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 Problem: Ogromna rzesza ludzi jest 
głodna.  Reakcja uczniów: Odeślij ich! To nie 
jest nasz problem. Jak możemy ich wszyst-
kich nakarmić? Powinni sami postarać się o 
coś do jedzenia. Każ im się 
rozejść! Odpowiedź Jezu-
sa: Nie! Wy dajcie im jeść! 
Jakże ważne i cenne do-
świadczenie dla wszyst-
kich: Możemy tego doko-
nać. To, co mamy, wystar-
czy. Jeśli tylko zrobimy to, co jest w naszej 
mocy, a do tego dojdzie błogosławieństwo 
Boże, to wystarczy dla wszystkich, i to w obfi-
tości. W naszym kraju jest wiele osób, które 
doznają głodu, a my mówimy: To nie jest 
nasz problem. Radzimy, żeby odesłać je do 
Caritasu, do urzędu pomocy społecznej. Są w 

naszym kraju tacy, którzy uciekli z własnych 
ojczyzn, szukając schronienia przed prześla-
dowaniami, chleba, pracy. To nie nasz pro-
blem, mamy dość własnych trosk. Nie warto 

się o nich martwić. Niech 
zajmą się nimi odpowied-
nie urzędy. Zresztą moż-
na ich odesłać z powro-
tem albo gdziekolwiek. 
Są też tacy, którzy łakną 
sensu życia, doświadczeń 

religijnych, źródeł życia, To też nie nasz pro-
blem. Takich trzeba odesłać do proboszcza, 
do terapeuty, do jakiejś poradni. Ale Jezus 
powiada: Nie odsyłajcie ich do nikogo. Jeśli 
dacie im to, co macie, i zrobicie to, co może-
cie, resztę pozostawicie Mnie a zobaczycie: 
Wystarczy dla wszystkich, i to w nadmiarze. 

  A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to 

jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i 

zakupią sobie żywności!» Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują odcho-

dzić; wy dajcie im jeść!» Mt 14, 13 – 21 

XVIII NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
2 sierpnia 2020 r.  

 Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo 

wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc 

po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się my-

śląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: 

«Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!» Mt 14, 22 – 33 

 Na pierwszy rzut oka cudowna histo-
ria: Jezus kroczy po jeziorze, a nawet Piotr 
robi coś, do czego nie jest zdolny żaden czło-
wiek. Jeśli się jednak trochę zastanowimy, to 
spostrzeżemy, że ewangelista Mateusz mówi 
właściwie o bardzo zwykłym doświadczeniu: 
o lęku i uczuciu, jakie mo-
że ogarnąć każdego, gdy 
zostanie pozostawiony sa-
memu sobie. W jaki spo-
sób możemy rozpoznać  
Jezusa, naszego towarzy-
sza drogi, gdy ogarniają 
nas ciemności i wiatr jest przeciwny? Jak 
możemy zaufać Bogu, który nas wzywa, gdy 
czujemy, że tracimy grunt pod nogami? Gdy 
uczniowie zobaczyli Jezusa kroczącego po je-
ziorze i pomyśleli, że to zjawa, wpadli w pa-
nikę, jedynie Piotr zachował resztkę przy-
tomności umysłu i chciał w całym tym zamie-
szaniu uzyskać, choćby trochę niedorzeczny, 
dowód mocy Boga. I otrzymuje go, ale mimo 

to zawodzi. Piotr pierwszy spośród uczniów, 
opoka Kościoła, okazał się słaby i lękliwy. 
Jest jednak w swej słabości i  bardzo podob-
ny do nas. Gdy przychodzą trudne chwile, 
pragniemy pociechy i wsparcia. Wołamy: 
„Panie ratuj!” W obliczu samotności i cier-

pienia żądamy nowych 
dowodów miłości Boga. 
Czujemy się wezwani, ale 
gdy tylko poczujemy lekki 
podmuch przeciwnego 
wiatru, opuszcza nas od-
waga: „To się przecież nie 

uda”. I już pogrążamy się w nieufności. Jakże 
wielu tonie wraz ze swoją wiarą, a raczej jej 
brakiem, ponieważ Bóg nie funkcjonuje jak 
automat spełniający wszystkie oczekiwania. 
Ewangelia o chodzeniu po jeziorze, jest ape-
lem, żeby ufać, że nie jesteśmy sami nawet 
pośród burz i przeciwnego wiatru, żeby na-
wet w burzliwych czasach zdać się na dobro, 
którego już doświadczyliśmy. 

XIX NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
9 sierpnia 2020 r.  
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 Kogut pokazuje zebranej gromadce 
swoich kur strusie jajo i powiada: „Nie chcę 
zrzędzić, moje panie, ale chciałem wam po-
kazać, do jakich wyników dochodzi się gdzie 
indziej!" Historia opowiedziana w dzisiejszej 
Ewangelii, wywierała pier-
wotnie zapewne podobnie 
wstrząsające wrażenie jak 
owo strusie jajo. Judeochrze-
ścijanie, dla których Mateusz 
spisał to wydarzenie, nie byli 
prawdopodobnie zaskoczeni 
szorstkim, odpychającym sposobem, w jaki 
Jezus początkowo odniósł się do tej kananej-
skiej kobiety, poganki. Uszu zaczęli nasta-
wiać dopiero na zakończenie tej historii, gdy 
Jezus, widocznie poruszony niewzruszonym 
zaufaniem kobiety, mówi do niej - poganki: ,, 

Wielka jest twoja wiara". Ta-
kim komplementem nie obda-
rzył Jezus żadnej kobiety ani 
żadnego mężczyzny ze swoje-
go ludu. Spotkanie to musiało 

tak samo po-
ruszyć Jezusa, jak Jego ży-
dowskich zwolenników i dać 
Mu do myślenia: pogańska 
kobieta wykazuje więcej wia-
ry w Mesjasza niż Jego roda-
cy! Ewangelista Mateusz nie 

oszczędził swoim żydowskim czytelnikom 
niewygodnego i poruszającego przesłania te-
go spotkania. Być może odnosi się ono rów-
nież do nas i każe nam szczerze odpowiedzieć 
sobie na pytanie: Jak wielka i żywa, i bliska 
życiu jest nasza wiara?  

