
 GRUDZIEŃ 2015 r.  

NUMER 263 

 

JAK ZASPOKOIĆ PRAGNIENIE...JAK ZASPOKOIĆ PRAGNIENIE...JAK ZASPOKOIĆ PRAGNIENIE...   



 SPES GRUDZIEŃ 2015 r.  

 

2 



  SPES 

 

                             GRUDZIEŃ 2015 r. 

 

3 
 Skierowane zostało słowo Boże do 

Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Ob-

chodził więc całą okolicę nad Jordanem i 

głosił chrzest nawrócenia dla odpuszcze-

nia grzechów.  Łk 3, 1 – 6  

Nacechowany kontemplacją czas adwentowy al-
bo gorączkowy czas przygotowań bożonarodze-
niowych - dzisiejsza Ewangelia kwestionuje jed-
no i drugie. Jan, głos wołający na pusty-
ni zdaje się nie nawoływać ani do nerwo-
wej, ślepej bieganiny za tysiącem 
spraw, ani do błogiego oddawania 
się medytowaniu. Słowa, jakie do 
nas kieruje, lepiej oddają zachęty 
czy napomnienia: ,,Opamiętaj 

się!", czy: ,,Zastanów się!" Obudź się! Nawróć 
się! Nie pozwól dalej sobą popychać! Do czego 
Jan tak naprawdę nas zachęca albo na co chce 
nas przygotować? Gdyby posłużyć się metafora-
mi Izajasza, to należałoby powiedzieć, że chce 
nas przygotować na potężne trzęsienie ziemi i 
na wielkie zmiany, a nawet do nich zachęcić. 
Ewangelista Łukasz nie chce, żebyśmy słuchali 
Jezusa bez tego poprzedzającego nawoływania 
Jana, które ma nas obudzić, i Kościół nie po-
zwala nam przystąpić do stajenki, zanim nie 
wysłuchamy nad Jordanem głosu Jana, proroka 
pustyni. Żadna droga prowadząca do świąt Bo-
żego Narodzenia nie może ominąć jego wołania 
do nawrócenia. Boże Narodzenie jest dla prze-
budzonych, dla tych, którzy w Adwencie odpę-
dzali sobie sen z oczu. Jan nie chce nas uśpić, 
choć chciałby, żebyśmy dobrze śnili, marzyli, ale 
z szeroko otwartymi oczyma i z tęsknotą, która 
popycha do działania. Co jest krzywe, powinno 
zostać wyprostowane; co jest nierówne, wyrów-
nane! To jest Adwent - czas, żeby stać się pra-
wym i wyprostować się, czas naprawienia nie-
prawości i przebaczenia win. Tak przeżyć Ad-
went i w ten sposób zbliżać się krok za krokiem 
do pokoju, który obwieszcza Boże Narodzenie, 
już byłoby czymś wielkim!  

II NIEDZIELA  

ADWENTU 
6 grudnia 2015 r.  

 On chrzcić was będzie Du-

chem Świętym i ogniem. Ma On 

wiejadło w ręku dla oczyszczenia 

swego omłotu: pszenice zbierze do 

spichlerza, a plewy spali w ogniu 

nieugaszonym. Łk 3, 10 – 18. 

Cóż mamy czynić?" — pytali w napięciu 
ludzie Jana Chrzciciela. Jego odpowiedź 
była krótka i jasna: Dzielcie się z innymi 
tym, co macie, i rozumnie wypełniajcie 
swoje obowiązki!" Czy pytający byli zado-
woleni z takiej odpowiedzi? A może po ci-
chu mruczeli: „Czy naprawdę celnicy ma-
ją być dalej celnikami, a żołnierze — żoł-
nierzami? Czy wtedy nie pozostanie 
wszystko po staremu?" Właśnie nie! Jan 
domaga się konsekwencji: celnicy nie ma-
ją żądać więcej, niż jest ustalone, a żołnie-
rze nie mają nadużywać swej siły. Jan jest 
przekonany, że każdy człowiek może słu-
żyć Bogu na tym miejscu, na którym Bóg 

go posta-
wił.  
 

Musi tylko wypełnie-
nie swoich zadań 
przepełnić zasadami 
c h r z e ś c i j a ń s k i m i . 
Znaczy to, że musi 
swój zawód traktować 
jako powołanie, jako 
służbę dla Boga, jako 
„służbę Bożą". Celnicy w y -
konując swój zawód, m o -
gą służyć Bogu, gdy w y k o n u j ą 
go uczciwie. Żołnierz służy Bogu, gdy uni-
ka przemocy i staje po stronie pokoju. 
„Cóż mamy czynić?" — Pytanie to powin-
no być też naszym pytaniem: w rodzi-
nach, w wykonywaniu zawodu, w parafii, 
a także w polityce. Pytanie to można też 
sformułować inaczej: Jak mamy żyć, by-
śmy dobrze służyli Bogu, a także naszym 
bliźnim?  

III NIEDZIELA  

ADWENTU 
13 grudnia 2015 r. 
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 Na początku było Słowo, 

a Słowo było u Boga, i Bogiem 

było Słowo. Ono było na po-

czątku u Boga. Wszystko 

przez Nie się stało, a bez Nie-

go nic się nie s ta -

ło, co się stało.  

 J 1, 1 – 3. 
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zostaje pewne: gdy Mary-
ja odwiedza swoją krewną 
Elżbietę, nie one ani ich 
jeszcze nienarodzone 
dzieci znajdują się w cen-
trum uwagi, lecz sam 
Bóg. Nawet dzieci pod-

skakują w 
m a t c z y -

nych łonach z 
czystej radości 
Bożej. Być może 

taka jest tajemnica wszel-
kiego życia. Zawsze naj-
pierw chodzi o Boga. 

Co decyduje, że jakąś rodzinę można uznać 
za rodzinę dobrą? Jeśli dokładnie przeczyta 
się dzisiejszą Ewangelię, to można dojść do 
wniosku, że dobra rodzina to taka, która 
umożliwia dzieciom stanie się dorosłymi i 
samodzielnymi. Maryi i Józefowi było tak 
sarno trudno pogodzić się z myślą, że ich 
Syn pewnego dnia stanie się dorosłym i sa-
modzielnym, jak przycho-
dzi to dzisiejszym rodzi-
com. Ale Jezus mógł i 
musiał iść swoją drogą. 
Mógł i musiał stać się sa-
modzielnym, aby być tam, 
gdzie mieszka Jego Ojciec. Ewangelia nie 
przedstawia nam bynajmniej jako wzoru ro-
dziny harmonijnej i wolnej od konfliktów. 
Jezus nie powiedział Rodzicom, co zamierza 
zrobić, a gdy Go w końcu znaleźli, na ich wy-
mówkę odpowiedział słowami, które musiały 
być dla nich co najmniej kłopotliwe. Ale do 
takich sytuacji w rodzinie musi dochodzić, 

jeśli sensem rodziny jest przy-
gotowanie dzieci do podej-
mowania decyzji na własne 
ryzyko, do dorosłości i sa-
modzielności, żeby mogły swoją drogą iść z 
Bogiem i odkryć swoje powołanie. Nie jest to 
możliwe tam, gdzie zbyt wielką wagę przy-
wiązuje się do tego, by dzieci były przede 

wszystkim grzeczne i by 
wszystko układało się har-
monijnie. Nieodzownym 
warunkiem dojrzewania 
jest prawo dzieci do od-
krywania świata i swego w 

nim miejsca, tzn. prawo do domagania się 
przez nie wszystkiego, co takie odkrywanie 
czyni możliwym, i ukazywanie im nieprze-
kraczalnych granic, które wiążą nas, ludzi. 
Święta Rodzina nie jest więc świętą rodziną 
dlatego, że nie znała żadnych konfliktów czy 
że zostały jej one oszczędzone, ale dlatego, 
że nie brakowało jej odwagi je rozwiązywać.      

 Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między 

nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go 

słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.  Łk 2, 41 – 52. 

NIEDZIELA  
ŚWIĘTEJ RODZINY 

27 grudnia 2015 r. 

UROCZYSTOSĆ 
NARODZENIA 
PAŃSKIEGO 
25 grudnia 2015 r. 

Kto tu kogo odwiedza? Kto do kogo 
przychodzi tu w odwiedziny? Kto 
kogo nawiedza? Maryja Elż-
bietę? Jezus Jana Chrzcicie-
la? Bóg człowieka? Jedno po-

IV NIEDZIELA 
ADWENTU 

20 grudnia 2015 r. 

