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 Im bliżej Jezus 
jest Jerozolimy, tym sta-
je się surowszy, bardziej 
krytyczny i polemiczny, 
zajmując nieomal skraj-
ne stanowiska i pokazu-
j ą c , 
j a k 

bardzo Jego sąd różni się 
od obiegowych opinii. 
Nie obawia się toczyć 
sporów, sięgając przy 
tym po ostre słowa i ja-
skrawe przykłady, które 
mają zwrócić uwagę słu-
chaczom na to, co jest dla Niego ważne. Je-
zus ma wiele sympatii do uczonych w Piśmie, 
którzy interesują się orędziem Bożym. Ale 
jest rozczarowany, podobnie jak dzisiaj każdy 
z nas czuje się zdegustowany, widząc, jak 
nadużywa się dobra, które się czyni, dla 
wzbogacenia samego siebie. Niekoniecznie 

musi chodzić o bogacenie się w sensie mate-
rialnym; może też chodzić o sławę, uznanie w 
oczach pobożnych, zapewnienie sobie lepsze-
go miejsca w niebie, zaskarbienie sobie więk-
szych łask Bożych. Nawet własna, mozolnie 
strzeżona uczciwość może być taka—bo i jej 

chodzi o zachowanie, i 
to wszystkimi siłami i 
środkami, tego, co udało 
się ostatecznie osiągnąć 
czy zdobyć z takim tru-
dem. Jezus zatem wska-
zuje na ubogą kobietę, 
która dała ,,ze swego 
ubóstwa”, jak dosłownie 

mówi się w Ewangelii. Jezus kocha wielko-
duszne serce i dlatego wskazuje na biedną 
wdowę. Orędzie Jezusa ma wiele wspólnego z 
szaloną obietnicą, która ma nas przekonać, 
że właśnie w oddawaniu czy oddawaniu sie-
bie i wielkoduszności znajdziemy bogate ży-
cie... 

 Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „zaprawdę powiadam 

wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skar-

bony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedo-

statku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie.  Mt 12, 38 – 44 

XXXII NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
7 listopada 2021 r.  

 A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź 

nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy 

ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.  Mt 13, 24 – 32. 

 Na koniec roku kościelnego czytania w 
sposób jasny i dobitny przypominają nam, że 
Jezus jest nie tylko miły i przyjemny. Potrafi 
też upominać, a nawet ostrzegać. Bądźcie 
czujni, mówi Jezus, 
ma się ku końcowi. 
Świat nie jest wszyst-
kim. Nawet wasze ży-
cie nie jest wszyst-
kim, mówi Jezus. 
Bądźcie czujni. To 
znaczy: Wypatrujcie 
tego, co jeszcze przed 
wami. Wybiegajcie myślą naprzód. Tam z 
pewnością jest jeszcze coś. Syn Człowieczy 
przyjdzie. Świat się skończy, i wy, ludzie, tego 
doświadczycie. Potem nastanie sąd, ocena 
życia każdego. Kto pełnił wolę Bożą i według 

niej żył? O tym roz-
strzygnie Sędzia. 
Nie wiemy, co osta-
tecznie zadecyduje. 

Bóg jest sprawiedliwy, 
ale też miłosierny. Nie 

musimy się zamartwiać sądem Bożym. Mo-
żemy przecież pełnić wolę Bożą i cieszyć się 
na Jego wieczne królestwo.  

XXXIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

14 listopada 2021 r. 
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 Uroczystość Chrystusa Króla zanim 
została wprowadzona na początku XX wieku, 

była obchodzona jako 

święto Jego triumfu. 
Z tej triumfalnej at-

mosfery niewiele się już dziś wyczuwa. Jaki 
jest tego powód? Z Ewangelii jasno wynika, 

że królestwo Chrystusa jest królestwem spod 
znaku korony cierniowej. Królestwem - które 
zostało obwieszczone światu na drewnianej 

tabliczce zawieszo-
nej na szczycie 
krzyża: królestwem 
- którego dwaj pod-
dani, i to obydwaj 
łotrzy, zawiśli po 
lewej i prawej stro-
nie Jezusa; króle-
stwem - które służy 
już tylko za punkt 

oskarżenia. Ale mimo to królestwem pełnym 
władzy i godności: władzy miłości Jezusa i 
godności, którą Jezus przywrócił wszystkim 
uciemiężonym tego świata. 

 Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby króle-

stwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany 

Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd.  J 18, 33b – 37 

UROCZYSTOŚĆ  

JEZUSA CHRYSTUSA 

KRÓLA WSZECHŚWIATA 
21 listopada 2021 r. 

 Gdy czytamy uważnie pierwszą część 
dzisiejszego słowa, widzimy wyraźnie dwie 
postawy wobec końca świata. Pierwsza to 
„trwoga narodów bezradnych wobec szumu 
morza i jego nawałnicy”; „ludzie mdleć będą 
ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagra-
żających ziemi”. Dla tych ludzi to przede 
wszystkim nieznośna, niemożliwa do wytrzy-
mania na trzeźwo trwoga – 
zniszczenie, poczucie, że 
wszystko nieuchronnie się 
kończy. Ale jest też postawa 
druga: „A gdy się to dziać za-
cznie, nabierzcie ducha i pod-
nieście głowy, ponieważ zbliża 
się wasze odkupienie”. Dla 
tych, którzy przyjmą taką po-
stawę, to przede wszystkim czas, gdy „ujrzą 
Syna Człowieczego, przychodzącego na obło-
ku z wielką mocą i chwałą”. Perspektywa 
spojrzenia – jak wiele od niej zależy! 
Co zrobić by znaleźć się w tej drugiej grupie 
– tych, dla których koniec jest prawdziwym 
początkiem? O tym czytamy w drugiej części 
dzisiejszej Ewangelii, a temat uzupełnia dru-
gie czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła do 

Tesaloniczan. Rady Chrystusa 
są dwie. Pierwsza mówi o tym, 
czego mamy się wystrzegać: 
„Uważajcie na siebie, aby wasze 
serca nie były ociężałe wskutek 
obżarstwa, pijaństwa i trosk do-
czesnych”; druga – o tym, co 
należy robić: „Czuwajcie więc i 

módlcie się w 
każdym czasie, 
abyście mogli 
uniknąć tego 
wszystkiego, co 
ma nastąpić, i 
stanąć przed Sy-
nem Człowie-
czym”. Prze-

strzeganie przykazań, skupienie 
na Bogu, dystans wobec tego, co 
doczesne; stan łaski uświęcającej, modlitwa, 
stałe zwracanie się ku perspektywie wieczno-
ści – oto gotowość na spotkanie z Panem. 
Apostoł Paweł dodaje, że chodzi o miłość 
względem wszystkich, świętość i czystość 
serca oraz postępowanie na drodze ku do-
skonałości. 

I NIEDZIELA 
ADWENTU 

28 listopada 2021 r. 

 Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów 

bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Łk 21, 25 – 28, 4-38  
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Październik w naszej parafii 

CHRZTY: 
Wiktor Aleksander Fortuna 
 
ROCZKI: 
Alicja Marta Januszewska  
  
ŚLUBY: 
Łukasz Dyjach – Dominika Stanula 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
1 rocznica 
Izabela i Karol Mularczyk  
35 rocznica 
Bernadeta i Janusz Szlezinger  
40 rocznica 
Urszula i Stanisław Gembalczyk  
Irena i Jan Witkowscy      

50 rocznica 
Janina i Jerzy Dobruccy   
Irena i Stanisław Wach     
Maria i Alfred Orawscy   
Halina i Stanisław Prószyńscy   
55 rocznica  
Maria i Walter Jeglorz  
      
POGRZEBY: 
Tadeusz Burlikowski 
Dorota Grzonka  
Jerzy Jabłoński  
Teresa Nowak  
Iwona Szafrańska  
Bożena Śmieja  
Jan Zaorski  

 W piątek 29 października w naszym 
domu parafialnym miała miejsce Rejono-
wa Noc Filmowa, pod-
czas której spotkały się 
trzy młodzieżowe wspól-
noty oazowe. Na począt-
ku zadbaliśmy o to, by 
wszyscy się poznali. Nie 
mogło zabraknąć gier, zabaw i tańców 
(np. skrzypka). Później pałaszowaliśmy 
przyniesione przez uczestników słodkie 

przekąski, tocząc karciane wojny. Po 
dłuugich rozmowach w śpiworach przy-

szedł czas na filmy. Nasi 
animatorzy zadbali, by ni-
komu nie zabrakło tostów 
oraz ciepłej herbatki. Sen 
był oczywiście dozwolony, 
jednak byli i tacy twar-

dziele, którzy bez nawet minuty snu z 
wielką ochotą pomogli wysprzątać rano 
nasz dom parafialny. Karolina Podeszwa 

 16 października w naszej parafii od-
był się Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu 
Światło-Życie. W tym 
dniu wszystkie oazy mło-
dzieżowe oraz kręgi Do-
mowego Kościoła rejonu 
Jastrzębie spotkały się, 
by się pomodlić, wziąć udział we Mszy 
Świętej, a następnie razem usiąść przy 

stole. Poznaliśmy wtedy ks. Tomasza Sa-
kwerdę - nowego Moderatora Rejonowe-

go, który później poczę-
stował nas zupą dyniową 
i kołaczykami. A delektu-
jąc się herbatą i kawą 
znaleźliśmy czas na quiz 

o słudze Bożym ks. Franciszku Blachnic-
kim.   Karolina Podeszwa 

OAZOWY  

DZIEŃ WSPÓLNOTY 

OAZOWA  

NOC FILMOWA 
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 7.11- niedziela. XXXII Niedziela Zwykła. 
Kolekta na renowację katowickiej katedry. 
 8.11- poniedziałek. Do sprzątania kościoła 

zapraszamy parafian z ul. Poznańskiej 1 po 
Mszy św. wieczornej.  
 9.10- wtorek. Święto rocznicy poświęcenia 

Bazyliki Laterańskiej. Biblioteka parafialna 
czynna od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
Spotkanie rodziców dzieci z klas III z SP nr 1 
o godz. 18.00 w Domu Parafialnym. 
 10.11- środa. Wspomnienie św. Leona Wiel-

kiego, papieża i doktora Kościoła.  
 11.11- czwartek. Wspomnienie św. Marcina 

z Tours, biskupa. Święto Niepodległości – 
103 rocznica odzyskania niepodległości. 
Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 9.00.  
 12.11- piątek. Wspomnienie św. Jozafata, 

biskupa i męczennika. Msza św. w intencji 
czcicieli MB Fatimskiej o godz. 6.30. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. 
Poznańskiej 1 po Mszy św. wieczornej.  
 13.11- sobota. Wspomnienie św. Benedykta, 

Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierw-
szych męczenników Polski. Odwiedziny cho-
rych od godz. 9.00. 
 14.11- niedziela. UROCZYSTOŚĆ ODPU-

STOWA KU CZCI ŚW. KATARZYNY, DZIE-
WICY I MĘCZENNICY, PATRONKI PARA-
FII. Dzień Solidarności z Kościołem Prześla-
dowanym. Dzień Muzyki Liturgicznej. Świa-
towy Dzień Ubogich. Zbiórka przed kościo-
łem na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie. Kolekta na potrzeby remontowe 
parafii. 
 15.11- poniedziałek. Do sprzątania kościoła 

zapraszamy parafian z ul. Poznańskiej 3 po 
Mszy św. wieczornej. 
 16.11- wtorek. Spotkanie rodziców dzieci z 

klasy III A z SP nr 19 o godz. 18.00 w Domu 
Parafialnym. 
 17.11- środa. Wspomnienie św. Elżbiety 

Węgierskiej, zakonnicy.  
 18.11- czwartek. Wspomnienie św. Karoliny 

Kózkówny, dziewicy i męczennicy. Spotkanie 
rodziców dzieci z klasy III B z SP nr 19 o 
godz. 18.00 w Domu Parafialnym. 
 19.11- piątek. Do sprzątania kościoła zapra-

szamy parafian z ul. Poznańskiej 3 po Mszy 

św. wieczornej.  
 20.11- sobota. Wspomnienie św. Rafała Ka-

linowskiego. Nauka dla rodziców i rodziców 
chrzestnych o godz. 15.30 w Domu Parafial-
nym. 
 21.11- Uroczystość Chrystusa, Króla 

Wszechświata. Chrzty o godz. 12.15. Kolekta 
na potrzeby archidiecezji. 
 22.11- poniedziałek. Do sprzątania kościoła 

zapraszamy parafian z ul. Poznańskiej 5 po 
Mszy św. wieczornej. Msza w intencji chóru 
„Lira” o godz. 17.00. 
 24.11- środa. Wspomnienie św. męczenni-

ków Karola Dung – Lac, prezbitera i towarzy-
szy. Biblioteka parafialna czynna od godz. 
17.00 w Domu Parafialnym. 
 25.11- czwartek. W naszej parafii Uroczy-

stość św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewi-
cy i męczennicy – patronki parafii. 
 26.11- piątek. Do sprzątania kościoła zapra-

szamy parafian z ul. Poznańskiej 5 
 28.11- I Niedziela Adwentu. Niedziela 

Trzeźwości. Roczki o godz. 12.15. Jubileusze 
małżeńskie o godz. 16.30. Kolekta na potrze-
by parafii. 
 29.11- poniedziałek. Msza św. w intencji 

sprzątających kościół w listopadzie oraz 
KGW, rencistów, emerytów o godz. 17.00. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. 
Poznańskiej 7 po Mszy św. wieczornej 
 30.11- wtorek. Święto św. Andrzeja, aposto-

ła. Msza św. w 30 dzień i I rocznicę po śmier-
ci o godz. 17.00. 
 1.12- środa. Biblioteka parafialna czynna od 

godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
 2.12- I czwartek miesiąca. O godz. 6.30 

Msza św. w intencji powołań. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy parafian z ul. Poznań-
skiej 7 po Mszy św. wieczornej 
 3.12- I piątek miesiąca. Wspomnienie św. 

Franciszka Ksawerego prezbitera Msza św. w 
intencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Msza św. 
dla młodzieży o godz. 18.00. 
 4.12- I sobota miesiąca. Wspomnienie św. 

Barbary. Nabożeństwo wynagradzające za 
cierpienie Niepokalanego Serca Maryi i Naj-
świętszego Serca Jezusowego o godz. 7.00. 
Msza w tej intencji o godz. 8.00. - podczas 

Co nas czeka w listopadzie 
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Mszy św. błogosławieństwo matek oczekują-
cych narodzin dziecka. Msza w intencji Gór-
ników i ich Rodzin o godz. 9.00.  

 5.12- I Niedziela Adwentu. Kolekta na po-
trzeby parafii. Przed kościołem zbiórka na 
Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. 

Odwi e dzi ny duszpas t e r ski e 

W związku z nadal trwającą epidemią i obawą o zdrowie i życie każdego parafianina w tym 
roku nie będzie Odwiedzin Kolędowych w tradycyjnej formie, czyli odwiedzania parafian z 
błogosławieństwem Bożym w ich mieszkaniach bądź domach  
Zapraszamy jednak parafian, którzy według poniższego planu, mieliby Kolędę w danym 
dniu, na Eucharystię z błogosławieństwem kolędowym. Mszę św. w intencji parafian miesz-
kających na danej trasie kolędowej, odprawi kapłan, który szedłby do nich z odwiedzinami. 
Zachęcamy do udziału w Mszach św. kolędowych oraz do wspólnej modlitwy. W dni powsze-
dnie będą one odprawiane o godz. 17.00 a w niedzielę o 16.30.  
Istnieje możliwość indywidualnej Kolędy od godz. 18.00, ale tylko na osobiste zaproszenie 
gospodarzy. Pragnienie takiej wizyty należy zgłosić w kancelarii, gdzie również ustalone zo-
staną szczegóły – termin i czas odwiedzin.     Duszpasterze 

Sobota 27 listopada 2021 r. 