 On jednak odparł: «Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom». A 

ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze 

stołów ich panów». Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto wielka jest twoja 

wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.  

           Mt 15, 21 – 28 

 Czy twoi rodzice wiedzieli co znaczy 
twoje imię, gdy je dla Ciebie wybrali? Często 
rodzice mają na myśli jakiegoś człowieka, być 
może świętego albo przodka, który nosił to 
imię. W dzisiejszym czytaniu Ewangelii, mó-
wi się o dwóch imionach. Dwóch mężczyzn 
rozpoznaje i uznaje sie-
bie nawzajem, nadając 
imiona jeden drugiemu. 
Szymon nazywa Jezusa 
Chrystusem, czyli Mesja-
szem, natomiast Jezus 
Szymona—Piotrem, czyli 

Skałą. W niektórych kultu-
rach dzieciom nadawano 
imiona dopiero wtedy, gdy 
miały już kilka lat. Zdarzało 
się też, że ludzie zmieniali 
swoje imiona, które kiedyś 
nadał im ktoś inny. Imię bo-

wiem powinno pasować do osoby, która je 
nosi. Czy możesz powiedzieć: „Moje imię pa-
suje do mnie”? Niekiedy dopiero z czasem się 
odkrywa , czy  imię pasuje do nas czy nie. 
Gdybyśmy jednak zbyt wielką wagę zaczęli 
przywiązywać do znaczenia naszego imienia, 

mogłoby to nas ograni-
czać. Piotr nie był tylko 
Skałą (mocną jak ka-
mień). Jezusa zaś ludzie 
określali wieloma imio-
nami, Poza tym Szymon 
swojej wiedzy o Jezusie 

nie posiadał od siebie. Objawił mu ją Ojciec 
Niebieski. Kim jest naprawdę bliźni, kim je-
stem naprawdę ja—to wie tylko Bóg. On na-
zywa nas imionami, które naprawdę do nas 
pasują. Ale prawdopodobnie brzmią one 
tak—Mocny albo Wierny, albo... 

 Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon 

Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: 

«Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało 

i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś 

Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie 

przemogą.   Mt 16, 13 – 12 

XXI NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

23 sierpnia 2020 r.  

XX NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
16 sierpnia 2020 r.  
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Lipiec w naszej parafii 

CHRZTY: 
Hannah Bella Grabiec  
Maja Urszula Grzegorzek  
Maciej Mikołaj Polnik  
Wojciech Franciszek Stawicki  
Dominik Józef Witkowski 
 
ROCZKI: 
Hanna Marcisz 
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Karol Kornas – Edyta Gorażdża 
Jacek Kapciak – Izabela Krzystała 
 

ŚLUBY: 
Piotr Koczy – Joanna Nosalik 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
20 rocznica ślubu  
Monika i Robert Duda   
Ewa i Zbigniew Podeszwa  
50 rocznica ślubu  
Katarzyna i Ryszard Juszczakiewicz  
 
POGRZEBY: 
Józef Horbiński  
Ryszard Niedźwiedzki  

 Bez Piotra moja wiara byłaby trudniej-
sza. Nie mam teraz na myśli wielkiego Piotra, 
Skały, na której został zbudowany Kościół. 
Mam na myśli małego Piotra, który zwykł był 
porywczo, długo i wznio-
śle się rozwodzić nad 
czymś, aż Jezus musiał go 
przywoływać do porząd-
ku, sprowadzać na ziemię, 
poskramiać. Niekiedy Je-
zus mówił tajemniczo. 
Wtedy lepiej było nie otwierać ust, jeśli się 
nie zrozumiało tego, co powiedział. Nie tak 
zachowywał się Piotr, łapał wszystko w lot, 
tak mu się przynajmniej wydawało. Gdy Je-
zus zapowiedział swoją śmierć nadeszła wiel-
ka godzina Piotra. Bierze Jezusa na bok i 
upomina Go gwałtownie: Bóg do tego nie do-

puści. Ale tak właściwie chce powiedzieć: Nie 
dopuszczę do tego. Zapobiegnę temu. Mały 
Piotr, wielki chwalipięta. Ale właśnie dlatego 
go lubię. I ja znam takie chwile. Wtedy mam 

ochotę chwalić się siłą 
swojej wiary, a w następ-
nym momencie już upa-
dam. W gębie są silni - 
owe chwalipięty. Siła jed-
nak jest czymś innym, Siła 
w i a r y 

okazuje się w cierpliwym 
znoszeniu tego, czego nie 
da się zmienić, Tego musi 
uczyć się Piotr przez całe 
życie. Tak samo jak ja… 

 Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jero-

zolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że bę-

dzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł 

robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Cie-

bie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi 

zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki».   Mt 16, 21 – 27 

XXII NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
30 sierpnia 2020 r.  
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Co czeka nas w sierpniu 

 2.08 – XVIII niedziela. Odpust Por-
cjunkuli. Kolekta na Wydział Teologiczny 
UŚ 
 3.08 – poniedziałek. Do sprzątania ko-

ścioła zapraszamy parafian z ul. Poznań-
skiej 5 po Mszy św. wieczornej. 
 4.08 – wtorek. Wspomnienie św. Jana 