 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z 

pośpiechem w góry do pewnego miasta w po-

koleniu Judy. Weszła do domu Zacharia-

sza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta 

usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło 

się dzieciątko w jej łonie. Łk 1, 39 – 45. 
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CHRZTY: 
Maria Łucja Habzda  
Tomasz Stanisław Krześlak  
Szymon Wojciech Marcisz  
Julia Ruman  
Zofia Milena Strzelecka  
 
POGRZEBY: 
Anna Adamczyk – 80 lat  
Jan Andrzejczyk – 75 lat 
Bogdan Bączek – 61 lat  
Natalia Koperska – 27 lat 
Roman Mazur – 72 lata 
Jadwiga Orszulik – 74 lata 
Kazimierz Tęgowski – 75 lat  
Henryk Wieczorek – 76 lat 

 Jak ten czas szybko leci - 22 listopa-
da w dzień św. Cecylii, patronki śpiewu i 
muzyki kościelnej, chór „Lira” przeżywał 
jubileusz 30 lecia. O godz. 16.30 ks. Le-
szek Czernecki odprawił Mszę św. w in-
tencji grupy, a później  rozpoczęło się 
świętowanie w Domu Parafialnym. 
 Pierwsze próby utworzenia chóru  
w 1973 r. podjął śp. Jan Lomozik, nauczy-
ciel SP nr 1. Proboszczem był wtedy ks. 
Bernard Czarnecki, a próby odbywały się 
w pomieszczeniach gospodarczych stare-
go probostwa. Dyrygent jako 
instrumentu używał skrzy-
piec i samodzielnie przepisy-
wał dla  głosów nuty. Tam-
ten czas pamiętają: Serafina 
Guzy, Leokadia Dudzik, Aniela Lazar, 
Stefania Antończyk, Werner Schroder, 
Alojzy Szmajduch i Gerard Pakura. 
 18 listopada 1986 roku chór wzno-
wił swoją działalność i przyjął nazwę 
„Lira” Pierwszy występ odbył się 28 grud-
nia - chór zaśpiewał wtedy dwie kolędy 
„Dziateczki” i „Strójcie się o gwiazdy 
chwałą”. Dyrygentką była wtedy Romual-

da Abramczyk, a po niej kolejno: Agniesz-
ka Maruszewska, Renata Kocur, Jadwiga 
Zroski Uchała, Wojciech Pukowiec. W 
1993 roku kierowanie chórem na 10 lat 
przejęła s. Urszula Mroczek - organistka, 
a od 2002 roku, po staraniach ks. Wacła-
wa Basiaka dyrygentką została Wioletta 
Żankowska.  
 Swoimi występami chór uświetnia 
nie tylko uroczystości parafialne, ale bie-
rze on także udział w występach poza pa-
rafią. Brał udział w konkursach i festiwa-

lach w Pszczynie, Tychach, 
Mysłowicach, Krakowie, 
Warszawie a nawet w cze-
skich miastach: Ostrawie, 
Tryńcu i Jabłonkowie. Chór 

ma w swoim repertuarze bogaty zbiór 
pieśni kościelnych na wszystkie okresy 
roku liturgicznego, a śpiewane utwory re-
prezentują różne okresy historyczne, style 
wykonawcze i metodyki. Chór występuje 
ok 25 razy w roku. Umilamy swoim śpie-
wem także wszystkie uroczystości i jubile-
usze jakie obchodzą chórzyści - staliśmy 
się jedną, zgraną śpiewaczą rodziną.  

JUBILEUSZ 

CHÓRU 
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 Ostatnimi opiekunami chóru byli 
ks. Grzegorz Krzyk i ks. Leszek Czernecki. 
W związku z objęciem przez niego funkcji  
proboszcza innej parafii na razie nie wie-
my kto będzie kolejnym. Prezesem grupy 
jest Maria Kurowska a sekretarzem Aloj-
zy Szmajduch.  
 Obecnie na próby uczęszcza ok. 25 
osób. Niestety są to głownie osoby starsze 
- brakuje głosów młodych i męskich. Ser-
decznie zapraszamy na próby, które od-
bywają się w każdy wtorek o godz. 17.oo 
w Domu Parafialnym.  
 Szkoda, że niektórzy  chórzyści z 
różnych przyczyn ( najczęściej z powodu 
przeprowadzki czy stanu zdrowia) zrezy-
gnowali ze wspólnego śpiewania. Kiedyś 
w naszym gronie byli także: Eugenia Ko-
ziak, Iwona Wrzoł (ob. Pałasz), Anna 
Skupień (ob. Brodalka), Helena Skupień 

(ob. siostra zakonna), Sylwia Oleksy, Ja-
dwiga Bojarska, Władysława Powieśnik, 
Janina Fic, Hildegarda Aleksandrowicz, 
Wanda Kłus, Hanna i Katarzyna Gru-
chlik, Irena Mazur, Krystyna Pakura, 
Franciszek Mazur, Piotr Piechoczek, Jó-
zef Gruchlik, Adam Gwóźdź, Antoni Ku-
tryba. Serdecznie ich pozdrawiamy i dzię-
kujemy za czas z nami spędzony. 
 W modlitwach pamiętamy także o 
zmarłych chórzystach: Róży Sitko, Marii 
Wójcik, Helenie Kopertowskiej, Eugenii i 
Alojzym Langoszach, Włodzimierzu Goi-
ku, Hildegardzie Adamczyk, Franciszce 
Biernat, Róży i Józefie Gruchlikach, Ar-
noldzie Reichmanie, Stanisławie Pie-
choczku, Franciszku Piechoczku, Huber-
cie Knycz i Janie Dzieńkowskim. Niech 
wiecznie śpiewają Panu radosną pieśń i 
odpoczywają w pokoju. Alojzy Szmajduch 

Od 29 listopada, dekretem Arcybiskupa, ks. Leszek Czernecki został mianowany probosz-

czem parafii pw. Opatrzności Bożej w Katowicach Zawodziu 

Dziękujemy Księdzu Leszkowi Czerneckiemu za 3 miesiące pracy w naszej parafii,  

za głoszenie Słowa, sprawowanie sakramentów, opiekę nad powierzonymi grupami 

Dziękujemy za każdy przejaw dobra a szczególnie za otwartość i gotowość do służby  

Parafianie, Redakcja i Duszpasterze 

 Pod koniec każdego roku liturgicz-
nego Kościół obchodzi wspomnienie św. 
Tarsycjusza. W tym momencie rodzą się 
pytania: dlaczego o nim wspominam oraz 
kim był św. Tarsycjusz?  
 Tarsycjusz był młodzieńcem żyją-
cym w III w. n.e. Służył prześladowanym 
chrześcijanom poprzez 
roznoszenie Komunii 
Św. do więzień. Pewne-
go dnia został zaatako-
wany przez swoich ró-
wieśników, którzy 
chcieli mu odebrać Wiatyk. Broniąc Naj-
świętszego Sakramentu został dotkliwie 
pobity i wyniku ran kilka dni później 
zmarł. 
 Postawa św. Tarsycjusza oraz nie-

wątpliwie jego wiek wpłynęły na to, że zo-
stał ustanowiony patronem ministran-
tów.  
 W naszej parafii służba liturgiczna 
liczy 25 młodzieńców. 21 listopada pod-
czas uroczystej Mszy św. do ich grona do-
łączył Paweł. Po Eucharystii przyszedł 

czas na część nieoficjalną. 
Ministranci wraz z rodzi-
cami spotkali się przy 
stole na wspólnym poczę-
stunku oraz przy stołach 
do piłkarzyków na rywa-

lizacji pomiędzy sobą. 
 Zapraszamy wszystkich, chętnych 
do służby przy ołtarzu chłopców, na 
zbiórki w każdą sobotę o 9.00 w domu 
parafialnym. Jakub Wieczorek 

