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 Gdy Jan chrzcił wodą, zmywał ludziom 
łuski z oczu, żeby przejrzeli i 
zobaczyli Tego, na którego 
wskazywał — Jezusa. W ten 
sposób też wskazał wszyst-
kim matkom i ojcom 
chrzestnym, kim mają być: 

Drogowskazem. Warto 
chyba by każ-
dy z nas zadał 
sobie pytanie 
Czy  moje ży-
cie wskazuje 
na Jezusa? 

 Bóg nie chce posłać nam swego Syna, 
Jezusa, w postaci jakiegoś megareflektora, 
który by wszystkich nas oślepił i powalił na 
kolana. Ponieważ tak właśnie mają się spra-
wy, potrzeba - to znaczy Bóg potrzebuje - 
świadków takich jak Jan, rów-
nież dzisiaj. Bóg chcąc przyjść 
do ludzi, jest zdany na tych, 
którzy przygotowują drogę. 

Przygoto-
wanie to 
niekoniecznie musi wyglą-
dać tak spektakularnie jak 
za czasów proroka pusty-
ni: Jana. Może być bardzo 
niepozorne: na przykład 

przekazanie komuś książki, która w swoim 
czasie dodała mi otuchy, a teraz pilniej niż ja 
potrzebuje jej ktoś inny, albo polecenie ko-
muś małego klasztoru, w którym moja dusza 
odzyskała spokój i w którym obecność Boga 

była tak bardzo wyczuwalna. 
Może to być też zwykła rozmo-
wa o sprawach duszy, o we-
wnętrznych niepokojach i wąt-
pliwościach, może to być ba-
nalny gest dobroci czy niezo-

bowiązujący uśmiech.. Bóg zna wiele dróg, 
aby przekazać nam swoje Boskie słowo i 
zbawczo nas poruszyć przez innych. Ale zdaje 
się na nas, żeby zwrócić uwagę na swoją wie-
loraką obecność pośród nas.  

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świa-

dectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on 

światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości.    J 1, 6 – 8. 19 – 28 

III NIEDZIELA  

ADWENTU 

17 grudnia 2017 r.  

Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grze-

chów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i 

przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan.  Mk 1, 1-8 

II NIEDZIELA  

ADWENTU 

10 grudnia 2017 r.  

 Jezus był pewien: koniec świata jest 
bliski. Fragment mowy o zburzeniu Jerozoli-
my i swoim ponownym przyjściu zakończył 
słowami: „Zaprawdę, powia-
dam wam: Nie przeminie to 
pokolenie. aż się to wszystko 
stanie". Czy się pomylił? Prze-

cież  świat 
trwa nadal, 
do dziś. Nie 
rozumiemy tego do końca. 
A jednak właśnie te słowa 
Jezusa, które przytacza tu 
Marek, przenika jakaś nie-

zwykła pasja. To ona przekonuje mnie o po-
trzebie czujności bardziej niż wszystkie moż-
liwe terminy rzeczy ostatecznych. Ta właśnie 

pasja ożywiająca Jezusa, gdy 
chce nas ostrzec przed gnu-
śnością, brakiem czujności. 
Gdy czuję się znużony i 
„śpiący”, chciałbym wciąż sły-
szeć słowa, które Jezus wypo-
wiada ze świętą pasją: 

„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan 
przyjdzie”, i: „.Niebo i ziemia przeminą, ale 
słowa moje nie przeminą”.  

I NIEDZIELA  

ADWENTU 

3 grudnia 2017 r.  

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

cy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was 

śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!»  Mk 13, 33-37 
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Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znala-

złaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, które-

mu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem 

Najwyższego.   Łk 1,26 – 38 

IV NIEDZIELA ADWENTU 

24 grudnia 2017 r. 

 Podobnie jak Maryja możemy wszystkiego oczekiwać od Boga, chociaż niejedno prze-
mawia przeciwko temu. Podobnie jak Ona możemy pozwolić odnaleźć się przez Niego. Ma-
ryja nie miała w tym żadnego udziału. Była po prostu otwarta na plany, jakie Bóg miał 
względem Niej. Pozwoliła coś z sobą zrobić. I nie stało się z Nią nic innego, niż dzisiaj  może 
stać się z nami: wiara nie jest żadnym określonym uczuciem, lecz czymś, co może mnie 
„ruszyć z miejsca”. 

Na początku było Słowo, a Sło-

wo było u Boga, i Bo-

giem było Słowo. Ono 

było na początku u 

Boga. Wszystko przez 

Nie się stało, a bez 

Niego nic się nie stało, co się 

stało.    J 1, 1-3 

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA 

25 grudnia 2017 r. 

 Pieśni pochwalne o przyszłej wielkości 
tego Dziecięcia, a zamiast tego ubóstwo i 
ucieczka. Anielskie śpiewy i drogocenne da-
ry, a później prześladowanie i haniebna 
śmierć. Stanowcze odpieranie wszystkich 
niewiarygodnych wieści, a mimo 
wszystko trwanie w niezłomnej wie-
rze. Od początku Święta Rodzina szła 
kamienistą drogą. Dowodzi ona, jak 
wielkie brzemiona może nieść rodzi-
na, mimo świadomości że jest prowa-
dzona przez Boga. Są w nas takie wy-
obrażenia, które snują obraz o Bogu i 
bezkonfliktowym życiu Świętej Rodzi-
ny, chociaż na ten temat można w Biblii zna-
leźć zaledwie kilka słów. Przedstawiamy tę 

r o d z i n n ą 
harmonię 
w najpięk-
niejszych barwach. Jak ma się do tego od-
nieść rodzina, której grozi rozbicie? Kto po-

wie bezradnemu mężczyźnie, 
zgorzkniałej kobiecie i zagubione-
mu dziecku, że jeden z członków 
Świętej Rodziny przyjął na swe ra-
miona również ich cierpienie i po-
niósł je na miejsce stracenia, gdzie 
doznał męki - mało romantycznej 
śm.? W tej rodzinie, przeżywającej 
swoje trudności, mieści się nadzie-

ja, dla każdej, nawet najbardziej obarczonej 
trudnościami rodzinie i małżeństwie. 

 A gdy wypełnili wszyst-

ko według Prawa Pańskiego, 

wrócili do Galilei, do swego 

miasta – Nazaret. Dziecię zaś 

rosło i nabierało mocy, na-

pełniając się mądrością, a ła-

ska Boża spoczywała na Nim.  

   Łk 2, 22 – 40 

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: 

JEZUSA, MARYI, JÓZEFA 

31 grudnia 2017 r. 

Gdy mówimy: jest Boże Narodzenie, wtedy mówimy: Bóg 
wypowiedział do świata swoje ostateczne, najgłębsze, naj-
piękniejsze Słowo w Słowie, które stało się ciałem, Słowo, 
które nie może już nigdy zostać cofnięte, gdyż to sam Bóg 
jest na świecie. A Słowo to znaczy: kocham cię, świecie i 
człowiecze  
 Wszystkim parafianom łaski spotkania  ze Słowem 

Wcielonym  życzą Duszpasterze i Redakcja 
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Listopad w naszej parafii 
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CHRZTY: 
Michał Biernacki  
Maksymilian Marek Górecki  
Maria Rita Janczura 
Julian Kozłowski  
Wojciech Franciszek Matusik  
Natalia Wiktoria Niemirowska  

POGRZEBY: 
Bożena Górniak   38 lat 
Anastazja Grabarczyk  96 lat  

 23 listopada 2017 r. w Zespole 
Szkól nr 1 odbył się finał re-
jonowy XXIII Konkursu 
W i e d z y  B i b l i j n e j . 
 Wspaniale spisali się 
w nim nasi młodzi parafia-
nie - Daniel Mielech z klasy VI, SP nr 1, 
który zajął IV miejsce, i Błażej Mirosław z 

klasy VI SP nr 19, który zajął I miejsce.  