Marii Vianney’a, prezbitera. 
 6.08 – I czwartek miesiąca. Święto 

Przemienienia Pańskiego. Msza św. w in-
tencji powołań o godz. 6.30. Do sprząta-
nia kościoła zapraszamy parafian z ul. ul. 
Poznańskiej 5 po Mszy św. wieczornej. 
 7.08 – I piątek miesiąca. Msza św. w in-

tencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30.  
 8.08 - I sobota miesiąca. Nabożeństwo 

wynagradzające NMP o godz. 7.00.  
Wspomnienie św. Dominika, prezbitera.  
 9.08 - XIX Niedziela Zwykła.  
 10.08 – poniedziałek. Święto św. Waw-

rzyńca, diakona i męczennika. Do sprzą-
tania kościoła zapraszamy parafian z ul. 
ul. Poznańskiej 7 po Mszy św. wieczornej. 
 11.08 – wtorek. Wspomnienie św. Kla-

ry, dziewicy. 
 14.08 - piątek. Wspomnienie św. Mak-

symiliana Marii Kolbego, prezbitera i 
męczennika Do sprzątania kościoła za-
praszamy parafian z ul. Poznańskiej 7 po 
Mszy św. wieczornej. 
 15.08 – sobota. Uroczystość Wniebo-

wzięcia NMP. Odpust parafialny ku czci 
NMP Porządek Mszy św. niedzielny. Su-
ma Odpustowa o godz. 12.15.  
 16.08 - XX Niedziela Zwykła. Stanowa 

pielgrzymka kobiet i dziewcząt do MB 
Piekarskiej. 
 17.08 - poniedziałek. Uroczystość św. 

Jacka, kapłana, głównego patrona archi-
diecezji i metropolii katowickiej. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy parafian 
z ul. Poznańskiej 9 po Mszy św. wieczor-
nej. 
 20.08 - czwartek. Wspomnienie św. 

Bernarda opata i doktora Kościoła.  
 21.08 - piątek. Wspomnienie św. Piusa 

X, papieża. Do sprzątania kościoła zapra-
szamy parafian z ul. Poznańskiej 9 po 
Mszy św. wieczornej.  
 22.08 – sobota. Wspomnienie NMP, 

Królowej Odwiedziny chorych od godz. 
9.00. Nauka dla Rodziców i Rodziców 
chrzestnych o godz. 16.30 w Domu Para-
fialnym. 
 23.08 – XXI niedziela. Chrzty o godz. 

12.15.  
 24.08 - poniedziałek. Święto św. Bartło-

mieja, Apostoła. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian z ul. Poznańskiej 11 
po Mszy św. wieczornej. 
 26.08 – środa. Uroczystość NMP Czę-

stochowskiej.  
 27.08 - czwartek. Wspomnienie św. 

Moniki.  
 28.08 – piątek. Wspomnienie św. Au-

gustyna, biskupa i doktora Kościoła.  
Msza św. za zmarłych w 30 dzień po 
śmierci oraz I rocznicę o godz. 18.00. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy parafian 
z ul. Poznańskiej 11 po Mszy św. wieczor-
nej. 
 29.08 – sobota. Wspomnienie Męczeń-

stwa św. Jana Chrzciciela.  
 30.08 – XXII Niedziela Zwykła. Roczki 

o godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o 
godz. 16.30.  
 31.08 – poniedziałek. O godz. 18.00 

Msza św. w intencji ks. Proboszcza z oka-
zji kolejnej rocznicy urodzin oraz Msza 
św. w intencji Koła Gospodyń, emerytów, 
rencistów i sprzątających kościół w sierp-
niu. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Poznańskiej 30 - 96 po 
Mszy św. wieczornej. 
 3.09 – I czwartek miesiąca. Wspomnie-

nie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i 
doktora Kościoła. Msza św. w intencji po-
wołań o godz. 6.30. Do sprzątania ko-
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ścioła zapraszamy parafian z ul. ul. Po-
znańskiej 30 - 96 po Mszy św. wieczor-
nej. 
 4.09 – I piątek miesiąca. Msza św. w in-

tencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Spo-
wiedź dla dzieci o godz. 15.30. Msza św. 
szkolna o godz. 16.30. Msza św. dla mło-
dzieży o godz. 19.00. 

 5.09 - I sobota miesiąca. Nabożeństwo 
wynagradzające NMP o godz. 7.00. Dzień 
modlitw o uświęcenie duchowieństwa.  
 6.09 - XXIII Niedziela Zwykła. Kolekta 

przeznaczona na potrzeby archidiecezji. 
W katedrze Dzień Wspólnoty Ruchu 
Światło – Życie o godz. 14.00 
 

 „Celem naszego życia nie są bogactwa, wiedza, 

zdolności. One są zaledwie środkami do osiągnię-

cia jednego- świętości.” 

Księdzu Proboszczowi Stefanowi życzymy, by w 

Bogu dostrzegał cel swojego życia i kroczył drogą 

świętości. Duszpasterze i Redakcja. 

 

„Najlepsza część naszego życia znajduje się w ser-

cach tych, którzy nas kochają.” 

Księdzu Proboszczowi Stefanowi życzymy, by do-

świadczenie Bożej miłości i 

ludzkiej życzliwości napełniało 

Jego serca radością i pokojem. 

Parafianie i grupy parafialne. 

 

„Modlitwa winna ogarniać wszystko, co składa się na 

nasze życie.” 

Pani Bogumile Stachowicz życzymy, by modlitwa by-

ła dla Niej źródłem siły i umocnieniem w trudach 

dnia codziennego. Żeński Legion Maryi. 

 

„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam 

będzie działał.” 

Księdzu Proboszczowi życzymy, by wszelkie do-

świadczenia życia powierzał Bogu i realizował na co 

dzień Jego wolę. Chór „Lira” 

„Bardzo zwyczajne i proste akty miłości oraz uczyn-

ki miłosierdzia sprawiają, że płomień Chrystusowego 

światła może się wiecznie palić.” 

