê one spotykaæ, bo wszêdzie, a wiêc równie¿ w koœcio³ach 
wprowadzono ograniczenia.  Sta³o siê to jednak naszym szczególnym doœwiadczeniem, które 
podarowa³ nam Pan Bóg. Mo¿e celem mia³a byæ wiêksza troska o nasze zdrowie, pojednanie z 
bliŸnimi, poœwiêcenie wiêkszego czasu innym, zw³aszcza w rodzinie. Jednak chyba najbardziej 
chodzi³o o to, abyœmy jeszcze bardziej zatêsknili za samym Jezusem.

Na pocz¹tku tego trudnego czasu zapewne ka¿dy z nas zadawa³ pytania w rodzaju: czy 
Œwiêta Wielkanocne maj¹ byæ online? Jak d³ugo to potrwa? Kiedy znowu zaczniemy spotykaæ 
siê w „realu”? W czasie pandemii nasza wiara ma szansê siê umocniæ, bo mo¿emy siê przekonaæ 
jak wielka jest mi³oœci Boga do nas. W pewnym momencie mogliœmy w wiêkszej liczbie 
uczestniczyæ w  Eucharystii. Jednak musimy byæ w maseczkach i zachowaæ odpowiedni¹ 
odleg³oœæ miêdzy sob¹. W ostatnich dniach prze¿ywamy drug¹ falê pandemii. Pewne 
obostrzenia zaczynaj¹ byæ przywracane. Dla ¿ycia parafii jest to rzeczywiœcie czas trudny.

Zapyta³am opiekunów oraz przedstawicieli niektórych grup, jak prze¿ywaj¹ czas pandemii. 
Poni¿ej zamieszczamy wypowiedzi:

Krêgi Rodzin. Spotkania na pocz¹tku by³y online, a przez wakacje spotykaliœmy siê raz 
online, raz normalnie. Nie odby³y siê rekolekcje wakacyjne. Teraz planujemy siê ju¿ spotykaæ. 
o. Stanis³aw Madejczyk

Kr¹g Biblijny. Obecnie spotkania Krêgu s¹ zawieszone. Nie by³o ¿adnego spotkania i na 
obecn¹ chwilê nie bêdzie. o. Maksym £abkow

Wspólnota Osób Niepe³nosprawnych "Stokrotki".  Nasza Wspólnota od pocz¹tku 
pandemii nie spotyka siê, poniewa¿ cz³onkami grupy s¹ osoby o s³abszym zdrowiu i odpornoœci, 
a zatem s¹ w grupie podwy¿szonego ryzyka zachorowania. Pozosta³ nam kontakt telefoniczny i 
pamiêæ modlitewna. Czekamy na lepszy czas! Ewa Wieczorek

Ministranci. Pandemia niestety sprawi³a, ¿e spotkania grupy zosta³y zawieszone. Czêœæ 
ministrantów w tym czasie odesz³a. Z ca³¹ reszta próbujemy dzia³aæ dalej. o. Maksym £abkow

Zespó³ M³odzie¿owy. By³ u nas przestój przez pó³ roku. Od wrzeœnia wznowiliœmy 
dzia³alnoœæ. Przysz³o kilka nowych osób. Obecnie gramy po trzy osoby na chórze, ze wzglêdu 
na re¿im sanitarny. Co niedzielê wymieniamy sk³ad, tak by ka¿dy móg³ uczestniczyæ w jednej z 
mszy. Spotykamy siê tylko w niedzielê o 18:00, nie ma dodatkowych prób. Katarzyna Mazur

Grupa Mê¿czyzn Œw. Józefa. Do tej pory by³o jedno spotkanie, ale planujemy ju¿ kolejne. 
o. Maksym £abkow

Schola Dzieciêca. Obecnie spotkania scholi s¹ zawieszone. Brakuje nam wspólnego œpiewu 
podczas Mszy œwiêtej. Mamy jednak nadziejê, ¿e ju¿ za nied³ugo siê spotkamy. Daria Owieœna

Wspólnota Nios¹ca Ducha. Przez ca³y okres lockdownu spotykaliœmy siê w sieci 
internetowej. Grupki dzielenia i nauczania spotyka³y siê prywatnie online, a grupki uwielbienia 
na Facebooku. Teraz trwamy co czwartek na uwielbieniu i adoracji. Grupki spotykaj¹ siê 
nieustaj¹co online, b¹dŸ w „realu”. Marzena Nowak

Marianki. Ostatni czas sprawi³, ¿e spotkania naszej wspólnoty zosta³y zawieszone. Po tym 
jak wszystko zaczê³o siê luzowaæ, ponownie zaczê³yœmy s³u¿yæ Bogu i staramy siê wróciæ do 
"normalnoœci". Aleksandra Ma³ek

Oaza. Tydzieñ temu odby³o siê pierwsze spotkanie organizacyjne. Jak na razie planujemy 
prowadziæ spotkania ca³y czas. Jeœli znowu bêd¹ obostrzenia, bêdziemy musieli zaprzestaæ siê 
spotykaæ, a mo¿e wtedy pomyœlimy o spotkaniach online.

Daria Owieœna
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¯ycie parafii

Para diecezjalna Domowego Kosciola
Wywiad z Ilon¹ i Mariuszem Nowiñskimi, now¹ par¹ diecezjaln¹ DK.