1. ul. Kondziołowiec, ul. Lwowska  

i ul. Podmiejska, 

2. ul. Przybosia, ul. Katowicka 14A  

i ul. Stodoły, 

Niedziela 28 listopada 2021 r. 

1. ul. Strażacka, 

2. ul. Gałczyńskiego, 

Niedziela 5 grudnia 2021 r. 

1. ul. Reymonta, ul. Polna i ul. Pochwacie, 

2. ul. Staffa i ul. Leśmiana, 

Sobota 11 grudnia 2021 r. 

1. ul. Długa, ul. M. Dąbrowskiej  

i ul. Z Nałkowskiej, 

2. ul. Okopowa, 

Niedziela 12 grudnia 2021 r. 

1. ul. Św. Katarzyny, ul. Wierzyńskiego,  

ul. Lechonia, ul. Kasprowicza, i ul. Asnyka, 

2. ul. Pszczyńska 77D-145, 

Sobota 18 grudnia 2021 r. 

1. ul. Pszczyńska 147F-173F, 

2. ul. Pszczyńska 175E-201 i ul. Równoległa, 

 

Niedziela 19 grudnia 2021 r. 

1. ul. Pszczyńska 76C-200A, 

2. ul. Opolska 2-12, 

Poniedziałek 27 grudnia 2021 r. 

1. ul. Opolska 14-24, 

2. ul. Wrocławska 1-7, 

Wtorek 28 grudnia 2021 r. 

1. ul. Wrocławska 9-19, 

2. ul. Wrocławska 21-31, 

Środa 29 grudnia 2021 r. 

1. ul. Wrocławska 33-37, 

2. ul. Wrocławska 39-43, 

Czwartek 30 grudnia 2021 r. 

1. ul. Poznańska 1-11, 

2. ul. Poznańska 2-12,  

Niedziela 2 stycznia 2022 r. 

1. ul. Poznańska 14-28,  

2. ul. Poznańska 13-23, 

Czwartek 6 stycznia 2022 r. 

1. ul. Poznańska 25-31,  

2. ul. Poznańska 30-96, 

Sobota 8 stycznia 2022 r. 

1. Kolęda dodatkowa 
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„Modlitwa winna ogarniać wszystko, co składa się na 

nasze życie.” 

Paniom Krystynie Wali, Mariannie Czarnik oraz księ-

dzu Piotrowi Urodzie życzymy, by potrafili w modli-

twie powierzać swoją codzienność Bogu, ufając Mu 

bezgranicznie. Seniorzy.  

 

„Niech znana będzie wszystkim wasza wyrozumiała 

łagodność” 

Ks. Salezjaninowi Piotrowi Wali 

życzymy, aby Jezus prowadził 

Go we wszystkich spotkaniach 

z ludźmi i umacniał Jego miłość. 

Duszpasterze, Parafianie i Redakcja. 

 

„Religia jest jak lampa płonąca w ciemnym pokoju 

naszych doświadczeń” 

Wszystkim Auksyliatorom, którzy obchodzą swoje 

urodziny lub imieniny w listopadzie życzymy, aby 

Chrystus –Światłość świata, rozświetlał Ich drogę 

życia i dodawał siły w trudnych doświadczeniach 

codzienności. Męski Legion Maryi. 

 

 

„Jeśli chcesz mieć udział w Królestwie Chrystusa, 

musisz żyć biorąc z Niego przykład.” 

Pani Marii Kurowskiej życzymy, by Chrystus był dla 

Niej wzorem życia i drogowskazem w podążaniu 

drogą świętości. Chór „Lira”. 

 

„Życie ubogaca się każdym darowanym gestem miło-

ści.” 

Pani Janinie Karnafał życzymy, aby nieustannie wzra-

stała w miłości, czyniąc swoje 

życie darem dla innych. Żeński 

Legion Maryi. 

 

„O wiele łatwiej jest być bohaterem niż człowie-

kiem uczciwym” 

Księdzu Dorianowi Figołuszce życzymy, aby w swo-

jej codzienności bohatersko walczył o miłość w naj-

drobniejszych czynach. Duszpasterze i Redakcja 

 

„Modlitwa jest kluczem do życia w Chrystusie.” 

Karolinie Podeszwie, Wioletcie Mróz i Michałowi 

Malanowskiemu życzymy wytrwałości w modlitwie 

oraz czerpania radości z każdego spotkania z Chry-

stusem. Oaza z ks. Mateuszem 

Serdeczności 

14 LISTOPADA SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

NA GODZ. 12.15. NA SUMĘ ODPUSTOWĄ 

KU CZCI ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ 

W Adwencie zapraszamy na Msze św. roratnie 

Roraty dla dzieci - od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.  

Roraty dla dorosłych—sobota o godz. 8.00 
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XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 7.11 
7.30 – Za + córkę S. Joannę Wala, ojca 
Władysława Wala oraz ++ z rodziny Wala, 
Stencel i dusze w czyśćcu cierpiące. 
9.30 – Za ++ Jana Kania, brata Andrzeja, 
rodziców Józefinę i Józefa.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Haliny i Józefa Misiur z okazji 50 
rocznicy ślubu oraz błogosławieństwo dla 
rodziny. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji małżonków Zofii i Tadeusza z oka-
zji 50 rocznicy ślubu oraz błogosławieństwo 
dla całej rodziny. 
16.30 – Za ++ rodziców Praksedę i Wacła-
wa Kuczyńskiego, Tadeusza Sokala, kuzyna 
Marka Sokala, ++ z rodziny Kuczyńskich, 
Izdebskich, Sokal i Wiśniewskich.  
19.30 – Za ++ Tadeusza i Stanisławę Pę-
cherek – w kolejną rocznicę śmierci.  
PONIEDZIAŁEK 8.11 
6.30 – Za ++ rodziców Gertrudę – w 5 
rocznicę śmierci, męża Rafała – w 45 rocz-
nicę śmierci, ++ Lidię i Otona Pękała oraz 
++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cier-
piące.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o bło-
gosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Du-
cha Św. w intencji Gabrysi z okazji 1 roczni-
cy urodzin oraz w intencji Jacka i Reginy z 
okazji kolejnej rocznicy urodzin. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Łucji i Andrzeja z okazji kolejnej 
rocznicy urodzin.  
WTOREK – Święto rocznicy poświęcenia 
Bazyliki Laterańskiej 9.11 
6.30 – Za + Krystynę Gajda, męża Bonifa-
cego, rodziców, teściów, rodzeństwo, wnu-
ka Krzysztofa, zięcia Mieczysława oraz ++ z 
rodzin Gajda, Brawański, Piechoczek, Fi-