Wszystkim Auksyliatorom, którzy obchodzą swoje 

urodziny i imieniny w sierpniu życzymy, by swoim 

postępowaniem podtrzymywali Chrystusowe światło 

w świecie. Męski Legion Maryi. 

 

„Mielibyśmy wielu świętych, gdybyśmy uwierzyli, że 

można dojść do świętości.” 

Ks. Proboszczowi Stefanowi, 

ks. Dariuszowi Kamińskiemu, 

paniom Teresie Kwapińskiej i 

Bernadecie Janii oraz panu Juliuszowi Kamińskiemu 

życzymy, by podążali drogą świętości i nie zniechę-

cali się w czynieniu dobra. Seniorzy.  

 

„Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą Nieba – 

dać zwycięstwo” 

Anicie Drescher, Marysi Mróz, Klaudii Musze i Paw-

łowi Radwańskiemu, wszystkiego czego potrzebują 

do walki o Niebo oraz umiejętności radowania się 

już podarowanymi zwycięstwami życzy Oaza 

Serdeczności 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

15 SIERPNIA NA GODZ. 12.15. NA SUMĘ ODPUSTOWĄ 

ORAZ 

31 SIERPNIA NA GODZ. 18.00. NA MSZĘ ŚWIĘTĄ 

W INTENCJI KS. STEFANA WYLEŻAŁKA Z OKAZJI URODZIN 
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Z rozsypanych literek ułóż wyrazy i wpisz je w diagram, a 
następnie odczytaj hasło. Rozwiązanie prześlij na adres: 
krecikpolarny@gmail.com   

Nagrody za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Wiktoria Brawańska i Ad-
aś Stach. Gratulujemy! Można je odebrać 9 sierpnia na Mszy św. o godz. 11.00. 

8 

Dla dzieci 

UZDROWIENIE SŁUGI  

SETNIKA Z KAFARNAUM 



  SPES 
 

     SIERPIEŃ 2020 r. 

 

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 2.08 
7.30 – Za + Bertholda Janocha – w kolej-
ną rocznicę śmierci, żonę Marię oraz ++ z 
pokrewieństwa Janocha, Wierzgoń.  
9.30 – Za ++ Teresę i Irenę Hyba, rodzi-
ców z obu stron, brata Alojza. 
11.00 – Za + Franciszka Jazłowieckiego – 
w 10 rocznicę śmierci, jego rodziców Pio-
tra i Paraskiewę Jazłowieckich, Marię i 
Walentego Frączek oraz ++ rodziców z 
obu stron.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB Częstochowskiej, z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-
bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i 
zdrowie w int. Stefani z okazji 70 r. ur. 
16.30 – Za + Jerzego Plewniak – z ok. ur.  
PONIEDZIAŁEK 3.08 
6.30 – Za + mamę Czesławę – w 19 rocz-
nicę śmierci, ++ rodziców i teściów.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośba o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie 
i dary Ducha Św. w intencji Anity Dre-
scher z okazji 18 rocznicy urodzin.  
WTOREK – Wspomnienie św. Jana Marii 
Vianney'a 4.08 
6.30 – Za + Ludwika Ostrzołek – w 7 
rocznicę śmierci, rodziców, 2 mężów, syna 
Izydora, synową Marię, 2 mężów, ++ z 
pokrewieństwa, Pawła Kłapczyka, 2 żony, 
syna Stefana, córkę Halinę, męża Konra-
da, ++ z pokrewieństwa, Emilię Chrobok, 
męża Alojzego i + Mariana Skórskiego.  
18.00 – Za + Eugenię Wrzos, męża Kazi-
mierza, syna Stanisława, ++ z pokrewień-
stwa z obu stron i dusze w czyśćcu cierp.  
ŚRODA 5.08 
6.30 – Za + Józefa Obracaj, żonę Edytę, 
synów Kazimierza i Jerzego, synową Bar-
barę oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.00 – Za + Teresę Dudzik – w rocznicę 
śmierci, rodziców Wiktorię i Stanisława 
Wieczorek, teściów Leokadię i Romana 
Dudzik.  

CZWARTEK – ŚW. PRZEMIENIENIA 
PAŃSKIEGO – I czwartek miesiąca 6.08 
6.30 – W intencji powołań.  
18.00 – Za ++ Władysławę, Mariannę, 
Wacława i Jana Bieleckich, Wiktorię, Mi-
chała i Tadeusza Hasiec, Ks. Stec, ++ 
Edwarda, Franciszkę i Szczepana Nowo-
wiejskich oraz za dusze w czyśćcu cierp., 
oby nie zabrakło im Bożego przebaczenia 
PIĄTEK 7.08 
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.  
18.00 – Za + Franciszka Kmera, żonę Ja-
dwigę, ++ z pokrewieństwa Mucha, Wu-
wer i dusze w czyśćcu cierpiące.  
SOBOTA – Wsp. św. Dominika 8.08 
8.00– Ofiara wynagradzająca za cierpie-
nie Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. 
Serca Jezusowego i zadośćuczynienie za 
grzechy własne, swoich bliskich, naszej 
Ojczyzny i całego Świata. 
18.00 – Za + Jana Zuchalskiego, jego ro-
dziców, Leona i Różę Kłosek, ich rodzi-
ców, syna Józefa, córkę Różę, Anielę 
Krzystała, + Eugeniusza Banasik.  
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 9.08 
7.30 – Za ++ rodziców Janinę i Stanisła-
wa Sowa, teściów Franciszkę i Karola La-
sko, męża Sylwestra Lasko, ++ Krystynę 
Wojciechowską, męża Jacka i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
9.30 – Za + męża Jerzego Kubas – w 5 
rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Kubas, 
Śliwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Za ++ tragicznie rodzinę Piasec-
kich Piotra, Elżbietę, Dominikę, Mateusza 
i Adriannę – w 15 rocznicę śmierci oraz 
++ z rodziny Piaseckich, Zanieckich, Gra-
barskich, Wojtalów.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej i MB Nieu-
stającej Pomocy z podziękowaniem za ży-
cie, z prośbą o błogosławieństwo, opiekę i 
zdrowie kochanego Taty i Dziadka Bole-
sława z okazji 89 rocznicy urodzin.  
16.30 – Za ++ Jana i Sabinę Sadło, ich ro-
dziców, Jana Niziołek, 2 żony, 2 synów, 2 
synowe i zięcia, Urszulę Sadło, + Sławo-
mira Jędrzejkiewicz.  