 W styczniu 2018 r. 
Błażej weźmie udział w fi-
nale diecezjalnym w Kato-
wicach. Gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów! 

 Katechetki Emilia, Iwona i Sylwia 

KONKURS  

BIBLIJNY 

 W sobotę 11 listopada 2017r. w Hali 
Omega w jastrzębskim MOSiR-rze roze-
grany został Dekanalny Etap Ogólnopol-
skiego Turnieju Piłki Halowej Ministran-
tów. 

 W rywalizacji wzięło udział łącznie 
18 zespłów z 7 parafii naszego dekanatu 
Jastrzębie-Górne podzie-
lonych na 3 kategorie 
wiekowe. Sportowa rywa-
lizacja wyłoniła następu-
jących zwycięzców, którzy 
wezmą udział w wiosen-
nym diecezjalnym etapie 
rozgrywek: 

W kategorii ministranci (klasy 1-6 SP) – 
parafia Świętych Apostołów Piotra i Paw-
ła z Bzia Zameckiego; 

W kategorii lektorzy młodsi (klasa 7 SP 
oraz 1-2 gimnazjum) - parafia Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła z Bzia Zamec-

kiego; 

W kategorii lektorzy starsi (szkoły ponad-
gimnazjalne) – parafia Miłosierdzia Bo-
żego. 

 Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 
puchary ufundowane przez Ks. Dziekana 
Andrzeja Szostka. 

 Ministranci z naszej 
parafii św. Katarzyny zajęli 
trzecie miejsce w kategorii 
lektorzy młodsi, pokonując 
w rzutach karnych drużynę z 
parafii Świętego Brata Alber-
ta. 

 Gratulujemy i dziękujemy za spor-
towe emocje oraz życzymy powodzenia w 
etapie diecezjalnym! 

Dekanalny duszpasterz służby liturgicz-
nej, ks. Piotr Uroda.  

MINISTRANCKIE 

ROZGRYWKI 

PIŁKARSKIE 
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 3.12- I Niedziela Adwentu. Niedziela 
Trzeźwości. Kolekta na potrzeby parafii. 
 4.12 – poniedziałek. Wspomnienie św. 
Barbary. Msza w intencji Górników i ich 
Rodzin o godz. 9.00. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy  parafian z ul. Poznań-
skiej 17, 19, 21, 23 po Mszy św. wieczornej  
 6.12- środa. Wspomnienie dowolne św. 
Mikołaja biskupa. Biblioteka parafialne 
czynna od godz. 17.00 w Domu Parafial-
nym. 
 7.12 – czwartek. Wspomnienie św. Am-
brożego, biskupa i doktora Kościoła.  
 8.12 – piątek. Uroczystość Niepokalane-
go Poczęcia NMP. Msze św. o godz. 6.30, 
9.00  i 17.00. Msza św. w intencji Dzieci 
Maryi o godz. 17.00. Adwentowy Dzień 
Skupienia dla Legionu Maryi o godz. 

11.oo. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Poznańskiej 17, 19, 21, 23 
po Mszy św. wieczornej 
 9.12- sobota. Roraty dla dorosłych o 
godz. 8.00. 
 10.12- II Niedziela Adwentu. Kolekta na 
potrzeby parafii. Przed kościołem zbiórka 
na Fundusz Pomocy Kościołowi na 
Wschodzie. 
 11.12- poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapraszamy  parafian z ul. 
Poznańskiej 25, 27, 29, 31 po Mszy św. 
wieczornej.  
 12.12- wtorek. Katecheza dla rodziców 
dzieci z klasy III A z SP nr 19. 
 13.12 – środa. Wspomnienie św. Łucji, 
dziewicy i męczennicy. Msza św. w int. 
czcicieli MB Fatimskiej o godz. 6.30. 

6 

Co czeka nas w grudniu 

ROCZKI: 
Bartosz Mikołaj Bednarek 
Karolina Czermak 
Maciej Piotr Leliński 
Mikołaj Sylwester Sochacki 
 
18 UR.Y: 
Anna Buba 
Katarzyna Dulemba 
Urszula Idzikowska 
Patryk Kudosz 
Alan Kuczyński 
Aleksandra Nidecka 
Anna Langosz—Nowak 
Nicola Rytel 
Anna Stachoń 
Magdalena Wąsik 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
20 rocznica 
Żaneta i Krzysztof Chmielewscy 

25 rocznica 
Danuta i Wiesław Bieniek 
30 rocznica 
Barbara i Ryszard Sypniewscy 
35 rocznica 
Elżbieta i Andrzej Gorczyca 
40 rocznica 
Wiesława i Henryk Orlińscy 
45 rocznica  
Mariann i  Czesław Bania 
Józefa i Gerard Bernaccy 
Elżbieta i Zbigniew Rutkowscy 
Jadwiga i  Samborscy 
Krystyna i Jan Wojtas 
50 rocznica 
Maria i Krzysztof Byczek 
Elżbieta i Henryk Fajkis 
Krystyna i Franciszek Kozakiewicz 
Maria i Edward Policht 
Stanisława i Piotr Waga 
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 14.12 - czwartek. Wspomnienie św. Jana 
od Krzyża prezbitera i doktora Kościoła. 
Katecheza dla rodziców dzieci z klasy III 
B z SP nr 19. 
 15.12- piątek. Roraty dla młodzieży o 
godz. 17.oo. Do sprzątania kościoła zapra-
szamy  parafian z ul. Poznańskiej 25, 27, 
29, 31 po Mszy św. wieczornej.  
 16.12- sobota. Roraty dla dorosłych o 
godz. 8.00. Odwiedziny chorych od godz. 
9.00. Nauka dla Rodziców i Rodziców 
chrzestnych o godz. 15.30 w Domu Para-
fialnym. 
 17.12- III Niedziela Adwentu, zwana 
Niedzielą Radości (Gaudete) Rozpoczyna-
my drugą część Adwentu – bezpośrednie 
przygotowanie do Uroczystości Narodze-
nie Pańskiego. Kolekta na potrzeby re-
montowe parafii. 
 18.12- poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy  parafian z ul. Poznań-
skiej 1 po Mszy św. wieczornej. 
 20.12 –środa. Biblioteka parafialna 
czynna od godz. 17.00 w Domu Parafial-
nym. 
 22.12- piątek. Roraty dla młodzieży o 
godz. 17.oo. Do sprzątania kościoła zapra-
szamy  parafian z ul. Poznańskiej 1 po 
Mszy św. wieczornej. Okazja do spowiedzi 
od godz. 15.oo do 19.oo. 
 23.12- sobota. Roraty dla dorosłych o 
godz. 8.00. Okazja do spowiedzi od godz. 
9.oo do 13.oo i od godz. 14.oo do 21.oo. 
 24.12 – IV Niedziela Adwentu. Nie ma 
Mszy św. o godz. 19.30. Wigilia Bożego 
Narodzenia. Spowiedź do godziny 15.00. 
O godz. 23.30 czuwanie przed Pasterką 
przygotowane przez Oazę. Msza św. Pa-
sterzy o godz. 24.oo. W czasie Pasterki 
kolekta przeznaczona na Fundusz Ochro-
ny Życia 
 25.12 – poniedziałek. Uroczystość Naro-
dzenia Pańskiego. Nie ma Mszy św. o 
godz. 19.30. 
 26.12- wtorek. Święto św. Szczepana, 
pierwszego męczennika. Kolekta przezna-
czona na Wydział Teologiczny UŚ. Chrzty 

o godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o 
godz. 16.30. 
 27.12- środa. Święto św. Jana Apostoła.  
 28.12- czwartek. Święto św. Młodzian-
ków męczenników. Błogosławieństwo 
dzieci z okazji św. Młodzianków na Mszy 
św. o godz. 9.oo. Msza św. w intencji Koła 
Gospodyń, emerytów, rencistów i sprzą-
tających kościół w grudniu o godz. 17.00.  
 29.12- piątek. O godz. 17.00 Msza św. za 
zmarłych w 30 dzień i I rocznicę po 
śmierci. Do sprzątania kościoła zaprasza-
my  parafian z ul. Poznańskiej 3 po Mszy 
św. wieczornej. 
 31.12- niedziela. Święto św. Rodziny. 
Roczki o godz. 12.15. Nie ma Mszy św. o 
godz. 19.30. Nabożeństwo na zakończenie 
roku 2017 o godz. 16.00. Msza św. z rocz-
nym sprawozdaniem o godz. 16.30. Ko-
lekta na potrzeby parafii. 
 1.01 -poniedziałek. Uroczystość Świętej 
Bożej Rodzicielki Maryi. Światowy Dzień 
Modlitw o Pokój. Kolekta przeznaczona 
na WŚSD w Katowicach.  
 2.01- wtorek. Do sprzątania kościoła za-
praszamy  parafian z ul. Poznańskiej 5 po 
Mszy św. wieczornej. 
 3.01 – środa. Biblioteka parafialna czyn-
na od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
 4.01 – I czwartek miesiąca. O godz. 6.30 
Msza św. w intencji powołań. Do sprząta-
nia kościoła i kaplicy zapraszamy  para-
fian z ul. Poznańskiej 5 po Mszy św. wie-
czornej. 
 5.01- I piątek miesiąca. Msza św. w in-
tencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Msza 
św. dla młodzieży o godz. 18.00 
 6.01- Uroczystość Objawienia Pańskie-
go. Misyjny Dzień Dziecka. Porządek 
Mszy św. jak w niedzielę. Kolekta prze-
znaczona jest na misje.  
 8.01- niedziela. Święto Chrztu Pańskie-
go. Kolekta przeznaczona jest na potrzeby 
parafii. 

7 
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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 

wszystkim Auksyliatorom, którzy obchodzą swoje 

imieniny lub ur.y w grudniu, życzymy wiary, która na-

daje sens ludzkiemu życiu i umacnia w walce o do-

bro. 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 umoc-

nieniem w trudach dnia codziennego.  

    Żeński Legion Maryi. 

 

„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 swo-

im postępowaniem podtrzymywały Chrystusowe 

światło w świecie. Seniorzy  

„ 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”. 

 

„To Pan zapragnął Cię mieć dla 

Siebie, a być dla Niego znaczy 

być dla innych.” 

Ks. Andrzejowi Sacherowi życzy-

my, by świadomość bycia wybranym przez Pana mo-

bilizowała Go do czynienia ze swojego życia daru 

dla innych. Duszpasterze, Parafianie i Redakcja. 

 

„Kto zna innych ludzi jest mądry, ale ten, komu uda 

się poznać samego siebie, jest bez wątpienia naj-

mądrzejszy” 

Magdzie Wąsik życzymy, by w drodze poznawania 

siebie towarzyszyła Jej miłość Jezusa, który pozwa-

la znieść słabości i dobrze wykorzystać talenty.  

Oaza z ks. Stefanem. 

Serdeczności 

Roraty— poniedziałek, wtorek o godz. 17.00.  

  środa, czwartek, piątek 6.30 

Roraty dla młodzieży—piątek o godz. 17.00 

Roraty dla dorosłych—sobota o godz. 8.00 
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I NIEDZIELA ADWENTU 3.12  
7.30– Za + Mariana Okła – w 1 r. śm.  
9.30– Do O. B., z podz. za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę, 
zdrowie i dary Ducha Św. w int. Aleksandry 
Nideckiej z ok. 18 r. ur. 
11.00– Do O. B., z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo, opiekę i zdrowie w int. córek Karoliny i 
Jowity z ok. kolejnych ur. 
12.15 – W INT. PARAFIAN.  
16.30– Za ++ Jana Kiełkowskiego – w r. śm., 
żonę Bronisławę, syna Ireneusza, Marię i An-
toniego Rduch, Annę i Karola Kiełkowskich, 
Ewalda Rducha oraz ++ z pokrewieństwa.  
19.30– Za + Alojzego Mazur – w 2 r. śm., ++ 
z pokrewieństwa Mazur, Drzewiecki.  
PONIEDZIAŁEK – Wsp. św. Barbary 4.12  
6.30– Za ++ Stefanię i Józefa Deptuła, To-
masza Sędrowskiego, żonę Antoninę, córkę 
Krystynę, Mariana Szwelickiego oraz ++ z 
pokrewieństwa. 
9.00– W INT. GÓRNIKÓW I ICH RODZIN.  
17.00– Do O. B. z podz. za odeb. łas., z proś-
bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdro-
wie w int. Krystyny z ok. 75 ur.  
WTOREK 5.12  
6.30– Za + Alfreda Adamek – w r. śm., żonę 
Krystynę, rodziców z obu stron oraz ++ z po-
krewieństwa.  
17.00– Za + Władysława Ługowy, rodziców, 
teściów i dziadków z obu stron.  
17.00– Za + męża Stanisława Gozdalskiego 
oraz ++ rodziców z obu stron.  
ŚRODA 6.12  
6.30– Za + Mirosława Bezucha – w r. ur., 
Romana Bezucha, Stefanię Lisikiewicz, Hen-
ryka Chodzińskiego oraz ++ z pokrew. i du-
sze w czyśćcu cierp.  
17.00– Za ++ Irenę Hyba, Teresę Hyba, Bo-
gumiłę Pieszko od sąs. z ul. Wrocławskiej 15. 
17.00– Za + Janusza Sikora – w 2 r. śm., ro-
dziców, teścia oraz ++ z pokrewieństwa i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
CZWARTEK – Wsp. św. Abrożego 7.12  
6.30– Za + męża Reinholda Tulke – w 40 r. 
śm., córkę Martę – w 48 r. śm. oraz + Mario-
lę – w 46 r. śm.  