Byæ Koœcio³em (BK): Gratulacje w imieniu naszej wspólnoty parafialnej i redakcji Byæ Koœcio³em. 
Jesteœmy z Was dumni! Czy po raz pierwszy ma³¿eñstwo z naszej parafii staje na czele Domowego 
Koœcio³a w ca³ej diecezji? Ile trwa kadencja i czy mo¿na j¹ powtórzyæ?
Ilona i Mariusz (I. i M.): Dziêkujemy za gratulacje. Z naszej parafii przed 20 laty Krystyna i An-
drzej Fajge pe³nili pos³ugê pary Diecezjalnej Domowego Koœcio³a. Kadencja trwa 3 lata i mo¿e byæ 
przed³u¿ona o kolejne 2 lata na proœbê krêgu diecezjalnego i za zgod¹ ks. biskupa ordynariusza, 
natomiast nie mo¿e byæ powtarzana.
BK: W wywiadzie  udzielonym Goœciowi Niedzielnemu (nr 39, z 27.09.2020)  stwierdziliœcie m. in.: 
„Bol¹czk¹ jest to, ¿e jest nas ma³o (…)” Czy macie pomys³ na to, jak zmieniæ tê sytuacjê?
I. i M.: Jest to trudna sytuacja, gdy¿ dotarcie do ma³¿eñstw w naszej parafii jak i ca³ej diecezji
komplikuje stan epidemiczny jaki ogarn¹³ nasz kraj. Niemniej jednak najszybciej i najlepiej jest
zapraszaæ indywidualnie ma³¿eñstwa przez przedstawienie im wymiernych korzyœci jakie mog¹
osi¹gn¹æ w³¹czaj¹c siê do naszego Ruchu.
BK: W dalszym ci¹gu tej wypowiedzi padaj¹ s³owa: „ jednak chcielibyœmy, ¿eby ta wspólnota by³a
widoczna na forum parafii”. Muszê przyznaæ, ¿e nie bardzo Was widaæ w ¿yciu naszej parafii… Jak
trafiæ do Domowego Koœcio³a?
I. i M.: Tak jak ju¿ by³o wczeœniej wspomniane jest nas ma³o w naszej parafii. Z trzech krêgów
zosta³ tylko jeden. Spowodowane to jest wiekiem, stanem zdrowia i naturalnym odchodzeniem
cz³onków krêgów. W obecnej dobie trudno jest siê anga¿owaæ w ¿ycie parafii bo ograniczone s¹
wydarzenia gdzie mo¿na by pokazaæ, ¿e tu i tu dzia³a DK. Jednak przez uczestnictwo w Eucharystii
(ministranci, lektorzy, noszenie baldachimu w czasie uroczystoœci parafialnych) jesteœmy aktywni
i chêtni do wspó³pracy – je¿eli któryœ z kap³anów siê do nas o to zwróci. Trafiæ do nas jest bardzo
prosto, wystarczy skontaktowaæ siê z o. Stanis³awem Madejczykim lub o. proboszczem a Oni
skieruj¹ do w³aœciwych osób.
BK: We wspomnianym wywiadzie w Goœciu Niedzielnym doœæ obszernie i przekonywaj¹co
przestawiliœcie wartoœci i korzyœci dla ma³¿eñstwa i rodziny, jakie mo¿na znaleŸæ w przynale¿noœci
do Domowego Koœcio³a. Jak s¹dzicie, dlaczego tak trudno znaleŸæ chêtnych by z nich skorzystali?
I. i M.: Tu odpowiemy trochê w przekorny sposób. Proszê spojrzeæ gdzie w koœciele gromadzi siê
najwiêcej osób na Mszy œw. – pod chórem. Nikt nie chce siê wyró¿niaæ, nikt nie chce byæ
postrzegany jako osoba zaanga¿owana (bo mo¿e ktoœ zacznie ode mnie coœ wiêcej wymagaæ).
Przynale¿noœæ do wspólnoty zobowi¹zuje do przyznawania siê w co wierzê i kto jest moim Panem,
a nikt nie chce byæ os¹dzany je¿eli pope³ni b³¹d lub zrobi coœ niew³aœciwego. Bycie anonimowym
jest wygodniejsze, ³atwiejsze i do niczego nie zobowi¹zuje.
BK: Na koniec, jak przedstawia siê sytuacja Domowego Koœcio³a w naszej parafii na tle innych
parafii i œredniej w diecezji?
I. i M.: Na chwilê obecn¹ w naszej parafii jest jeden kr¹g sk³adaj¹cy siê z 5 ma³¿eñstw. W rejonie
gliwickim, który obejmuje teren miasta i oœciennych miejscowoœci krêgów jest 8. W ca³ej diecezji
jest 65 krêgów w 5 rejonach. Natomiast w skali kraju mamy 4500 krêgów rodzin Domowego
Koœcio³a. Miasto Gliwice ma 28 parafii, a Domowy Koœció³ jest tylko przy czterech parafiach. To
pokazuje, jaki ogrom pracy przed nami i innymi, którzy chc¹ tworzyæ Ruch Œwiat³o-¯ycie, a w nim
Domowy Koœció³.
Wszystkie ma³¿eñstwa, które chc¹ poznaæ same siebie, na nowo zobaczyæ swoich
wspó³ma³¿onków i samych siebie w ma³¿eñstwie, i wspólnie kroczyæ drog¹ ku œwiêtoœci
zapraszamy do naszej wspólnoty...
Spróbujcie i zobaczcie… a nagrodê otrzymacie na koñcu.
BK: Pozostaje tylko ¿yczyæ determinacji w realizacji Waszych zamiarów i zadañ, a ma³¿onkom,
równie¿ tym spod chóru, odwagi we wst¹pieniu na drogê proponowan¹ przez Domowy Koœció³.