cek.  
6.30 – Za + Mariana Mrozik – od Jacka 
Zwardonia z mamą.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem 
za odebrane łaski, z prośbą o boże błogosła-
wieństwo dla Krystyny z okazji urodzin i 
błogosławieństwo dla całej rodziny. 
ŚRODA – Wspomnienie św. Leona Wiel-
kiego 10.11 
6.30 – Za + Anastazję Grabarczyk – w rocz-
nicę śmierci, męża Alberta, Joannę Goik – 
w rocznicę śmierci, męża Antoniego, Pawła 
i Julię Szlosarek oraz ++ z pokrewieństwa.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Ireny Filip z okazji 72 rocznicy uro-
dzin.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Teresy z okazji 70 rocznicy urodzin.  
CZWARTEK – Wspomnienie św. Marcina z 
Tours 11.11 
6.30 – Za ++ Marię i Mieczysława Ziółkow-
skich, Czesława Sobstyl, Janinę Kocur, Bro-
nisławę i Bronisława Muda, ++ z rodziny 
Ziółkowskich, Przybyłów, Mudów i Roż-
ków.  
9.00 – W INTENCJI OJCZYZNY. 
17.00 – Za + córkę Beatę Kozieł – w 9 rocz-
nicę śmierci, męża Józefa Pawlik, rodziców, 
teściów, Alicję i Wacława Błaszczyk, Fran-
ciszka Kwiatkowskiego i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
PIĄTEK Wspomnienie św. Jozafata 12.11 
6.30 – Za + Józefa Hojka – w 40 rocznicę 
śmierci, żonę Dorotę, synową Danutę.  
17.00 – Za + Bogumiła Płocha, jego rodzi-
ców, Alojzego i Agnieszkę Szczypka, syna 
Franciszka.  
17.00 – Za + Henryka Dudzik – w rocznicę 
śmierci, żonę Adelajdę, syna Ryszarda, zię-
cia Marka, + Beatę Antończyk oraz ++ z ro-
dziny Dudzik, Klepek, Sitek. 
SOBOTA – Wspomnienie św. Benedykta, 
Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna 13.11 
8.00 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  

INTENCJE MSZALNE 

9 



 SPES  LISTOPAD 2021 r.  

 

10 
17.00 – Za ++ Cecylię i Karola Rączka, ro-
dziców z obu stron, wnuczki Barbarę i Syl-
wię, Gertrudę i Franciszka Zniszczoł, rodzi-
ców z obu stron, wnuka Grzegorza, chrze-
śnicę Izabelę, Emilię i Franciszka Brzoza, 
++ z pokrewieństwa Kocur, Rączka, Znisz-
czoł, Penkała, Musiolik, Szotek, ++ księży i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za + Stanisława Sitek oraz ++ z ro-
dziny.  
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – ODPUST 
ŚW. KATARZYNY 14.11 
7.30 – Za + Jana Hojka, jego rodziców, sy-
na Czesława, Alojzego i Agnieszkę Szczyp-
ka, syna Franciszka, Reinholda i Helenę 
Królik. 
9.30 – Za + Mirosława Jóźwiak, jego rodzi-
ców, brata Zbigniewa, Jana Ostrzołek – w 
rocznicę śmierci, żonę Irenę, ich rodziców 
oraz + Kazimierza Gruca.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Donata i Doriana z okazji kolejnej 
rocznicy urodzin.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
16.30 – W INTENCJI PARAFIAN.  
19.30 – Za + Wojciecha Żubertowskiego – 
w 14 rocznicę śmierci, żonę Krystynę – w 1 
rocznicę śmierci. 
PONIEDZIAŁEK 15.11 
6.30 – Za + Marię Smyrak – w 1 rocznicę 
śmierci, męża Stanisława – w 9 rocznicę 
śmierci. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i da-
ry Ducha Św. w intencji Przemysława Ku-
szek z okazji 24 rocznicy urodzin.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, MB Nieusta-
jącej Pomocy z podziękowaniem za opiekę i 
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie dla Łu-
cji z okazji 80 rocznicy urodzin oraz prze-
miany serc i dary Ducha Św. dla całej rodzi-
ny.  
WTOREK 16.11 
6.30 – Za ++ Klarę Gładysz, męża Teodora, 
rodziców, teściów, rodzeństwo oraz ++ z 

rodziny Gładysz, Gajda, Piechoczek.  
17.00 – Za ++ rodziców Annę i Wiktora Ko-
łeczko, braci Franciszka i Józefa, bratową 
Zofię, rodziców Martę i Jana Gajda, szwa-
grów Bernarda i Krystiana oraz + Jerzego 
Majka.  
17.00 – Za + Eugeniusza Sładkowskiego – 
w 10 rocznicę śmierci.  
ŚRODA – Wspomnienie św. Elżbiety Wę-
gierskiej 17.11 
6.30 – Za ++ Legionistki i Auksyliatorów 
Legionu Żeńskiego. 
17.00 – Za ++ Legionistów i Auksyliatorów 
Legionu Męskiego.  
17.00 – Za + Marię Machnik, męża Fran-
ciszka, syna Bernarda, zięcia Leona, wnuka 
Bolesława, wnuczkę Czesławę, Kazimierza 
Rozwora, ++ Gertrudę Gajda, męża Pawła, 
syna Leona, córkę Agnieszkę, zięcia Fran-
ciszka.  
CZWARTEK – Wspomnienie bł. Karoliny 
Kózkówny 18.11 
6.30 – Za ++ rodziców Zofię i Aleksego 
Nejman, teściów Apolonię i Jana Tokar-
skich, rodzeństwo z obu stron, szwagrów 
Jana i Tadeusza, dziadków z obu stron oraz 
++ z rodziny Zagrodnik, Tokarskich.  
6.30 – Za + Bronisławę Szczur oraz ++ z 
rodziny Kanasiuków, Szczurów i Szulców.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem Św. Franciszka w intencji 
sióstr i braci III Zakonu Franciszkańskiego 
naszej parafii oraz opiekuna Ks. Marka.  
PIĄTEK 19.11 
6.30 – Za ++ z rodzin Węglorz, Domin, 
Waleczek i Szandar.  
6.30 – Za ++ Marię i Bolesława Niemczyk.  
17.00 – Za + męża Helmuta Zok, ++ rodzi-
ców Agnieszkę i Maksymiliana Skórka, + 
babcię Marię Sottor, chrześnicę Joannę 
oraz + Lidię Zarembik.  
SOBOTA – Wspomnienie św. Rafała Kali-
nowskiego 20.11 
8.00 – Za ++ członkinie z Róży Teresy Faj-
kis: Zytę Potyka, Emmę Fajkis, Łucję Wo-
jak, Agnieszkę Adamek, Agnieszkę Płonka, 
Helenę Kopertowski, Agnieszkę Kuzara, El-
frydę Bronny, Martę Durczok, Eugenię 
Langosz, Marię Poloczek, Hildegardę Szu-
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lik, Otylię Michalski, Krystynę Gajda, Hele-
nę Brzoza i Teresę Oślizło.8.00 – Helenę 
Kopertowską, męża Emila, syna Kazimie-
rza, synową Halinę, Marię, Leona i Andrze-
ja Grygierek, Krystynę Kornas.  
17.00 – Za + Krystynę Pikuta – w rocznicę 
śmierci, rodziców, Zofię Wiśniewską i ++ 
rodziców. NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ 
JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECH-
ŚWIATA 21.11 
7.30 – Za + Romana Mazur, ++ z rodziny 
Mazur, Sas.  
9.30 – Za + Otylię Michalską – w 9 roczni-
cę śmierci, męża Alojzego, Halinę i Leonar-
da Spałek, Marię Dobrowolską, Stanisława 
Sitek oraz + z pokrewieństwa.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji małżonków Janiny i Piotra z okazji 
50 rocznicy ślubu oraz błogosławieństwo 
dla całej rodziny.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.30 – Za + śp. Ludwika Odorskiego – w 1 
rocznicę śmierci oraz ++ pokrewieństwo.  
19.30 – Za + Jana Brzoza, żonę Krystynę, 
rodziców, teściów, rodzeństwo, ++ z rodzi-
ny.  
PONIEDZIAŁEK - Wspomnienie św. Cecy-
lii 22.11 
6.30 – Za ++ członków z Róży Męskiej.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
chóru parafialnego „Lira” 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Magdaleny z okazji 40 rocznicy 
urodzin.  
WTOREK 23.11 
6.30 – Za + Leona Szewczyk – od wszyst-
kich sąsiadów ul. Poznańska 21-23. 
17.00 – Za ++ rodziców Magdalenę i Ro-
berta, Herminę i Klemensa, braci Reinhol-
da, Eryka i Józefa z żoną, siostrę Renatę z 
mężem oraz ++ z pokrewieństwa Jeglorz, 
Baron.  
17.00 – Za + Józefa Fajkis, córkę Jadwigę, 
wnuka Michała, Jana, Martę i Leona Fajkis, 
Annę i Wincentego Piecha oraz ++ z pokre-

