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Tym razem aż dwie 
zagadki. Rozwiązania  
prześlij na adres:  
krecikpolarny@gmail.com  

Nagrody za rozwiąza-
nie z poprzedniego 
numeru otrzymują 
Wiktoria Brawańska i 
Szymon Drescher. 
Gratulujemy! Można 
je odebrać 8 listopa-
da na Mszy św. o 
godz. 11.00. 

Gdyby wprowadzone 
obostrzenia nie po-
zwalały na taką formę 
odbioru, informacja o 
miejscu pozostawie-
nia nagrody zostanie 
przesłana na adres 
mailowy, z którego 
nadeszła odpowiedź. 

Dla dzieci 
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 Nie wszystkim muszą się podobać ob-
razy świętych, którzy z wywróconymi oczyma 
i pełnymi zachwytu twarzami wpatrują się w 
niebo, gdy oprawcy dręczą ich ciała przeraża-
jącymi narzędziami tortur. Im większa nie-
biańska ekstaza maluje się na ich twarzach i 
im żarliwiej ich oczy wypatrują tamtego 
świata, tym mniej realne wydają się wszyst-
kie - nawet najbar-
dziej straszne - ziem-
skie cierpienia. Bło-
gosławieni czystego 
serca! Błogosławieni, 
którzy cierpią prze-
śladowania dla spra-
wiedliwości! Czy tak wygląda świętość? Życie 
Jezusa było inne. Szedł tam, gdzie zdawało 
się panoszyć ludzkie nieszczęście, nie oba-
wiał się krytykować nieludzkich systemów 
władzy, nie odstraszały Go ani lęk, ani choro-
ba, sam doświadczył trwogi przed męką, 
opuszczenia przez Boga i nie skrywał przed 
światem skargi, przepełniającej Jego serce 
konające na krzyżu. Obce Mu było kierowa-

nie pełnego zachwytu spojrzenia w niebo i 
odwracanie go od nędzy świata, i to nawet w 
nowoczesnym wariancie, który znaczy mniej 
więcej tyle: ,,Każdy musi sam wiedzieć, na 
czym polega jego szczęście!" Dlatego Jezus 
nazywa błogosławionymi tych, którzy jeszcze 
nie urządzili się w realiach tego świata. Któ-
rzy zakłócają spokój społeczeństwa swoim 

smutkiem, swoją na-
iwnością, swoim gło-
dem za sprawiedli-
wością. Listę błogo-
sławionych można 
by oczywiście wydłu-
żyć: Błogosławieni, 

których ogarnia smutek, gdy słyszą o trage-
diach, jakie codziennie spotykają niewinnych 
ludzi. Błogosławieni, którzy nie milczą, gdy w 
rozmowach przy stole zaczyna się mówić o 
„tych innych, którzy przecież wszyscy są ter-
rorystami, bezbożnikami, zdrajcami". Błogo-
sławieni, którzy niewzruszenie wierzą w no-
we niebo i nową ziemię: to oni są na najlep-
szej drodze do świętości.  

  Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z 

mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, al-

bowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.     Mt 5, 1 – 12. 

UROCZYSTOŚĆ  

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
1 listopada 2020 r.  

 Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma 

się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. „Oto pan młody idzie, 

wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły 

swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo 

nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wy-

starczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”.   Mt 25, 1-13 

 W pewnym klasztorze był starszego 
wieku opat, bardzo mądry i poważany, zaw-
sze wszystkim służył radą i pomocą. Nic więc 
dziwnego, że gdy nadszedł czas jego odcho-
dzenia z tego świata, 
wszyscy braciszkowie z 
zakonu zebrali się wo-
kół łoża umierającego i 
płakali. Wtedy to stała 
się rzecz dziwna. Opat 
zaśmiał się trzy razy. 
Zakonnicy nie ukrywali swego zdumienia i 
zapytali: „Dlaczego się śmiejesz, nie widzisz, 
że wszyscy wokół płaczą?”. Na to opat z 

uśmiechem odpowiedział: „Pierwszy raz za-
śmiałem się, bo boicie się śmierci. Drugi raz, 
bo nie jesteście na nią przygotowani. Trzeci 
natomiast, bo skończyłem swoją pracę i idę, 

by odpocząć”. 
Dzisiejsza Ewangelia 
zadaje nam pytanie, czy 
jesteśmy przygotowani 
na śmierć? Czy jeste-
śmy jak panny roztrop-
ne, które nie mają tylko 

lampę, ale i oliwę. Oliwę, czyli dobre uczynki, 
które w pierwszej kolejności będą pokazane 
przed Bogiem. 

XXXII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

8 listopada 2020 r. 
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Jeśli Ewangelia ma jakieś serce, to bije ono w 
łych słowach Jezusa: Nie troszczcie się zbyt-
nio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani 
o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Ale 
Jezus nie po-
przestaje na nich 
i zaraz dopowia-
da: Przecież Oj-
ciec wasz niebie-
ski wie, że tego 
wszystkiego po-
trzebujecie. Ale zapytajmy się szczerze: Kto 
tak postępuje? Jezus nie zachęca do beztro-
ski. Pozostaje na drugim planie. Jezus uczy 
przede wszystkim zaufania. Gdy wzrasta zau-
fanie, wtedy troska staje się mniejsza. O tym 

właśnie mówi Jezus. Całe Kazanie na Górze 
jest jednym wielkim argumentem, który ma 
przekonać, że możemy polegać na Bogu, że 
możemy Mu zaufać. Stanąć przed trybuna-

łem wykształ-
conych mędr-
ców i bronić 
swojej wiary, 
przeciwstawić 
się ojcu, po-
gardzić dobro-

bytem przyszłości w imię Jezusa—czy można 
ściślej ukazać zaufanie św. Katarzyny? Módl-
my się przez wstawiennictwo św. patronki o 
takie zaufanie Bogu dla nas.  

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA 
KU CZCI ŚW. KATARZYNY 

15 listopada 2020 r. 

 Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do 

spichlerzy, a Ojciec wasz, niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż 

one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do 

wieku swego życia?          Mt 6, 24 – 34 

 I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi 

od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a ko-

zły po swojej lewej stronie.        Mt 25, 31-46 

 Słysząc tę Ewangelię o sądzie ostatecz-
nym najczęściej czujemy się wezwani do po-
magania ludziom, którzy znaleźli się w po-
trzebie. Pełni dyskomfortu. a może także lę-
ku słuchamy gróźb o wiecznej karze, które 
zawarł Jezus na końcu swej mowy o zburze-
niu Jerozolimy i swoim ponownym przyj-
ściu. Chciałbym dzisiaj przyjrzeć się temu 
tekstowi jednak z innego punktu widzenia, 
mianowicie oczyma ludzi cierpiących i do-
znających nie-
sprawiedliwego 
ucisku. Jeśli tak 
się nań spojrzy, 
okazuje się, że 
słowa Jezusa 
mają w sobie 
rzeczywiście coś pocieszającego: Jezus daje 
w nich wyraz prawdzie, jak bardzo bliski jest 
wszystkim ludziom, którzy cierpią! Dla 
ewangelisty Mateusza bliskość Boga i ludzi - 
w osobie Jezusa - ma znaczenie istotne. W 
przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent – 
czas, w którym w tekstach i pieśniach wciąż 
na nowo będzie spotykał nas „Emmanuel". 

Na początku zaś Ewangelii Mateusza anioł 
tłumaczy Józefowi, że Jezus jest oczekiwa-
nym Emmanuelem - „Bogiem z nami". A te-
raz jeśli w myślach przebiegniemy od tego 
początku Ewangelii Mateusza, poprzez mo-
wę o sądzie ostatecznym do końca tej Ewan-
gelii, to okaże się. ze zaraz po tej mowie Ma-
teusz opisuje historię męki „Boga z nami". 
Jezus może identyfikować się z cierpiącymi, 
ponieważ doznał największych cierpień. Ma-

teuszowa histo-
ria męki kończy 
się jednak peł-
ną nadziei wia-
domością o 
z m a r t w y c h -
wstaniu Jezusa: 

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata!" Bezspornym pozo-
staje doświadczenie: cierpiący człowiek od-
czuwa, że Jezus jest blisko niego także po-
przez tych, którzy towarzyszą mu w cierpie-
niu, pomagają mu nieść brzemiona. 

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA 
KRÓLA WRZECHŚWIATA 

22 listopada 2020 
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Październik w naszej parafii 

CHRZTY: 
Justyna Natalia Chwedeczko  
Zofia Gabriela Jeleśniańska     
 
ROCZKI: 
Laura Paulina Gajda  
Antoni Oliwier Urbańczyk  
 
ŚLUBY: 
Grzegorz Januszkiewicz – Julia Mróz 
Łukasz Cichoń – Aleksandra Kałuża 
Sławomir Mancewicz – Olga Jędrusiak  
Adam Wrzask – Julia Ofmańska  
  
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
1 rocznica ślubu  
Natalia i Tomasz Matyjasik  
Natalia i Przemysław Zubek    
25 rocznica ślubu  
Barbara i Daniel Drescher    

Kazimiera i Adam Kubonik  
30 rocznica ślubu  
Urszula i Grzegorz Dudzik  
Urszula i Felicjan Langer       
35 rocznica ślubu  
Teresa i Andrzej Krzyżok  
40 rocznica ślubu  
Bernardyna i Tadeusz Cofalik  
50 rocznica ślubu  
Halina i Eugeniusz Cwynar  
Barbara i Andrzej Kiermaszek 
Helena i Władysław Lisowscy  
Anna i Stanisław Partyka   
 
POGRZEBY: 
Edward Kałuża 
Agnieszka Langer 
Otylia Wala  
Krystyna Żubertowska  
 

Jezus był pewien: koniec świata jest bliski. 
Fragment mowy o zburzeniu Jerozolimy i 
swoim ponownym przyjściu zakończył słowa-
mi: „Zaprawdę, powiadam 
wam: Nie przeminie to po-
kolenie. aż się to wszystko 
stanie". Czy się pomylił? 
Przecież świat trwa nadal, do 
dziś. Nie rozumiemy tego do 
końca. A jednak właśnie te 
słowa Jezusa, które przytacza tu Marek, 
przenika jakaś niezwykła pasja. To ona prze-

konuje mnie o potrzebie czujności bardziej 
niż wszystkie możliwe terminy rzeczy osta-
tecznych. Ta właśnie pasja ożywiająca Jezu-

sa, gdy chce nas ostrzec przed 
gnuśnością, brakiem czujno-
ści. Gdy czuję się znużony i 
„śpiący”, chciałbym wciąż sły-
szeć słowa, które Jezus wypo-
wiada ze świętą pasją: 
„Czuwajcie więc, bo nie wie-

cie, kiedy pan przyjdzie”, i: „.Niebo i ziemia 
przeminą, ale słowa moje nie przeminą”.  