ŚWIĘTO 

MINISTRANTÓW 
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 1.12 – wtorek katecheza dla rodziców 
dzieci z klas II z SP nr 1 o godz. 19.oo. 
 2.12 - środa Biblioteka parafialne czyn-
na od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
 3.12- I czwartek miesiąca. Wspomnienie 
św. Franciszka Ksawerego, prezbitera. O 
godz. 6.30 Msza św. w int. powołań. Kate-
cheza dla rodziców dzieci z klasy II b z SP 
nr 19 o godz. 19.oo. Do sprzątania kościo-
ła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. 
Wrocławskiej 21 po Mszy św. wieczornej. 
 4.12-  I piątek mies. Wsp. św. Barbary, 
dziew. i męcz. patr. arch. O godz. 6.30 
Msza św. w int. czcicieli NSPJ. O godz. 
9.00 Msza św. w int. Górników i ich rodz. 
O godz. 18.00 Msza św. młodzieżowa.  
 6.12- II Niedziela Adwentu. Zbiórka na 
Fundusz Pomocy Kościołowi na Wsch. 
 7.12 – poniedziałek. Wsp. św. Ambroże-
go bpa i dr Kościoła. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zaprasz. mieszkańców ul. 
Wrocławskiej 23 po Mszy św. wieczornej 
 8.12- wtorek. Uroczystość Niepokalane-
go Poczęcia NMP. Msze św. o godz. 6.30, 
9.00, 16.30 i 18.00. Poradnia Życia Ro-

dzinnego czynna od godz. 16.00 w Domu 
Parafialnym. 
 10.12 – czwartek katecheza dla rodziców 
dzieci z klasy II c z SP nr 19 o godz. 19.oo. 
 11.12- piątek. Do sprzątania kościoła i 
kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. 
Wrocławskiej 23  po Mszy św. wieczornej. 
 12.12- sobota. Odw. chor. od godz. 9.00. 
 13.12- III Niedziela Adwentu, zwana 
Niedzielą Radości (Gaudete) Msza św. w 
int. czcicieli MB Fatimskiej o godz. 7.30 
 14.12- poniedziałek. Wsp. św. Jana od 
Krzyża prez. i dr Kościoła. Do sprzątania 
kościoła i kaplicy zapr. mieszkańców ul. 
Wrocławskiej 25 po Mszy św. wieczornej. 
 15.12 – czwartek katecheza dla rodziców 
dzieci z klasy II d z SP nr 19 o godz. 19.oo. 
 16.12- środa. Biblioteka parafialna czyn-
na od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
18.12- piątek.  Do sprzątania kościoła i 
kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. 
Wrocławskiej 25 po Mszy św. wieczornej. 
19.12- sobota. Nauka dla Rodz. i Rodz. 
chrz. o godz. 15.30 w Domu Parafialnym. 
 20.12- IV Niedziela Adwentu. 

Co czeka nas w grudniu 

ROCZKI: 
Tymoteusz Tadeusz Kromer 
Kacper Tadeusz Ziemianin 
 
18 URODZINY: 
Klaudia Brodzik 
Kamil Chrustowski 
Kacper Kowalski 
Dawid Majda 
Maria Ofmańska 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
10 rocznica  
Justyna i Mariusz Walczak 
15 rocznica  
Katarzyna i Roman Mik 
20 rocznica  
Anna i Stanisław Czarniak 

30 rocznica  
Marzena i Leon Brudny 
35 rocznica  
Halina i Zbigniew Kiernozek 
40 rocznica  
Teresa i Adam Jaszczuk 
Teresa i Andrzej Lipner 
Eugenia i Jan Tobojka 
45 rocznica  
Urszula i Ewarest Czopek 
Halina i Andrzej Główczyńscy 
Janina i Sławomir Majda 
Marianna i Jan Mysłowscy 
Teresa i Adam Wachowicz 
Cecylia i Zbigniew Wyleżuch 
55 rocznica  
Jadwiga i Jan Piaseccy 
 

7 
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 21.12- poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapraszamy mieszkańców 
Wrocławskiej 27 po Mszy św. wieczornej. 
23.12 –środa. Do sprzątania kościoła i ka-
plicy zapraszamy mieszkańców Wrocław-
skiej 27 po Mszy św. wieczornej. 
 24.12- czwartek. Wigilia Bożego Naro-
dzenia. O godz. 23.30 czuwanie przed Pa-
sterką przygotowane przez oazę. Msza św. 
Pasterzy o godz. 24.oo. W czasie Pasterki 
kolekta przez. na Fundusz Ochrony Życia 
 25.12- piątek. Uroczystość Narodzenia 
Pańskiego.  
 26.12- sobota. Św. św. Szczepana, pierw. 
męcz. Kolekta przeznaczona na Wydział 

Teologiczny UŚ. Chrzty o godz. 12.15. 
 27.12- niedziela. Św. św. Rodziny. Rocz-
ki o godz. 12.15. Jub. małż. o godz. 16.30. 
 28.12- poniedziałek. Św. św. Młodzian-
ków męcz. Błogosławieństwo dzieci o 
godz. 9.oo Msza św. w int. Koła Gospo-
dyń, emerytów, rencistów i sprząt. kościół 
w grudniu o godz. 17.00. Do sprzątania 
kościoła i kaplicy zapr. mieszkańców ul. 
Wrocławskiej 29 po Mszy św. wieczornej. 
 30.12- środa. O godz. 17.00 Msza św. za 
zmarłych w 30 dzień i I rocz. po śmierci. 
 31.12- czwartek. Nabożeństwo na zakoń-
czenie roku 2015 o godz. 16.30. Msza św. 
z rocznym sprawozdaniem o godz. 17.00.  

Sobota 2 stycznia 2016r. 
1. ul. Lwowska 1-5 i ul. Podmiejska 12-21 
2. ul. Gałczyńskiego (nieparzyste) 1-37 
Niedziela 3 stycznia 2016r. 
1. ul. Gałczyńskiego (nieparzyste) 39-67 
2. ul. Gałczyńskiego (parzyste) 2-68 
Poniedziałek 4 stycznia 2016r. 
1. ul. Okopowa 1 - 11n i ul. Reymonta 55-69 
2. ul. Okopowa 2-52 (parzyste) 
Wtorek 5 stycznia 2016r. 
1. ul. Długa 2-17d 
2. ul. Staffa 3-14, ul. Leśmiana2-31 i ul. Staffa 
20-38 
Środa 6 stycznia 2016r. 
1. ul. Polna od pocz. i ul. Pochwacie 10-42 
2. ul. Św. Katarzyny od 1, ul. Wierzyńskiego, 
ul. Lechonia od 1, ul. Kasprowicza od 1 i ul. 
Asnyka od 1 
Czwartek 7 stycznia 2016r. 
1. ul. Strażacka 1-42 
2. ul. Przybosia od 1 
Piątek 8 stycznia 2016r. 
1. ul. Katowicka 14a i ul. Stodoły 1-14a 
2. ul. Pszczyńska 77a-117 
Sobota 9 stycznia 2016r. 
1. ul. Pszczyńska 119-145 
2. ul. Pszczyńska 147-157 
 

Niedziela 10 stycznia 2016r. 
1. ul. Pszczyńska 159-173 
2. ul. Pszczyńska 175-187 
Poniedziałek 11 stycznia 2016r. 
1. ul. Pszczyńska 189-201, ul. Równoległa 3-7 
2. ul. Pszczyńska 76-124 
Wtorek 12 stycznia 2016r. 
1. ul. Pszczyńska 130-200 
2. ul. Opolska 2 
Środa 13 stycznia 2016r. 
1. ul. Opolska 4 
2. ul. Opolska 6 
Czwartek 14 stycznia 2016r. 
1. ul. Opolska 8 
2. ul. Opolska 10 
Piątek 15 stycznia 2016r. 
1. ul. Opolska 12 
2. ul. Opolska 14 
Sobota 16 stycznia 2016r. 
1. ul. Opolska 16 
2. ul. Opolska 18 
Niedziela 17 stycznia 2016r. 
1. ul. Opolska 20 
2. ul. Opolska 22 
Poniedziałek 18 stycznia 2016r. 
1. ul. Opolska 24 
Sobota 23 stycznia 2016r. 
1. Kolęda Dodatkowa  