wieństwa.  
ŚRODA – Wspomnienie św. męczenników 
Andrzeja Dung-Lac 24.11 
6.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji solenizantki Katarzyny z okazji 75 
rocznicy urodzin.  
17.00 – Za + Annę Niećko – w 3 rocznicę 
śmierci, mamę Genowefę oraz ++ z pokre-
wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za + Sylwestra Mitula, jego rodzi-
ców, teściów oraz ++ z pokrewieństwa. 
CZWARTEK 25.11 
6.30 – Za + Franciszka Sitko – w 8 roczni-
cę śmierci, żonę Jadwigę, rodziców, te-
ściów, Gertrudę Uherek, Różę Sitko oraz 
++ z rodziny Sitko i dusze w czyśćcu cier-
piące.  
6.30 – Za ++ siostry Danutę i Zofię o Boże 
miłosierdzie i chwałę nieba.  
17.00 – Za + Piotra Sowa, ojca Józefa, ++ 
dziadków z obu stron.  
PIĄTEK 26.11 
6.30 – Za ++ Martę i Ludwika Goik, syna 
Jana i dusze w czyśćcu cierpiące.  
6.30 – Za + męża Hieronima Florek, Jana i 
Janinę Szlęzak, rodziców z obu stron, sio-
strę Zofię, braci Zdzisława i Czesława oraz 
++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i da-
ry Ducha Św. w intencji Natalii z okazji ko-
lejnej rocznicy urodzin. 
SOBOTA 27.11 
8.00 – Za ++ Kazimierza i Urszulę, rodzi-
ców, teściów oraz ++ z pokrewieństwa Ob-
racaj, Piksa, Lazar.  
8.00 – Za ++ Ludmiłę i Michała Kalinesku, 
Edwarda Marciniak, Józefa Strzódka.  
13.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji małżonków Krystyny i Zbigniewa 
Szybiak z okazji 50 rocznicy ślubu oraz bło-
gosławieństwo dla całej rodziny.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
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sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Zygfryda Gonsior z okazji 80 r. ur.  
I NIEDZIELA ADWENTU 28.11 
7.30 – Za ++ Emila i Marię Urbańczyk, An-
toniego Piszczek, + Jana Kiełkowskiego 
oraz ++ dziadków z obu stron, ++ z pokre-
wieństwa.9.30 – Za + Henryka Sztymel-
skiego, jego rodziców, teściów, rodzeństwo 
z obu stron oraz ++ z rodzin Sztymelskich, 
Przewodowskich.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i da-
ry Ducha Św. w int. Kaliny z okazji 18 r. ur.  
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.30 – Za + Sylwestra Mitula – od rodziny 
Stachowiaków z Zaborowa.  
PONIEDZIAŁEK 29.11 
6.30 – Za + Elżbietę Jonderko – od Krysty-
ny i Jana Kapuściak z Podwilka.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
sprzątających kościół w listopadzie oraz 
KGW, emerytów i rencistów. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
członkiń z Róży Franciszki Iwanickiej. 
WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA 
30.11 
6.30 – Za + Genowefę Skrzeczyna – od có-
rek Teresy i Krystyny. 
17.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 
1 rok po śmierci. 
17.00 – Za ++ Marię i Józefa Kukla, Annę i 
Eugeniusza Stawarz, Wojciecha Smoleń.  
ŚRODA 1.12  
6.30 – Za ++ członkinie z Róży Franciszki 
Iwanickiej.  
6.30 – Za + Elżbietę Jonderko – od Krysty-
ny i Jana Kapuściak z Podwilka.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Jerzego Kuszek z okazji 48 r. ur.  
CZWARTEK – I czwartek miesiąca 2.12  
6.30 – W intencji powołań.  
6.30 – Za + Mariana Okła – w r. śmierci 
oraz ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierp.  
17.00 – Za + Marię Schroeder – w 17 rocz-
nicę śmierci, rodziców Wiktorię i Augusty-

na Nogły, brata Antoniego, Ernę Schroeder 
– w r. śmierci, męża Eryka, syna Karola, 
siostrę Elżbietę, + Krystynę Walczak – w 7 
r. śmierci, męża Jana, syna Zdzisława.  
PIĄTEK – Wspomnienie św. Franciszka 
Ksawerego – I piątek miesiąca 3.12  
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.  
6.30 – Za + Ernę Grzonka, męża Feliksa, 
syna Daniela, ++ dziadków z obu stron, 
Henryka Śmietana, + Sandrę, Agnieszkę 
Mrowiec, Eugeniusza Mstowskiego, żonę 
Janinę i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za + Izydora Urbańczyk, żonę Ma-
rię, Adolfa Musioł, Marię Biernat, Pawła i 
Martę Marcisz, Bogumiła Płocha i Mariana 
Aleksińskiego oraz dusze w czyśćcu cierp.  
SOBOTA – Wspomnienie św. Barbary – I 
sobota miesiąca 4.12  
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie 
Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca 
Jezusowego i zadośćuczynienie za grzechy 
własne, swoich bliskich, naszej Ojczyzny i 
całego Świata. 
9.00 – W intencji górników i ich rodzin.  
17.00 – Za + Stanisława Gajdzik, rodziców 
Marię i Ignacego, brata Jerzego, Helenę, 
Franciszka i Alfreda Błatoń, Eryka Polnik, 
Jadwigę Krzempek oraz ++ z pokrewień-
stwa Gajdzik, Kocur i d. w czyśćcu cierp.  
II NIEDZIELA ADWENTU 5.12  
7.30 – Za + Antoniego Jarczok, ++ rodzi-
ców i teściów.  
9.30 – Za Martę, Leona, Romana, Irenę i 
Alberta Mazur.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Krystyny z okazji 50 rocznicy ur.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
16.30 – Za ++ rodziców Józefa i Helenę 
Odulińskich – w kolejną rocznicę śmierci, 
brata Jana – w 3 rocznicę śmierci, brata 
Romana, bratowe Łucję i Ewę oraz ++ z ro-
dziny.  
19.30 – Za + Józefa Winkler, brata Micha-
ła, rodziców Różę i Józefa Winkler, Martę i 
Jana Jędrzejczyk oraz ++ z pokrewieństwa 
i dusze w czyśćcu cierpiące.  
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 W listopadzie nasze myśli biegną ku 

świętym. Może im zazdrościmy, może ich po-
dziwiamy, może zastanawiamy się nad tym, 
czego mogą nas nauczyć.  Dlatego zapraszam 
do pochylenia się nad garścią sentencji wy-
powiedzianych przez różnych świętych i bło-
gosławionych. Jest szansa, że ich słowa roz-
palą w nas pragnienie, by pogłębić relację z 
Jezusem. 
 