W imieniu redakcji BK wywiad przeprowadzi³ Piotr Gawor

/
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¯ycie parafii

O zmar³ych powinniœmy pamiêtaæ w modlitwie ca³y rok. Jednak listopad jest tym miesi¹cem, 
kiedy szczególnie wspominamy zmar³ych. W Koœciele katolickim listopad to miesi¹c szcze-
gólnej modlitwy za dusze czyœæcu cierpi¹ce.

Miesi¹c ten rozpoczynamy uroczystoœci¹ Wszystkich Œwiêtych, która corocznie jest obcho-
dzona 1 listopada. Jest to œwiêto ku czci wszystkich chrzeœcijan, którzy osi¹gnêli stan zbawienia 
i przebywaj¹ w niebie ciesz¹c siê obecnoœci¹ Chrystusa. Jest ono tak¿e wyrazem naszej wiary 
w  i powszechne powo³anie do œwiêtoœci. Chrystus uczy nas, ¿e ka¿dy jest 
powo³any do ¿ycia wiecznego w Jezusie i z Jezusem, czyli w³aœnie do œwiêtoœci.

W ramach obchodów liturgicznych Wszystkich Œwiêtych odbywa siê uroczysta Msza œwiê-
ta. W tym roku uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych przypada w niedzielê, a zatem obowi¹zuje 
niedzielny porz¹dek Mszy œwiêtych. 

Dnia 2 listopada obchodzimy z kolei Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar³ych, które 
potocznie nazywamy œwiêtem Zmar³ych, Dniem Zadusznym lub Zaduszkami. Obchody liturgi-
czne Dnia Zadusznego obejmuj¹ w szczególnoœci Mszê œwiêt¹ i procesjê. Obowi¹zuje wówczas 
porz¹dek Mszy œwiêtych jak w dniu powszechnym. Nabo¿eñstwo za zmar³ych odbywa siê 
corocznie w dniu Wszystkich Œwiêtych o godz. 15:00 na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach. 
Planowane wydarzenie mo¿e jednak ulec zmianie, z uwagi na stan epidemii w naszym kraju. 
O ewentualnych zmianach w tym zakresie bêdzie mo¿na przeczytaæ na stronie internetowej 
Parafii pod adresem http://www.krzyz-gliwice.pl

Pamiêtajmy, ¿e w dniu Wszystkich Œwiêtych kierujemy szczególne modlitwy do Wszys-
tkich Œwiêtych, zaœ w Dniu Zadusznym modlimy siê za wszystkich wiernych zmar³ych. Jak 
mawia³ Œw. Jan Pawe³ II „Modlitwa za zmar³ych jest wa¿n¹ powinnoœci¹, bowiem nawet jeœli 
odeszli w ³asce i w przyjaŸni z Bogiem, byæ mo¿e potrzebuj¹ jeszcze ostatniego oczyszczenia, by 
dost¹piæ radoœci nieba.” Ka¿dy z nas ma kogoœ „po drugiej stronie” – rodziców, dziadków, 
wspó³ma³¿onka, dzieci, wnuki, rodzeñstwo, s¹siadów, znajomych. Pamiêtajmy w modlitwach – 
zw³aszcza w listopadzie – nie tylko o naszych bliskich, ale tak¿e o zmar³ych w grzechu, pole-
g³ych za Ojczyznê, ofiarach wojen i katastrof, zmar³ych po d³ugich i ciê¿kich chorobach, zmar-
³ych, z którymi byliœmy skonfliktowani, tych, za których nikt siê nie modli. Pamiêtajmy tak¿e 
o zmar³ych kap³anach i osobach konsekrowanych, zw³aszcza o redemptorystach i szczególnie 
o tych, którzy odeszli od nas w minionym roku, o  o. Janie Stecu i o. Bronis³awie Kêpie. 

Modlitwie za zmar³ych czêsto towarzyszy zapalona œwieca. Œwiat³o œwiecy jest wyrazem 
wiary, jakim powinniœmy p³on¹æ, id¹c na spotkanie z doskona³ym œwiat³em – Jezusem 
Chrystusem. Czytamy przecie¿ „Ja jestem œwiat³oœci¹ œwiat³a. Kto idzie za Mn¹, nie bêdzie 
chodzi³ w ciemnoœciach, lecz bêdzie mia³ œwiat³o ¿ycia” (J 8,12). Jedyne co mo¿emy ofiarowaæ 
zmar³ym, to w³aœnie nasz¹ modlitwê w ich intencji. Mo¿e to byæ modlitwa indywidualna, ale 
tak¿e w ramach okreœlonych nabo¿eñstw, do czego szczególnie zachêcamy.

S¹ modlitwy szczególnie poœwiêcone zmar³ym, jak na przyk³ad Wieczny odpoczynek, 
Modlitwa za zmar³ego, Modlitwa za zmar³ego w dniu œmierci lub pogrzebu, Modlitwa za 
zmar³ego w rocznicê œmierci, Modlitwa za zmar³ych spoczywaj¹cych na danym cmentarzu, 
Modlitwa za zmar³ego o uwolnienie od grzechów i kar, Modlitwa za zmar³ych rodziców, 
Modlitwa do Matki Bo¿ej za dusze w czyœæcu, Modlitwa Œw. Gertrudy za zmar³ych, Modlitwa 
Œw. Gertrudy za dusze w czyœæcu cierpi¹ce, Koronka za zmar³ych czy Litania za zmar³ych.

obcowanie œwiêtych

Listopad miesi¹cem 
szczególnej pamiêci 

o zmar³ych
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W naszej parafii w ka¿dy poniedzia³ek o godz. 8:00 jest sprawowana msza œwiêta w zbioro-
wej intencji za zmar³ych. 

