Papieska intencja
Apostolstwa Modlitwy:
Intencja powszechna – Osoby cierpiące
na depresję
Módlmy się,
aby osoby cierpiące na depresję albo
burnout znajdowały u wszystkich
wsparcie i światło otwierające na życie.

tj. św. A. Boboli.
Wiadomo, że jego rodzice spoczywają
na parafialnym cmentarzu. Spotykałam
tam ks. Nowińskiego, kiedy, w okolicy
Wszystkich Świętych, odwiedzał swoich
najbliższych. Od 2006 r. jest na emeryturze. Życzymy mu, aby jak najdłużej
mógł służyć Bogu i ludziom.
Parafianka
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Są takie noce, kiedy nie mogę spać. Modlę się wtedy, a czasem słucham radia.
19 listopada była audycja – reportaż
w „Radio Silesia” o niezłomnych kapłanach pochodzących z naszego regionu.
Między nazwiskami usłyszałam, że do
nich zaliczono również księdza pochodzącego z parafii św. Andrzeja Boboli,
który przez bardzo długie lata był proboszczem i kustoszem w Turzy Śląskiej.
Mowa o ks. Gerardzie Nowińskim. Bardzo zaangażowany w sprawy Kościoła.
Prowadził w Turzy m.in. nocne czuwania trwające od wieczora do ok. drugiej
w nocy. Podziwiałam go i zastanawiałam się, skąd bierze na to siły. Osoby,
które uczestniczyły w tych spotkaniach,
dobrze o tym wiedzą. W czasie krótkiej
przerwy witał swoich byłych parafian,
tym bardziej, że jedną z nich była pani
R. Zdebel – ciocia księdza, która do tej
pory jest bardzo częstą uczestniczką
wszelkich nabożeństw w parafii mimo
dość słusznego wieku.
A teraz trochę danych księdza. Do I Komunii Św. przystąpił w 1949 r. Święcenia kapłańskie przyjął w Katowicach
w 1964 r. Jak dziś pamiętam, kiedy
przeżywał 25-lecie święceń kapłańskich. Miał z tej okazji również mszę
świętą w swojej rodzinnej parafii,
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Bez samogłosek. Sprbj
sb wbrzć cztn tj ksżk,
gdb n wdrkwn w nj
smgłsk. Mż z czsm
błbś w stn zpłnć nktr brk dmślć s wkszśc
słw. Spróbuj sobie wyobrazić czytanie
tej książki, gdyby nie wydrukowano
w niej samogłosek. Może z czasem byłbyś w stanie uzupełnić niektóre braki
i domyślić się większości słów. Tak niegdyś prezentowały się księgi Starego
Testamentu napisane w starożytnym języku hebrajskim.

CYTAT NA DZIŚ
Nie ma takich sytuacji, w których by
jeszcze miłość nie miała czegoś
do powiedzenia.
kard. Stefan Wyszyński
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Myśl o niebie!
„Uroczystość Wszystkich Świętych należy do najradośniejszych. Głosi ona
światu zwycięzców w walce o zbawienie, mówi o nieśmiertelnej chwale wiernych sług Bożych, a zarazem jest zapowiedzią przyszłej chwały i szczęśliwości naszej, o ile zechcemy wytrwale
walczyć o niebo. Do tej walki, ciężkiej
nieraz bardzo, zagrzewa nas sam Zbawiciel w słowach: „Cieszcie się i radujcie,
albowiem zapłata wasza obfita jest
w niebiesiech”. Byłoby bardzo źle, najmilsi, gdybyśmy w dniu dzisiejszym
poprzestali na samym tylko oddaniu
pokłonu Świętym Pańskim. Najlepiej
czci świętego ten, kto go naśladuje.
I my powinniśmy uczcić świętych, naśladując ich życie. Ale co znaczy naśladować Świętych? Znaczy to podążać za
nimi do nieba. Dążenie do nieba – to
zadanie zbyt ogólnikowe, a przeto mało
praktyczne. Zacznijmy od rzeczy mniejszych, bardziej określonych i łatwych
do wprowadzenia w czyn; zacznijmy od
tego, że będziemy częściej niż dotychczas myśleli o niebie. Myśl o niebie –
oto nakaz dzisiejszej uroczystości. Jeżeli go wiernie spełnisz, uczynisz wielki
krok naprzód. Myśl o niebie! Tego żąda
Bóg, do tego wzywają święci, o to woła
dusza Twoja”. Fragm. Homilii wygłoszonej w kościele św. Józefa w Rudzie
Śląskiej 01 XI 1939 r.

Papież do Polaków: św. Józef uczy
wrażliwości na innych
Papież zachęcił pielgrzymów, aby z radością przylgnęli do woli Bożej i zawierzyli macierzyńskiej opiece Maryi. Przypomniał, że dzisiaj przypada wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, kobiety
głębokiej wiary i gorącej miłości. „Niech
przykład i wstawiennictwo tej świętej
słynącej z miłosierdzia pomoże każdemu
żyć w sposób wartościowy, wychodząc
na spotkanie ubogich i tych, którzy są
w potrzebie” – powiedział Ojciec Święty. Polakom Franciszek wskazał szczególnie postać św. Józefa.
„Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów
polskich. Święty Józef, Opiekun Kościoła, to człowiek głębokiej wiary, odważny
i pokorny – podkreślił Papież – W tym
czasie globalnego kryzysu w świecie
i zagubienia wartości, prośmy go w modlitwie, aby nauczył nas dostrzegać to,
co świat usuwa na margines i odrzuca.
Niech wyprasza nam wrażliwość na potrzeby innych. Z serca wam błogosławię.“
Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan
za: https://www.vaticannews.va
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Już za kilka tygodni kończymy ustanowiony przez papieża rok św. Józefa. Był
to okres specjalnego nabożeństwa do
tego wspaniałego świętego, opiekuna
Jezusa w jego latach dziecięcych i młodzieńczych. Również w tym specjalnym
roku Bóg za wstawiennictwem św. Józefa obdarzał wielu z nas specjalnymi
łaskami. Dostała się w moje ręce mała
książeczka „Cuda św. Józefa - świadectwa o akty zawierzenia”. Chciałbym
podzielić się z Wami kilkoma świadectwami mocy i skuteczności modlitwy za
wstawiennictwem św. Józefa.
1. Iwona i Henryk z Sandomierza wspominają wieloletnią modlitwę Iwony za
wstawiennictwem św. Józefa o dobrego
męża. I tak podczas wyjazdu na piel-