Nie trzeba chcieć zostać świętym w ciągu 
dwóch dni, ponieważ doskonałość zdobywa 
się z trudem, powoli. Św. Filip Nereusz 
 
Nie życie w odosobnieniu, ani przedłużone 
przebywanie z Bogiem, kształtują świętych, 
lecz ofiara z własnej woli, również w rzeczach 
najświętszych, jak też doskonała zgoda z wo-
lą Bożą, która jest nam objawiona przez na-
szych przełożonych.  
Św. Klaudiusz La Colombiere 

 
Święci nie są wszyscy tacy sami; są święci, 
którzy nigdy nie mogliby żyć z innymi świę-
tymi...; nie wszyscy wstępują na tę samą dro-
gę. Ale wszyscy docierają do tego samego 
miejsca. Św. Jan Maria Vianney 
 
Nie wszyscy święci dobrze zaczęli, ale wszy-
scy dobrze skończyli. Św. Jan Maria Vianney 
 
Wielu pragnie świętości swojego stanu, ale 
niewielu kocha namiętnie drogę, którą Bóg 
pragnie doprowadzić ich do świętości. Wielu 
pragnie doskonałości, ale zbytnio opierają się 
na sobie, a zbyt mało na Panu.  
Bł. Edward Poppe 
 
Trudno jest zostać świętym. To trudne, ale 
możliwe. Droga doskonałości jest długa, jak 
długie jest życie każdego człowieka. Pociesze-
niem jest odpoczynek w czasie drogi; ale sko-
ro tylko nabierzemy sił, trzeba pilnie się pod-
nieść i znowu podjąć bieg. Św. O. Pio 

Znakiem rozpoznawczym wybranych jest mi-
łość, tak jak znakiem potępionych jest niena-
wiść. Żaden potępiony nie kocha drugiego 
potępionego... Święci kochają wszystkich, a 
zwłaszcza swoich wrogów. Św. Jan Maria 
Vianney 
 
Pragnę absolutnie i absolutnie potrzebuję 
stać się świętym. Jeżeli nie stanę się świętym, 
nic nie dokonam. Św. Dominik Savio 
 
Musimy stać się świętymi nie dlatego, że 
chcemy się czuć świętymi, ale dlatego że 
Chrystus musi móc żyć pełnią życia w nas. 
Św. Matka Teresa 
 
Święci, gdziekolwiek przejdą, pozostawiają 
coś z Boga: to Bóg, który daje odczuć swoją 
obecność. Św. Jan XXIII 
 
 

Nie mów, że ta osoba cię nudzi. Myśl, że ta 
osoba cię uświęca. Św. Josemaria Escriva 
 
Nawrócenie jest sprawą chwili. Uświęcenie 
jest pracą całego życia.  
Św. Josemaria Escriva 
 
 
Świętość nie oznacza stawania się oryginal-
nymi, ale poszukiwanie w oparciu o czystość 
i miłość, sprawiedliwość i wszystkie cnoty, 
doskonałości w rzeczach oraz najzwyklej-
szych okolicznościach. Św. Jan XXIII 
 
Zawsze, dla naszego zbawienia, Bóg czyni al-
bo pozwala na wszystko to, co się dzieje: 
wszystko musi przyczyniać się do naszego 
uświęcenia. Św. Karol de Foucauld 
 
Oto świętość w trzech słowach: kochać Bożą 
wolę. Bł. Edward Poppe 
 

Do czego zapraszają nas święci…? 
Święci i Błogosławieni 
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Świętość nie polega na mówieniu rzeczy 
pięknych czy nawet na myśleniu, czy odczu-
waniu ich. Wszystko tkwi w woli cierpienia. 
Św. Teresa z Lisieux 
 
Świętość świętych nie opiera się na głośnych 
wydarzeniach, ale na drobnych sprawach, 
które światu wydają się głupstwami.   
Św. Jan XXIII 
 
Och! Jak łatwo jest stać się świętym! Podsta-
wowym i prawie jedynym środkiem jest przy-
zwyczajenie się do pełnienia we wszystkim 
woli Bożej. Św. Wincenty a Paulo 
Bardzo lubię dawać miłość innym, kiedy wi-
dzę, że Pan ma jej dla mnie aż tyle. Miłość 
oświeca, uświęca, porządkuje wszystko w 
czasie drogi. Co się zaś mnie tyczy, wolę być 
kaloryferem niż lodówką. Św. Jan XXIII 
 
Zostawić dobre wrażenie - nawet w sercu ra-
busia, wydaje mi się aktem miłości, który w 
swoim czasie będzie błogosławiony.  
Św. Jan XXIII 
 
Nie myśl, że kochasz brata swego, jeżeli nie 
poddajesz go żadnej dyscyplinie, albo że ko-
chasz swojego bliskiego, jeżeli nie czynisz mu 
wyrzutów. To nie miłość - to słabość.  
Św. Augustyn 
 
To, co dajemy ze smutną duszą i z przymusu, 
nie jest mile i nie ma w tym nic sympatyczne-
go. Św. Grzegorz z Nazjanzu 
 
Prawdziwa miłość polega na tym, że znosi się 
wszystkie wady bliźniego, nie dziwi się jego 
słabościom i pokazuje się, że jest się zbudo-
wanym jego najmniejszymi cnotami.  
Św. Teresa z Lisieux 
 
Słuchajcie wszystkiego, zapominajcie wiele, 
poprawiajcie mało. Aby tylko zatriumfowała 
miłość mogę być uważany za kogoś bez zna-
czenia. Św. Jan XXIII 
 
Prawdą jest, że uczucie do grzechów drob-
nych nie zabija miłości, ale trzyma ją tak spę-
taną, że zabierając jej wolność nie pozwala 
na działanie. Św. Franciszek Salezy 
 

Miłość własna przykryta welonem miłości, 
sprawia, iż często wierzymy, że służymy Bo-
gu, podczas gdy szukamy jedynie własnej sa-
tysfakcji. Św. Wincenty 
 
Miłość własna, dziecko wyższości, jest jeszcze 
gorsza od samej matki. Św. O. Pio 
 
Medytacja oczyszcza duszę, rządzi uczuciami, 
kieruje czynami, poprawia Wędy. Kształtuje 
obyczaje, czyni życie uczciwym i uporządko-
wanym, udziela nauk stworzeniom ludzkim i 
boskim. Św. Bernard 
 
Nic tak bardzo nie służy oświeceniu umysłu i 
kształceniu woli, jak modlitwa, szczególnie 
ta, która płynie z głębi serca.  
Św. Franciszek Salezy 
 
Bóg jest nie tylko doskonały, ale jest także 
źródłem wszelkiej doskonałości i w konse-
kwencji jedynie z Niego możemy czerpać. 
Jak? Przez naukę i medytację.  
Św. Klaudiusz La Colombiere 
 
Dusza, która medytuje, ma zapewnione zba-
wienie. Medytacja polega na zastanawianiu 
się w obecności Boga i dlatego szatan czyni 
wszystko, aby odciągnąć od niej dusze. On 
dobrze wie, jak skuteczny jest ten środek w 
postępowaniu w cnotach.  
Bł. Elżbieta od Przenajświętszej Trójcy 
 
Kto nie widzi celu swojej podróży, niech ni-
gdy nie oddala się od krzyża, a sam krzyż bę-
dzie go prowadził. Św. Augustyn 
 
Nie proście o krzyże, przeciwstawiajcie im 
wszystkie możliwe środki zaradcze; ale kiedy 
przychodzą, akceptujcie je z uległością. Św. 
Franciszek Salezy 
 
Im więcej brakuje nam na ziemi, tym bar-
dziej odnajdujemy to, co ziemia może dać 
nam najlepszego: krzyż.  
Św. Karol de Foucauld) 
 
Im bardziej obejmujemy krzyż, tym mocniej 
obejmujemy Jezusa, który jest do niego przy-
bity. Św. Karol de Foucauld 
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Małe krzyże muszą stać się naszym codzien-
nym chlebem: czekajmy na nie i przyjmujmy 
je z radością. Bł. Edward Poppe 
 
Strach przed krzyżem jest naszym wielkim 
krzyżem. Św. Jan Maria Vianney 
 
Krzyż traci potowe swojego ciężaru od chwili, 
kiedy całkowicie go obejmiesz.  
Bł. Edward Poppe 
 