2 listopada o godz. 18:30 odprawiona zostanie w naszej Parafii Msza œwiêta za wszystkie 
osoby z Parafii, które w ci¹gu ostatniego roku zmar³y, a tak¿e za wszystkie osoby, których po-
grzeby odby³y siê w koœciele Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w Gliwicach w tym okresie. Mo¿-
liwe jest tak¿e zamówienie indywidualnej intencji na okreœlon¹ Mszê œwiêt¹. Wówczas Msza 
jest odprawiana w tej konkretnej intencji, przy czym szczególnie prosi siê wówczas o radoœæ ¿y-
cia wiecznego dla okreœlonej osoby, czy grupy osób powi¹zanych ze sob¹, np. pokrewieñstwem.

Zazwyczaj Msze œwiêt¹ zamawia siê za osobê zmar³¹ tak¿e w 30 dzieñ po œmierci, w rocz-
nicê œmierci, w dzieñ imienin czy urodzin zmar³ego. Du¿¹ pomoc¹ dla zmar³ego jest tzw. Msza 
gregoriañska, której tradycja siêga VI wieku. Msza gregoriañska to Msza œwiêta sprawowana w 
intencji jednej osoby zmar³ej, codziennie (z pewnymi wyj¹tkami) przez 30 dni, tj. od 1 do 30 
dnia danego miesi¹ca. Nauka Koœcio³a podaje, i¿ msza gregoriañska ma szczególne znaczenie 
dla dusz w czyœæcu cierpi¹cych, bowiem uwalnia duszê od kary czyœæca.

Niebawem, w listopadzie rozpoczn¹ siê tzw. wypominki za zmar³ych. To szczególna pamiêæ 
o zmar³ych. Polegaj¹ na wyczytywaniu imion b¹dŸ imion i nazwisk osób nie¿yj¹cych, za które 
zanoszone s¹ wspólne modlitwy. Tradycja wypominków siêga X wieku. W naszej Parafii 
wypominki bêd¹ siê odbywaæ w dni powszednie o godz. 18:00, a w niedzielê o godz. 17:30.

W pierwszych dnia listopada zwyczajowo bêdziemy nawiedzaæ ró¿ne cmentarze, aby ozdo-
biæ kwiatami groby bliskich, znajomych i zapaliæ na nich znicze. Przygotowanie grobów rozpo-
czyna siê zwyczajowo z koñcem paŸdziernika. Z pewnoœci¹ wielu z nas bêdzie uczestniczyæ 
w tym czasie w Mszach œwiêtych i procesji. Duchowe prze¿ycie tych œwi¹t po³¹czone z 
udzia³em w liturgii jest najlepszym œwiadectwem wiary w to, ¿e ka¿dy z nas jest powo³any do 
œwiêtoœci i ¿e ka¿dy z nas kiedyœ odejdzie z ziemskiego œwiata, aby spotkaæ siê z Jezusem 
Chrystusem.

W zwi¹zku z istniej¹c¹ sytuacj¹ epidemiologiczn¹ w naszym kraju, zachowajmy w okresie 
zbli¿aj¹cych siê œwi¹t tzw. zdrowy rozs¹dek w kontaktach miêdzyludzkich oraz stosujmy siê do 

Krzysztof Kwiecieñ
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Pi¹tek 30 paŸdziernika 2020
9.00 Droga Krzy¿owa; Stacja I – Skazanie na krzy¿
Zaczê³o siê od œledzenia Jezusa. Skoñczy³o siê sfingowanym procesem, wyrokiem 
skazuj¹cym i krzy¿em.

***
12.00 G³êbia S³owa po³udniowej Eucharystii: Flp 1, 1-11; Ps 111; £k 14, 1-6
Gdy Jezus przyszed³ do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spo¿yæ posi³ek, 
oni Go œledzili. (£k 14,1)

***
15.00 Godzina Mi³osierdzia
Dziœ rozmawia³am z Panem, który mi powiedzia³: - s¹ dusze, w których nie mogê nic zdzia³aæ, 
s¹ to dusze, które ustawicznie œledz¹ innych, a nie wiedz¹ co siê dzieje w ich w³asnym wnêtrzu. 
(Œw. Faustyna Dzienniczek 1717)

***
6.00 – 19.00 Okazja do sakramentu pokuty i pojednania
Termin i samo pojêcie pokuty s¹ bardzo z³o¿one. Je¿eli powi¹¿emy je z metanoia, do której 
odwo³uj¹ siê synoptycy, wówczas pokuta oznacza wewnêtrzn¹ przemianê serca pod 
wp³ywem S³owa Bo¿ego i w perspektywie królestwa Bo¿ego.

 (Adh. Jana Paw³a II Reconciliatio et paenitentia, 4)

________________________________

Pi¹tek 6 listopada 2020
9.00 Droga Krzy¿owa; Stacja II – Przyjêcie krzy¿a
Dlaczego krzy¿ Chrystusa wzbudza równie¿ dzisiaj tyle negatywnych emocji? Tyle 
wrogoœci?

***
12.00 G³êbia S³owa po³udniowej Eucharystii: Flp 3,20 – 4,1; Ps 122; £k16, 1-8
Wielu bowiem postêpuje jak wrogowie krzy¿a Chrystusowego, o których czêsto wam 
mówi³em, a teraz mówiê z p³aczem. Ich losem – zag³ada. (Flp 13,18-19)

Nieczêsto zdarza³o siê Paw³owi p³akaæ.
***

15.00 Godzina Mi³osierdzia
Pan i pocieszy³ mnie tymi s³owy: - Nie p³acz, jest jeszcze wielka liczba dusz, które Mnie 
kochaj¹ bardzo, ale Serce Moje pragnie byæ od wszystkich kochane, a ¿e mi³oœæ Moja jest 
wielka, dlatego im gro¿ê i karzê. (Œw. Faustyna Dzienniczek 1703)

GroŸby i kary mieszcz¹ siê w mi³oœci? W wielkiej tak!
 