6.30– Za + Kazimierę Rusek – od sąsiadów z 
ul. Wrocławskiej 29.  
17.00– Za + Marię Schroeder w 13 r. śm., ++ 
rodziców Wiktorię i Augustyna Nogły, brata 
Antoniego, za + Ernę Schroeder, męża Eryka, 
syna Karola, zięcia Romana, + Krystynę Wal-
czak – 3 r. śm., męża Jana, syna Zdzisława.  
PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANE-
GO POCZĘCIA NMP 8.12  
6.30– Za ++ członkinie z Róży Franciszki 
Iwanickiej.  
9.00– Za + Ernę Grzonka, męża Feliksa, sy-
na Daniela, ++ dziadków z obu stron, Henry-
ka Śmietana, + Sandrę, Agnieszkę Mrowiec, 
Eugeniusza Mstowskiego, żonę Janinę i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
17.00– Za + Dorotę Skowron, Wiktorię i Jó-
zefa Skowron, Henryka Sztajnowskiego, ++ z 
rodziny Sztajnowskich, Skowronów, Wi-
śniewskich, Jędrusików oraz d. w czyś. cierp.  
SOBOTA 9.12  
8.00 – Za + Ludwikę Niziołek – w kolejną r. 
śm., męża Jana, Genowefę Niziołek, Jana, 
Sabinę, Urszulę Sadło oraz ++ z pokrew. 
8.00 - Za + Józefa Muszyńskiego – w r. śm. 
oraz ++ z rodziny 
17.00– Za ++ Bertę i Sylwestra Godziek, Kry-
stynę i Mieczysława Pękal, Ewalda Godziek 
oraz ++ z rodziny Godziek, Pękal.  
II NIEDZIELA ADWENTU 10.12  
7.30– Za + Antoniego Jarczok w 10 r. śm.  
9.30– Za + Mirosława Jóźwiak, jego rodz., 
Irenę Ostrzołek w kol. r. śm., męża Jana, ich 
rodz. oraz + Kazimierza Gruca.  
11.00– Za + Józefa Cudzich – w 9 r. śm., ro-
dziców, teściów, siostrę Marię z mężem, braci 
Karola z żoną i Jerzego oraz ++ z pokrew. 
12.15 – W INT. PARAFIAN. 
16.30– Za ++ rodziców Józefa i Halinę Odu-
lińskich w kol. r. śm. oraz ++ z rodz.  
19.30– Za + Krystynę, Albina i Antoniego 
Zontek. 
PONIEDZIAŁEK 11.12  
6.30– Za ++ Pawła i Martę Marcisz, Marię i 
Franciszka Biernat. 
6.30– Za ++ sąsiadów z ul. Kondziołowiec i 
Podmiejskiej.  
17.00– Do O. B. w int. członkiń z Róży Apo-
lonii Mazur.  
WTOREK 12.12  
6.30– Za + Łucję Papierok, rodziców, Albinę 
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Papierok, Ernesta Papierok, braci Jana i 
Henryka oraz ++ z rodziny.  
17.00– Za ++ Martę i Leona Mazur, syna Ro-
mana, ++ Martę i Józefa Poloczek, c. Irenę.  
17.00– Za + żonę Jadwigę Orłowską oraz ro-
dziców z obu stron.  
ŚRODA – Wspomnienie św. Łucji 13.12  
6.30– W int. czcicieli MB Fatimskiej.  
6.30– Za ++ Pawła i Annę Kałuża, ich rodzi-
ców i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę Dudzik, 
córkę Leokadię, syna Alfreda, synową Marię.  
17.00– Za + Eugeniusza Sładkowskiego w 6 
r. śm., matkę Teresę, brata Tadeusza, teścia 
Józefa oraz ++ dziadków z obu stron.  
CZWARTEK –Wsp. św. Jana od Krzyża 14.12  
6.30– Za + Stanisława Jurczak i ++ sąsiadów 
z ul. Wrocławskiej 1.  
6.30– Za + Alfreda Niedziółko – od sąsiadów 
z ul.  Wrocławskiej 1.  
17.00– Za + Leszka Rakowskiego w 26 r. śm., 
rodz. Genowefę i Tadeusza, siostrę Krystynę, 
brata Wiesława, bratową Halinę oraz ++ z 
pokr., ++ z rodzin Kowalskich, Fijałkow-
skich, Marciniak, Golec, Gabryś, Ruteckich, 
Olma, Abramczyk, Arcikiewicz, Szpak, Pod-
siadło i d. w cz. cierp.  
PIĄTEK 15.12  
6.30– Za + Romualda Lis w 1 r. śm., Stani-
sławę i Karola Kowalczuk, teścia Kazimierza 
Lis.  
6.30– Za ++ rodziców Leona i Genowefę 
Wielgat, brata Ryszarda, Annę i Józefa Le-
śniak oraz ++ z pokr. i d. w czyś. cierp.  
17.00– Za + Erwina Papierok – w 2 r. śm., 
żonę Wandę oraz ++ z pokrewieństwa Brud-
ny, Papierok. 
SOBOTA 16.12  
8.00 – Za + Eugeniusza Mstowskiego, żonę 
Janinę, zięcia Daniela, Ernę i Feliksa Grzon-
ka, Henryka Śmietana, ++ dziadków oraz ++ 
z rodziny Jaros, Mrowiec.  
8.00 – Za + Anastazję Śmietana – w r. śm., 
męża Wincentego, ich rodziców i rodzeństwo 
oraz ++ z pokrewieństwa Śmietana, Mazur. 
17.00– Za ++ Gertrudę Winkler, męża Wik-
tora, córkę Bronisławę, męża Józefa, Annę i 
Antoniego Wzientek, rodziców Benicjusza 
Pojda, żonę Katarzynę oraz ++ z pokrew.  
III NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE 
17.12  
7.30– Za + Arnolda Reichman w 3 r. śm. 