INTENCJE MSZALNE 

9 
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PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. WAW-
RZYŃCA 10.08 
6.30 – Za + Kazimierza Fijałkowskiego – 
w rocznicę śmierci, żonę Edeltraudę, ++ z 
pokrewieństwa, ++ z rodzin Kowalskich, 
Rakowskich, Marciniak, Golec, Gabryś, 
Szpak, Arcikiewicz, Ruteckich, Olma, 
Abramczyk oraz ++ Mariannę i Adama 
Madera, Irenę Podsiadło, dusze w czyśćcu 
cierpiące. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji synowej Beaty z okazji 50 r. ur.  
WTOREK – Wspomnienie św. Klary 11.08 
6.30 – Za + Waltera Teodora Sikora i jego 
++ rodziców oraz ++ z rodziny Sikora, 
Krosny.  
18.00 – Za + męża Kazimierza Gnaś – w 1 
rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, 
szwagra Ryszarda, braci Tadeusza i Euge-
niusza – od żony. 
ŚRODA 12.08 
6.30 – Za ++ Annę Glinicką, Hieronima 
Sęber, Leszka Sęber oraz ++ z pokrewień-
stwa.  
18.00 – Za ++ Ludwika i Marię Kornas, 
Anielę Kornas, ++ Marię i Jana Szmid 
oraz ++ z rodzin Kornas, Wija, Szmid, 
Gajda, Grygier  
CZWARTEK 13.08 
6.30 – Za ++ Marię i Bolesława Niem-
czyk, Pelagię i Czesława Cnota, Reginę i 
Antoniego Słowik oraz ++ z rodzin Niem-
czyk, Myśliwiec, Cnota, Mołdrzyk. 
18.00 – W int. czcicieli MB Fatimskiej. 
PIĄTEK – Wspomnienie św. Maksymilia-
na Marii Kolbego 14.08 
6.30 – Za ++ rodziców Pawła i Annę Ka-
łuża, ich rodziców i rodzeństwo, Alojzego i 
Jadwigę Dudzik, córkę Leokadię, syna Al-
freda, żonę Marię.  
18.00 – Za ++ Antoniego i Olgę Piecho-
czek.  
SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBO-
WZIĘCIA NMP - ODPUST 15.08 
7.30 – Za + Jana Hojka – w kolejną rocz-

nicę śmierci, syna Czesława.  
9.30 – Za + Annę Folwarczny – w 5 rocz-
nicę śmierci, męża Franciszka, 3 synów, 
synową Urszulę, Stefanię i Józefa Deptuła 
i dusze w czyśćcu cierpiące. 
11.00 – Za + Adelajdę Dudzik – w 3 rocz-
nicę śmierci, męża Henryka, syna Ryszar-
da, zięcia Marka oraz ++ z rodziny Du-
dzik, Klepek, Sitek i Antończyk.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństw, opiekę, zdrowie i 
dary Ducha Św. w intencji Wiktorii z oka-
zji 18 rocznicy urodzin. 
16.30 – Za + Grzegorza Stryczek – od 
pracowników PKP Cargo z Pawłowic Gór-
niczych oraz ++ Lidię i Wiktora Piksa.  
XX NIEDZIELA ZWYKŁA 16.08 
6.30 – Za + Czesława Pietrzak.  
9.30 – Za ++ z rodziny Łaźniowski, Kę-
dzia, Paradiuk, Mercik, Anzorga, Rączka i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Za ++ Jana, Annę i Cecylię Galus 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Doroty i Henryka  
z okazji 50 rocznicy ślubu. 
16.30 – Za ++ Dorotę i Józefa Hojka, sy-
nową Danutę, rodziców i rodzeństwo. 
PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
JACKA, prezbitera 17.08 
6.30 – Za ++ Cecylię i Albina Stencel, 
Martę, Leona, Romana, Irenę i Alberta 
Mazur oraz ++ z pokrewieństwa. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w int. Elżbiety Sikora z okazji 80 r. ur.  
WTOREK 18.08 
6.30 – Za + Genowefę Szkatuła – od są-
siadów ul. Opolska 4. 
18.00 – Za + Józefa Świercz – w 12 rocz-
nicę śmierci, brata Zenona, ++ rodziców 
Zofię i Stanisława Piotrowskich, teściów 
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Marię i Pawła Świercz, ++ Annę i Czesła-
wa Pospiesznych, Teresę Więcek oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
ŚRODA 19.08 
6.30 – Za + Leszka Adasiak, Edytę i Józe-
fa Obracaj, 2 synów, synową, Józefę i Jó-
zefa Adasiak, 2 synów, 3 córki oraz ++ z 
pokrewieństwa Obracaj, Adasiak, Lazar. 
18.00 – Za + Kunegundę Fajkis, męża Al-
fonsa oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
CZWARTEK – Wsp. św. Bernarda 20.08 
6.30 – Za + Henryka Śmietana – w rocz-
nicę śmierci, Ernę Grzonka, męża Feliksa, 
syna Daniela, ++ dziadków z obu stron, + 
Sandrę, Agnieszkę Mrowiec, Eugeniusza 
Mstowskiego, żonę Janinę i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + Józefa Musioł, jego rodzi-
ców, teściów, syna Krystiana, zięcia Euge-
niusza, szwagrów Jana, Andrzeja i Stani-
sława.  
PIĄTEK – Wsp. św. Piusa X 21.08 
6.30 – Za + Amalię Lazar, męża Eryka, 
rodziców, rodzeństwo oraz ++ z pokre-
wieństwa Lazar, Michalec, Koniec.  
18.00 – Za + Anielę Sobik – w 1 rocznicę 
śmierci, rodziców Annę i Oskara Antoń-
czyk. 
SOBOTA – Wsp. NMP, Królowej 22.08 
8.00– Za + Eugenię Langosz – w rocznicę 
śmierci, męża Alojzego, Reginę i Mieczy-
sława Skubis oraz ++ z rodziny Wala, 
Langosz, Skubis.  
15.00 – ŚLUB. 
18.00 – Za + Bronisławę Polok, męża Jó-
zefa, rodziców z obu stron, prawnuka Szy-
mona oraz ++ z pokrewieństwa.  
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 23.08 
7.30 – Za ++ Emila i Annę Sobik, Bożenę 
Górniak, Teresę Orszulik, Agnieszkę i Flo-
riana Górniak oraz ++ z pokrewieństwa.  
9.30 – Za ++ rodziców Annę i Wiktora, 
Mariannę i Józefa, brata Stanisława, bra-
towe Irenę, Teresę i Zofię, siostrę Wandę, 
Rozalię Zazula, szwagra Antoniego, Cze-
sławę i Czesława Kuszczak, Józefa Świercz 