***
6.00 – 19.00 Okazja do sakramentu pokuty i pojednania
Ale pokuta oznacza równie¿ przemianê ¿ycia zgodnie z przemian¹ serca, i w tym znaczeniu 
czynienie pokuty dope³nia siê w owocach pokuty godnych nawrócenia; ca³e ¿ycie staje siê 
procesem nawrócenia, a zatem zmierza do sta³ego postêpu ku lepszemu.

(Adh. Jana Paw³a II Reconciliatio et paenitentia, 4)

________________________________

Piatek w sanktuarium
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Pi¹tek 13 listopada 2020
9.00 Droga Krzy¿owa; Stacja III – Pierwszy upadek pod krzy¿em
Upadki towarzysz¹ zarówno tym, którzy chc¹ zachowaæ swoje ¿ycie, jak i tym, którzy je 
trac¹ w nadziei ocalenia. Ró¿nica tkwi w sposobie powstawania jednych i drugich z upadku.

***
12.00 G³êbia S³owa po³udniowej Eucharystii: 2J 4-9; Ps 119; £k 17,26-37
Jeœli ktoœ chce zachowaæ swoje ¿ycie, straci je; a jeœli ktoœ je traci, ocali je. (£k 17,33)

Wysi³ek wk³adany w zachowanie swojego ¿ycia nie chroni przed jego nieuchronnym 
koñcem. Tracone ¿ycie dla kogoœ, a tym bardziej dla KOGOŒ, nie jest marnowane. Mamy 
pewnoœæ ocalenia go.

***
15.00 Godzina Mi³osierdzia
+ Doœwiadczenie Bo¿e w duszy umi³owanej szczególnie przez Boga. Pokusy i ciemnoœci, 
szatan. Mi³oœæ duszy nie jest jeszcze taka, jak Bóg tego ¿¹da. Dusza nagle traci obecnoœæ 
Bo¿¹. Powstaj¹ w niej ro¿ne b³êdy i wady, z którymi musi toczyæ zaciek³y bój. Wszystkie 
b³êdy podnosz¹ g³owê, jednak czujnoœæ jej jest wielka. Na miejsce dawnej obecnoœci Bo¿ej 
wst¹pi³a osch³oœæ i posucha duchowa, nie czuje smaku w æwiczeniach duchownych, nie mo¿e 
siê modliæ, ani tak jak dawniej, ani jak teraz modli³a. (Œw. Faustyna Dzienniczek 96)

***
6.00 – 19.00 Okazja do sakramentu pokuty i pojednania
Czynienie pokuty zatem jest czymœ autentycznym i skutecznym jedynie wówczas, gdy wyra¿a 
siê w aktach i czynach pokutnych. W tym sensie pokuta w chrzeœcijañskim s³owniku 
teologicznym i duchowym oznacza ascezê, to jest konkretny i codzienny wysi³ek cz³owieka 
wspartego ³ask¹ Bo¿¹, aby straciæ swe ¿ycie dla Chrystusa, co jest jedynym sposobem, by 
je zyskaæ. (Adh. Jana Paw³a II Reconciliatio et paenitentia, 4)

________________________________
Pi¹tek 20 listopada 2020 
9.00 Droga Krzy¿owa; Stacja IV – Spotkanie z Matk¹ 
Tak niedawno ca³y lud s³ucha³ Go z zapartym tchem. Teraz wspó³czuj¹cych Mu, 
skupionych wokó³ Matki, by³o tak niewielu…

***
12.00 G³êbia S³owa po³udniowej Eucharystii: Ap 10, 8-11; Ps 119; £k 19, 45-48
I naucza³ codziennie w œwi¹tyni. Lecz arcykap³ani i uczeni w Piœmie oraz przywódcy ludu 
czyhali na Jego ¿ycie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczyniæ, ca³y lud bowiem s³ucha³ Go 
z zapartym tchem. (£k 19,47-48)

***
15.00 Godzina Mi³osierdzia
Powtarzaæ bêdê codziennie ten akt ofiarowania nastêpuj¹c¹ modlitw¹, której mnie sam 
nauczy³eœ Jezu. O Krwi i Wodo, któraœ wytrysnê³a naówczas jak zdrój Mi³osierdzia dla nas 
z Serca Jezusowego, ufam Tobie.
S.M. Faustyna od Najœwiêtszego Sakramentu. Wielki Czwartek, w czasie Mszy œwiêtej, 
29,dz.3.m 1934 rok. (Œw. Faustyna Dzienniczek 309)

***
6.00 – 19.00 Okazja do sakramentu pokuty i pojednania
Chrystus, który przez osobê spowiednika jest uobecniony i za jego poœrednictwem dokonuje 
tajemnicy odpuszczenia grzechów, jest tym, który okazuje siê bratem cz³owieka (…), 
jedynym nauczycielem, który jest prawdomówny i naucza drogi Bo¿ej.
(Adh. Jana Paw³a II Reconciliatio et paenitentia, 29)

Piotr Gawor



Od Bacha do Beethovena
W sobotni wieczór, 10 paŸdzier-
nika br., w ramach XXI Festiwalu 
Bachowskiego, zawita³y do 
naszego koœcio³a dwie znakomite 
artystki, Aleksandra Gajecka-
Antosiewicz i Hanna Balcerzak, 
urodziwe siostry bliŸniaczki ró¿-
ni¹ce siê tylko d³ugoœci¹ i odcie-
niem ciemnych w³osów. Gra³y na 
klawesynie, ka¿da z osobna i w du-
ecie, na 4 rêce. Klawesyn dosko-
nale wkomponowuje siê w baro-
kowe wnêtrze naszego koœcio³a. 
Nasz póŸnobarokowy fresk na 
³uku têczowym powsta³ w roku 