I NIEDZIELA 

ADWENTU 
29 listopada 2020 r. 

 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o 

północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, 

nie zastał was śpiących.         Mk 13, 33-37 

 25 lat istnienia i pracy apostolskiej mę-
skiego prezydium Legionu Maryi pw. „Matki 
Zbawiciela” w naszej parafii, 
upamiętnione zostało w czasie 
Mszy św. o godz. 8.00 w sobotę 
3 października, sprawowanej 
przez ks. Proboszcza oraz ks. 
Piotra. Na tę okazję w prezbiterium ustawiony 
został ołtarzyk legionowy, w Eucharystii uczest-

niczył też poczet sztandarowy. Legioniści Mszę 
św. jubileuszową poprzedzili modlitwą i udzia-

łem w pierwszosobotnim różań-
cu wynagradzającym.  
Pierwsze prezydium Legionu 
Maryi stworzył 7 września 1921 
r. w Dublinie, sługa Boży Fran-

ciszek Duff razem z ks. Michałem Joherem i gru-
pą katoliczek. Po ośmiu latach powstało pierwsze 

JUBILEUSZ  

LEGIONU MARYI 
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Co czeka nas w listopadzie 

 1.11- niedziela. Uroczystość Wszystkich Świę-
tych. Od południa można uzyskać odpust zupeł-
ny. O godz. 15.30 nabożeństwo żałobne z proce-
sją na cmentarz – w tym roku wszystkie stacje 
odbędą się przy krzyżu misyjnym. Kolekta na po-
trzeby parafii. 

 2.11- poniedziałek. Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych. Msze św. o godz. 6.30, 9.00 
i 17.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy para-

fian z ul. Opolskiej 18 po Mszy św. wieczornej.  

 4.11- środa. Wspomnienie św. Karola Boro-
meusza, biskupa. Biblioteka parafialna czynna 
od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 

 5.11- I czwartek miesiąca. O godz. 6.30 Msza 
św. w intencji powołań. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 18 po Mszy 
św. wieczornej. 

 6.11- I piątek miesiąca. Msza św. w intencji 

męskie prezydium Legionu. Podobnie było w na-
szej parafii. Po założeniu Legionu Maryi w listo-
padzie 1987 r., po ośmiu latach, w październiku 
1995 r. z dotychczasowego prezydium mieszane-
go wydzielono prezydium męskie. Początki były 
skromne. W pierwszym spotkaniu, które odbyło 
się w jadalni na probostwie, uczestniczyło zaled-
wie czterech mężczyzn. Z czasem liczba szybko 
rosła. Pierwszym kierownikiem duchowym był 
ks. Mieczysław Kroemer, a pierwszym prezyden-
tem Alojzy Szmajduch, który miał wówczas naj-
większy staż w Legionie. Kolejnym kierownikami 
duchowymi byli księża: Marek Szastok, Bernard 
Grabowski, Grzegorz Jagieł, Grzegorz Wiśniew-
ski, Mariusz Kłos, Mirosław Czeglik, Tomasz Ma-
dzia, Dariusz Kamiński, a od trzech lat jest nim 
ks. Piotr Uroda. Częste zmiany opiekunów wy-
szły prezydium na dobre. Nowy opiekun - kie-
rownik duchowy, to: świeże spojrzenie, nowe po-
mysły, nowe ambitne zadania.  
Zgodnie z zawołaniem Legionu - przez apostol-
stwo i modlitwę do samouświęcenia - podejmo-
wane były działania propagujące Legion poprzez 
wygłaszanie prelekcji i świadectw w wielu para-
fiach m.in. w Pszczynie, Leszczynach, Krzyżowi-
cach, Połomi, Boryni, Szerokiej, w Zdroju a także 
w naszej parafii oraz podczas audycji na żywo w 
Radiu eM. Legioniści propagują nabożeństwa 
pierwszych sobót, adoracje Najświętszego Sakra-
mentu, Koronkę do Bożego Miłosierdzia na 
skrzyżowaniach ulic, a także czynnie w nich 
uczestniczą. Nie uchodzą też ich uwadze akcje 
ogólnopolskie takie jak: „Wielka Pokuta”, 
„Różaniec do granic” czy „Polska pod Krzyżem”. 

W trosce o chorych, w każdą środę o godz. 15.00, 
legioniści prowadzą Koronkę do Miłosierdzia Bo-
żego w szpitalu przy ul. Połomskiej. Prowadzą 
także modlitwę za zmarłych w dniu pogrzebu i w 
dniach go poprzedzających. Chętnie podejmują 
się także zadań zleconych przez ks. Proboszcza. 
Pogłębienie wiary odnajdują w licznych piel-
grzymkach - zwłaszcza do sanktuariów maryj-
nych - oraz w dniach skupienia i rekolekcjach za-
mkniętych, a nade wszystko w codziennej modli-
twie różańcowej.  
Obecnie prezydium liczy 11 członków oraz 160 
członków pomocniczych. Bogu i Matce Najświęt-
szej dziękujemy, że przetrwaliśmy te 25 lat, jako 
czynne prezydium Legionu Maryi.  
Mszę św. jubileuszową zwieńczyło uroczyste 
ośpiewanie Ciebie Boże Wielbimy oraz Boże Bło-
gosławieństwo. Prezydium dziękuje ks. Probosz-
czowi i ks. Piotrowi za sprawowanie Mszy św. w 
naszej. Dziękujemy także wszystkim księżom, 
którzy byli kierownikami duchowymi oraz 
wszystkim auksyliatorom i sympatykom za 
wsparcie modlitewne.  
Zapraszamy parafian do wstępowania w szeregi 
Legionu Maryi, zarówno przeydium męskiego jak 
i żeńskiego. Legionistą może zostać każdy prak-
tykujący katolik - nie istnieją żadne ograniczenia 
związane z zawodem, wiekiem, wykształceniem 
czy stanem. Dla tych, którym na czynne członko-
stwo nie pozwala wiek, zdrowie czy inne prze-
szkody, istniej możliwość zostania auksyliatorem 
- czyli członkiem wspierającym działania Legio-
nu poprzez modlitwę.   Jan Kołeczko 

 MAMY NOWĄ PARAFIALNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ 

www.katarzynajastrzebie.com 

Ponieważ w momencie oddania gazety do druku, nie wiemy, jak długo będzie obowiązywało prawo 
nakazujące ograniczenie spotkań (czy zostanie ono złagodzone, czy zaostrzone), przedstawiamy in-
formacje o zaplanowanych wydarzeniach w wersji optymistycznej - czyli tak, jakby ograniczenia zo-
stały zniesione. Informacje na temat zmian, będą się pojawiały na nowej stornie parafialnej. 
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czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Msza św. dla mło-
dzieży o godz. 17.00. 

 7.11- I sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagra-
dzające za cierpienie Niepokalanego Serca Maryi 
i Najświętszego Serca Jezusowego o godz. 7.00. 
Msza w tej intencji o godz. 8.00. - podczas Mszy 
św. błogosławieństwo matek oczekujących naro-
dzin dziecka. 

 8.11- XXXII Niedziela Zwykła. Dzień Solidar-
ności z Kościołem Prześladowanym. Kolekta na 
renowację katowickiej katedry. 

 9.11- poniedziałek. Święto rocznicy poświęcenia 
Bazyliki Laterańskiej. Do sprzątania kościoła za-
praszamy parafian z ul. Opolskiej 20 po Mszy św. 
wieczornej.  

 10.11- wtorek. Wspomnienie św. Leona Wiel-
kiego, papieża i doktora Kościoła.  

 11.11– środa. Wspomnienie św. Marcina z To-
urs, biskupa. Święto Niepodległości – 102 rocz-
nica odzyskania niepodległości. Msza św. w in-
tencji Ojczyzny o godz. 9.00.  

 12.11- czwartek. Wspomnienie św. Jozafata, bi-
skupa i męczennika.  

 13.11- piątek. Wspomnienie św. Benedykta, Ja-
na, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych mę-
czenników Polski. Msza św. w intencji czcicieli 
MB Fatimskiej o godz. 6.30. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 20 po 
Mszy św. wieczornej.  

 14.11– sobota. Odwiedz. chorych od godz. 9.00. 

 15.11- niedziela. UROCZYSTOŚĆ ODPUSTO-
WA KU CZCI ŚW. KATARZYNY, DZIEWICY I 
MĘCZENNICY, PATRONKI PARAFII. Dzień 
Muzyki Liturgicznej. Światowy Dzień Ubogich. 
Msza św. w intencji ks. Piotra Urody z okazji 
urodzin o godz. 16. 30. Zbiórka przed kościołem 
na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Po-
trzebie. Kolekta na potrzeby remontowe parafii. 

 16.11- poniedziałek. Do sprzątania kościoła za-
praszamy parafian z ul. Opolskiej 22 po Mszy św. 
wieczornej. 

 17.11- wtorek. Wspomnienie św. Elżbiety Wę-
gierskiej, zakonnicy 

 18.11- środa. Wspomnienie św. Karoliny Kóz-
kówny, dziewicy i męcz. Biblioteka parafialna 
czynna od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 

 19.11- piątek. Wspomnienie św. Rafała Kali-
nowskiego. Do sprzątania kościoła zapraszamy 

parafian z ul. Opolskiej 22 po Mszy św. wieczor.  

 21.11- sobota. Wspomnienie Ofiarowania NMP. 
Nauka dla rodziców i rodziców chrzestnych o 
godz. 15.30 w Domu Parafialnym. 

 22.11- Uroczystość Chrystusa, Króla Wszech-
świata. Chrzty o godz. 12.15. Kolekta na potrzeby 
archidiecezji. 