oraz ++ z pokrewieństwa Duda, Wiącek.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB Częstochowskiej, z po-
dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą 
o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdro-
wie w intencji Marii z okazji 71 rocznicy 
urodzin. 
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Ingi z okazji 86 rocznicy uro-
dzin i Krystiana z okazji 80 urodzin.  
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. BAR-
TŁOMIEJA, Ap. 24.08 
6.30 – Za + Bronisława Gębica – w 3 
rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Marzeny i Zbignie-
wa z okazji 30 rocznicy ślubu.  
WTOREK 25.08 
6.30 – Za + Krystynę Brzoza, męża Jana, 
rodziców, teściów oraz ++ z rodziny.  
18.00 – Za + Krystynę Pękal. 
ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘ-
STOCHOWSKIEJ 26.08 
6.30 – Za ++ Anielę i Sylwestra Gajda, 3 
dzieci, rodziców z obu stron, Alfreda i Ja-
nusza Krypczyk, Romana, Marię i Euge-
niusza Wowra, Jana Sitek oraz ++ z po-
krewieństwa.  
18.00 – Za + Różę Sitko – w 11 rocznicę 
śmierci, rodziców, teściów, szwagra Fran-
ciszka, jego żonę Jadwigę, siostry Elżbie-
tę, Walerię i Anielę oraz + Urszulę Olejak, 
++ z rodziny Olejak.  
CZWARTEK - Wsp. św. Moniki 27.08 
6.30 – Za + Daniela Grzonka, Ernę i Fe-
liksa Grzonka, Teresę, Jana, Jerzego 
Grzonka, Janinę i Eugeniusza Mstow-
skich, Henryka Śmietana oraz ++ z rodzi-
ny Mrowiec, Jaros.  
18.00 – Za + Edwarda Szymik – w 6 r. 
śmierci, ++ z rodziny Szymik, Brudny.  
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PIĄTEK – Wsp. św. Augustyna 28.08 
6.30 – Za + Zuzannę Żur, męża Rudolfa, 
córkę Irenę, zięcia Ludwika, synów Jana i 
Henryka oraz ++ z pokrewieństwa z obu 
stron.  
18.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień 
i 1 rok po śmierci. 
SOBOTA – Wspomnienie Męczeństwa 
św. Jana Chrzciciela 29.08 
8.00– Za + Małgorzatę Matusik – w 1 
rocznicę śmierci. 
13.00 – ŚLUB.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie 
i dary Ducha Św. w intencji Klaudii Mu-
cha z okazji 18 rocznicy urodzin. 
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – DOŻYNKI 
30.08 
7.30 – Za ++ rodziców Alojzego i Lidię 
Kolarczyk, Jana i Łucję Langer, ++ dziad-
ków z obu stron oraz + Izydora Dobisz.  
9.30 – Za + żonę Janinę Czernecką – w 2 
rocznicę śmierci.  
11.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIE-
CI.  
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
PONIEDZIAŁEK 31.08 
6.30 – Za + Zygmunta Langer, ++ z po-
krewieństwa Langer, Korus, Barchańscy.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
Ks. Proboszcza – z okazji kolejnej roczni-
cy urodzin.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprząta-
jących kościół w miesiącu sierpniu.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
Ks. Proboszcza z okazji urodzin – od III 
Zakonu Franciszkańskiego.  
WTOREK 1.09 
6.30 – Za + Kazimierza Obracaj – w 5 
rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa.  
18.00 – Za + Romana Dudzik – w roczni-
cę śmierci, żonę Leokadię, rodziców, sy-
nową Teresę, dusze w czyśćcu cierpiące.  
ŚRODA 2.09 