Piotr Gawor

1724. W tym samym roku Jan Sebastian Bach skomponowa³ swoje arcydzie³o, Pasjê wg œw. 
Jana. Jest wiêc jakiœ zwi¹zek obydwu wydarzeñ; zwi¹zek wielkiego Bacha z naszym 
koœcio³em. Koncert sobotni nosi³ tytu³ „Od Bacha do Beethovena”. Równie wielkiego 
Beethovena wyró¿niono w zwi¹zku z 250. rocznic¹ jego urodzin. Powiedzia³ on o Bachu: 
„Moje serce przepe³nione jest mi³oœci¹ do tego praojca harmonii”. Pomiêdzy dzie³a obydwu 
geniuszy, w³¹czona by³a muzyka Händla, Mozarta i dwóch synów Jana Sebastiana. Same 
znakomitoœci. 

Nie sposób opisaæ wszystkich wra¿eñ tego wieczoru, w krótkim z koniecznoœci 
sprawozdaniu. Wybra³em tylko niektóre. Niezwykle wybrzmia³a Fantazja chromatyczna i fuga 
d-moll BWV 903 Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu p. Aleksandry. Wype³ni³a gwa³town¹ 
lawin¹ dŸwiêków nie tylko prezbiterium. Nios³a siê w ca³ym koœciele, jak gdyby Ÿród³em 
dŸwiêków nie by³ delikatny z natury klawesyn. Uspokojenie nast¹pi³o dopiero w nastêpuj¹cej 
po fantazji fudze, choæ i w niej s³ysza³o siê odg³osy tej lawiny, jednak podporz¹dkowane ju¿ 
œcis³ym regu³om kontrapunktu.

Aria z wariacjami z V Suity E-dur HWV 430 Händla ma swoj¹ legendê. Nazywana jest 
przez niektórych „Kowalem”. Podobno Kompozytor zaczerpn¹³ temat obserwuj¹c pracê 
kowala w przypadkowo odwiedzonej kuŸni. Mo¿na siê w muzyce dos³uchaæ rytmu i dŸwiêków 
uderzeñ m³ota kowalskiego.

Koncert zakoñczy³a Sonata D-dur op. 6 na 4 rêce Ludwika van Beethovena. Bardzo 
wczesny utwór Beethovena (szóste z ponad 150 opusów), ale ju¿ w pewnym stopniu 
zapowiadaj¹cy najwa¿niejsze osi¹gniêcia jego muzyki. CzterodŸwiêkowy temat czêœci 
pierwszej przypomina³ (wyprzedza³?) najbardziej bodaj znany „motyw losu” z V Symfonii. 

Wykonanie wszystkich utworów by³o porywaj¹ce. Publicznoœæ, zachowuj¹ca wzorowo 
w³aœciwy dystans od siebie, reagowa³a na muzykê ¿ywo domagaj¹c siê bisu. Otrzyma³a go. 
Niewzruszone pozostawa³y tylko postaci na fresku. Chocia¿ najbli¿ej maj¹cy do klawesynu 
œw. Jan Kapistran (albo œw. Piotr z Alkantary – do koñca nie wiadomo) wydawa³ siê byæ 
wyraŸnie zapatrzony w artystki, a œwiêci Franciszek i Dominik – zas³uchani w niezwyk³¹ 
muzykê powsta³¹ dobre kilka wieków po nich.

¯ycie parafii
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Wielka Tajemnica Wiary (10)

Okreœlenie Eucharystii jako pokarm prawdy (przypomniane 
miesi¹c temu) pojawia siê na pocz¹tku adhortacji Benedykta 
XVI Sacramentum Caritatis – Sakrament mi³oœci. W dalszym 
jej ci¹gu napotykamy inne okreœlenie – pokarm doros³ych 
(SC 70), przejête od œw. Augustyna:

Ma znaczenie w tym miejscu to, co œw. Augustyn mówi 
w swych Wyznaniach o wieczystym Logosie, pokarmie duszy, 
gdy ukazuj¹c Jego paradoksalny charakter, wyobra¿a sobie, ¿e 
w dialogu z Nim s³yszy s³owa: «Jam pokarm doros³ych, doro-
œnij, a bêdziesz mnie po¿ywa³ i nie wch³oniesz mnie w siebie, 
jak siê wch³ania cielesny pokarm, lecz ty siê we mnie przemie-
nisz» (œw. Augustyn Wyznania, ksiêga VII). W rzeczywistoœci to 

nie pokarm eucharystyczny przemienia siê w nas, ale my w sposób tajemniczy jesteœmy w 
niego przemienieni. Chrystus karmi nas jednocz¹c ze sob¹: «On nas przyjmuje i przyci¹ga do 
siebie».