 23.11- poniedziałek. Do sprzątania kościoła za-
praszamy parafian z ul. Opolskiej 24 po Mszy św. 
wieczornej.  

 24.11– wtorek. Wspomnienie św. męczenników 
Karola Dung – Lac, prezbitera i towarzyszy. 
Msza w intencji chóru „Lira” o godz. 17.00. 

 25.11– środa. W naszej parafii Uroczystość św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczen-
nicy – patronki parafii. 

 27.11– piątek. Msza św. w 30 dzień i I rocznicę 
po śmierci o godz. 17.00. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 24 

 29.11– I Niedziela Adwentu. Niedziela Trzeź-
wości. Roczki o godz. 12.15. Jubileusze małżeń-
skie o godz. 16.30. Kolekta na potrzeby parafii. 

 30.11– poniedziałek. Święto św. Andrzeja, apo-
stoła. Msza św. w intencji KGW, rencistów, eme-
rytów i wszystkich sprzątających kościół w listo-
padzie o godz. 17.00. Do sprzątania kościoła za-
praszamy parafian z ul. Wrocławskiej 1 po Mszy 
św. wieczornej 

 2.12– środa. Biblioteka parafialna czynna od 
godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 

 3.12- I czwartek miesiąca. Wspomnienie św. 
Franciszka Ksawerego prezbitera O godz. 6.30 
Msza św. w intencji powołań. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 1 
po Mszy św. wieczornej 

 4.12– I piątek miesiąca. Wsp. św. Barbary. 
Msza w intencji Górników i ich Rodzin o godz. 
9.00. Msza św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 
6.30. Msza św. dla młodzieży o godz. 18.00. 

 5.12– I sobota miesiąca. Nabożeństwo wyna-
gradzające za cierpienie Niepokalanego Serca 
Maryi i Najświętszego Serca Jezusowego o godz. 
7.00. Msza w tej intencji o godz. 8.00. - podczas 
Mszy św. błogosławieństwo matek oczekujących 
narodzin dziecka.  

 6.12- II Niedziela Adwentu. Kolekta na potrze-
by parafii. Przed kościołem zbiórka na Fundusz 
Pomocy Kościołowi na Wschodzie. 

15 LISTOPADA SERDECZNIE ZAPRASZAMY : 

NA GODZ. 12.15. NA SUMĘ ODPUSTOWĄ. KAZANIA WYGŁOSI KS. DR MAREK PANEK 

ORAZ 

NA GODZ. 16.30. NA MSZĘ ŚWIĘTĄW INTENCJI KS. PIOTRA URODY Z OKAZJI URODZIN 
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Odwiedziny duszpasterskie 

Czwartek 19 listopada 2020 r. 
1. ul. Opolska 24 
2. ul. Opolska 22 
Piątek 20 listopada 2020 r. 
1. ul. Opolska 20 
2. ul. Opolska 18 
Sobota 21 listopada 2020 r. 
1. ul. Opolska 16 
2. ul. Opolska 14 
Niedziela 22 listopada 2020 r. 
1. ul. Opolska 12 
2. ul. Opolska 10 
Czwartek 26 listopada 2020 r. 
1. ul. Opolska 8 
2. ul. Opolska 6 
Piątek 27 listopada 2020 r. 
1. ul. Opolska 4 
2. ul. Opolska 2 
Sobota 28 listopada 2020 r. 
1. ul. Wrocławska 43 
2. ul. Wrocławska 41 
Niedziela 29 listopada 2020 r. 
1. ul. Wrocławska 39  
2. ul. Wrocławska 37  
Czwartek 3 grudnia 2020 r. 
1. ul. Wrocławska 35  
2. ul. Wrocławska 33  
Sobota 5 grudnia 2020 r. 
1. ul. Wrocławska 31  
2. ul. Wrocławska 29  
Niedziela 6 grudnia 2020 r. 
1. ul. Wrocławska 27  
2. ul. Wrocławska 25  
Czwartek 10 grudnia 2020 r. 
1. ul. Wrocławska 23 
2. ul. Wrocławska 21  
Piątek 11 grudnia 2020 r. 
1. ul. Wrocławska 19 
2. ul. Wrocławska 17 
Sobota 12 grudnia 2020 r. 
1. ul. Wrocławska 15 
2. ul. Wrocławska 13 
Niedziela 13 grudnia 2020 r. 
1. ul. Wrocławska 11 

2. ul. Wrocławska 9 
Czwartek 17 grudnia 2020 r. 
1. ul. Wrocławska 7 
2. ul. Wrocławska 5 
Piątek 18 grudnia 2020 r. 
1. ul. Wrocławska 3 
2. ul. Wrocławska 1 
Sobota 19 grudnia 2020 r. 
1. ul. Poznańska 24, 22, 20, 18 
2. ul. Poznańska 16, 14, 12, 10 
Niedziela 20 grudnia 2020 r. 
1. ul. Poznańska 8, 6, 4, 2 
2. ul. Poznańska 31, 29, 27, 25 
Niedziela 27 grudnia 2020 r. 
1. ul. Poznańska 23, 21, 19, 17 
2. ul. Poznańska 28, 26, 15, 13 
Poniedziałek 28 grudnia 2020 r. 
1. ul. Poznańska11 
2. ul. Poznańska 9 
Wtorek 29 grudnia 2020 r. 
1. ul. Poznańska 7 
2. ul. Poznańska 5 
Środa 30 grudnia 2020 r. 
1. ul. Poznańska 3 
2. ul. Poznańska 1 
Sobota 2 stycznia 2021 r. 
1. ul. Poznańska 96-30 
2. ul. Podmiejska 21-8 i ul. Lwowska 13-1 
Niedziela 3 stycznia 2021 r. 
1. ul. Kondziołowiec 51A-8 
2. ul. Gałczyńskiego (nieparzyste) 67-39C 
Poniedziałek 4 stycznia 2021 r. 
1. ul. Gałczyńskiego (nieparzyste) 37B-3F 
2. ul. Gałczyńskiego (parzyste) 68-4 
Wtorek 5 stycznia 2021 r. 
1. ul. Strażacka 42-1 
2. ul. Przybosia 29-3 
Środa 6 stycznia 2021 r. 
1. ul. Okopowa 11c-5A (nieparz.) i 8-2G (parz.) 
2. ul. Okopowa 52-10 (parzyste) 
Czwartek 7 stycznia 2021 r. 
1. ul. Reymonta 71J-55  
2. ul. Pochwacie 40D-10 i ul Polna 17A-1D 
Piątek 8 stycznia 2021 r. 

W związku z nasilającą się epidemią i obostrzeniami sanitarnymi w tym roku nie będzie Odwiedzin 
Kolędowych w tradycyjnej formie odwiedzania parafian z błogosławieństwem Bożym w ich miesz-
kaniach bądź domach. 
Zapraszamy jednak parafian, którzy według poniższego planu, mieliby Kolędę w danym dniu, na 
Eucharystię z błogosławieństwem kolędowym. Mszę św. w intencji parafian mieszkających na da-
nej trasie kolędowej, odprawi kapłan, który szedłby do nich z odwiedzinami. Zachęcamy do udziału 
w Mszach św. kolędowych oraz do wspólnej modlitwy. W dni powszednie będą one odprawiane o 
godz. 17.oo a w niedzielę o 16.30.         Duszpasterze 
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NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH 1.11  
7.30 – Za + Jana Sadło – w rocznicę śmierci, żo-
nę Sabinę, ich rodziców, synową Urszulę, zięcia 
Sławomira.  
9.30 – Za + męża Zdzisława Czyżnik, ++ rodzi-
ców Radowskich, Czyżników, 3 siostry, 5 szwa-
grów.  
11.00 – Za + męża Józefa Pawlik, córkę Beatę 
Kozieł, rodziców Anastazję i Ludwika Korzeniow-
skich, teściów oraz ++ z rodzin Korzeniowskich, 
Pawlik, Jucha, ++ Alicję i Wacława Błaszczyk i 
Franciszka Kwiatkowskiego, Władysławę i Mie-
czysława Korzeniowskich. 
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Za zmarłych zalecanych. 
19.30 – Za zmarłych zalecanych. 
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie wszystkich 
wiernych zmarłych 2.11 
6.30 – Za + Bogumiła Płocha, jego rodziców, 
Agnieszkę i Alojzego Szczypka, syna Franciszka, 
dusze w czyśćcu cierpiące. 
9.00 – Za ++ Franciszkę i Jana Olejnik, Annę i 
Henryka Macha, Klaudię Kaufold, ++ z rodzin 
Olejnik, Stykała, + babcię Mariannę Stykała.  
17.00 – Za zmarłych zalecanych.  
WTOREK 3.11 
6.30 – Za ++ Romana i Leokadię Dudzik, syno-
wą Teresę, Arnolda Reichman, Henryka Koczor, 
++ z pokrewieństwa Dudzik, Reichman, Piecho-
czek, Wierzgoń.  
17.00 – Za zmarłych zalecanych.  
17.00 – Za ++ Stanisławę i Tadeusza Pęcherka.  
ŚRODA – Wspom. św. Karola Boromeusza 4.11 
6.30 – Za Krystynę Gajda – w 1 rocznicę śmierci. 
17.00 – Za zmarłych zalecanych.  
17.00 – Za ++ Ewę Goik, Stefanię Leszczyńską, 
Marię Jędrzejczyk, Stanisława Dudek oraz ++ 
znajomych i przyjaciół.  
CZWARTEK – I czwartek miesiąca 5.11 
6.30 – W intencji powołań.  
17.00 – Za zmarłych zalecanych.  