9.30– Za ++ Józefa i Józefinę Kania, syna 
Jana. 
11.00– Za + męża Pawła Filip – w 2 r. śm.  
12.15 – W INT. PARAFIAN. 
16.30– Za + Macieja Ludkiewicz.  
19.30– Za ++ Bronisławę, Jadwigę, Witolda i 
Helenę Gałaszewskich oraz d. w czyś. cierp.  
PONIEDZIAŁEK 18.12  
6.30– Do O. B., w int. parafian ul. Kodzioło-
wiec i Podmiejskiej 
17.00– Do O. B., z podz. za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę, 
zdrowie i dary Ducha Św. dla Bartosza i Kon-
rada z ok. ich kolejnych ur.  
17.00– Do O. B., z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo, opiekę i zdrowie w int. mamy Ewy z ok. 
40 rocznicy ur.  
WTOREK 19.12  
6.30– Za ++ Annę i Wiktora Duda, córkę 
Wandę, Mariannę i Józefa Wiącek, brata Sta-
nisława, bratowe Irenę, Zofię i Teresę oraz 
++ z rodziny Wiącek i Duda.  
17.00– Za ++ Sylwestra i Anielę Gajda, 3 
dzieci, rodziców z obu stron, Jana Sitek, Al-
freda Krypczyka, Marię i Eugeniusza Wowra 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
17.00– Za ++ Brunona Guzy, Apolonię Guzy, 
Zygmunta i Zofię Polnik,, Ryszarda Polnik, 
Annę Job oraz ++ z pokrewieństwa Gajda, 
Guzy, Polnik, Grabarczyk.  
ŚRODA 20.12  
6.30– Za + Alberta Grabarczyka, żonę Ana-
stazję, córkę Joannę, zięcia Antoniego, Ja-
dwigę i Ryszarda Goik, Eugeniusza Zieliń-
skiego oraz ++ z pokrewieństwa.  
17.00– Do O. B., za wstawiennictwem Św. 
Franciszka, w int. sióstr i braci III Zakonu 
Franciszkańskiego naszej parafii oraz opie-
kuna Ks. Piotra.  
17.00– Za + Olgę Piechoczek – w 1 r. śm.  
CZWARTEK 21.12  
6.30– Za + Izydora Urbańczyk, Marię i Adol-
fa Musioł, Martę i Pawła Marcisz, Marię 
Biernat, Bogumiła Płocha, Mariana Aleksiń-
skiego oraz ++ z pokrewieństwa. 
17.00Za ++ rodziców Jana i Annę Skiba, bra-
ci Edwarda, Jana i Zygmunta oraz ++ z po-
krewieństwa.  
17.00– Za ++ rodziców Feliksa i Mariannę 
Reniec, braci Stanisława, Czesława i Adama, 
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bratową Marię, szwagrów Mariana i Wojcie-
cha oraz + bratanka Marka.  
PIĄTEK 22.12  
6.30– Za + Franciszka Podeszwa, żonę Mar-
tę, ++ z rodziny, Ks. Józefa Czernika, + syna i 
zięciów.  
17.00– Za + Ludwika Cofalika w r. śm., żonę 
Genowefę, s. Bolesława, zięc. Pawła.  
17.00– Za + Tadeusza Kalemba w 1 r. śm. 
SOBOTA 23.12  
8.00 – Za ++ Martę i Ludwika Balzam, syna 
Tadeusza, wnuków Krystiana i Zbigniewa 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
17.00– Za + męża Eugeniusza Bednarz – w 9 
r. śm., rodziców Genowefę i Franciszka Ku-
batów, teściów Ludwika i Marię Bednarz.  
17.00– Za ++ rodziców Marię i Tadeusza 
Majda, teściów Agnieszkę i Stanisława Wię-
cek, szwagrów Władysława, Stefana i Jana, 
Lecha Ryszard oraz ++ z rodziny Kubusków, 
Majdów i Komendów.  
IV NIEDZIELA ADWENTU 24.12  
7.30– Za + Agnieszkę Górniak – w 9 r. śm., 
siostrę Teresę, Marię z mężem Brunonem, 
brata Jana z żoną Anną, rodziców, za + Ry-
szarda Lęża, syna Mirosława, Franciszkę 
Olma z mężami, Rozalię Rusin, Józefa Gór-
niak, żonę Helenę oraz d. w czyśćcu cierp.  
9.30– Za ++ rodziców Emmę i Wiktora Faj-
kis, ich rodziców i rodzeństwo, ++ z rodzin 
Fajkis, Szulik, Wala.  
11.00– Za + męża Leona Gajda, s. Bolesława.  
12.15 – W INT. PARAFIAN.  
16.30– Za ++ rodziców Irenę i Józefa Rut-
kowskich, dziadków Alojzego i Ludwikę Gu-
towskich.  
24.oo – W INT. PARAFIAN. 
24.oo – Wolna intencja. 
24.oo – Za + babcię Bronisławę – w r. śm. 
PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ NARO-
DZENIA PAŃSKIEGO 25.12  
7.30– Za + Józefa Oślizło, ++ rodziców i te-
ściów.  
9.30– Za ++ rodziców Jadwigę i Kazimierza 
Remian, dzieci Annę i Stanisława.  
11.00– Do O. B., za wstawiennictwem MB 
Licheńskiej, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, 
opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. w int. Ur-
szuli z ok. 18 rocznicy ur.  
12.15 – W INT. PARAFIAN. 

16.30– Za + Agnieszkę i Rudolfa Pielesz, Hil-
degardę, Romana i Edwarda Rychel oraz ++ 
dziadków.  
WTOREK – ŚW. ŚW. SZCZEPANA 26.12  
7.30– Do O. B., z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo, opiekę i zdrowie w int. Leonarda z ok. 
65 rocznicy ur.  
9.30– Do O. B., z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. w int. 
Anny z ok. 18 rocznicy ur.  
11.00 - Za ++ Gertrudę – w 12 r. śm. i Emila 
Płonka, syna Jana, zięcia Mariana.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.30– JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.30– Za + Józefa Musioł – w 2 r. śm. 
ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. JANA, Ap. i Ewan-
gelisty 27.12  
6.30– Za + męża Jana Lazar, ++ rodziców, 
teściów, brata, szwagrów. 
6.30– Za + Aleksandra Korneluk – od sąsia-
dów z ul. Wrocławskiej 17. 
17.00– Do O. B., MB Nieustającej Pomocy z 
podziękowaniem za dar życia, otrzymane ła-
ski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary 
Ducha Św. i zdrowie dla Hiacynty, Doroty i 
Jakuba z ok. kolejnych rocznic ur.  
CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIAN-
KÓW 28.12  
6.30– Za + ciocię Zofię Pomykała.  
6.30– Za ++ członkinie z Róży Apolonii Ma-
zur. 
9.00 - W int. dzieci naszej parafii. Błogosła-
wieństwo dzieci z ok. święta Młodzianków. 
17.00– Do O. B. w int. KGW, emerytów i ren-
cistów oraz sprzątających kościół w grudniu.  
PIĄTEK – V dzień w oktawie Bożego Naro-
dzenia 29.12  
6.30– Za + Jerzego Zrostek – w r. śm.  
6.30– Za + Stanisława Piekara – od miesz-
kańców z ul. Wrocławskiej 11.  
17.00– Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1 
rok po śm.  
SOBOTA – VI dzień w oktawie Bożego Naro-
dzenia 30.12  
8.00 – Za + Józefa Guzy – w r. śm.  
8.00 – Za + Emilię Matera, męża Alojzego, 
Izabelę i Pawła Lichtańskich oraz ++ z rodz.  
17.00– Do O. B., z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o dalsze błogosławień-
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stwo, opiekę i zdrowie w int. Agnieszki i Ra-
fała z ok. 5 rocznicy ślubu oraz błogosławień-
stwo dla całej rodziny.  
NIEDZIELA – ŚWIĘTO ŚW. RODZINY JE-
ZUSA, MARYI I JÓZEFA  31.12  
7.30– Za + męża Sylwestra Lasko, rodziców 
Franciszkę i Karola Lasko, teściów Janinę i 
Stanisława Sowa oraz dusze w czyśćcu cier-
piące.  
9.30– Za ++ Annę i Rafała Sitek, rodziców i 
rodzeństwo, synową Irenę oraz ++ z pokre-
wieństwa Sitek, Kocur, Barchański.  
11.00– Za + Henryka Wierzgoń, żonę Kune-
gundę.  
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI.  
16.30– W INT. PARAFIAN.  
PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. BO-
ŻEJ RODZICIELKI MARYI 1.01  
7.30– Do O. B., z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo, opiekę i zdrowie w int. Genowefy Wil-
czek z ok. ur. 
9.30– Za ++ rodziców Stanisławę i Józefa 
Łagowskich, Genowefę i Stanisława Herda, 
brata Jana, ++ dziadków z obu stron.  
11.00– Za ++ sąs. z ul. Poznańskiej 2, 4, 6, 8. 
12.15 – W INT. PARAFIAN.  
16.30– Za ++ Marię i Józefa Chmielewskich.  
19.30– Za ++ Gerarda, Julię, Romana, Kry-
stiana i Józefa Kupny oraz ++ z rodziny Ci-
sek, Lizoń, Borkowski, Mol i Paluch.  
WTOREK 2.01  
6.30– Wolna intencja  
6.30– Wolna intencja.  
17.00– Za + Janinę Matyjasik. 
ŚRODA 3.01  
6.30– Za + Bożenę Górniak  
6.30– Wolna intencja. 
17.00– Za ++ Stefanię i Franciszka Dudek. 
CZWARTEK 4.01  
6.30– W int. powołań.  
6.30– Do O. B. w int. mieszkańców ul. Po-
znańska 10. 
17.00– Za + Władysława Wala, rodz. 
Agnieszkę i Konrada, Zofię i Franciszka Sten-
cel, syna Jana ++ z rodziny Stencel i Wala. 
PIĄTEK 5.01  
6.30– W int. czcicieli NSPJ.  
6.30– Wolna intencja. 
17.00– Za ++ Adelajdę i Józefa Goik, syna 
Włodzimierza, córkę Edytę, Jadwigę i Ludwi-