Odwiedziny rozpoczynają się o godz. 15.00 

Odwiedziny duszpasterskie 
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II NIEDZIELA ADWENTU 6 .12 
7.3o – Za + Antoniego Jarczok oraz ++ 
rodziców i teściów.  
9.3o – Za + męża Józefa Cudzich – w 7 
rocznicę śmierci, rodziców Klementynę i 
Władysława, Anielę i Józefa, siostrę Ma-
riannę z mężem, braci Jerzego i Karola 
oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyść-
cu cierpiące.  
10.oo – Za ++ Jerzego Gajdzik, rodziców 
Marię i Ignacego oraz ++ z rodziny Kocur, 
Gajdzik.  
11.oo – W INTENCJI PARAFIAN.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie 
i dary Ducha Św. w intencji Zbigniewa – z 
okazji 18 rocznicy urodzin oraz Olgi z oka-
zji 40 rocznicy urodzin.  
16.3o – Za ++ Józefa i Helenę Oduliń-
skich – w rocznicę śmierci, synową Ewę 
oraz ++ z rodziny.  
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. 
Ambrożego 7 .12 
6.3o – Za ++ Ernę Grzonka, męża Feliksa, 
syna Daniela, dziadków z obu stron, Hen-
ryka Śmietana, Eugeniusza Mstowskiego, 
żonę Janinę oraz ++ z rodziny i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
6.3o – Za ++ Tadeusza Domańskiego, żo-
nę, rodziców z obu stron, rodzeństwo, Re-
ginę i Pawła Mołdrzyk i Leona Rakow-
skiego.  
17.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Tadeusza z okazji urodzin.  
WTOREK – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKA-
LANEGO POCZĘCIA NMP 8 .12 
6.3o – Za + Jadwigę Orłowską – w 11 
rocznicę śmierci, rodziców z obu stron.  
9.oo – Za ++ Bronisława i Jadwigę Gała-
szewskich oraz ++ z rodziny Gałaszew-
skich, Bartnik. 

16.3o – W intencji Dzieci Maryi.  
18.oo – Za ++ Tomasza Kaczmarczyk, 
dziadków z obu stron oraz ++ pokrewień-
stwo.  
ŚRODA 9 .12 
6.3o – Za + Jana Chlebowskiego – w 2 
rocznicę śmierci.  
17.oo – Za ++ ojca Józefa Muszyńskiego, 
++ z rodziny Krupińskich. 
17.oo – Za ++ Bertę i Sylwestra Godziek, 
córkę Krystynę, syna Ewalda, zięcia Mie-
czysława.  
CZWARTEK 10 .12 
6.3o – Za ++ Izydora Urbańczyk, Marię i 
Adolfa Musioł, Martę i Pawła Marcisz, Bo-
gumiła Płocha, Ludwika Ostrzołek oraz 
++ z pokrewieństwa.  
17.oo – Za ++ Andrzeja Urbańskiego, ro-
dziców Helenę i Leona Cywińskich, Zofię, 
Czesława i Tadeusza Urbańskich oraz ++ 
z pokrewieństwa.  
17.oo – Za ++ Elżbietę Blazewitz, 2 mę-
żów, 3 synów, córkę, rodzeństwo i rodzi-
ców.  
PIĄTEK 11 .12 
6.3o – Za ++ Pawła Marcisz – w rocznicę 
śmierci, żonę Martę, Franciszka i Marię 
Biernat, Romana Holewik oraz ++ z po-
krewieństwa.  
6.3o – Za + Jerzego Kubas – od Elżbiety i 
Mieczysława Polakiewiczów.  
17.oo – Za + Agnieszkę Adamek – w rocz-
nice śmierci. 
SOBOTA 12 .12 
8.oo – Za ++ Martę i Leona Mazur, Martę 
i Józefa Poloczek oraz ++ dziadków.  
8.oo – Za ++ członkinie z Róży Franciszki 
Iwanickiej.  
17.oo – Za ++ Gertrudę Winkler, męża 
Wiktora, córkę Bronisławę, męża Józefa, 
Annę i Antoniego Wzientek, ++ rodziców, 
Benicjusza Pojda, ++ z pokrewieństwa. 
III NIEDZ. ADWENTU -GAUDETE 13 .12 
7.3o – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
9.3o – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 

9 

INTENCJE MSZALNE 



 SPES GRUDZIEŃ 2015 r.  

 

10 
w intencji Marii Ofmańskiej z okazji 18 
rocznicy urodzin.  
10.oo  – Za ++ rodziców Genowefę i Leo-
na Wielgat, brata Ryszarda, Annę i Józefa 
Leśniak oraz ++ z pokrewieństwa i dusze 
w czyśćcu cierpiące. 
11.oo – W INTENCJI PARAFIAN.  
12.15 – Za + Arnolda Reichman – w 1 
rocznicę śmierci.  
16.3o – Za ++ Ludwikę Niziołek – w ko-
lejną rocznicę śmierci, męża Jana, Geno-
wefę Niziołek, Jana Sadło, żonę Sabinę, 
synową Urszulę oraz ++ z pokrewieństwa.  
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Ja-
na od Krzyża 14 .12 
6.3o – Za + Elżbietę Rogal – od sąsiadów 
ul. Wrocławska 1. 
17.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństw, opiekę i zdrowie 
w intencji Pawła Filip z okazji 70 rocznicy 
urodzin.  
17.oo – W intencji wspólnoty dorosłych 
Ruchu Światło-Życie.  
WTOREK 15 .12 
6.3o – Za ++ Reginę Michalczyk i Różę 
Jania oraz ++ z rodziny.  
17.oo – Za + Leszka Rakowskiego. 
17.oo – Za ++ Eugeniusza Sładkowskiego 
– w 4 rocznice śmierci, matkę Teresę i 
brata Tadeusza.  
ŚRODA 16 .12 
6.3o – Za ++ Pawła i Annę Kałuża, ich ro-
dziców i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę 
Dudzik, córkę Leokadię, syna Alfreda, sy-
nową Marię.  
17.oo – Za ++ Jana Niesłańczyk, rodziców 
i ++ pokrewieństwo. 
17.oo – Za ++ Antoniego Dulemba, rodzi-
ców, Jadwigę i Józefa Polnik. 
CZWARTEK 17 .12 
6.3o – Za ++ Eugeniusza Mstowskiego, 
żonę Janinę, rodzeństwo, zięcia Daniela, 
Ernę i Feliksa Grzonka, Henryka Śmieta-
na, dziadków z obu stron, ++ z rodziny 
Mstowskich, Tarapata, Jaros oraz Edwar-
da Wójcika.  

17.oo – Za ++ Alberta Grabarczyka – w 
rocznicę śmierci, córkę Joannę oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
17.oo – Za ++ Martę i Ludwika Balzam, 
syna Tadeusza, wnuków Krystiana i Zbi-
gniewa oraz ++ z pokrewieństwa i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
PIĄTEK 18 .12 
6.3o – Za ++ Jana Hojka, syna Czesława, 
rodziców, teściów, Marię Urbańczyk, Na-
talię i Józefa Mularczyk oraz ++ z pokre-
wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
6.3o – Za + Piotra Wywiał – od sąsiadów 
z ul. Wrocławskiej 13.  
17.oo – Za ++ Emilię Matera, 2 mężów, 
córkę Krystynę, zięcia Jana oraz ++ po-
krewieństwo.  
SOBOTA 19 .12 
8.oo – Za + męża Edwarda Skiba – w 
rocznicę śmierci.  
8.oo – Za + Józefa Rosół – od sąsiadów z 
ul. Wrocławskiej 39. 
17.oo – Za ++ Sylwestra i Anielę Gajda, 3 
dzieci, rodziców z obu stron, Jana Sitek, 
Eugeniusza Wowra i Alfreda Krypczyk 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
IV NIEDZIELA ADWENTU 20 .12  
7.3o – Za ++ Franciszka Folwarczny, syna 
Eryka, Józefa i Antoninę Wrożyna, córki, 
Józefa i Stefanię Deptuła i dusze w czyść-
cu cierpiące.  
9.3o – Za ++ Józefa Kania, żonę Józefinę 
syna Jana.  
10.oo  – Za ++ Franciszkę i Augustyna 
Marek, Bronisława Bielich, ++ rodziców.  
11.oo – W INTENCJI PARAFIAN  
12.15 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
rodziny – Tadeusza, Stanisławy, synów 
Bogusława i Grzegorza, Karolinę.  
16.3o – Za + Macieja Ludkiewicz.  
PONIEDZIAŁEK 21 .12 
6.3o – Za ++ Jerzego Dyduch – w 5 rocz-
nicę śmierci, Romualda Truchan oraz ++ 
z pokrewieństwa.  
17.oo – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB Częstochowskiej, z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-
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były występy 