17.00 – Za ++ rodziców Annę i Erwina Adam-
czyk, Jadwigę i Feliksa Pieter, ++ dziadków Mar-
tę i Henryka Kołeczko, Katarzynę i Pawła Adam-
czyk oraz ++ z pokrewieństwa.  
PIĄTEK – I piątek miesiąca 6.11 
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.  
17.00 – Za zmarłych zalecanych.  
17.00 – Za + Franciszka Stencel, żonę Zofię, syna 
Jana, Władysława Wala oraz ++ z rodziny Sten-
cel, Bronny.  
SOBOTA – I sobota miesiąca 7.11 
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie Nie-
pokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca Jezuso-
wego i zadośćuczynienie za grzechy własne, swo-
ich bliskich, naszej Ojczyzny i całego Świata. 
14.00 – Ślub  
17.00 – Za + Bożenę Szlezak, teścia Zygfryda, 
szwagra Gawła, bratową Jolantę, ++ dziadków z 
obu stron.  
17.00 – Za + Jana Zuchalskiego – w 10 rocznicę 
śmierci, jego rodziców i teściów.  
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 8.11 
7.30 – Za ++ rodziców Gertrudę Woźnica – w 4 
rocznicę śmierci, męża Rafała – w 44 rocznicę 
śmierci, Lidię i Otona Pękała oraz ++ z pokrew. 
Woźnica, Budziński i dusze w czyśćcu cierp.  
9.30 – Za + Jana Kania, brata Andrzeja, rodzi-
ców Józefinę i Józefa.  
11.00 – Za + Mirosława Jóźwiak, jego rodziców, 
brata Zbigniewa, Jana Ostrzołek – w rocznicę 
śmierci, żonę Irenę oraz + Kazimierza Gruca.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Artura 
Grabowskiego z okazji 50 rocznicy urodzin.  
16.30 – Za + Gertrudę Mołdrzyk, męża, rodziców 
z obu stron, wnuka Marka oraz ++ z pokrew.  
19.30 – Za + Ireneusza Kowalczyk – w rocznicę 
śmierci, Jana Kowalczyk oraz ++ z pokrewień-
stwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ROCZNICY PO-
ŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ 9.11 
6.30 – Za ++ członkinie i auksyliatorki LM Żeń-
skiego.  

INTENCJE MSZALNE 

9 
1. ul. Długa 17C-2 
2. ul. Asnyka 10-1 ul. Kasprowicza 12-1, Lecho-
nia 18-3, ul. Wierzyńskiego 8-4 i ul. Św. Kata-
rzyny od 8-5 
Sobota 9 stycznia 2021 r. 
1. ul. Staffa 36-20, ul. Leśmiana 31-18  
2. ul. Leśmiana 19-2 i ul Staffa 1-14 
Niedziela 10 stycznia 2021 r. 
1. ul. Pszczyńska 200A-130 
2. ul. Pszczyńska 124-76C 

Poniedziałek 11 stycznia 2021 r. 
1. ul. Równoległa 7-3 i ul. Pszczyńska 201-189D 
2. ul. Pszczyńska 187E-175E 
Wtorek 12 stycznia 2021 r. 
1. ul. Pszczyńska 173F-159H 
2. ul. Pszczyńska 157B-147F 
Środa 13 stycznia 2021 r. 
1. ul. Pszczyńska 145-119A 
2. ul. Pszczyńska 117C-77D 
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17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Ur-
szuli, Łucji, Andrzeja i Mariusza z okazji kolejnej 
rocznicy urodzin. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, MB Częstochow-
skiej, z podziękowaniem za 65 lat życia Haliny, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha 
Św., wsparcie w dalszej drodze do świętości, z 
prośbą o zdrowie i dobrych ludzi wokół siebie i z 
podziękowaniem za opiekę nad całą rodziną.  
WTOREK – Wsp. św. Leona Wielkiego 10.11 
6.30 – Za + Anastazję Grabarczyk – w 3 rocznicę 
śmierci, męża Alberta, córkę Joannę – w 12 rocz-
nicę śmierci, jej męża Antoniego, Pawła i Julię 
Szlosarek, Annę i Pawła Grzonka oraz ++ z po-
krewieństwa. 
17.00 – Za + Genowefę Cofalik, męża Ludwika, 
syna Bolesława, zięcia Pawła. 
17.00 – Za + Marię Złotek, rodziców Jana i Zofię, 
siostrę i brata.  
ŚRODA – Wspomnienie św. Marcina z Tours – 
Święto Niepodległości 11.11 
6.30 – Za ++ członków z Róży Męskiej. 
9.00 – Do Opatrzności Bożej w int. Ojczyzny. 
17.00 – Za + córkę Beatę Kozieł – w 8 rocznicę 
śmierci, męża Józefa Pawlik, rodziców, teściów, 
Alicję i Wacława Błaszczyk, Franciszka Kwiat-
kowskiego i dusze w czyśćcu cierpiące. 
CZWARTEK – Wspomnienie św. Jozafata 12.11 
6.30 – Za + Witolda Bąk, jego rodziców, teściów, 
dziadków z obu stron, siostrę Krystynę.  
17.00 – Za ++ Marię Machnik, męża Franciszka, 
syna Bernarda, zięcia Leona, wnuczkę Czesławę, 
wnuka Bolesława i Kazimierza Rozwora. 
17.00 – Za + Gertrudę Gajda, męża Pawła, synów 
Józefa, Leona, Jana, Pawła, córkę Agnieszkę, zię-
cia Franciszka, wnuków Jolantę, Bolesława, Szy-
mona. 
PIĄTEK – Wspomnienie św. Benedykta, Jana, 
Mateusza, Izaaka i Krystyna 13.11 
6.30 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej. 
6.30 – Za + Ludwika Ostrzołek, rodziców, 2 mę-
żów, syna Izydora, synową Marię, 2 mężów, ++ z 
pokrewieństwa, Pawła Kłapczyka, 2 żony, syna 
Stefana, córkę Halinę, męża Konrada, Emilię 
Chrobok, męża Alojzego, Mariana Skórskiego.  
17.00 – Za ++ Józefa i Dorotę Hojka.  
17.00 – Za ++ Annę i Wiktora Kołeczko, synów 
Franciszka i Józefa, synową Józefę, Martę i Jana 
Gajda, zięciów Krystiana i Bernarda, + Jerzego 
Majka. 
SOBOTA 14.11 
8.00 – Za ++ członkinie z róży Teresy Fajkis: Zy-
tę Potyka, Emmę Fajkis, Łucję Wojak, Agnieszkę 

Adamek, Agnieszkę Płonka, Helenę Kopertowski, 
Agnieszkę Kuzara, Elfrydę Bronny, Martę Dur-
czok, Eugenię Langosz, Marię Poloczek, Hilde-
gardę Szulik, Otylię Michalski.  
17.00 – Za + żonę Krystynę Pikuta, rodziców, 
mamę Zofię Wiśniewską.  
17.00 – Za ++ Cecylię i Karola Rączka, rodziców 
z obu stron, wnuczkę Sylwię, Gertrudę i Fran-
ciszka Zniszczoł, rodziców z obu stron, wnuka 
Grzegorza, chrześnicę Izabelę, Emilię i Francisz-
ka Brzoza, pokrewieństwo Kocur, Rączka, Znisz-
czoł, Penkała, Musiolik, Szotek, ++ księży, za-
konnice i zakonników, misjonarzy i misjonarki, 
nauczycieli oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – ODPUST ŚW. 
KATARZYNY 15.11 
7.30 – Za + Klarę Gładysz, męża Teodora, rodzi-
ców, teściów oraz ++ z rodziny Gładysz, Gajda, 
Piechoczek. 
9.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. w 
intencji Karoliny Podeszwa z okazji 18 rocznicy 
urodzin oraz błogosławieństwo dla całej rodziny.  
11.00 – Za + Dorotę Skowron, Wiktorię i Józefa 
Skowron, Adelę i Henryka Sztajnowskiego, ++ z 
rodziny Sztajnowskich, Wiśniewskich, Skowro-
nów, Jędrusików i dusze w czyśćcu cierpiące. 
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Donata i 
Doriana z okazji urodzin. 
16.30 – Do Opatrzności Bożej, w intencji Ks. Pio-
tra z okazji kolejnej rocznicy urodzin. 
16.30 – Za ++ rodziców Jadwigę i Bronisława 
Gałaszewskich, Witolda, Helenę, Artura, Jana i 
Mariannę Gałaszewskich, Jana i Aleksandrę 
Bartnik.  
19.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Zbi-
gniewa z okazji 60 rocznicy urodzin.  
PONIEDZIAŁEK 16.11 
6.30 – Za + męża Antoniego Reniec, ++ rodzi-
ców Alojzego i Lidię Kolarczyk, Feliksa, Marian-
nę Reniec, braci Stanisława, Czesława, Adama, 
bratową Marię, szwagrów Wojciecha, Ryszarda i 
Mariana, dziadków z obu stron, + Izydora Do-
bisz.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. 
w intencji Aleksandry Mazur z okazji 10 rocznicy 
urodzin.  



  SPES 
 

   LISTOPAD 2020 r. 

 

11 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Ireny 
Filip z okazji 71 urodzin oraz Przemysława Ku-
szek z okazji 23 urodzin.  
WTOREK – Wspomnienie św. Elżbiety Węgier-
skiej 17.11 
6.30 – Za ++ rodziców Zofię i Aleksego Najman, 
teściów Apolonię i Jana Tokarskich, ++ rodzeń-
stwo z obu stron, szwagrów Jana i Tadeusza, ++ 
z rodziny Zagrodnik i Tokarskich, ++ dziadków z 
obu stron.  
17.00 – Za + rodziców Tadeusza i Hildegardę 
Langer, Jana i Łucję Langer, Marię i Piotra Ocza-
dły, + Józefa Kania. 
17.00 – Za ++ Legionistów i Auksyliatorów – od 
prezydium Męskiego Legionu.  
ŚRODA – Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny 
18.11 
6.30 – Za + Alfreda Grabarczyk – w 10 rocznicę 
śmierci, ++ z pokrewieństwa.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji Ks. Pio-
tra z okazji urodzin – od III Zakonu Francisz-
kańskiego.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Da-
nuty z okazji 65 rocznicy urodzin.  
CZWARTEK 19.11 
6.30 – Za + Władysława Cholajda – od sąsiadów 
ul. Wrocławska 43.  
6.30 – Za ++ z rodziny Grabarczyk, Szlosarek, 
Śmietana, Mazur, Miłek, Kozielskich, Sycz, ++ 
chrzestnych, Teodora Ostrzołka, ++ z rodziny, 
Annę Gawełczyk, ++ z rodziny, ++ księży, nau-
czycieli i dusze w czyśćcu cierpiące, Ks. Wacława 
Basiaka i Ks. Anzelma Skrobola. 
17.00 – Za + Helenę, Emila, Kazimierza i Halinę 
Kopertowskich, Marię, Leona i Andrzeja Grygie-
rek oraz + Krystynę Kornas.  
PIĄTEK - Wspomnienie św. Rafała Kalinowskie-
go 20.11 
6.30 – Za + Władysława Cholajda – od sąsiadów 
z ul. Wrocławskiej 43.  
6.30 – Za + Stanisława Sitek, rodziców oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
17.00 – Za + Franciszka Sitko – w 7 rocznicę 
śmierci, żonę Jadwigę, rodziców, teściów, Różę 
Sitko, Gertrudę Uherek, Gizelę i Antoniego Bug-
doł, ++ z rodziny Sitko, Ostrzołek, Adamczyk.  
SOBOTA – Wsp. Ofiarowania NMP 21.11 
8.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Michała z 
okazji 30 rocznicy urodzin – od rodziców i babci.  