Do Eucharystii trzeba dorosn¹æ, a w³aœciwie trzeba stale dorastaæ. Dobrze, ¿e pozwala siê 
dzieciom zbli¿aæ do Eucharystii, nawet tym najm³odszym w ramach tzw. wczesnej Komunii 
Œwiêtej. Dzieci, m¹drze kierowane przez rodziców i przez prowadz¹cych katechezê, z ufnoœci¹ 
w³aœciw¹ wiekowi dzieciêcemu przyjmuj¹ prawdê o Bogu pod postaciami Chleba i Wina, nie 
kwestionuj¹c w zasadzie Tajemnicy. Reszty dokonuje sam Chrystus. To jest owo mleko, 
o którym pisze œw. Pawe³ (1Kor 3,2) i autor Listu do Hebrajczyków (Hbr 5,12-14). Z tego siê 
jednak wyrasta poszerzaj¹c granice wolnoœci i samodzielnoœci, zw³aszcza samodzielnoœci 
myœlenia. Samodzielnoœæ myœlenia kszta³tuje siê m.in. pod wp³ywem lektury. Ciekawie pisze 

Piotr Gawor

Pokarm doros³ych

(Wyznania, Ksiêga VII, 9-10). „Te 
ksi¹¿ki”, w przypadku Augustyna to 
dzie³a filozofów platoñskich (ogólniej 
greckich), mo¿na traktowaæ jako 
symbol nabytej, czy raczej nabywanej 
stale z w³asnej inicjatywy wiedzy, poz-
nawanych s¹dów zwi¹zanych z tajem-
nic¹ Eucharystii. Wiedza ta powinna 
zachêcaæ do powrotów do samego 
siebie, do w³asnych przemyœleñ, do 
wchodzenia w g³êbiê swojej istoty. 
Przewodnikiem tego wchodzenia w g³ê-
biê samego siebie, tych powrotów jest 
za ka¿dym razem Chrystus przychodz¹-
cy jako pokarm prawdy doros³ych 
w Eucharystii i w Piœmie. Chrystus cze-
kaj¹cy na nasz¹ zgodê pójœcia za Nim. 
Powstaje coœ w rodzaju dodatniego 

sprzê¿enia zwrotnego pomiêdzy mn¹ i kontemplowanym w Eucharystii Chrystusem. 
Trzeba œwiadomie próbowaæ uruchomiæ w sobie ten niezwyk³y proces dorastania do o¿ywczej 
wartoœci pokarmu, jakim jest Eucharystia. Pokarmu prawdy i pokarmu doros³ych.
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W nr 3/2020 Byæ Koœcio³em pisaliœmy, ¿e o. Michael Brehl, prze³o¿ony generalny 
Zgromadzenia Ojców Redemptorystów, og³osi³ w zgromadzeniu Rok Jubileuszowy œw. 
Klemensa Marii Hofbauera, z racji 200 rocznicy Jego œmierci. Dane biograficzne o œw. 
Klemensie w ogólnym zarysie przedstawi³ o. Krzysztof Bugara w cytowanym numerze. 
Dziœ – ci¹g dalszy poznawania œw. Klemensa w zachowanych opowiadaniach i anegdotach.

Latem 1784 r., maj¹c 33 lata, wraz z przyjacielem Tadeuszem Hüblem, rodem z Czech 
wyruszy³ Klemens z Wiednia do Rzymu. Ich celem by³o ukoñczenie w Rzymie studiów 
teologicznych. Pielgrzymkê odbyli pieszo, sypiaj¹c pod go³ym niebem. W czasie tej 
wêdrówki mieli dziwn¹ przygodê z wielkim czarnym psem, który z ogromn¹ 
wœciek³oœci¹ rzuca³ siê szczególnie na Hübla. Klemens zawo³a³: „Odmówmy 
natychmiast Psalm: Kto siê w opiekê (Ps 91). Nauczy³a go mnie moja matka. Kto go 
pobo¿nie odmówi, uniknie wszelkich niebezpieczeñstw”: Kto siê w opiekê odda Panu 
swemu, a ca³ym sercem szczerze ufa Jemu, œmiele rzec mo¿e: mam obroñcê Boga, nie 
przyjdzie na mnie ¿adna straszna trwoga. Ciebie On z ³owczych obie¿y wyzuje i w za-
raŸliwym powietrzu ratuje, w cieniu Swych skrzyde³ zachowa ciê wiecznie, pod Jego pióry 
ule¿ysz bezpiecznie. Statecznoœæ Jego, tarcz i puklerz mocny, za którym stoj¹c, na ¿aden 
strach nocny, na ¿adn¹ trwogê, ani dbaj na strza³y, którymi sieje przygoda w dzieñ bia³y 
(przek³ad Jana Kochanowskiego). Zaledwie Psalm odmówili, pies odbieg³ w swoj¹ 
stronê.

Gdy zamieszkali w Rzymie, o czwartej rano us³yszeli dŸwiêk ma³ego dzwonu 
koœcielnego. Poszli tam. By³ to nieistniej¹cy ju¿ obecnie koœció³ œw. Juliana w pobli¿u 
koœcio³a Santa Maria Maggiore. Zobaczyli tam ksiê¿y, którzy na kolanach odprawiali 
rozmyœlanie. Po wyjœciu z koœcio³a Klemens zapyta³ ma³ego ministranta: „Jacy to ksiê¿a 
tak siê modl¹ w koœciele?” Uderzy³ go bowiem ich sposób wspólnej modlitwy. Ch³opiec 
odpowiedzia³: To kap³ani od Najœwiêtszego Odkupiciela”, i doda³: „Pan te¿ zostanie 
jednym z nich”. Myœl ta sprawi³a, i¿ postanowi³ , ¿e bêdzie redemptoryst¹, uczniem 
Alfonsa Liguori i szybko „jakby to kto inny dyktowa³”, napisa³ proœbê o przyjêcie, nie 
konsultuj¹c tego z przyjacielem. Nastêpnego poranka, wraz ze zmartwionym Tadeuszem 
udali siê do bazyliki Santa Maria Maggiore. Hübl milcza³. Naraz przerwa³ milczenie 
i powiedzia³: „Wiesz co, Klemens?” – „Tak, wiem, ty równie¿ wstêpujesz do zakonu”. 
Po piêciu miesi¹cach nowicjatu, 19 marca 1785 r. z³o¿yli profesjê zakonn¹.