...nagrody 

bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i 
zdrowie w intencji Lidii z okazji 80 uro-
dzin.  
17.oo – Do Opatrzności Bożej w intencji 
Legionistów i Auksyliatorów.  
WTOREK 22 .12  
6.3o – Za ++ Franciszka Podeszwa, żonę 
Martę, syna Franciszka, rodziców z obu 
stron, rodzeństwo, zięciów Jana i Zbignie-
wa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.oo – Za + męża Eugeniusza Bednarza – 
w 7 rocznicę śmierci.  
17.oo – Za + Alfreda Adamek – w 1 rocz-
nicę śmierci, żonę Krystynę.  
ŚRODA 23 .12 
6.3o – Za ++ Agnieszkę i Rudolfa Pielesz, 
Edwarda, Hildegardę i Romana Rychel.  
17.oo – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem Św. Franciszka, w intencji 
sióstr i braci III Zakonu Franciszkańskie-
go naszej parafii oraz opiekuna Ks. Dariu-
sza. 
17.oo – Za + Józefa Oślizło w rocznicę 
śmierci. 
CZWARTEK - WIGILIA BOŻEGO NARO-
DZENIA 24 .12 
6.3o – Za ++ rodziców Emmę i Wiktora 
Fajkis, ich rodziców, rodzeństwo oraz ++ 
z rodzin Fajkis, Szulik, Wala.  
6.3o – Za ++ Albinę Wowra, męża Alfon-
sa, Jerzego Idzikowskiego oraz Alojza, 
Czesława i Grażynę Zgrzędek.  
6.3o – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji rodzin Gajda, Wrożyna, Płonka 
i Gorażdża.  
24.oo – W INTENCJI PARAFIAN 
24.oo – Za ++ Józefa i Irenę Rutkowski, 
Alojzego, Ludwikę i Franciszka Gutow-
skich, Huberta Lewandowskiego oraz ++ 
z pokrewieństwa.  
PIĄTEK—UROCZYSTOŚĆ NARODZE-
NIA PAŃSKIEGO 25 .12 
7.3o – Za ++ Grażynę Pietrzak, Zofię Pie-
trzyk oraz ++ z rodziny.  
9.3o – Za + Zofię Borkowską, rodziców, 
teściów oraz ++ z rodziny. 

10.oo  – Za ++ Annę i Erwina Ad-
amczyk, rodziców Katarzynę i Pawła, 
Martę i Henryka Kołeczko oraz ++ z ro-
dzin i dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.oo - W INTENCJI PARAFIAN.   
12.15 – Za ++ Leona Gajda, syna Bolesła-
wa.  
16.3o – Za + Eugenię Kanclerz – w 1 rocz-
nicę śmierci, rodziców, teściów oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
SOBOTA – ŚW. ŚW. SZCZEPANA 26 .12 
7.3o – Za ++ rodziców Jadwigę i Kazimie-
rza, córkę Annę i syna Stanisława.  
9.3o – Za + Józefa Guzy – w 4 rocznicę 
śmierci.  
10.oo  – Za ++ Mirosława Jóźwiak, jego 
rodziców, Irenę Ostrzołek – w rocznicę 
śmierci, męża Jana, ich rodziców oraz Ka-
zimierza Gruca.  
11.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Urszuli Szafrańskiej z okazji 75 
rocznicy urodzin. 
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA. 
16.3o – Za + Jana Lazar, jego rodziców, 
brata, teściów, szwagrów i dusze w czyść-
cu cierpiące.  
NIEDZIELA – ŚWIĘTO ŚW. RODZINY 
JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 27 .12 
7.3o – Za ++ Genowefę i Ludwika Cofalik, 
rodziców, syna Bolesława, zięcia Pawła.  
9.3o – Za ++ Henryka i Kunegundę 
Wierzgoń.  
10.oo  – Za ++ Annę i Rafała Sitek, Irenę 
Sitek oraz ++ z pokrewieństwa Sitek, Ko-
cur, Barchański. 
11.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Jana Walaszek  
z okazji 80 rocznicy urodzin  
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI. 
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. MŁO-
DZIANKÓW 28 .12 
6.3o – Za + Leszka Adasiak, Edytę i Józe-
fa Obracaj, syna Jerzego, synową Barbarę, 
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Józefę i Józefa Adasiak, synów Zenona i 
Józefa, córki Ludwikę i Janinę oraz ++ z 
pokrewieństwa Adasiak, Obracaj, Lazar.  
6.3o – Za + Jerzego Kubas – od Bogusła-
wy i Michała Domasiaków. 
9.oo - W intencji dzieci z naszej parafii 
(Msza św. z błogosławieństwem dzieci) 
17.oo – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprząta-
jących kościół i kaplicę w miesiącu grud-
niu.  
WTOREK – V DZIEŃ W OKTAWIE BO-
ŻEGO NARODZENIA 29 .12 
6.3o – Za + Franciszka Brylewskiego oraz 
++ z rodziny. 
6.3o – Za + Zenobię Majewską – w 1 rocz-
nicę śmierci.  
17.oo – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB Fatimskiej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i 
zdrowie dla Hiacynty, Doroty i Jakuba z 
okazji kolejnej rocznicy urodzin.  
ŚRODA – VI DZIEŃ W OKTAWIE BOŻE-
GO NARODZENIA 30 .12 
6.3o – Za + Jerzego Kubas – od siostry 
Danuty z rodziną.  
6.3o – Za + Jerzego Kubas – od rodziny 
Kubasów z Krynicy.  
17.oo – Msza św. za zmarłych w 30 dzień i 
1 rok po śmierci.  
CZWARTEK  - VII DZIEŃ W OKTA-
WIE BOŻEGO NARODZENIA 31 .12 
6.3o – W intencji powołań.  
6.3o – Za ++ Agnieszkę Górniak, Ryszar-
da Lęża oraz ++ z rodzin. 
17.oo – W INTENCJI PARAFIAN.  
PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ 
RODZICIELKI MARYI 1 .01 
7.3o – W intencji czcicieli NSPJ. 
9.3o – Za ++ rodziców Stanisławę i Józefa 
Łagowskich, Genowefę i Stanisława Her-

da, brata Jana, dziadków z obu stron.  
10.oo  – Za + Piotra Pisula – w 16 roczni-
cę śmierci oraz ++ z pokrewieństwa Pisu-
la, Wichary.  
12.15 – Za ++ Piotra Radwańskiego – w 6 
rocznicę śmierci, rodziców, teściów, ro-
dzeństwo oraz ++ z pokrewieństwa Rad-
wański, Puła.  
16.3o – Za ++ rodziców Marię i Francisz-
ka Kanasiuk, Szczepana, Celinę, Markura 
Szczur, Józefa Pękala, Henryka i Daniela 
Anioł.  
SOBOTA 2 .01 
8.oo – Za + Mariana Mariuk.  
8.oo – Za + Stefanię i Franciszka Dudek.  
17.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Dariusza z okazji kolejnej rocz-
nicy urodzin.  
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃ-
SKIM 3 .01 
7.3o – Za ++ Łucję i Karola Wojak, ich ro-
dziców, rodzeństwo, zięciów Stanisława i 
Józefa.  
9.3o – Za ++ Romana Dudzika, synową 
Teresę, rodziców Marię i Edwarda.  
10.oo  – Za ++ Gerarda Zdrzałek – w 
rocznicę śmierci, rodziców Jerzego i 
Agnieszkę, dziadków z obu stron, Różę  
Zdrzałek, Alberta Śmietana, Józefa i Ma-
rię Bachlaj oraz ++ z pokrewieństwa 
Zdrzałek, Czylok. 
11.oo – W INTENCJI PARAFIAN.  
12.15 – Za ++ Monikę Holesz – w 6 rocz-
nicę śmierci, męża Ryszarda, rodziców z 
obu stron, Jana, Jarosława i Aleksandra 
Trzonkowskiego, Łucję i Antoniego oraz 
Leona i Annę Sitek, dusze w czyśćcu cier-
piące. 
16.3o – Za ++ z rodziny Matyjasik.  

ZAPRASZAMY NA RORATY 
dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 6.30 

dla dorosłych w soboty o godz. 8.00 
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„Człowiek bez wiary jest jak podróżny bez celu, 

jak ktoś, kto walczy bez nadziei na zwycięstwo.” 