8.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
17.00 – Za + Stanisława Gajdzik, rodziców, brata 
Jerzego, Helenę i Franciszka Skucik, Eryka Pol-
nik, Agnieszkę, Franciszka i Alfreda Błatoń, ++ 
pokrewieństwa Kocur, Gajdzik i dusze w czyśćcu 
cierpiące. 
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRY-
STUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 22.11 
7.30 – Za + Reinholda Szymura, rodziców i te-
ściów oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
9.30 – Za + śp. Andrzeja Urbańskiego, ++ z ro-
dziny Cywińscy i Urbańscy.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Zofii z 
okazji 70 rocznicy urodzin.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA. 
16.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. w 
intencji Natalii z okazji kolejnej rocznicy ur.  
19.30 – Za + Annę Zacierka – w 8 r. śmierci, ro-
dziców z obu stron, 2 synów, ++ z rodziny.  
PONIEDZIAŁEK 23.11 
6.30 – Za + męża Józefa Fajkis – w 1 r. śmierci.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Kata-
rzyny z okazji 50 rocznicy urodzin. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Teresy z 
okazji 79 rocznicy urodzin. 
WTOREK – Wspomnienie św. męczenników An-
drzeja Dung-Lac i towarzyszy 24.11 
6.30 – Za + Czesława Turkowskiego – od sąsia-
dów z ul. Wrocławskiej 29.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji parafial-
nego chóru „Lira” oraz opiekuna Ks. Mateusza. 
17.00 – Za ++ Romana i Irenę Mazur.  
ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. KATARZYNY 
ALEKSANDYJSKIEJ 25.11 
6.30 – Za + Martę Goik, męża Ludwika, syna Ja-
na, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za + męża Helmuta Zok, rodziców Mak-
symiliana i Agnieszkę Skórka, babcię Marię, 
chrześnicę Joannę. Lidię Zarembik, dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za + syna Piotra Sowa – w 2 rocznicę 
śmierci, męża Józefa, ++ rodziców z obu stron.  
CZWARTEK 26.11 
6.30 – Za + Władysława Cholajda – od rodziny 
Falender.  
6.30 – Za + Władysława Cholajda – od Marianny 
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Falender.  
17.00 – Za + Annę Niećko – w 2 r. śmierci.  
PIĄTEK 27.11 
6.30 – Za + Władysława Cholajda – od rodziny 
Ostaniewicz.  
6.30 – Za + Władysława Cholajda – od chrześni-
cy Ilony. 
17.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1 rok 
po śmierci. 
SOBOTA 28.11 
8.00 – Za + Czesława Hojka – w kolejną rocznicę 
śmierci, ojca Jana.  
8.00 – Za + Czesława Pietrzak i Andrzeja Drąg – 
od sąsiadów z ul. Wrocławskiej 43.  
17.00 – Za + Otylię Michalską – w 8 rocznicę 
śmierci, męża Alojzego, Halinę i Leonarda Spa-
łek, Marię Dobrowolską, Stanisława Sitek oraz 
++ z pokrewieństwa.  
I NIEDZIELA ADWENTU 29.11 
7.30 – Za ++ Emila i Marię Urbańczyk, Antonie-
go Piszczek, dziadków z obu stron oraz ++ z po-
krewieństwa.  
9.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Andrzeja z 
okazji 50 rocznicy urodzin. 
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji małżon-
ków Czesławy i Jana z okazji 50 rocznicy ślubu 
oraz błogosławieństwo dla całej rodziny.  
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.30 – Za + Tadeusza Bareja, ++ rodziców, te-
ściów oraz ++ z rodzin Bareja, Karwowskich.  
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, 
Ap. 30.11 
6.30 – Za + Kazimierza Obracaj, rodziców, te-
ściów oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
6.30 – Za ++ Marię i Bolesława Niemczyk, Pela-
gię i Czesława Cnota, Reginę i Antoniego Słowik 
oraz ++ z rodzin Niemczyk, Myśliwiec, Cnota, 
Mołdrzyk. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji KGW, 
emerytów i rencistów oraz sprzątających kościół 
w listopadzie.  
WTOREK 1.12  
6.30 – Za + Huberta Lewandowskiego, ++ z ro-
dziny, za ++ Irenę i Józefa Rutkowskich.  
17.00 – Za + męża Henryka – w 20 r. śmierci, 
rodziców, teściów, ++ rodzeństwo z obu stron, 
++ z rodzin Sztymelskich, Przewodowskich.  
17.00 – Za + Jana Brzoza, żonę Krystynę, rodzi-
ców, teściów, rodzeństwo oraz ++ z rodziny.  

ŚRODA 2.12  
6.30 – Za + Mariana Okła i ++ z rodziny, dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
6.30 – Za + Krystynę Witczak, męża Józefa, bra-
tową Jarminę, jej męża, ++ z rodziny Witczaków 
i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za + Ernę Grzonka, męża Feliksa, syna 
Daniela, dziadków z obu stron, Henryka Śmieta-
na, + Sandrę, Agnieszkę Mrowiec, Eugeniusza 
Mstowskiego, żonę Janinę i dusze w czyśćcu cier-
piące.  
17.00 – Za + Jana Waleńczyk – w 10 rocznicę 
śmierci, ++ rodziców, dziadków oraz ++ z pokre-
wieństwa Marczyńskich, Waleńczyków.  
CZWARTEK – Wspomnienie św. Franciszka 
Ksawerego – I czwartek miesiąca 3.12 
6.30 – W intencji powołań.  
6.30 – Za + Edwarda Policht – od sąsiadów z 
Osiedla. 
17.00 Za + Janusza Grofik – w 2 rocznicę śmier-
ci, żonę Gertrudę, + Ryszarda Osdarty i dusze w 
czyśćcu cierpiące. 
PIĄTEK – Wspomnienie św. Barbary – I piątek 
miesiąca 4.12 
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.  
9.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji górni-
ków i ich rodzin. 
17.00 – Za ++ członków III Zakonu Franciszkań-
skiego oraz ++ z ich rodzin. 
SOBOTA – I sobota miesiąca 5.12 
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie Nie-
pokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca Jezuso-
wego i zadośćuczynienie za grzechy własne, swo-
ich bliskich, naszej Ojczyzny i całego Świata. 
8.00 – Za ++ rodziców Jadwigę i Bronisława Ga-
łaszewskich, Witolda, Helenę, Artura, Jana i Ma-
riannę Gałaszewskich, Jana i Aleksandrę Bart-
nik. 
17.00 – Za + Romana Smorzyk, rodziców z obu 
stron oraz ++ z pokrewieństwa.  
II NIEDZIELA ADWENTU 6.12 
7.30 – Za ++ rodziców z rodziny Jania, Michal-
czyk, ++ z rodzin, Ignacy, Kawecki, Kabut, Pogo-
rzelskich, Jasińskich i dusze w czyśćcu cierpiące. 
9.30 – Za ++ Pawła i Adelajdę Korus.  
11.00 – Za + Jana Piotrowskiego, rodziców z obu 
stron oraz ++ z pokrewieństwa.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Za + Ludwikę Niziołek – w rocznicę 
śmierci, męża Jana, żonę Genowefę, Jana, Sabi-
nę i Urszulę Sadło, Sławomira Jędrzejkiewicz 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
19.30 – Za + Alojzego Mazur, jego rodziców, 

dziadków oraz ++ z pokrewieństwa.  
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 Wielu z nas bardzo lubi duszpasterski styl 
i sposób przepowiadania takiego albo innego ka-
płana. Jedni lubią duchowość dominikańską, in-
ni jeżdżą na rekolekcje ignacjańskie, są tacy, któ-
rzy najlepiej przeżywają swoją wiarę w duchu 
wielkich świętych karmelitańskich czy w prosto-
cie św. Franciszka. Apokaliptyka jest jedną z ta-
kich dróg przeżywania swojej religijności, jed-
nym z sposobów mówienia o Bogu i przeżywania 

Jego obecności.  
Rzeczą znamienną jest to, że nurt ten obecny w 
Nowym Testamencie, pojawiał się w Starym 
Przymierzu w określonych, szczególnych okolicz-
nościach. Zazwyczaj pojawia się w okresach 
prześladowań wiary - tak było i w przypadku Bi-
blii. Szczególne nasilenie szykan nastąpiło w II w 
przed Chrystusem. W Palestynie Seleucydzi 
krwawo prześladowali Żydów, którzy nie przyj-

mowali kultury greckiej. Pojawiły się rebelie (np. 
Machabeuszy), ale też język apokaliptyczny mó-
wiący specyficznym stylem: wojen, prześladowań 
i ukrytych znaczeń, tajemniczych liczb (zbyt ry-
zykowne byłoby mówienie wprost – stąd język 
symboliczny). Walka o tożsamość, walka o wiarę 
(jak dobrze to znamy z naszej historii), koniecz-
ność podejmowania trudnych moralnie decyzji 
skutkuje pojawieniem się różnych stronnictw, 

różnie interpretujących 
Torę, i z tego powodu 
nie zgadzających się ze 
sobą co do sposobu 
walki z najeźdźcą (to 
wtedy pojawia się 

stronnictwo faryzeuszów). Do tej pory takie dyle-
maty rozwiązywano dzięki obecności proroków. 
To oni przywoływali i interpretowali wolę i pra-
wo Boże. Jednak w tym czasie proroków nie ma. 
Ci, którzy ukazywali obecność Pana Boga w hi-
storii Izraela i ją wyjaśniali, są już nieobecni. Czy 
zatem Bóg wycofał się z obecności w historycz-
nym czasie narodu Izraelskiego? Nurt apokalip-

Czym jest apokaliptyka 

„Wszyscy, według swych zadań i celów, mają miejsce w 

pięknie wszechświata.” 