Jezus nigdy nie jest bez Krzyża, ale Krzyż ni-
gdy nie jest bez Jezusa. Św. O. Pio 
 
Ludzie ze świata martwią się, kiedy mają 
krzyż, chrześcijanie martwią się wtedy, gdy 
go nie mają. Św. Jan Maria Vianney 
  
Pewne niepokoje związane z chęcią dowie-
dzenia się, ile zysku jest z doskonałości, nie 
podobają się Bogu, a służą tylko zaspokoje-
niu miłości własnej. Św. Franciszek Salezy 
 
Kto potrafi milczeć na temat cudzych wad, 
jest już krok do przodu na drodze doskonało-
ści. Bł. Edward Poppe 
 
Bóg nie mierzy naszej doskonałości ilością 
rzeczy, które dla niego robimy, ale sposobem, 
w jaki je wykonujemy. Św. Franciszek Salezy 

Doskonałość nie polega na cnotach, które du-
sza w sobie zna, ale na tych, które Pan widzi 
w duszy zapieczętowanej jak szkatułka, a 
więc nie powinna dusza zakładać wszystkiego 
z góry, ale raczej sobie nie ufać.  
Św. Jan od Krzyża 
 
Nic nie jest nieznaczące, kiedy chodzi o po-
dobanie się Bogu. Doskonałość polega na 
wierności w rzeczach małych.  
Św. Klaudiusz La Colombiere 
 
Przestrzeganie obowiązków oraz przyjmowa-
nie krzyży własnego stanu dają dokładną for-
mułę doskonałości. Bł. Edward Poppe 
 
Jeżeli chcesz być doskonały, sprzedaj swoją 
wolę, daj ją ubogim duchem, przyjdź do 
Chrystusa drogami łagodności i pokory, i idź 
za Nim aż na Kalwarię i do grobu.  
Św. Jan od Krzyża 
 
Największą koniecznością, jaka jest nam po-
trzebna do postępu, jest milczenie wobec te-
go wielkiego Boga, tak z pragnieniami jak i 
językiem, ponieważ język, jakiego On słucha 
najchętniej, to cicha miłość.  
Św. Jan od Krzyża) ●  

 Ostatnio rozmawiałem z pobożną ka-
toliczką, będąca matką i babcią. Wyraziła 
ból, że jej dzieci przestały przystępować do 
Komunii Świętej, przestały praktykować. 
Wyraziła także niezadowolenie ze swojego 
proboszcza; nazwała go „dziwnym", gdyż Ko-

munię Świętą udziela wyłącznie na rękę. To 
spowodowało, że przestała uczęszczać do 
swojego parafialnego kościoła. 
Wstrząsnęła mną inna jej wypowiedź, że wo-
li, że jej dzieci unikają przyjmowania Komu-
nii Świętej, niż gdyby miały Ją przyjmować 
na rękę. Czy ta, w swoim mniemaniu, poboż-

na katoliczka, ma rację? 
Zdecydowanie, nie ma racji. 
Należy odróżnić rzecz istotną, jaką jest praw-
dziwa obecność Pana Jezusa w Komunii 
Świętej, a po stronie przyjmującego czyste 
serce, stan bezgrzeszności, od sposobu przyj-

mowania Komunii Świętej. Eucharystia jest 
niezbędna do trwania w łasce i do pogłębia-
nia relacji z Bogiem. Komunię duchową z Bo-
giem, komunię serc - Boga i człowieka - pod-
trzymuje i pogłębia Komunia Święta. Ta real-
na komunia osób, Boga i człowieka, nie jest 
możliwa bez przyjmowania Komunii Świętej. 

Czyste serce a Komunia Święta... 
ks. Janusz Węgrzecki 
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Warunkiem właściwego przyjmowania Ko-
munii Świętej jest czyste serce i aktualny akt 
szacunku, uwielbienia i dziękczynienia w 
chwili przystępowania do Komunii Świętej. 
Jest to stan ducha komunikującego, którego 
nie widzi ani nie może ocenić drugi człowiek. 
Prawdę, czy w duszy komunikującego jest 
szacunek wobec Boga, Jego wielbienie i dzię-
kowanie za wszelkie dobro, które Bóg uczy-
nił, zna tylko i wyłącznie sam jeden Pan Bóg. 
Czyste serce, bezgrzeszność, stan łaski, wiara 
w realną obecność Pana Jezusa jako Boga i 
człowieka oraz najgłębszy szacunek żywiony 
w sercu dla Niego, to duchowy warunek 
przystąpienia do Komunii Świętej. Jako lu-
dzie jesteśmy duchowo-cieleśni. Przystąpie-
nie do Komunii św. wiąże się także z posta-
wami i gestami cielesnymi. 
W Kościele powszechnym dopuszczone jest 
przyjmowanie Komunii Świętej zarówno na 
klęcząco jak i na stojąco, do ust i na rękę. W 
kościele parafialnym w archidiecezji war-
szawskiej, w którym posługuję, decyzję o 
sposobie przyjęcia Komunii Świętej pozosta-
wia się wiernym. Księża udzielają Komunii 
św. przed prezbiterium; wierni podchodzą w 
dwóch procesjach, z lewej strony przyjmują-
cy do ust, z prawej na rękę. W momencie 
przyjmowania niektóre osoby przyklękają. 
Rozwiązania w poszczególnych diecezjach, 
parafiach, kościołach mogą być różne. Zaw-
sze, ze względu na zachowanie niezbędnego 
porządku, należy przyjąć te, które obowiązu-

ją w danym miejscu. 
Czy naprawdę wszystkie osoby przyjmujące 
Komunię Świętą do ust w postawie klęczącej 
mają czyste serce, są bezgrzeszni, pełni sza-
cunku i wdzięczności wobec Boga? I czy 
wszyscy przyjmujący na rękę, w procesji, w 
postawie stojącej, tylko z tego powodu nie 
mogą mieć czystego serca, być w stanie łaski 
i wypełnieni szacunkiem wobec majestatu 
Boga i wdzięcznością za Jego dobroć i mi-
łość? 
Istotny jest stan ducha i to on otwiera drogę 
do Komunii Świętej. To dotyczy naszej duszy. 
Sposób Jej przyjmowania, angażujący nasze 
ciało, zależy od stanu naszej duszy. To nie 
ciało, nie samo klęczenie czy stanie, otwarcie 
ust czy wyciągnięcie ręki, powodują, że jeste-
śmy bezgrzeszni i pełni szacunku, i wdzięcz-
ności. Mówimy przecież, że przyjmuję Pana 
Jezusa do mojego serca, czyli duszy. Wiara, 
szacunek, miłość nie pochodzą od ciała. Od-
wrotnie, to dusza rządzi ciałem. Dusza po-
winna być panem ciała. Jeśli dusza jest zdro-
wa: bezgrzeszna, wierząca, miłująca, okazu-
jąca szacunek, to ciało jest tylko wyrazem 
stanu ducha. 
Zawsze chodzi o komunię serc, duszy ludz-
kiej z Bogiem, a sposób przystępowania do 
Komunii Świętej powinien odzwierciedlać 
stan duszy, czyli bezgrzeszność i szacunek, i 
może się dokonywać w różnej formie dopusz-
czonej we wspólnocie Kościoła katolickiego.●  