Legioniście panu Henrykowi Brylewskiemu oraz auk-

syliatorom Zofii Mrozik, Marzenie Stylok, Małgorza-

cie Mazur, Marii Dulembie, Mireli Ledwoń, Krystynie 

Mazur, Marii Podeszwie, Barbarze Grund, Ludwiko-

wi Sobik, Adamowi Sitko i Gerardowi Pakurze ży-

czymy wiary, która nadaje sens ludzkiemu życiu i 

umacnia w walce o dobro. Męski Legion Maryi  

 

„Modlitwa winna ogarniać wszystko, co składa się na 

nasze życie.” 

Paniom Marii Naróg oraz Urszuli Szafrańskiej życzy-

my, by modlitwa była dla Nich 

źródłem siły i umocnieniem w 

trudach dnia codziennego. 

Żeński Legion Maryi. 

 

„ Jeśli chcesz mieć udział w Królestwie Chrystusa, 

musisz żyć biorąc z Niego przykład.” 

Panu Gerardowi Pakurze życzymy by Chrystus był 

dla Niego wzorem życia i drogowskazem w podąża-

niu drogą świętości. Chór „Lira”. 

„Bardzo zwyczajne i proste akty miłości oraz uczyn-

ki miłosierdzia sprawiają, że płomień Chrystusowe-

go światła może się wiecznie palić.” 

Paniom Reginie Roman, Leokadii Piotrowskiej, Ur-

szuli Szafrańskiej i Krystynie Mazur życzymy, by 

swoim postępowaniem podtrzymywały Chrystusowe 

światło w świecie. Seniorzy  

 

„To Pan zapragnął Cię mieć dla Siebie, a być dla 

Niego znaczy być dla innych.” 

Ks. Andrzejowi Sacherowi życzymy, by świadomość 

bycia wybranym przez Pana mobilizowała Go do 

czynienia ze swojego życia daru dla innych. Dusz-

pasterze, Parafianie i Re-

dakcja. 

 

„Kto zna innych ludzi jest 

mądry, ale ten, komu uda się poznać samego siebie, 

jest bez wątpienia najmądrzejszy” 

Magdzie Wąsik i Michałowi Krzewskiemu  życzymy, 

by w drodze poznawania siebie towarzyszyła Im 

miłość Jezusa, który pozwala znieść słabości i do-

brze wykorzystać talenty. Oaza  

Serdeczności 

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatia-
num w Krakowie organizuje Korespon-
dencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest 
ułatwienie po-
znania i rozu-
mienia ksiąg Pi-
sma Świętego. W 

kursie może brać udział  każdy zaintere-
sowany Pismem Świętym, Kurs prowa-
dzony jest w wersji tradycyjnej 

(papierowej) oraz elektro-
nicznej. Podstawowe infor-
macje o kursie można uzy-
skać na stronie interneto-
wej: 
www.kursbiblijny.deon.pl  

oraz  pod  podany mi  adre sami  
e-mailowymi lub adresem pocztowym. 

 
kkb.biuro@gmail.com 
zmarek23@gmail.com 

zbigniew.marek@jezuici.pl 
Ks. Zbigniew Marek SJ 

Ul. Zaskale 1, 30—250 Kraków 
„Kurs Biblijny” 

 
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU 

ZAPROSZENIE  

NA KURS BIBLIJNY 
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 Jesteśmy zaproszeni do wspólnoty z 
Bogiem, do bliskiej relacji, do jedności z 
Nim. To zaproszenie jest w nas. Czasem 
gdzieś bardzo głęboko, tak głęboko, że nie 
potrafimy go usłyszeć i nazwać… A On 
czeka – to Jego Adwent…  
Mamy w sobie potrzebę, by doświadczać 
spełnienia, kochać i być kochanym, mieć 
jakiś cel, sens życia, czerpać z czegoś sa-
tysfakcję, mamy potrzebę bycia kimś 
kompletnym, potrzebę harmonii - jedno-
ści uczuć, woli, myśli, działania… Ale 
przecież tej harmonii w nas nie ma… z te-
go powodu odczuwamy w sobie pustkę, 
którą MUSIMY wypełnić…  
Tak pojawia się pragnienie – usilna chęć 
zaspokojenia potrzeby.  
Pragnienia są same w sobie dobre, wypły-
wają z tych potrzeb, które wpisał w nas 
Bóg, zapraszając do bliskiej relacji z Sobą. 
Mogą nas mobilizować, pociągać ku temu 
co dobre. Ale trzeba nad nimi panować, 
bo inaczej staną się źródłem zniszczenia, 
cierpienia, mogą stać się śmiertelną pu-
łapką.  
Czy panujesz nad swoimi pragnieniami? 
Kiedy człowiek zaczyna żyć pragnieniem i 
stawia je wyżej niż Boga, ulega egoistycz-

nej rządzy, zaczynają się pojawiać kłopoty 
– przywiązanie, obsesja, zniewolenie, 
uzależnienie. Samo pragnienie jest dobre, 
ale nie zawsze dobry jest sposób jego za-
spokojenia. Czy jest takie pragnienie, któ-
re tobą rządzi? Jeśli chcesz razem ze mną 
zastanowić się czy panujesz nad swoimi 
pragnieniami, odpowiedz sobie na po-
czątku na kilka pytań: 1. Na co zazwyczaj 
masz ochotę? 2. W jaki sposób zaspoka-
jasz to pragnienie? 3. Czy to, co wybie-
rasz, daje ci satysfakcję i jest zdrowe? 4. 
Prześledź drogę, po której wiodą cię do-
konywane wybory. Jak daleko zajdziesz, 

idąc tą drogą, prowadzącą do zaspokoje-
nia pragnienia? 5. Czy spełnianie tego 
pragnienia jest grzechem? 6. Co dzieje 
się, kiedy nie możesz zaspokoić swojego 
pragnienia? 
Wartość pragnień. Jeśli pragnienia są da-
rem Boga, to muszą mieć wartość – On 
nigdy nie daje bezwartościowych prezen-
tów. Co zatem dobrego w nas sprawiają?: 
1. Motywują nas do podjęcia działania (są 
pewną siłą, która nas przymusza) 2. Zbli-
żają do ludzi, pomagają budować dobre 
relacje (pragnienie kochania i bycia ko-
chanym) 3. Zapewniają przetrwanie 
(różne pragnienia związane z podtrzymy-
waniem życie, jak np. jedzenie, bezpie-
czeństwo) 4. Są źródłem przyjemnych do-
znań, które nas wzbogacają i dają poczu-
cie spełnienia 5. Mogą stymulować chęć 
przygody, prowokują do opuszczenia 
„strefy bezpieczeństwa” – dzięki temu się 
rozwijamy, tworzymy coś nowego, dojrze-
wamy; 6. No i oczywiście zbliżają nas do 
Boga, jeśli pozwolimy sobie na odkrycie 
prawdy, że to za Nim tęsknimy najbar-
dziej. 
Czy wszystkie pragnienia są dobre? W 
pewnym sensie tak… Te prawdziwe pra-
gnienia, które są pierwotnymi. Niestety 
czasem jest tak, że nie do końca je sobie 
uświadamiamy i wydaje nam się, że pra-
gniemy czegoś zupełnie innego - pojawia 
się pragnienie zastępcze, wtórne. Na 
przykład pragnę kogoś zabić – to nie mo-
że być dobre. Ale dlaczego chcę to zrobić? 
– na przykład dlatego, że mam w sobie 
pragnienie bezpieczeństwa, a ten ktoś mi 
zagraża (to dobre pragnienie, które Bóg 
dał, by chciało nam się chronić swoje ży-
cie) Pragnienie bezpieczeństwa jest tu 
pierwotne, prawdziwe, a chęć zabicia po-
jawiła się jako coś wtórnego i wynika z te-
go, że nie umiem dobrze odczytać swoje-
go prawdziwego pragnienia, które można 
zaspokoić inaczej - z miłością i bez grze-
chu… 
Grzech to wypaczone pragnienie. Same 
pragnienia są dobre, ale niekoniecznie 