Księdzu Piotrowi Urodzie życzymy, by wsłuchując się w 

Słowo Boże potrafił odczytywać i realizować wolę Bożą 

w codzienności. Duszpasterze, Parafianie i Redakcja 

 

„Modlitwa winna ogarniać wszystko, co składa się na 

nasze życie.” 

Paniom Krystynie Wali, Mariannie Czarnik oraz księdzu 

Piotrowi Urodzie życzymy, by potrafili w modlitwie po-

wierzać swoją codzienność Bogu, ufając Mu bezgranicz-

nie. Seniorzy.  

 

„Niech znana będzie wszystkim 

wasza wyrozumiała łagodność” 

Ks. Salezjaninowi Piotrowi Wali życzymy, aby Jezus pro-

wadził Go we wszystkich spotkaniach z ludźmi i umacniał 

Jego miłość. Duszpasterze, Parafianie i Redakcja. 

     

„O wiele łatwiej jest być bohaterem niż człowiekiem 

uczciwym” 

Księdzu Dorianowi Figołuszce życzymy, aby w swojej 

codzienności bohatersko walczył o miłość w najdrob-

niejszych czynach. Duszpasterze i Redakcja 

 

 

„Jeśli chcesz mieć udział w Królestwie Chrystusa, musisz 

żyć biorąc z Niego przykład.” 

Pani Marii Kurowskiej oraz księdzu Piotrowi Urodzie 

życzymy, by Chrystus był dla Nich wzorem życia i dro-

gowskazem w podążaniu drogą świętości. Chór „Lira”. 

 

„Życie ubogaca się każdym darowanym gestem miłości.” 

Pani Janinie Karnafał życzymy, aby nieustannie wzrastała 

w miłości, czyniąc swoje życie darem dla innych.  

  Żeński Legion Maryi. 

 

„Religia jest jak lampa płonąca w 

ciemnym pokoju naszych doświad-

czeń” 

Księdzu Piotrowi Urodzie oraz 

wszystkim Auksyliatorom, którzy obchodzą swoje urodzi-

ny lub imieniny w listopadzie życzymy, aby Chrystus –

Światłość świata, rozświetlał Ich drogę życia i dodawał 

siły w trudnych doświadczeniach codzienności. Męski 

Legion Maryi. 

 

„Modlitwa jest kluczem do życia w Chrystusie.” 

Julii Wasik, Kalinie Kucy, Karolinie Podeszwie i Wiolet-

cie Mróz życzymy wytrwałości w modlitwie oraz czerpa-

nia radości z każdego spotkania z Chrystusem.  

    Oaza z ks. Mateuszem 

Serdeczności 
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 Kiedy czytamy Ewangelię uderzają nas 
dwa odmienne stanowiska. Z jednej strony ist-
nieje zdecydowany sprzeciw wobec stawiania py-
tań o znaki: przyjście Chrystusa jest zupełnie nie 
związane z czasem historycznym – a stąd nie 
może być po prostu wyliczone z samej historii. 
Tam gdzie próbuje się to robić mija się po prostu 
z Chrystusem, który nie jest produktem ewolucji 
czy historii, ale kimś Innym. 
Tym, który otwiera bramy czasu i śmierci. Jedy-
ną odpowiedzią na pytanie o przyjście Chrystusa 
może być wezwanie: Czuwajcie. Oznacza to ni 
mniej ni więcej tylko to, że sam świat swoim po-
mysłem, postępem nie może (nie jest w stanie się 
zbawić). Nie zwalnia to nas z racjonalnego na-
mysłu nad polepszeniem świata, by żyło się na 
nim lepiej i by było sprawiedliwiej. Ale pomysł, 
że sami uczynimy ten świat lepszym (że dokona-

my zbawienia świata) jest czymś niemożliwym i 
prowadzi najczęściej do odhumanizowania świa-
ta (w imię zbawienia powstał komunizm i fa-
szyzm, a w historii jeszcze wiele podobnych ideo-
logii, także w ramach chrześcijaństwa, na przy-
kład utopijne wizje nadejścia Królestwa Bożego, 
które rozumiane było politycznie – wiemy jak 
ostatecznie umniejszały człowieka dla swojego 
celu). Tak zaplanowane, oparte na ekonomicz-
nych czy politycznych mechanizmach zbawienie 
człowieka, jest zbawieniem obozów koncentra-
cyjnych, a tym samym kresem człowieczeństwa. 
Z drugiej strony mamy dość szeroki wątek Tra-
dycji, która mówi o znakach poprzedzających 
przyjście Chrystusa. Wyjaśnia się to tym, że Je-
zus jest jednocześnie Bogiem (poza czasem, poza 
historią) i człowiekiem, który w konkretnym cza-
sie i historii jest zanurzony. I chociaż przyjście 
Mesjasza jest wyłącznie dziełem Boga, dla które-

go nie istnieją żadne historyczne odpowiedniki, 
dlatego nie da się go „wyliczyć”, to jednak Bóg 
zezwala na pewne jego znaki. 
Jakie są to znaki? Marek w 13 rozdziale wylicza: 
wystąpienie pseudomesjaszy, klęski wojen ogar-
niające cały świat, trzęsienia ziemi i głód, prze-
śladowanie chrześcijan, „ohyda spustoszenia” w 
świętym miejscu oraz powszechne głoszenie 
Ewangelii. 
Jak pogodzić z jednej strony coś co wymaga czu-
wania, duchowej otwartości z czymś co ma ściśle 
historyczną kalkulację – czy te dwie linie są do 
pogodzenia, czy się wzajemnie nie wykluczają. 
Papież Benedykt twierdzi, że są one do pogodze-
nia. Pierwszym aspektem najbardziej rzucającym 
się w oczy jest grupa znaków, którą można pod-
sumować za pomocą haseł: wojna-katastrofy-
prześladowanie wiary. Te znaki wskazują nie na 

jakiś szczególny punkt kulminacyjny, 
jakąś dojrzałość dziejową, która ozna-
czałaby gotowość przejścia ku końcowi 
istnienia świata, lecz oznacza upadek 
historii, jej niezdolność wobec tego, co 
Boże – opór świata uwypukla „tak”, któ-

re wobec świata wypowiada Bóg. Znaki te wska-
zują również na niezmienny stan tego świata, 
gdyż nieustannie rozrywany jest przez wojny i 
katastrofy i nic nie pozwala żywić nadziei, że ja-
kieś „poszukiwanie pokoju” mogłoby w zasadni-
czym stopniu zmienić charakterystykę ludzkiej 
natury. Oznacza to ni mniej ni więcej, że w każ-
dej epoce ludzie doświadczają wojen, krzywd, 
budzących strach wydarzeń, które określamy ko-
lokwialnie „końcem świata”. W tym kontekście 
już Św. Paweł mógł twierdzić, że dokonało się 
głoszenie Ewangelii całemu światu – a jednocze-
śnie pozostaje to ciągle otwartym zadaniem, jak 
długo żyją na tym świecie ludzie. 
Powtórne przyjście Chrystusa 
Przyjście Chrystusa można przekazać tylko obra-
zowo. Nowy Testament przejął różne obrazy ze 
starotestamentowych wyobrażeń Dnia Jahwe, 
które niosły jeszcze dawniejsze treści, oraz wyob-

Znaki końca czasu 

tyczny odpowiada w taki sposób: Bóg cały czas 
troszczy się o swój naród, ale obecny jest nie tyl-
ko w historii, a zatem nie tylko w realiach nasze-
go społecznego czy politycznego życia, On jest 
ponad tym. Obietnice Boga dotyczą nie historii, 
albo nie tylko historii ale czegoś więcej. Bóg 
obiecuje nam nie tyle dostatnie długie życie, ale 
coś co wykracza poza te wartości. Dlatego to ję-
zyk apokalipsy mówi do nas zniszczeniem histo-
rii. Żadne żywioły tego świata, żadne władze po-

lityczne czy ruchy społeczne nie mają tej władzy, 
którą ma Bóg, dlatego apokaliptyka ukazuje 
zniszczenie świata, mocarstw, potęg – o tym 
jeszcze trochę w kolejnym artykule. Nadzieja, 
którą daje Bóg, wykracza poza dobra doczesnego 
życia. Nurt ten zatem nie ma straszyć, lecz wzy-
wać do tej nadziei, która jest w Bogu, a nie w 
czynnikach politycznych, naukowych czy spo-
łecznych. ●  
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rażenia z kultów politycznych i z właściwych im 
liturgii. Taki obraz wskazuje, że przychodzi nie 
jakiś bóg małego stowarzyszenia ale Imperator 
całego świata. Z takiego punktu widzenia, możli-
wa staje się właściwa ocena symbolicznego języ-
ka kosmicznego Nowego Testamentu. Jest to ję-
zyk liturgii. Dla ówczesnego świata władca, a tym 
bardziej cesarz, jest szczytem widzialnego świa-
ta, kosmosu i punktem styczności z boskością. 
Dlatego dla ludzi w czasach których powstawały 
apokalipsy opis ten od razu sugerował przyjście 
władcy, kogoś kto rządzi – stąd używa się termi-
nów i obrazów z życia władcy: „wołanie” – tak 
jak władca zwołuje kogoś przed swoje oblicze ; 
„trąba”, która często była narzędziem, znakiem 
takiego zwołania. Przyjście Chrystusa przedsta-
wione jest w kontekście „żywiołów tego świa-
ta” (Ga 4,3.9;Kol 2,8.20, Mt 24,29j – 31; 2P 3,10 
i inne), On prawdziwe jest władcą świata, dlatego 
wszelkie żywioły tracą swą moc, już nie one 
„rządzą”. Dlatego nie można z elementów ko-
smicznych Nowego Testamentu wysnuwać 
przedstawienia przebiegu przyszłych wydarzeń -  
takie myślenie podąża błędną drogą. Paruzja jest 
wypełnieniem liturgii, w czasie której przychodzi 
Bóg, i liturgia jest Paruzją, która sięga do naj-
głębszych tajemnic świata ze względu na obec-
ność Boga. Liturgia i Paruzja dzieją się wśród nas 
– również teraz! To co przeżywamy w liturgii te-
raz, ma się również dokonać na końcu dziejów. 
Już teraz wzywa nas Bóg do jedności z Sobą, już 
teraz brzmią „trąby” wzywające nas do Boga, już 
teraz blednie słońce, księżyc i gwiazdy, a jednak 
dopiero jeszcze nadejdzie. 
Jezu mówił o swoim odejściu i przyjściu – ono 
dokonało się na krzyżu (odejście) i w zmartwych-
wstaniu (przyjście) ale przecież na krzyżu w 
otwartych ramionach Boga, dokonuje się jego 
przychodzenie do człowieka. To odchodzenie i 
przychodzenie dokonuje się ciągle pośród nas. 
Tym samym nie tylko liturgia wielkanocna, ale w 
ogóle Liturgia, jak i całe nasze przeżywanie ta-
jemnicy Paruzji, stają się zobowiązaniem, aby 
sama liturgia była przeżywana jako święto na-
dziei i obecności, ukierunkowane na Chrystusa. 
Tak jak Jezus odszedł przez Krzyż, by przygoto-
wać nam miejsce w domu Ojca, tak my niejako 
idąc za Nim mamy przygotować dla Niego miesz-
kania w świecie.  
Pojawienie się antychrysta 
W tym kontekście pojawia się wątek antychrysta, 
który u św. Pawła przedstawiony jest w porów-
naniu z wcześniejszymi prześladowcami Żydów: 
Antiochem Epifanesem i królem Tyru. U św. Ja-
na tym mianem określeni są fałszywi nauczyciele 