6.30 – Za + Beatę Matys, ++ z rodziny 
Matys, Faber, Urbańczyk oraz dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + Stanisława Gozdalskiego.  
CZWATEK – Wspomnienie św. Grzegorza 
Wielkiego – I czwartek miesiąca 3.09 
6.30 – W intencji Powołań.  
18.00 – Za + Genowefę Cofalik – w rocz-
nicę śmierci, męża Ludwika, syna, zięcia i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
PIĄTEK – I piątek miesiąca 4.09 
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.  
16.30 – Za + Jerzego Plewniak, rodziców 
Leona Urbańczyk, żonę Annę, 2 synów, 
synową, Irenę, Jana i Andrzeja Ferdian.  
18.00 – Za + Mariana Kowalskiego.  
SOBOTA – I sobota miesiąca 5.09 
8.00– Ofiara wynagradzająca za cierpie-
nie Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. 
Serca Jezusowego i zadośćuczynienie za 
grzechy własne, swoich bliskich, naszej 
Ojczyzny i całego Świata. 
18.00 – Za + Wojciecha Bachlaj – w 2 
rocznicę śmierci. 
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 6.09 
7.30 – W intencji Parafian.  
9.30 – Za + Czesława Pietrzak – w 1 rocz-
nicę śmierci. 
11.00 – Za + Zbigniewa Sternal – w 4 
rocznicę śmierci, rodziców oraz ++ z po-
krewieństwa z obu stron.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Teresy i Ryszarda z okazji uro-
dzin oraz błogosławieństwo dla całej ro-
dziny. 
16.30 – Za + Marka Sitko – rocznicę 
śmierci, ojca Ernesta oraz ++ z rodziny 
Sitko, Suski i dusze w czyśćcu cierpiące.  
19.30 – Za + Stanisława Piekara – w 3 
rocznicę śmierci. 
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 Krzyż to symbol chrześcijaństwa. 

Przypomina o męce i śmierci tych, którzy 
na nim zawiśli. Różnorodność chrześci-
jaństwa wiąże się z ilością przedstawień 
krzyża i możliwościami pojmowania go. 
Czy wiesz, w ilu formach jest przedstawia-
ny ten znak? 
 W Rzymie krzyż był znakiem cier-
pienia i haniebnej śmierci złoczyńcy. 
Śmierć polegała na odpowiednim ułoże-
niu ciała tak, by był odczuwalny nacisk na 
klatkę piersiową, a w konsekwencji ukrzy-
żowany udusił się. Jedynym sposobem na 
wzięcie oddechu było unoszenie i powolne 
opuszczanie ciała. Skazaniec, który miał 
być powieszony na krzyżu, musiał naj-
pierw wnieść poziomą belkę na miejsce, w 
którym dokonywała się egzekucja. We-
dług badań historyków i archeologów Je-
zus nie niósł całego krzyża na Golgotę, 
tylko jego część. Sama belka ważyła około 
50 kilogramów. To, jak dokładnie wyglą-
dał krzyż Jezusa, wciąż pozostaje otwar-
tym tematem. Jednak pamiętajmy, że naj-
wcześniejsi chrześcijanie byli przekonani, 
że krzyż składał się z dwóch belek - piono-
wej wbitej w ziemię i poziomej, do której 
przybijano ręce. Krzyż łaciński jest naj-
bardziej znanym symbolem chrześcijań-
stwa, który od razu jest kojarzony z posta-
cią Jezusa Chrystusa. 
 Krzyż od bardzo dawna używany był 
jako znak astronomiczny (oznaczał cztery 
strony świata), magiczny (miał wywoły-

wać urodzaj). Był również znakiem hańby 
(szczególnie dla Rzymian), z biegiem cza-
su wraz z chrześcijaństwem staje się sym-
bolem zwycięstwa i pojednania z Bogiem 
(Ef 2,16), znakiem pokoju (Kol 1,2), zna-
kiem Bożej mocy (1 Kor 1,18), znakiem 
chluby (Ga 6,14). W samej heraldyce wy-
różnia się 300 rodzajów tego znaku – a 
niemal każdy z nich ma swoją dodatkową 

wymowę.  
 Na początku chrześcijaństwa wize-
runek krzyża to proste dwie złączone belki 
bez wizerunku Chrystusa – tak było przez 
3 wieki. Dopiero od IV w. pojawiają się 
figura lub obraz Chrystusa uwielbionego, 
zmartwychwstałego, zwycięskiego Króla z 
koroną na głowie, długiej białej tunice i z 
stygmatami jako jedynymi atrybutami 
Męki Pańskiej. W średniowieczu pojawia-
ją się wizerunku cierpiącego Chrystusa 
(Cimambue). Z biegiem czasu cierpienie 
ukazywane jest coraz bardziej realistycz-
nie.  
 W IV wieku powstaje w Jerozolimie 
świątynia Krzyża Świętego zwana bazyliką 
św. Heleny. Nazwa wiąże się ze znaną le-
gendą o odnalezieniu krzyża przekazaną 
nam przez mnicha Jakuba de Voragine’a. 
W 313 r. cesarz Konstantyn, za namową 
matki, burzy te świątynie, by wybudować 
chrześcijańskie. Właśnie wtedy odnalezio-
ne zostają drewniane belki krzyża. Trud-
no było jednakże ustalić, które belki sta-
nowiły krzyż Chrystusa, problem udało 
się rozwiązać przez cud – umarły, położo-
ny na nim, ożył. W 1491 r. w czasie napra-
wy Bazyliki Laterańskiej u szczytu łuku 
transeptu odnaleziono skrytkę z tablicą 
tytułu krzyża oraz z relikwią krzyża (który 
w większości w ciągu wieków zdołano roz-
dać). Miało się okazać iż drewnem użytym 
do jego skonstruowania była sosna, 
wbrew legendzie która opowiada o dębie. 
 W dalszej części chciałbym skupić 
się na ukazaniu różnych rodzajów krzyża, 
które nas otaczają, mamy je w domach i 
widzimy adorując w kościołach oraz przy 
drogach i kaplicach. Może odnajdziesz 
swój krzyż wśród tych nielicznych, które 
tu się ukażą. Pamiętajmy mamy do czy-
nienia z znakiem wiary, a nie z ozdobą 

noszoną tylko jako biżute-
ria…. 
Krzyż grecki, symbolizuje 
uniwersalizm chrześcijań-
stwa, cztery ramiona do czte-

Rodzaje krzyży 
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ry strony świata. Do chrześcijaństwa miał 
go wprowadzić Pachomiusz, nakazując w 
ok. 322 r. swoim mnichom noszenie pur-
purowego znaku krzyża na swych kaptu-
rach. Takie krzyże czyniono na chlebie 
przeznaczonym na Eucharystię – takie 
odnaleziono w przysypanych popiołem 
wulkanicznym Pompejach. Na planie tego 
krzyża często budowano świątynie. 