Pragnienia 
 Opr. Ala Kaczorowska 
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dobry jest sposób ich realizacji, próby 
spełnienia. Przyjrzyjmy się kilku częstym 
przykładom zamiany dobrego pragnienia 
w grzech: 
Pragnienie wspólnoty z Bogiem – jeste-
śmy do tego zaproszeni i jest to najważ-
niejsze pragnienie, ale często bardziej 
koncentrujemy się nie tyle na Bogu, ile na 
tym co nam daje. Pragniemy od Boga 
szczęścia, zamiast być  szczęśliwymi, dla-
tego, że On jest z nami – to Jego Obec-
ność ma być szczęściem dla mnie. Jej 
mam pragnąć i nią się cieszyć…  
Pragnienie jedzenia – jest potrzebne, że-
byśmy przetrwali, ale błędem jest, gdy je-
my by polepszyć sobie nastrój, wypełnić 
pustkę, zagłuszyć niepokój… 
Pragnienie pracy  - ona nas czyni podob-
nymi do Boga – razem z Nim tworzymy, 
ale czasem praca jest polepszaczem na-
stroju, albo ucieczką od problemów, albo 
sposobem budowania własnej wartości – 
jestem komuś potrzebny, beze mnie sobie 
nie poradzą… To pycha… 
Pragnienie przyjemności – Bóg uczynił 
świat pięknym, dla naszej przyjemności - 
to pragnienie zbliża nas do Niego, jako 
Źródła przyjemności i piękna, pozwala 
nam Go odkrywać, ale my często chcemy 
przez szybką przyjemność złagodzić ból, 
ulżyć sobie, uciec od rzeczywistości od 
problemu, który zagłuszamy. I dodatko-
wo, musimy doświadczyć jej natych-
miast… 
Pragnienie seksu – dane nam po to, by 
małżeństwa były płodne, by rodziło się 
nowe życie i byśmy w małżeństwie mogli 
jednoczyć się także ciałem i lepiej budo-
wać relację, ale niestety często realizuje 
się je w oderwaniu od relacji, jako sposób 
tłumienia emocjonalnego bólu i strachu 
przed osamotnieniem, jako coś co daje 
poczucie, że jesteśmy dla kogoś ważni, 
poczucie władzy… 
Pragnienie towarzystwa  - ono nam po-
maga budować wspólnotę, uczyć się miło-
ści, ale czasem z lęku przed samotnością, 

z konieczności bycia komuś potrzebnym, 
pakujemy się w „toksyczne związki”, któ-
re nas niszczą, pozwalamy się poniżać, 
ranić, okłamywać,  łudząc się, że ktoś nas 
kocha i potrzebuje, podczas, gdy on nas 
wykorzystuje… 
Pragnienie mądrości – wiedza, mądrość, 
która pomaga dokonywać dobrych wybo-
rów to wielki dar Boga, mamy go pra-
gnąć, ale po to by nim służyć. Natomiast 
często pragniemy takich darów po to, by 
inni nas podziwiali, by się z nami liczyli, a 
nawet po to, by innymi manipulować, by 
ich sobie podporządkować, do siebie 
przywiązać. To pycha… 
To tylko kilka przykładów, ale warto 
przyjrzeć się swoim pragnieniom i do-
strzec te, które stały się grzechem. Na-
zwane są łatwiejsze do opanowania. 
Jakie są okoliczności sprzyjające absolu-
tyzacji pragnień – czyli myślenia i działa-
nia tak, jakby one były najważniejsze – 
ważniejsze od Boga, od ludzi, od warto-
ści: 1. Pobłażanie sobie (nadmierne za-
spokajanie potrzeb zmysłowych) 2.  Lito-
wanie się nad sobą (tyle zrobiłem - teraz 
mogę sobie na coś pozwolić, i jeszcze i 
jeszcze…) 3. Presja rówieśnicza
(nadmierne pragnienie bycia w towarzy-
stwie) 4. Wspomnienia (zapachy dzieciń-
stwa itp., które sprawiają, że uważam, że 
muszę coś zrobić, aby wróciła pamiętana 
przyjemność) 5. Wpływ rodziców, zanie-
dbania w dzieciństwie (np. nauczono 
mnie ciągle, bezmyślnie oglądać telewi-
zję) 6. Fałszywe przekonania o sobie, 
kompleksy (łatwo dać się wtedy w coś 
wmanewrować, bo ma się zbyt silną po-
trzebę akceptacji) 7. Schematy związków 
między ludźmi (przekonanie, że tak trze-
ba, musi być, że nie da się inaczej) 8. Po-
czucie winy (szukając przyjemności, za-
głusza się je, zamiast leczyć) 
Z pragnieniami możemy sobie  poradzić, 
jeśli … zobaczymy, że nie umiemy sobie z 
nimi radzić… 
Kiedy można powiedzieć, że jest się uza-
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leżnionym? Kiedy spełnianie pragnienia: 
1. Zajmuje coraz więcej czasu i przeszka-
dza w wypełnianiu codziennych obowiąz-
ków 2. Nie zostaje przerwane w sytuacji 
fizycznego zagrożenia 3. Jest przyczyną 
nawracających problemów prawnych, to-
warzyskich itd. 4. Zastępuje inne ważne 
formy aktywności 5. Przerwanie realizacji 
pragnienia wywołuje negatywne emocje 
lub odczucia fizyczne.6. Efekt, który chce-
my osiągnąć, wymaga coraz większego 
nakładu środków.  
Warunki panowania nad pragnieniami: 
1. Zachowaj równowagę (jeśli spełnienie 
pragnienia jest grzechem to utnij to, ale 
jeśli nie jest, to pozwól sobie na drobne 
przyjemności, bo zupełna rezygnacja ze 
wszystkich przyjemności, może odbić się 
tym, że „pękniesz” i ulegniesz im nad-
miernie) 2. Pracuj nad przebaczeniem 
(Bogu, ludziom i sobie – musisz sobie wy-
baczyć, że jesteś słaby) 3. Kiedy szatan 
przypomina ci Twoją przeszłość 
(wmawiając, że i tak ci się nie uda) przy-
pomnij mu jego przyszłość (już przegrał) 
4. Bądź odpowiedzialny za siebie – niko-
go nie wiń za swoje problemy (Adam w 
Raju obwinia Ewę i Boga!) 5. Przestań 
szukać wymówek - owszem zrobiłem to, 
ale mam dobre wytłumaczenie - taki po 
prostu jestem, więc tak naprawdę nie ma 
w tym nic złego - po prostu nie potrafię 
panować nad sobą - mam to w genach 6. 
Przestań się okłamywać: - wolność do 
czynienia rzeczy nie czyni jej słuszną - nic 
nie znaczy, że „wszyscy tak czynią” - Bóg 
mnie kocha i mi przebaczy więc… 7. Pielę-
gnuj zdrowe relacje 8. Znajdź cel, nie in-
teresuj się sobą lecz innymi 9. Uświadom 
sobie, co na ciebie negatywnie działa. 
Jak opanować pragnienia? 1. Praktykuj 
umiar 2. Rozmawiaj z sobą (wściekaj się 
na pragnienie, uświadamiaj sobie swoje 
pragnienia) 3. Zatrzymuj swoje myśli!!! 
Kontroluj myśli, zastąp złe myśli innymi 
(cytaty z Pisma Świętego, miłe wspomnie-
nia, piosenka) 4. Możesz spróbować pod-