ka Gajda oraz ++ z pokrewieństwa.  
SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA 
PAŃSKIEGO 6.01  
7.30– Ofiara wynagradzająca za cierpienie 
Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca 
Jezusowego i zadośćuczynienie za grzechy 
własne, swoich bliskich, naszej Ojczyzny i ca-
łego Świata.  
9.30– Za + Henryka Smuga – w r. śm., żonę 
Teresę, rodziców z obu stron, braci i siostry, 
+ Henryka Sosna, dziadków oraz ++ z pokre-
wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 
11.00– Do O. B., z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo, opiekę i zdrowie w int. małżonków Jo-
lanty i Kazimierza z ok. kolejnej rocznicy ślu-
bu.  
12.15 – Do O. B. z podz. za odeb. łas., z proś-
bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdro-
wie w int. małżonków Gabrieli i Grzegorza z 
ok. 20 rocznicy ślubu.  
16.30– Za + Franciszka Brzoza – w 1 r. śm., 
rodziców, teściów, Edwarda i Marię Wzien-
tek, rodzeństwo, SM Imeldę, szwagra Henry-
ka, Helenę i Władysława Malina oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
19.30– Za + mamę Jadwigę – w 3 r. śm., cór-
kę Justynę. 
NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIE-
GO 7.01  
7.30– Za + Łucję Wojak, męża Karola, ich 
rodziców, rodzeństwo oraz zięciów Stanisła-
wa i Józefa.  
9.30– Za + Monikę Holesz – w 8 r. śm., mę-
ża Ryszarda, syna Jana, jego syna Jarosława, 
rodziców z obu stron, Antoniego, Łucję i 
Aleksandra Trzonkowskiego, Leona i Annę 
Sitek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.00– Za + Zygmunta Mrowiec – w 2 r. śm., 
żonę Teresę, rodziców, teściową, ++ dziad-
ków oraz ++ z rodziny Mrowiec, Pokusińscy.  
12.15 – W INT. PARAFIAN.  
16.30-  Do O. B., z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo, opiekę i zdrowie w int. Dariusza z ok. 
kolejnej rocznicy ur.  
19.30– Za ++ rodziców Annę i Erwina Adam-

czyk, Jadwigę i Feliksa Pieter, dziadków 

Martę i Henryka Kołeczko, Katarzynę i Pawła 
Adamczyk oraz ++ z pokrewieństwa, + Erwi-

na Otremba. 
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 Czy można przeżywać radość z po-
wodu czegoś, co nie przynosi nam przy-
jemności? Myślisz, że to raczej niemożli-
we? Spróbujmy więc odwrócić pytanie – 
czy może istnieć przyjemność bez rado-
ści? Zdarzyło Ci się coś takiego…? Było Ci 
z jakiegoś powodu przyjemnie, ale wcale 
nie odczuwałeś radości? Prawdopodobnie 
tak, ponieważ czegoś takiego doświadcza-
my w przypadku niektórych grzechów – 
na przykład obżarstwa. Skoro więc istnie-
je przyjemność bez radości, to można też 
mieć w sobie radość, chociaż nie jest nam 
przyjemnie.  
Św. Tomasz z Akwinu w Sumie Teologicz-
nej pisze, że radość może istnieć tylko 
wokół czegoś dobrego. W innym wypad-
ku, to co odczuwamy, będzie tylko weso-
łością, rozbawieniem, przyjemnością. Ale 
warunkiem doświadczenia radości, jest 
to, że uznajemy wartość tego dobra – ono 
musi być dla nas cenne. Jeśli ktoś jest dla 
nas bardzo ważny, to spotkanie z nim 
przynosi radość nawet wtedy, gdy jeste-
śmy zmęczeni, głodni, nie chce nam się 
rozmawiać, iść na to spotkanie, zostawiać 
wygodnego fotela… Doświadczamy rado-

ści wbrew nieprzyjemnym uczuciom, dla-
tego, że ta osoba ma dla nas szczególną 
wartość. To pierwsze i podstawowe źró-
dło radości. Aby znaleźć inne, przyjrzyj-
my się spotkaniu Marii Magdaleny ze 
Zmartwychwstałym Jezusem.  
1. Z całą pewnością Jezus był dla niej 
Kimś niezwykle ważnym. W środku nocy 
wyszła z domu, aby się z Nim pożegnać, 
gdy umarł. Ruszyła się z wygodnego, cie-
płego łóżka i wyszła w ciemność, chłód i 
niebezpieczeństwo - nie było przecież 
bezpiecznie, przyznawać się do zbrodnia-
rza skazanego na śmierć. Ruszyła się i 
dlatego doświadczyła radości spotkania z 

Panem. W łóżku było jej przyjemnie, ale 
dzięki temu, że potrafiła zostawić tę przy-
jemność, ogarnęła ją prawdziwa głęboka 
radość. Nie wystarczy pragnąć spotkania 
z kimś ważnym, na przykład z Jezusem, 
trzeba jeszcze wyruszyć na spotkanie. Ta 
umiejętność podjęcia pewnego trudu, wy-
siłku jest kolejnym źródłem radości. 
2. Kiedy Maria rozpoznaje Jezusa, rzuca 
się szybko, aby Go objąć. Jezus odsuwa 
się i nie zgadza na to, aby Go dotknęła. 
Maria widzi w Jezusie kochanego czło-
wieka, do którego pragnie się przytulić. 
Ale Jezus chce, aby nauczyła się Go 
„dotykać” inaczej – przez wiarę. Przecież 
za 40 dni Jezus odejdzie z ciałem do Nie-
ba. Maria musi się więc nauczyć nowej 
relacji z Mistrzem – opartej nie na uczu-
ciach, ale na wierze. Każdy z nas musi 
przejść taką drogę w relacji z Jezusem. 
Ale ujawnia się tu jeszcze jedna prawda. 
Kiedy patrzę na kogoś ze wspólnoty Ko-
ścioła przez pryzmat wiary, to spotkanie z 
taką osobą, może być dla mnie źródłem 
radości nawet wtedy, gdy tej osoby nie lu-
bię, gdy ona mnie denerwuje, irytuje. 
Chociaż tego kogoś nie lubię, to pamię-
tam, że jest on darem Boga i kimś kogo 
Bóg kocha, Pamiętam, że jego obecność, 
słowa, talenty mogą mnie ubogacić. Ta 
umiejętność patrzenia na innych przez 
pryzmat wiary, a nie uczuć, jest kolejnym 
źródłem radości. 
3. Jezus woła Marię po imieniu, a ona od 
razu Go rozpoznaje i wybucha w niej ra-
dość. Maria nie tylko uważa Jezusa za ko-
goś ważnego, ale sama ma pewność, że 
jest dla Jezusa kimś ważnym. Ta świado-
mość, że jesteśmy dla kogoś kimś cen-
nym, jest kolejnym źródłem radości. Dla-
tego warto pielęgnować w sobie przeko-
nanie o tym, że Miłość Boga do mnie jest 
pewna, niezmienna, niewyczerpująca się i 
absolutnie wyjątkowa. Taką pewność 
zdobywa się, rozważając piękno Pana Bo-
ga – gdy Go adorujemy i uwielbiamy i 
gdy słuchamy tych, którzy są Jezusem za-
chwyceni i poprzez swoje słowa, pociąga-