i to Jan wiąże ich pojawienie z bliskim końcem. 
Tyle, że nie chodzi tu o chronologię, ale o ducho-
wą bliskość końca. W Apokalipsie również anty-
chryst utożsamiony jest z prześladowaniem 
chrześcijan i dotyczy imperium rzymskiego. W 
każdej epoce przyjmuje on każdorazowo kontury 
danej epoki i trudno go zacieśnić do jednego tyl-
ko indywiduum, ale choć w wielu maskach, osta-
tecznie pozostaje tym samym dla każdego poko-
lenia. Już Gerho z Reichersbergu XII wieku pi-
sał, że należy go rozumieć alegorycznie a nie hi-
storycznie – każda epoka ma swojego antychry-
sta. Ale pisze również, że należy go rozumieć do-
słownie w tym znaczeniu, że każdy kto niszczy 
porządek i szerzy pomieszanie jest antychrystem. 
Sąd 
Podobnie jak samo przyjście ostateczne Chrystu-
sa wymyka się wysiłkom naszej wyobraźni, po-
dobnie ma się sprawa z Sądem. Kto będzie są-
dził? Bóg Ojciec (Tes 1,5)? Jezus (np. Mt 7,22)? A 
może Apostołowie (Mt 19,28)? Czy wreszcie 
święci (1 Kor 6,2)? Teksty przykładowo wymie-
nione, w różny sposób przedstawiają nam tego/
tych którzy będą sądzić. U św. Jana sąd ukazany 
jest jako już obecny w teraźniejszości, a jego 
uwieńczeniem będzie ten na końcu czasów „Kto 
gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma 
swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono 
to będzie go sądzić w dniu ostatecznym (J 
12,48). Jan nie ukazuje nam czegoś sprzecznego 
z innymi ewangelistami, ale to, że samo działanie 
Chrystusa z oddziaływaniem Jego słowa są roz-
dzielne, pomaga nam zrozumieć jak sądzi Bóg. 
Chrystus nikogo nie potępia. On sam jest jedy-
nym ocaleniem. Kto się Go trzyma, ten się znaj-
duje w kręgu ocalenia. To nie On sprowadza nie-
zbawienie, ale ono istnieje tam, gdzie człowiek 
pozostał z dala od Niego.  
Człowiek w wyniku śmierci wychodzi w niezasło-
niętą rzeczywistość i prawdę. Skończyła się gra 
pozorów życia, ukrywanie się w pozach i fikcjach. 
Człowiek jest tym, kim naprawdę jest. Na tym 
właśnie polega sąd, by odrzucić maski. Sąd jest 
po prostu samą prawdą, ujawnieniem się praw-
dy. Tą Prawdą jest Bóg. Prawda osądzająca i 
ostateczna może istnieć tylko wtedy, kiedy ma 
Boski charakter – a nie ferowany przez ludzkie 
opinie. Bóg jest Sędzią w takiej mierze, w jakiej 
On sam jest Prawdą, która stała się człowiekiem i 
która wyruszyła ku niemu, aby go zbawić. Ta 
Prawda szczególnego rodzaju: bycia umiłowa-
nym przez Prawdę. Dlatego tą eschatologiczną 
granicę życia wiecznego/potępienia człowieka, 
przekracza nie dopiero w śmierci, ale już w akcie 
wiary. Prawdziwa granica pomiędzy śmiercią a 
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 Pewien dziennikarz, prowadząc wywiad z 
papieżem Benedyktem, zadał mu następujące 
pytanie: „W swoim przemówieniu w Lizbonie 
Wasza Świątobliwość wyjaśniał, że podstawowe 
zadanie Kościoła dzisiaj polega na tym, aby ludzi 
uzdolnić do „patrzenia ponad rzeczami przedo-
statnimi i szukania rzeczy ostatnich”. Nauka o 
„sprawach ostatecznych” jest centralną treścią 
wiary. Traktuje o takich tematach jak piekło, czy-
ściec, antychryst, prześladowanie Kościoła w cza-
sach ostatecznych, powtórne przyjście Chrystusa 
i Sąd Ostateczny. Dlaczego w głoszeniu panuje 
tak uderzające milczenie na tematy eschatolo-
giczne, które przecież w przeciwieństwie do wie-
lu wewnętrznych „nieustannie aktualnych” ko-
ścielnych problemów są rzeczywiście natury eg-
zystencjalnej i dotyczą każdego?” Papież odpo-
wiedział: „To bardzo poważne pytanie. Nasze ka-
zanie, nasze przepowiadanie jest rzeczywiście w 
dużym stopniu jednostronnie nakierowane na 

tworzenie lepszego świata, podczas gdy rzeczywi-
ście lepszy świat prawie wcale nie jest wspomi-
nany. Tutaj musimy zdobyć się na rachunek su-
mienia. Oczywiście próbujemy się otworzyć na 
słuchacza i mówić to, co leży w zasięgu jego ho-
ryzontu. Naszym zadaniem jest jednak także 
przebijanie i rozszerzanie tego horyzontu, aby 
móc dostrzec to, co stanowi rzeczy ostateczne.” 
Te rzeczy to dla współczesnych ludzi trudny 
orzech do zgryzienia. Jawią się jako coś niereal-
nego. Ludzie chcieliby zamiast tego otrzymać 
konkretne odpowiedzi na teraz, na potrzeby co-
dzienności. Ale te odpowiedzi pozostają poło-
wiczne, jeśli nie pozwalają poczuć i jakoś rozpo-

znać, że wykraczamy poza to materialne życie, że 
jest i sąd, i łaska, i wieczność. Musimy więc zna-
leźć nowe słowa i sposoby, aby umożliwić lu-
dziom przebicie się przez barierę skończoności. 
Sprawy ostateczne nie są jakąś fatamorganą ani 
jakąś wydumaną utopią, lecz dotyczą konkretnej 
rzeczywistości. W rzeczy samej musimy być cią-
gle na bieżąco, bo Chrystus powiedział nam z 
najwyższą pewnością: Powrócę. To słowo stoi 
ponad wszystkim. Dlatego pierwotnie celebrowa-
no Mszę, będąc zwróconym w kierunku wschod-
nim, do przychodzącego powtórnie Pana, które-
go symbolizuje wschodzące słońce. Dlatego każ-
da Msza jest  wyjściem naprzeciw Przychodzące-
mu. W ten sposób równocześnie przyjście to jest 
antycypowane; my idziemy w Jego kierunku — i 
już teraz, antycypując, On przychodzi do nas. 
Ten eschatologiczny realizm jest urzeczywistnio-
ny w Eucharystii: Wychodzimy Przychodzącemu 
naprzeciw — a On przychodzi i już teraz antycy-

puje tę godzinę, która kiedyś będzie miała swoje 
ostateczne znaczenie. Powinniśmy tak to ująć, że 
wychodzimy naprzeciw ciągle już idącemu do 
nas Panu, wchodzimy w Jego przyjście — a przez 
to dajemy się włączać w większą rzeczywistość, 
która przekracza naszą powszedniość. Byłoby 
błędem szukanie w apokalipsie chronologicznego 
odpowiednika w historii ludzkości. Gdy jednak 
rozumie się to w alegorycznym, duchowym sen-
sie — że Pan ciągle jest Przychodzącym i że ciągle 
przygotowujemy się na ostateczne przyjście wła-
śnie wtedy, gdy powierzamy się Jego Miłosier-
dziu i sami dajemy się przez Niego formować — 
jest to prawdziwe. Pozwalać się kształtować 

Bać się czy nie bać końca świata? 