nieść temperaturę ciała (np. sport) – to 
daje poczucie przyjemności 5. Rozpiesz-
czaj się (ale tak, by nie szkodzić Bogu, so-
bie i innym) rób coś, co przynosi ci radość 
i przyjemność) 6. Odwracaj uwagę od po-
kusy i opóźniaj decyzje co do zła (np. do-
brze, zapalę, ale za godzinę, a w między 
czasie zajmij się czymś dobrym - prawdo-
podobnie za godzinę będzie ci łatwiej nie 
zapalić) 7. Kontroluj własne zachowanie 
(co się działo zanim pojawiło się pragnie-
nie: Nuda? Złe emocje? Porażka?) - dzięki 
temu będziesz wiedział, kiedy być ostroż-
nym, bo jesteś słabszy. 8. Podtrzymuj 
więź z Bogiem. On zwyciężył świat (Ap. 
3,20) Ty już nie musisz, On ci pomoże. 
Nie chciej, ulegać tanim pociechom, 
ulgom, które Go ranią. 
Zdrowe alternatywy: 1. Módl się rozważaj 
Słowo Boże 2. Słuchaj muzyki 
(świadomie) 3. Weź kąpiel 4. Czytaj 5. Za-
żywaj odpoczynku i relaksu (z umiarem) 
6. Ćwicz 7. Porozmawiaj z kimś, idź na 
spotkanie 8. Możesz prowadzić dziennik 
(żeby lepiej siebie poznać i łatwiej zapa-
nować nad pragnieniami) 9. Zrób coś dla 
drugiego człowieka. 
Zawierz Bogu to znaczy uwierz, że to cze-
go On dla ciebie pragnie jest dobre, nawet 
jeśli twoje uczucia „mówią” ci coś innego. 
Poddaj się działaniu i mocy Ducha Świę-
tego. No i pamiętaj – wszystkie twoje pra-
gnienia, tak naprawdę wypływają z tego 
jednego, najważniejszego – pragnienia 
bycia z Jezusem w najbliższej relacji. Do-
bre pójście za pragnieniami zawsze do 
Niego prowadzi, bo tylko On może zaspo-
koić wszystkie pragnienia twojego serca.  
Na początku napisałam, że oczekiwanie 
Boga, na twoją odpowiedź wobec zapro-
szenia, które ci ofiarował, to Jego Ad-
went. Życzę ci, byś i ty taki Adwent prze-
żywał i pracując nad pragnieniami, rozpa-
lał w sobie tęsknotę za Jezusem i czekał 
na Niego podobnie, jak On czeka na cie-
bie… ● 
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 Od 12-18 lipca 2015r. odbyła się w 
Warszawie 27 parafiada młodzieży , w 
której wzięli udział uczniowie Zespółu 
Szkół nr 3. Reprezentowaliśmy parafię 
pod wezwaniem św. Katarzyny  w Jastrzę-
biu-Zdroju—Górnym, a honorowy patro-
nat  objęła nad nami Pani Prezydent An-
na Hetman. Naszym opiekunem ducho-
wym został ks. Proboszcz Stefan Wylęża-
łek, który nie tylko wspierał nas duchowo, 
ale także finansowo.  
 Opiekunem wyjazdu, trenerem i 
przyjacielem był nauczyciel wychowania 
fizycznego Włodzimierz Nikonowicz.   
Wsparciem finansowym zaszczyciła nas 
również Rada Nadzorcza   KWK Jas-Mos, 
a gadżety promocyjne otrzymaliśmy od 
Urzędu Miasta z wydziału promocji.                                                                                                                                                           
 Nasza ekipa liczyła wraz z opieku-
nem 10 uczestników. Braliśmy udział w 

różnych konkurencjach sportowych i   
konkursach wiedzy. Byliśmy drużyną,  
która liczyła tylko 10 zawodników, ale i 
tak wszyscy wiedzieli, że jesteśmy mocną 
ekipą.  
 A teraz nasze osią-
gniecia, z których jeste-
śmy bardzo dumni: 
Roksana Potempa – 2 
miejsce w tenisie stoło-
wym; 
Michał Błachut – bieg 
przełajowy 1000m, 
300m, 1500m; 
Bartek Giba – 2 x 1 
miejsca w pływaniu, w 
stylu klasycznym i dowolnym, konkurs 
wiedzy; 
Daniel Rachuna – 2 x 3 miejsca w pływa-
niu, w stylu dowolnym i klasycznym, kon-
kurs wiedzy; 

Mikołaj Nikonowicz – bieg 100m, 300m, 
warcaby; 
Michał Orzechowski – 1 miejsce szachy; 
Magda Michalczyk – 3 x 1 miejsca w pły-
waniu stylem dowolnym i klasycznym na 
różnych dystansach; 
Maciek Rosiński – ringo, tenis stołowy, 
konkurs wiedzy; 
Dawid Wójcikowski – 1 miejsce w kon-
kursie wiedzy historii Polski XX wieku, 
badmington. 
 Nasz opiekun Włodzimierz Nikono-
wicz to nie tylko super wychowawca, to 
również wspaniały sportowiec, który zajął 
1 miejsce w tenisie stołowym, 2 miejsce w 
ringo. Zajął również pierwsze miejsca. w 
konkursach wiedzy o Polsce i wiedzy o 
Warszawie.  
 Ten wyjazd to nie tylko sport, ale 
przede wszystkim integracja z kolegami z 

różnych krajów, 
nawiązywanie 
przyjaźni i do-
brych relacji, 
zachowanie za-
sad fair play. 
 Ważnym 

momentem dla nas były Msze święte, w 
których uczestniczyliśmy codziennie. 
 Oprócz tego mieliśmy czas na zwie-

dzanie naszej stolicy z 
różnymi jej zakątkami, 
wzbogaciliśmy naszą 
wiedzę i poznaliśmy hi-
storię naszego kraju. 
 Bardzo chętnie 
chcielibyśmy za rok wró-
cić w to miejsce, dziękuj-
my wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego 
wyjazdu i stworzyli tak 
wspaniałą atmosferę: 

opiekunowi Włodzimierzowi Nikonowi-
czowi, księdzu Stefanowi Wyleżałkowi,  
Pani Prezydent Annie Hetman, Radzie 
Nadzorczej Jas-Mos, Urzędowi Miasta, 
naszym kolegom i koleżankom. ● 

Parafiada młodzieży 2015 
 sprawozdanie uczestnika 



 SPES GRUDZIEŃ 2015 r.  

 

Uporządkuj litery tak, aby utworzyć z nich jakieś znane słowo i 
wpisz w odpowiednie kratki wskazane przez strzałkę. Czytając kolej-
no literki, z oznaczonych kratek, dowiesz się czego Osiołek nie zdołał 
zrobić dlatego, że się rozchorował. A Ty masz jakiś sposób na walkę 
z pokusami? Tym razem oprócz rozwiązania, można nadesłać także 
propozycje walki (można przysłać samo rozwiązanie) Najlepsze pro-
pozycje zostaną dodatkowo nagrodzone i może nawet wydrukujemy 
je w następnym numerze.  Wszystko wyślij na adres krecikpolar-
ny@gmail.com A nagrody za rozwiązanie z poprzedniego numeru  
otrzymują Hania Pałasz i Magda Stylok. Gratulujemy!  Można je 
odebrać 13 grudnia na Mszy św. o godz. 10.00 
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Zrobiłem ostatnio coś potwornego. 
Możecie to zobaczyć na zdjęciach, bo 
wścibska Redakcja mnie podpatrywała 
(już nigdzie nie można się czuć swobodnie —nawet we własnym do-
mu). Miałem całą listę rzeczy do zrobienia— dłużyła się bardziej niż 
ogłoszenia parafialne, gdy śpieszycie się na telewizję. No i pomyśla-
łem, że zanim zabiorę się do pracy, to zjem sobie coś pożywnego i 
smacznego, bo do roboty siłę trza mieć. Najpierw wybrałem się do lo-
dówki i podkradłem kiełbaskę. Nie mogę jej jeść bo osiołkom wędliny 
podnoszą cholesterol i rozchorowują żołądek. Ale jakoś nie mogłem 
się oprzeć, tak się do mnie uśmiechała zachęcająco. Tylko kawałek— 
pomyślałem, kiedy cale pęto znikało w moich przepastnych wnętrzno-

ściach. Już prawie byłem gotowy do pracy, ale jakoś tak po-
czułem w sobie niedobór żelaza i mój wzrok zatrzymał się na 
pudełku ptasiego mleczka. No to jedno schrupię i do roboty— 
coś mi szeptało do uszka i tak chyba z 15 razy pod rząd zaszep-
tało... Zrobiło mi się strasznie słodko i mdło, więc pora była na 
coś kwaśnego. A tu, jak na zawołanie, zamrugał do mnie jabł-
kowy sorbet lodowy— pół litra— w sam raz dla osiołka... No a 
potem... Potem to już tylko umiałem leżeć do góry brzuchem... 
A lista leżała obok mnie... I wszystkie zadania solidarnie też 

poległy z nami. Najgorsze, że na niektóre z nich następnego dnia było już za późno—  spra-
wiłem mojej siostrze ogromną przykrość Osiołek Ofiarka 

Dla dzieci 

   1 N I E M I E K A 

   2 A Ł D Z I R O Z 

    3 L I W A Z K A 

     4 K A E D K R 

5 N I P A L C Z K A Z A 

   6 K A P A C Z Ł E 

  7 R E L A T K A G A 

    8 R M I D O P O 

    9 N I P I C A W 

   10 A T S Z T W A R 

   11 D N I C A S P Ó 

   12 T A N A W I M I 

   13 S Z L U E K P A 
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