Czas rzymskiego nowicjatu nie by³ dla Klemensa ³atwy, jednak dotychczasowe 
trudnoœci wynagradza³a Mu radoœæ, ¿e nareszcie, po dwudziestu latach wêdrówki 
znajduje siê u celu.

Do zapoznania siê z opowiadaniami i anegdotami z kolejnego etapu ¿ycia œw. 
Klemensa zapraszam w nastêpnym numerze Byæ Koœcio³em.

„

Michaela Kompa³a

Rok œw. Klemensa

Œw. Klemens Hofbauer
w opowiadaniach i anegdotach cz.3

(Ÿród³o: Erwin Dudel, „Aposto³ Warszawy i Wiednia” t³um. O. Stanis³aw Stañczyk CSSR, wyd. OO. 
Redemptoryœci, Warszawa)



Franciszek Micha³ Kozar
Filip Rafa³ Psota
Pola Wiktoria Matwiñska
Franciszek Tomasz Pucek
Alicja Ma³gorzata Wolny
Maria Ma³gorzata Majcherkiewicz
Maja Anastazja Kamiñska
Sonia Laura M³yñczak
Laura Sobusik
Kacper Jaros³aw Leœniak

o. Stanis³aw Madejczyk Michaela Kompa³a
o. Maksym £abkow Marek Kloœ
Jadwiga Dr¹gowska Krzysztof Kwiecieñ
Przemys³aw Dr¹gowski Gabriela Ogonowska
Aleksandra Gawor Zbigniew Ogonowski
Piotr Gawor Daria Owieœna

Wac³aw Sa³uda,l.81
Artur Kwiecieñ,l.51
Kazimierz Szelejewski,l.86
Anna Skoczylas,l.97
Janusz Sznyder,l.74
Jerzy Czarnecki,l.76
Andrzej Bo¿ek,l.58
Stanis³aw Percha³,l.82
Janusz Zinkiewicz,l.79
Edward Pardela,l.84
Bogumi³a Kielar,l.87
Mariola Woliñska,l.50
Józef Wranik,l.81
Arkadiusz Modrzejewski,l.83
Tadeusz Œlusarz,l.97
Damian Zamojski 

„Nak³oñ swoich uszu ku g³oœnemu b³aganiu 
mojemu!” (Ps 130,2)

Kontakt:

bk.cssr@gmail.com

·Transmisja Mszy œw. przez internet 
: w niedzielê o godz. 9:30.

·Obowi¹zuje limit uczestników w nabo¿eñstwach. 
W naszym koœciele w nabo¿eñstwach mo¿e 
uczestniczyæ 208 osób. Pamiêtajmy o zachowaniu 
bezpiecznej odleg³oœci i zas³anianiu ust i nosa.

·SpowiedŸ odbywa siê w Kaplicy Adoracji: 
w tygodniu w czasie ka¿dej Mszy œw., a w niedzielê 
15 min. przed Msz¹ œw. 

·Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych, 1 listopada. Msze 
œw.: 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 16:00 i 18:00.

·2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmar³ych. O godz. 18:30 Msza œw. w intencji wszy-
stkich zmar³ych parafian, których pogrzeby odby³y 
siê w naszej parafii, od 1.11.2019 r, do 31.10.2020 r. 
Zapraszamy rodziny naszych zmar³ych do wspólnej 
modlitwy. Przynosimy œwiece, które zapalimy na 
znak naszej wiary w zmartwychwstanie.

·Wypominki od 3 listopada w dni powszednie (z wy-
j¹tkiem wtorku) o godz. 18:00, a w niedzielê o godz. 
17:30. Kartki z wypominkami przyjmowane s¹ przy 
furcie klasztornej. Ofiary sk³adane przeznaczone 
bêd¹ na ogrzewanie koœcio³a.

·9 listopada przypada Uroczystoœæ Za³o¿enia Zgro-
·madzenia Najœwiêtszego Odkupiciela Redemptorys-

tów.
Harmonogram Msze œw. jest nastêpuj¹cy 
·w dni powszednie: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00 i 18:30; 
·w niedziele: 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 16:00, 

18:00 i 19:30.
·Pi¹tek Mi³osierdzia: spowiedŸ i adoracja od 6:00 do 

19:00. Droga Krzy¿owa o 9:30, msza œw. o 12.00, 
Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia o 15:00.

·W paŸdzierniku nabo¿eñstwo ró¿añcowe w dni 
powszednie (z wyj¹tkiem wtorku) o godz. 18:00, 
a w niedzielê o godz. 17:30.

·Kancelaria parafialna czynna: we wtorek i czwartek 
od 10:00 do 11:00 i od 16:00 do 17:00.

·Biuro Radia Maryja – wtorek od 9:00 do 10:00.
·Caritas – wtorek 16:00 do 17:00.
·Poradnia ¯ycia Rodzinnego – czwartek od 17:00 do 

19.00. 
·Porady Prawne – nieczynne.

www.krzyz-
gliwice.pl

tel. 32 231 44 70

SLUBY

Mateusz Rain i Aleksandra Zamojska
Micha³ Kondzielnik  i Ewelina Fr¹ckiewicz
Bart³omiej Chrzanowski i Monika Nocoñ

„Szczêœliwy ka¿dy, kto boi siê Pana, który 
chodzi Jego drogami!” (Ps 128,1)

w czasie epidemii

„Pan ciê strze¿e, Pan twoim cieniem…” 
(Ps 121,5)
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