życiem przebiega właściwie nie w śmierci biolo-
gicznej, ale pomiędzy byciem razem z Tym, który 
jest Życiem, a izolacją, która to bycie razem od-
rzuca. Człowiek osądza samego siebie – ale nie 
jest to wybór jakiego dokonujemy kupując taki 
czy inny chleb – lecz wybór oparty  na naszej do-
tychczasowej relacji z Panem Bogiem. Prawda 
człowieka, która na sądzie staje się ostateczna, 
stanowi ową prawdę, jaka w całokształcie jego 
życia i jego dróg była tym, co nadawało zasadni-
czy kierunek jego istnieniu. Czy jednak człowiek 
wbrew sumie swoich decyzji nie może „rzucić” 
się w ramiona miłosiernego Ojca? Ocena tego 

jest wyłącznie sprawą Boga – tylko On zna ciem-
ne strony naszej wolności. Trzeba też pamiętać, 
że Jezus nie jest sam – stworzył bowiem wspól-
notę uczniów. Ciałem jest Kościół, którego On 
jest Głową a my członkami. Spotkanie z Chrystu-
sem dokonuje się przez spotkanie z tymi, którzy 
do Niego należą – w tym kontekście można zro-
zumieć, jaki sąd przeprowadzają święci – chodzi 
o naszą relację do Chrystusa przez ludzi, przez 
Kościół. W jakimś sensie sąd świętych, to rów-
nież ich świadectwo, które mnie motywuje, by 
kochać Boga i ludzi mocniej. ●  
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17 
przez Boże Miłosierdzie jako siłę sprzeciwiającą 
się brakowi miłosierdzia w świecie — jest przygo-
towaniem na to, że przyjdzie On sam i Jego Mi-
łosierdzie. Uderzające jest to, że wtedy, gdy sądzi 
się, że nadchodzi koniec, całość rozpoczyna się 
od nowa. Oznacza to, że Apokalipsa w tajemni-
czy sposób odzwierciedla ciągłe trwanie prześla-
dowań, a równocześnie nie mówi nam, kiedy i 
jak dokładnie ma przyjść odpowiedź i jak ukaże 
się nam Pan. Apokalipsa to nie jest książka nada-
jąca się do chronologicznych obliczeń. Ważne, że 
każdy czas znajduje się w bliskości Pana. Wła-
śnie my, tu i teraz, podlegamy sądowi Pana i po-
zwalamy, aby On nas sądził. Święty Bernard z 
Clairvaux podczas rozważań na temat podwójne-
go przyjścia Chrystusa — raz w Betlejem, drugi 
raz na końcu czasów — mówił o „medius adven-
tus”, o przyjściu pośrednim, poprzez które Chry-
stus ciągle na nowo wkracza w historię. Nie mo-
żemy ustalić, kiedy świat dojdzie do swojego 
końca. Chrystus sam mówi, że nikt tego nie wie, 
nawet Syn. Musimy jednak ciągle, być w pobliżu 
Jego przyjścia — i przede wszystkim, mimo prze-
ciwności być pewni, że On jest blisko. Równocze-

śnie powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że 
podlegamy Jego sądowi. Wiara w powtórne 
przyjście Chrystusa jest zatem odcięciem się od 
różnego rodzaju wiary w to, że człowiek sam sie-
bie może zbawić. Przez to odcięcie się chronimy 
właśnie to, co w nas najbardziej ludzkie. Co waż-
niejsze wiara w przyjście Chrystusa jest wiarą, że 
świat ostatecznie się dopełni, to znaczy stanie się 
sprawiedliwy, dobry – taki jakim zamierzył Go 
Bóg, takim za jakim tęsknimy. Nie wyniknie ono 
jednak z planującego ludzkiego rozumu, ale bę-
dzie dziełem niezniszczalnej miłości, która zwy-
ciężyła w Zmartwychwstałym. Wiara w powtórne 
przyjście Chrystusa jest wiarą w to, że na końcu 
Prawda będzie sądzić, a Miłość zwycięży. Ta na-
dzieja, która wykracza poza ten świat, daje wła-
ściwe miejsce naszemu rozumowi, który może 
wtedy racjonalnie skupić się na tym, co prze-
kształca naszą rzeczywistość - pozwala naszą hi-
storię przeżywać pozytywnie, a sama nadaje sens 
i wartość. Chrystus jest naszą żyjącą pewnością, 
że poza naszą historią, nadzieja ma spełnienie, a 
nasze ograniczone racjonalne działanie jest sen-
sowne. ●  

W związku z zapytaniem o publiczne inicja-
tywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, 
przypominamy, że chociaż główną formą 
przyjmowania Komunii w Polsce jest Komu-
nia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), 
to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzo-
ne przez Kościół formy miałyby być same z 
siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzesz-
ne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej 
kwestii przez prawo liturgiczne. 
Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest 
twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. 
na rękę, jest brakiem szacunku wobec Naj-

świętszego Sakramentu. Podobnie niespra-
wiedliwe jest ukazywanie osób przyjmują-
cych Komunię św. na rękę jako tych, którzy 
„winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założe-
niem, że czynią to bez uszanowania, którego 
domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryn-

tian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego 
fragmentu na przypomnienie o godnym i peł-
nym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale 
nadaje mu również wymiar duchowy, ukazu-
jąc że niegodnym jest przyjmowanie Komu-
nii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A, r. 
7). Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, 
czego się nie godzi czynić, a tymczasem Ko-
ściół w swoim prawie uznaje za „godny” za-
równo jeden, jak i drugi sposób przyjmowa-
nia Komunii. Potępiając jeden z godziwych 
sposobów przyjmowania Komunii św., wpro-
wadza się nieład i podział w rodzinie Kościo-

ła. 
Nie można też stwierdzić, iż Komunia św. na 
rękę jest sama z siebie profanacją. W ten 
sposób zarzucałoby się Stolicy Apostolskiej, 
która dopuszcza Komunię na rękę, że akcep-
tuje profanację (por. Mszał Rzymski, OWMR 

Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego  

i Dyscypliny Sakramentów KEP 
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161, rzymska instrukcja Redemptionis Sacra-
mentum nr 92). Tymczasem faktyczna profa-
nacja Eucharystii to czyn „mający znamiona 
dobrowolnej i poważnej pogardy okazywanej 
świętym postaciom” (instr. Redemptionis Sa-
cramentum 107, por. KPK kan. 1367). Nie 
można więc zarzucać profanowania Euchary-
stii osobom, które z różnych powodów pra-
gną przyjąć z wiarą i czcią Komunię św. na 
rękę, zwłaszcza w okresie pandemii. 
Przypominamy także wszystkim szafarzom 
Komunii, zwyczajnym i nadzwyczajnym, że 
są oni zobowiązani do przestrzegania prawa 
liturgicznego, które stanowi, że kiedy nie ma 
niebezpieczeństwa profanacji, nie można ani 
zmuszać, ani zabraniać Komunii w jednej czy 
drugiej formie (por. Redempt. Sacr. nr 12). 
Szafarze nie mogą twierdzić, że samo udzie-
lenie Komunii na rękę stanowi niebezpie-
czeństwo profanacji, jeśli wierny z wiarą i 
szacunkiem prosi o tę formę Komunii. Prawo 
oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej 
należy do Stolicy Apostolskiej i dopóki ona 
uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób 
udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie 
powinien tego sposobu potępiać. Kto zaś to 
czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie 
Kościoła. Może się natomiast zdarzyć, że w 
okresach nadzwyczajnych, jak np. trwająca 
epidemia, biskupi na swoim terenie tymcza-
sowo zawężą obowiązujące prawo (por. List 
kard. Saraha z 3 września br.), czemu należy 
być zawsze posłusznym, aby zachować w Ko-
ściele pokój, o który modlimy się we Mszy 
przed samą Komunią. 
Niech szafarze udzielający Komunii na rękę 
poczuwają się do szczególnie wielkiej dbało-

ści o cześć wobec Najśw. Sakramentu, zwra-
cając uwagę na to, aby przy Komunii nie do-
puścić do gubienia okruszyn Hostii. W tym 
celu powinni dbać o jakość stosowanych do 
Mszy hostii, z wielką uwagą dbając o to, aby 
się nie kruszyły i nie pozostawiały na dło-
niach wiernych okruszyn. Warto też przypo-
mnieć za Mszałem, że „ilekroć przylgnie do 
palców jakaś cząstka Hostii, zwłaszcza po ła-
maniu Chleba i Komunii wiernych, kapłan 
powinien otrzeć palce nad pateną, a jeśli to 
konieczne, obmyć je. Ma również zebrać 
cząstki znajdujące się poza pateną” (OWMR 
278). Kongregacja ds. Nauki Wiary w 1972 r. 
wyjaśniła, że „zasadniczo otarcie palców nad 
pateną powinno wystarczyć. Ale mogą się 
zdarzyć i takie przypadki, w których koniecz-
na jest ablucja palców, jeśli np. wyraźnie wi-
doczne partykuły pozostaną przyklejone do 
palców z powodu pocenia się” (dekl. De frag-
mentis eucharisticis). Jeśli kapłani są zobo-
wiązani do sprawdzenia, czy na dłoniach nie 
pozostały okruszyny Hostii (OWMR 278), 
podobnie powinni postępować wierni. Dlate-
go ci, którzy z uzasadnionych powodów pro-
szą o Komunię na rękę, zaraz po spożyciu 
Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć 
dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą wi-
doczną okruszynę, która mogła oderwać się 
od Hostii. 

 
Bp Adam Bałabuch 

Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i 
Dyscypliny Sakramentów 

Konferencji Episkopatu Polski 
Warszawa, 3 października 2020 r. 

 

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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 Idąc w procesji, dbamy o zachowanie odstępu między osobami przystępu-
jącymi do Komunii Świętej. 

 Przed przyjęciem Komunii, kto może, powinien przyklęknąć na prawe ko-
lano, aby oddać cześć Panu Jezusowi. 

 Następnie w postawie stojącej podchodzimy do udzielającego Komunii 
Świętej. 

 Wystawiamy na wysokości piersi lewą rękę a prawą dłoń kładziemy pod 
nią. (zdjęcie nr 1) 

 Kiedy już udzielający Komunii szafarz, położy nam Hostię na lewej dłoni 
(zdjęcie nr 2), jeśli jest na to miejsce, możemy odejść jeden lub dwa kroki 
w bok, aby ze spokojem zdjąć maseczkę i przyjąć Pana Jezusa.  

 Nie wolno robić półobrotu i spożywać Pana Jezusa w drodze powrotnej. 
Robimy to na oczach szafarza. (zdjęcie 4) 

 Po zdjęciu maseczki, prawą ręką chwytamy delikatnie Pana Jezusa i wkła-
damy Go do ust. (zdjęcie 3) 

 Dokładnie oglądamy dłoń, aby sprawdzić, czy nie pozostały na niej okru-
chy Hostii. Jeśli tak, spożywamy Je. 

 Wracamy na miejsce i pozostajemy w postawie modlitewnej. 



 

 

 