grzymkę do Medziugorie usiadła w autokarze na jedynym wolnym miejscu
obok młodego chłopaka. A działo się to
na dzień przed jej urodzinami. Szybko
potoczyły się ich wspólne losy - po
8 miesiącach od tej pielgrzymki już byli
małżeństwem, ale św. Józef dalej działał
w ich życiu. Prośby o zdrowe potomstwo, udany zakup samochodu i wiele
innych spraw zostało wysłuchanych. Do
dziś wierzą w szczególną pomoc i orę-

downictwo św. Józefa w różnych sprawach.
2. Świadectwo Leonii z Kalisza - opisuje
sytuację swojego młodszego syna, który
bardzo pragnął studiować w Wyższej
Szkole Kultury Społecznej w Toruniu.
Matka - pani Leonia - wszelkie sprawy
trudne zawierzała św. Józefowi. Całą
sprawę Mu zawierzyła w trakcie peregrynacji jego obrazu po rodzinach swojej
parafii. Trzy tygodnie później podczas
spotkania przedwyborczego jeden z kandydatów na posłów zwrócił uwagę na jej
sytuację rodzinną i porozmawiał o ich
położeniu. Gdy usłyszał o problemie ze
sfinansowaniem studiów syna w Toruniu, obiecał spontanicznie, że chętnie
podejmie się opłacenia studiów Jurka. I o
dziwo - jak na polityka - dotrzymał słowa a Jurek jest szczęśliwym studentem.
3. Pani Ewa ze Szczecina wspomina rok
1997, kiedy to jeż mąż wystąpił o rozwód. Ktoś dał jej obrazek
z „Telegramem do św. Józefa”.
Zaczęła odmawiać tę nowennę
w nagłej sprawie. Pomoc przyszła. Usiadła z mężem do rozmowy. Zwyciężył Bóg i uśpiona miłość małżonków.
4. Pani Emilia z Węgorzewa
wspomina rok 2002, kiedy to
za odmowę poświadczenia nieprawdy w dokumentach została
zwolniona z pracy. Modliła się
przez wiele miesięcy w intencji
znalezienia pracy. W końcu
trafiła na numer czasopisma „Cuda i Łaski Boże” a w nim na artykuł dotyczący
pomocy św. Józefa w znalezieniu pracy.
Odmówiła z wiarą i zaufaniem modlitwy
do św. Józefa zamieszczone w tym artykule. Kilka tygodni później już miała
dobrą i perspektywiczną pracę.
5. Monika z Poznania opisuje również
swoje doświadczenie ze wstawiennictwem św. Józefa w takiej sytuacji.
A zaraz potem jej modlitwy za wsta-

wiennictwem św. Józefa o znalezienie
mieszkania dla syna również zakończyły się wysłuchaniem.
Takie świadectwa skuteczności modlitw
za wstawiennictwem św. Józefa książeczka opisuje na prawie 200 stronach.
Z konieczności, w tym tekście, wspomniałem zaledwie o kilku z nich. Ale
wiele mówi o szczególnych łaskach dotyczących właśnie pracy czy mieszkania
uzyskanych za wstawiennictwem św.
Józefa. Mamy to szczęście, że ciągle
trwa jeszcze rok św. Józefa, a niedaleko,
w Rudzie mamy sanktuarium św. Józefa. Módlmy się o jego wstawiennictwo
w naszych troskach i kłopotach. Również po zakończeniu tego specjalnego
roku. On będzie pomagał dalej.
KTG
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Minął kolejny piątek, 12 listopada. Tym
razem nasze spotkanie młodzieżowe
miało inny wymiar, ponieważ wybraliśmy się w góry. Naszym celem był Beskid Mały. Wyruszyliśmy z samego rana pociągiem o 7:38 z Katowic i dotarliśmy do miejscowości Kozy, skąd wyruszyliśmy w stronę Hrobaczej Łąki. Następnie zdobyliśmy Przełęcz Przegibek,
a naszym ostatecznym celem była Ma-

gurka. Po krótkiej przerwie wyruszyliśmy w drogę powrotną do Wilkowic na
pociąg do Katowic. W sumie przewędrowaliśmy ponad 19 km. Nogi trochę nas
bolały, ale wycieczka była zdecydowanie
udana i już nie możemy doczekać się
kolejnych. Jeśli ktoś z was chciałaby do
nas dołączyć i na kolejną górską wyprawę wybrać się z nami, to zapraszamy
w każdy piątek na 18:00 na Mszę Świętą
do naszego kościoła, a po niej do salek
na spotkanie. Czekamy na Ciebie! Do
zobaczenia!
Martyna