 W 2025 roku będziemy obchodzić 
dwusetną rocznicę istnienia naszego kościoła 
parafialnego w jego obecnym kształcie. Bę-
dzie zatem okazja do przybliżenia historii pa-
rafii na tle szerszej historii Jastrzębia - Zdro-
ju oraz dziejów  jego mieszkańców. Jesteśmy 
wszak najstarszą jastrzębską parafią z Jej 
pięknymi, bogatymi, ale niekiedy bardzo dra-
matycznymi wydarzeniami. Pragniemy je na-
szym parafianom i ich bliskim w przystępny 
sposób przybliżyć.  
Po Zakończenie II wojny światowej przyjęto z 
radością, jednocześnie jednak każdy miał 
świadomość ogromu pracy, jaki trzeba wło-
żyć w odbudowę zniszczonych domów, go-

spodarstw i obiektów użyteczności publicz-
nej. Skala strat w okolicy Jastrzębia była 
ogromna. Tymczasem brakowało materiałów 
budowlanych, takich jak cegła, cement czy 
drewno. Ks. proboszcz Augustyn Machalica 
miał więc nie lada kłopot z pozyskaniem ma-
teriałów na odbudowę zrujnowanego kościo-
ła. Innym problemem był brak koni – ówcze-
śnie podstawowej siły pociągowej. To unie-
możliwiało naprawę zadaszenia świątyni. A 
przecież sytuacja była krytyczna – nasączone 
wodą i zawalone więzadłami sklepienie w 
każdej chwili mogło runąć do wnętrza ko-
ścioła. Jeszcze przed zimą sklepienie pokryto 
więc grubą warstwą cementu i asfaltu, a w 
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mury wwiercono żelazne rurki, którymi mo-
gła ścieknąć woda.  
Na potrzeby remontu zaczęto mozolnie gro-
madzić niezbędny materiał. Drzewo pozyska-
no z lasu proboszczowskiego w Kindrze. Da-
chówkę wyprodukowano w ogrzewanej szo-
pie przy plebani. Dzięki temu jeszcze przed 
nadejściem mrozów przystąpiono do odbu-
dowy zadaszenia. „Kościół musi być w tym 
roku przy-
kryty!” - to 
było hasło, 
które jedno-
czyło całą 
wspólnotę 
parafialną. 
Tę ofiarną 
postawę 
tym bardziej 
trzeba doce-
nić, że nie 
było we wsi 
domu, który 
nie ucier-
piałby w 
czasie przejścia frontu. Każdy był potrzebują-
cy, a jednak każdy rozumiał jak ważna jest 
odbudowa świątyni. Ta postawa pełna wyrze-
czeń owocowała cementowaniem poczucia 

jedności całej wspólnoty.  
Na kilka dni przed Bożym Narodzeniem 1945 
r. udało się zabezpieczyć dach. Jednocześnie 
trwały roboty murarskie, trzeba było bowiem 
uzupełnić ubytki w murach, a także odbudo-
wać wieżę i pokryć ją prowizorycznym da-
chem. Dopiero w następnym roku ukończono 
wieżę. Na jej zwieńczeniu umieszczono smu-
klejszą niż poprzednio galeryjkę spoczywają-
cą na 6 kolumienkach. Było swego rodzaju 
cudem, że udało się na ten cel pozyskać bla-
chę miedzianą! Była to jednak zasługa ks. 
Machalicy, który w tym celu wielokrotnie jeź-
dził do Warszawy. Tak na marginesie warto 
zauważyć, że o miedź starał się również wła-
ściciel uzdrowiska Mikołaj Witczak, i – mimo 

znajomości w Ministerstwie Zdrowia – nicze-
go nie załatwił. Na wieży pojawiła się też po-
złacana kopuła, a niej umieszczono doku-
menty na pamiątkę wydarzenia.  
Parafia dość szybko pozyskała dzwony. 
Pierwszy, ważący 450 kg, ufundował Wiktor 
Wnuk z Jastrzębia Dolnego. Gdy proboszcz 
odbierał dzwon w Białej, zauważył na podwó-
rzu firmy inny, większy dzwon. Okazało się, 

że parafia, 
która go za-
mówiła, nie 
chce go, bo 
nie odpo-
wiada on jej 
potrzebom 
(zbyt ciężki). 
Ks. Machali-
ca złożył 
więc propo-
zycję zaku-
pu, na co 
uzyskał zgo-
dę dyrektora 
przedsię-

biorstwa. Co prawda, rychło wynikła z tego 
afera, ponieważ tamta parafia próbowała od-
zyskać dzwon, ale ten, szybko poświęcony, 
wisiał już na wieży w Jastrzębiu Górnym.  

W następnych 
latach parafianie, 
tak mocno do-
świadczeni przez 
wojnę, nie szczę-
dzili ofiar na 

rzecz kościoła. Dzięki nim udało się kościół 
otynkować i pomalować, zakupiono 6 chorą-
gwi, 4 figury, obraz Matki Bożej Fatimskiej. 
Wybudowano również kostnicę, a cmentarz 
okolono parkanem. Nie powiodła się wów-
czas próba zamontowania centralnego ogrze-
wania w kościele. Po przeprowadzeniu badań 
okazało się, że na głębokości około metra pod 
kościołem znajduje się woda. Stwierdzono 
więc, że pomysł jest niemożliwy do zrealizo-
wania. 
 Przeprowadzono także odbudowę ple-
bani, której wschodnie skrzydło było zupeł-
nie zawalone, a zadaszenie właściwie nie ist-
niało. W dalszej kolejności wyremontowano 
budynki gospodarcze. ●  

Odbudowa kościoła po wojnie 
Marcin Boratyn 
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Droga Krzyżowa 
 

Ukrzyżuj, Ukrzyżuj tak wołał tłum przed sądem Piłata 
Tak bardzo nienawidzili Króla tego Świata 

 
Nie chcieli patrzeć na Tego, co ludzkie grzechy gładził 

I niewidomego ze ślepoty i ciemności wyprowadził 
 

Nie znali Tego co chodzeniem obdarzył chromego 
I mową czystą obdarzył niemego 

 
Obcy im był Ten co dał roślinom korzenie 

I cudzołóstwo przebaczył Marii Magdalenie 
 

Nic nie znaczył dla nich Pan co Świat ten stworzył 
I każdemu człowiekowi Drogę do Nieba otworzył 

 
Krzyż ciężki na Święte Plecy Panu nałożyli 

A przy tym strasznie Króla Niebiosów i Ziemi tej lżyli 
 

W czasie drogi na Golgotę ostrymi biczami smagali  
Odpocząć Panu nawet na chwilę nie dali 

 
Gdy Go Matka na Drodze Krzyżowej Spotkała 

Głośno płacząc do Serca Swego przytulała 
 

Jednak były osoby co Panu Jezusowi Mu pomagały,  
Bo Mistrza Swego nad wszystko Ukochały 

 
Chociaż trzy razy Pan Jezus pod Krzyża ciężarem upadał 
To dla Zbawienia ludzkiego po trzykroć z ziemi wstawał 

 
Gdy Pana Jezusa na Golgocie Ukrzyżowali 

Dwóch łotrów razem z Nim na krzyżach powieszali 
 

Zły Gestas o uratowanie własnego życia Chrysta Pana prosił 
Dobry Dyzma natomiast o przebaczenie dla siebie modły wznosił 

 
Gdy wszyscy patrzyli jak Pan Życia kona 
Rozdarła się na dwoje Niebiosów zasłona 

 
Wtem Mesjasz na Krzyża Drzewie Życie Swe zakończył 

I Na wieki ze Swoim Ojcem w Niebie się połączył 
  

Po zdjęciu z Krzyża w Grobie Ciało Pana złożyli 
Józef z Nikodemem nabożnie Je uczcili 

 
Po trzech dniach okazało się że Grób Pański jest pusty 

Że nie ma tam nikogo tylko pogrzebowe chusty 
 

Pan jak pismo głosi z Grobu Żywy wstał 
I w ten sposób Tobie człowiecze życie wieczne dał 

 
Jezu Chryste Królu Wiecznej Chwały dziś prosimy Ciebie 
Abyś pozwolił nam kiedyś radować się z Tobą w Niebie 

 

    Marcin Janicki 

 