Źródło radości 
Ala Kaczorowska 
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ją nas ku Niemu. Spójrz na Maryję, która 
będąc w ciąży idzie pomóc Elżbiecie. Czy 
było Jej łatwo, miło i przyjemnie? Mdło-
ści, lęk przed tym co będzie, gdy wszyscy 
odkryją, że czeka na dziecko, trud drogi 
przez góry, świadomość, że czeka Ją cięż-
ka praca… A jednak, gdy spotykają się z 
Elżbietą, nie zaczynają narzekać na pa-
skudny los kobiet. Zamiast tego Maryja 
śpiewa pieśń uwielbienia, która złożona 
jest z fragmentów Starego Testamentu. 
Maryja, żyje prawdą o Miłości Boga, o Je-
go trosce, czułości, sprawiedliwości. Dla-
tego potrafi się rozradować, pomimo oko-
liczności niezbyt przyjemnych. I jeszcze 
jedna myśl w tym punkcie. Skoro źródłem 
radości jest świadomość, że jesteśmy dla 
kogoś ważni, to warto zatroszczyć się o to, 
by inni widzieli, że ich cenimy, że mają 
dla nas szczególną wartość.  
4. Wróćmy do spotkania Marii ze Zmar-
twychwstałym. Kiedy Jezus woła Mario, 
ona od razu Go rozpoznaje. To jedno sło-
wo rozbudza w niej wspomnienia. Pierw-
sze spotkanie, przebaczenie, wspólne wę-
drówki, rozmowy w drodze… Te przywo-
łane obrazy potęgują jej radość. Bo wspo-
minanie dobra, jakiego doświadczyliśmy, 
jest kolejnym źródłem radości. Naprawdę 
warto to robić, cieszyć się tym i dzielić z 
innymi.  
5. Maria cieszy się życiem Jezusa. Czy nie 
jest to dla nas wezwanie, abyśmy uczyli 
się cieszyć życiem innych. Ich powodze-
niem, zdolnościami, dobrą oceną, pod-
wyżką w pracy, nowym samochodem… 
Ale też tym, że ktoś przezwyciężył jakiś 
nałóg, grzech, słabość, albo, że potrafi tak 
mówić o Jezusie, że innych nawraca… Je-
śli jest w nas zazdrość, to spotkanie z in-
nymi będzie przynosiło smutek. Ale jeśli 
potrafimy cieszyć się sukcesami innych, 
takie spotkania będą dla nas źródłem ra-
dości, nawet wtedy, gdy my sami przeży-
wamy właśnie jakieś niepowodzenie. 
6. Maria słyszy, że Jezus idzie do Ojca. 
Jest Żydówką, a to znaczy, że droga do 

Ojca jest jej bliska. Ona także pragnie tam 
iść. Pewność, że idzie tą samą drogą co 
Jezus potęguje jej radość. Odkrycie, że dla 
kogoś innego to samo jest ważne, warto-
ściowe, cenne jest kolejnym źródłem ra-
dości. Znalezienie ludzi, którzy są do 
mnie podobni, którzy idą tą samą drogą, 
rodzi radość. Nawet jeśli drogą, którą wę-
drujemy jest trudna i mało przyjemna. 
Nie wiem czy zauważyłeś, ale w większo-
ści tych punktów pojawia się temat 
wspólnoty, dzielenia, otwarcia na ludzi. 
Dlaczego? Smutek jest tym, co nas izoluje 
od innych, także od Boga. Smutek ma 
tendencje egocentryczne, każe nam od-
mieniać siebie i swoje problemy przez 
wszystkie przypadki. Skupia nas na nich 
tak bardzo, że nie starcza nam uwagi na 
to, co dzieje się wokoło. Ślepniemy na to, 
co piękne i wartościowe. Nie żyjemy 
wdzięcznością wobec Boga i ludzi, bo wy-
daje się nam, że nie mamy za co być 
wdzięczni. Dlatego psalmista mówi: Nie 
poddawaj swej duszy smutkowi. Radość 
natomiast, rodzi się wtedy, kiedy na kimś 
nam zależy – na Jezusie, na rodzinie, na 
przyjacielu, na wspólnocie, na całym Ko-
ściele. Radość nie tylko się rodzi, ale zmu-
sza nas także do tego, byśmy się sobą z in-
nymi dzielili i byśmy uczyli się tych in-
nych przyjmować, cieszyć ich dobrem. 
Święty Paweł mówi Radujcie się zawsze w 
Panu. Zawsze? To się wydaje niemożliwe. 
Nie można się zmusić do uczucia radości, 
kiedy czujemy coś zupełnie przeciwnego. 
Poza tym istnieje przecież dobry smutek 
– gdy zasmuca nas to, że za mało kocha-
my, że grzeszymy, albo, że ktoś inny grze-
szy, rani Jezusa. Mamy prawo do smutku 
i do żałoby. Zauważ jednak, że Maria ze 
swoją żałobą wyrusza na spotkanie Jezu-
sa. Nikt jej do niczego nie zmuszał, nikt 
nie deptał jej uczuć, ale one po prostu się 
zmieniły. Bo jeśli wiemy, Kto jest źródłem 
prawdziwej radości, to mamy też pew-
ność, że On potrafi uwolnić nas z klatki 
każdej rozpaczy…  ● 
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Nehemiasz 8:10b " nie bądźcie przygnę-
bieni, gdyż radość w Panu jest waszą 
ostoją." 
 
Psalm 5:12 " A wszyscy, którzy się do 
Ciebie uciekają, niech się cieszą, niech się 
weselą na zawsze! Osłaniaj ich, niech cie-
szą się Tobą ci, którzy imię Twe miłują." 
 
Psalm 16:11 " Ukażesz mi ścieżkę życia, 
pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wie-
ki po Twojej prawicy." 
 
Psalm 30:6 " Gniew Jego bowiem trwa 
tylko przez chwilę, a Jego łaskawość - 
przez całe życie. Płacz nadchodzi wieczo-
rem, a rankiem - okrzyki radości." 
 
Psalm 35:9 " A moja dusza rozraduje się 
w Panu, będzie się weselić z Jego ratun-
ku." 
 
Psalm 40:17 " Niech się radują i weselą w 
Tobie wszyscy, co Ciebie szukają, i niech 
zawsze mówią: Pan jest wielki ci, którzy 
pragną Twego wybawienia." 

Psalm 89:16-18 " Szczęśliwy lud, co umie 
się radować, chodzi, o Panie, w świetle 
Twego oblicza. Cieszą się zawsze Twoim 
imieniem, wywyższa ich Twoja sprawie-
dliwość. Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, 
a Twoja przychylność moc naszą podno-
si." 
 
Kohelet 9:7 " Dalej więc! W weselu chleb 
swój spożywaj i w radości pij swoje wino. 
Już bowiem Bóg przyjął twe czyny." 

 
Izajasz 55:12 " O tak, z weselem wyjdzie-
cie i w pokoju was przyprowadzą. Góry i 
pagórki przed wami podniosą radosne 
okrzyki, a wszystkie drzewa polne kla-
skać będą w dłonie." 
 
Izajasz 61:3 " bym rozweselił płaczących 
na Syjonie, abym im wieniec dał zamiast 
popiołu, olejek radości zamiast szaty 
smutku, pieśń chwały zamiast przygnę-
bienia na duchu. Nazwą ich terebintami 
sprawiedliwości, szczepem Pana dla Jego 
rozsławienia." 
 
Izajasz 61:10 " Ogromnie się weselę w Pa-
nu, dusza moja raduje się w Bogu moim, 
bo mnie przyodział w szaty zbawienia, 
okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, 
jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak 
oblubienicę strojną w swe klejnoty." 
 
Jeremiasz 15:16 " Ilekroć otrzymywałem 
Twoje słowa, chłonąłem je, a Twoje słowo 
stawało się dla mnie rozkoszą i radością 
serca mego. Bo imię Twoje zostało we-

zwane nade mną, Pa-
nie, Boże Zastępów!" 
 
Habakuk 3:17-18 " 
Wprawdzie figowiec 
nie rozwija pąków, nie 

przynoszą plonu winnice, zawiódł owoc 
oliwek, a pola nie dają żywności, choć 
trzody owiec znikają z owczarni i nie ma 
wołów w zagrodach. Ja mimo to w Panu 
będę się radować, weselić się będę w Bo-
gu, moim Zbawicielu." 
 
Sofoniasz 3:14-15 " Wyśpiewuj, Córo Sy-
jońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! 
Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeru-
zalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usu-

Słowo Boże o radości 
Ala Kaczorowska 



 SPES GRUDZIEŃ 2017 r.  

 

16 
nął twego nieprzyjaciela; Król Izraela, 
Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już 
bała się złego." 
 
Zachachariasz 9:9 " Raduj się wielce, Có-
ro Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruza-
lem! Oto Król twój idzie do ciebie, spra-
wiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na 
osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy." 
 
Mateusz 5:11-12 " Błogosławieni jesteście, 
gdy wam urągają i prześladują was i gdy 
z mego powodu mówią kłamliwie 
wszystko złe o was. Cieszcie się i raduj-
cie, albowiem wielka jest wasza nagroda 
w niebie. Tak bowiem prześladowali pro-
roków, którzy byli przed wami." 
 
Jan 15:11 " To wam powiedziałem, aby 
radość moja w was była i aby radość wa-
sza była pełna." 
 
List do Rzymian 14:17 " Bo królestwo Bo-
że – to nie sprawa tego, co się je i pije, ale 
to sprawiedliwość, pokój i radość w Du-
chu Świętym." 

List do Galatów 5:22 " Owocem zaś Du-
cha jest: miłość, radość, pokój, cierpli-
wość, uprzejmość, dobroć, wierność," 
 
List do Efezjan 5:18-19 " I nie upijajcie się 
winem, bo to jest przyczyną rozwiązło-
ści, ale napełniajcie się Duchem, przema-
wiając do siebie wzajemnie Psalmlmami i 
hymnami, i pieśniami pełnymi ducha, 
śpiewając i wysławiając Pana w waszych 
sercach." 
 
List do Filipian 4:4 " Radujcie się zawsze 
w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie 
się!" 
 
1 List do Tesaloniczan 5:16 " Zawsze się 
radujcie," 
 
List Jakuba 1:2 " Za pełną radość poczy-
tujcie sobie, bracia moi, ilekroć spadają 
na was różne doświadczenia." 
 
Apokalipsa 19:7 " Weselmy się i radujmy, 
i oddajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody 
Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła" 
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 W naszej parafii zawiązała się Gru-
pa Mężczyzn św. Józefa. Opiekunem gru-
py jest ks. Andrzej Kotula, a liderem Łu-
kasz Kołeczko. Podobnie jak patron gru-
py Św. Józef, chcemy być jak najbliżej Bo-
ga, aby doświadczać jego mocy i łaski w 
życiu codziennym. Aby to doświadczenie 
było ciągle żywe, spotykamy się co ty-
dzień w małych grupach na wspólnej mo-
dlitwie, gdzie wielbimy Boga i zanosimy 
swoje osobiste intencje oraz prośby.  
Bóg powierzył nam pewne "talenty", któ-
rymi możemy dys-
ponować: umiejęt-
ności, majątek, 
pozycję społeczną, 
czas, ale to od nas 
zależy jak je wyko-
rzystamy. Naj-
trudniej zdać so-
bie sprawę z tego, 
że wszytko co po-
siadamy, czym 
dysponujemy nie 
należy do nas, ale 
do Boga. My tylko 
zarządzamy tym co nam zostało powie-
rzone, jesteśmy narzędziem, poprzez któ-
re tak naprawdę to sam Bóg przychodzi z 

pomocą napotkanemu człowiekowi. 
Bóg powierzył nam świat (Rdz 1,28), aby 
wykorzystywać jego zasoby, podziwiać je-
go piękno. Bóg pragnie również naszego 
szczęścia. Chcemy się dzielić tą prawdą z 
tymi, którzy nie mogą odnaleźć na tym 
świecie swojego miejsca. Organizujemy 
kilka razy w roku wyjazdy integracyjne 
(Męski weekend) i sportowo-wyczynowe, 
żeby zarówno lepiej się poznać, jak i za-
prosić też osoby z poza grupy MŚJ, aby 
móc zaprezentować im nasze przesłanie. 

Dać się poznać jako zgrana ekipa męż-
czyzn, która polegając na Bogu rozwiązu-
je swoje życiowe trudności i wielbi Boga 
za otrzymane dary. 
Grupy zazwyczaj liczą do dziesięciu osób. 
W mniejszej grupie mężczyźni bardziej 
zżyją się ze sobą. Grupy są jak najbardziej 
otwarte. Każdy może zaprosić osobę na 
spotkanie. Nie jest ważny wiek, stan cy-
wilny, wykształcenie czy stanowisko w 
pracy. Spotykają się mężczyźni o różnych 
zainteresowaniach i z różnymi problema-

mi życiowymi i tu 
naprawdę nawiązują 
się wzajemne rela-
cje. Staramy się to 
wszystko przekładać 
na życie rodzinne 
zgodnie z nauką Je-
zusa Chrystusa. Zna-
my się po imieniu. 
Te spotkania często 
zmieniają ludzi. Na-
sza grupa spotyka 
się w każdy wtorek 
po Mszy świętej wie-

czornej w domu parafialnym. W trzeci 
poniedziałek miesiąca wszystkie grupy 
spotykają się razem na Mszy świętej w 

Rybniku w Kaplicy MB Częstochowskiej 
ul. Pilarczyka 5, gdzie prowadzi nas ks. 
proboszcz Marek Bernacki. Po Mszy 
Świętej zasiadamy przy kawie i herbacie. 
Zapraszamy wszystkich mężczyzn, którzy 
chcą coś zmienić w życiu lub którzy mają 
jakiś problem. Więcej informacji już na 
samych spotkaniach, bądź też warto za-
glądnąć na stronę http://mezczyzni.net/.  
Pogadać o Bogu - męska rzecz! Zaprasza-
my! ● 

Tylko dla prawdziwych mężczyzn 
Zbigniew Podeszwa 

http://www.msjsilesia.pl/nasze-grupy.html
http://mezczyzni.net/
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