Krzyż łaciński – najbardziej nam 
znany. Według tradycji rzeczywi-
ste narzędzie męki Chrystusa. 
Wiele kościołów budowanych na 
planie krzyża łacińskiego funkcjo-
nuje do dziś. Jego odwrócona 

wersja (belka poprzeczna na dole) to 
krzyż św. Piotra, (dziś, prawdopodobnie 
przez ignorancję, „zawłaszczony” przez 
sekty satanistyczne).  
Krzyż dziesiętny, będący zarazem 
pierwszą literą greckiego słowa 
Xristos (Chrystus). Znakiem tym 
się witano i żegnano, kreślono go 
też na czole umierającego. Krzyż 
ten jest także znany jako narzędzie męki 
św. Andrzeja. Wykorzystywany również 
jako znak drogowy przed przejazdami ko-
lejowymi niestrzeżonymi. 

Krzyż monogramowy, mono-
gram Chrystusa złożony z po-
łączonych liter X (Xristos) i I 
(Isos), który pjawił się w IV w. 
Później literę I zastąpiono li-
terą P (czyta się R), a oznacza 

panowanie Chrystusa. Znak ten znalazł 
się na głównej chorągwi wojskowej Kon-
stantyna. 
Krzyż celtycki - forma krzyża, 
od wieków znana wyznaw-
com religii przedchrześcijań-
skich, w którym czterora-
mienny krzyż umieszczony 
jest w okręgu, symbolizują-
cym celtyckie wianki, tzw. ruta. Współ-
cześnie (mimo swego przedchrześcijań-
skiego pochodzenia) krzyż celtycki jest 
jedną z form krzyża akceptowanego przez 

Kościół katolicki jako religijny symbol 
chrześcijan. Przede wszystkim stał się on 
j e d n a k  c h a r a k t e r y s t y c z n y 
dla celtyckiego chrześcijaństwa. Mimo to 
jest również spotykany w ofercie tzw. 
s k l e p ó w  e z o t e r y c z n y c h  j a -
ko amulet lub talizman. 

K r z y ż  p a t r i a r c h a l n y 
(kardynalski) - Przypomina 
krzyż łaciński, jednak ma do-
datkową jedną, mniejszą po-
przeczkę. Symbolizuje ona ta-
bliczkę, która według Ewange-
lii znajdowała się na krzyżu Je-

zusa. Na początku chrześcijaństwa używa-
li go patriarchowie i arcybiskupi. Może 
być nim oznaczona świątynia, która pod-
lega bezpośrednio władzy kardynalskiej z 
ominięciem władzy biskupiej. Krzyż ten 
jest pierwowzorem krzyża prawosławne-
go, któremu dodano poniżej jeszcze jedną 
belkę. 
Anch (polskie), Ankh (angielskie) – „crux 
ansata”, „krzyż egipski” – w mitologii 
egipskiej hieroglif oznaczający życie. 
Anch w starożytnym Egipcie był 
symbolem płodności, jego 
kształt miał symbolizować ko-
biece łono. Był symbolem życia 
i dlatego miał zapewniać do-
statnie oraz wieczne życie. Był 
znakiem-amuletem ochraniają-
cym zarówno w życiu doczesnym, jak i ży-
ciu pozagrobowym. Współcześnie nadaje 
mu się mistyczne oraz magiczne znacze-
nie. Starożytni koptyjscy chrześcijanie 
używali crux ansata. Nowożytni koptowie 
stosują krzyż o równych ramionach 

Krzyż prawosławny - ustalo-
ny w Konstantynopolu w cza-
sie patriarchatu Michała Ce-
rulariusza jako obowiązująca 
forma. Ma trzy poprzeczki: 
górna – odpowiada tablicy z 
napisem: INRI (titulum cru-

cis), środkowa mocująca ramiona i dolna 
podnóżek (suppodeneum). Wg tradycji 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Celtowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Amulet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_egipska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hieroglify
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia_egipska
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wschodniej stopy Chrystusa przybito 
dwoma gwoździami. Na całunie Turyń-
skim, który przez wieki przechowywany 
był w Konstantynopolu, wydaje się, że 
Chrystus jedną nogę ma krótszą 
(prawdopodobnie przez założenie jednej 
nogi na drugą – stąd niektórzy podają ma 
wynikać owo skrzywienie dolnej belki). 
Pochylona belka symbolizuje dwóch ło-
trów, lewa jej strona nawróconego. 
Krzyż Jerozolimski – ten 
znak obrała sobie za sym-
bol Kustodia z Ziemi Świę-
tej. Duży krzyż ma symboli-
zować Ziemię Świętą, cztery 
małe – królestwa uczestni-
czące w wyprawach krzyżowych: Francji, 
Niemiec, Obojga Sycylii i Anglii. Jednak 
najbardziej znana interpretacja mówi o 
pięciu ranach Chrystusa – stygmatach. 

Krzyż Ducha Św. - Podwójny z 
rozdwojonymi końcówkami 
nawiązuje do 12 owoców Du-
cha Św.: miłości, sprawiedli-
wości, radości, pokoju, cierpli-
wości, uprzejmości, dobroci, 
wierności, łagodności, opano-

wania, sprawiedliwości, pobożności, wy-
trwałości. 
Krzyż widlasty - przypomi-
nający grecką literę „Y”, 
symbolizującą życie czło-
wieka (w wieku młodzień-
czym prosto, a potem roz-
widlenie dróg do dobra i 
zła) i literę Ψ (Psi) symbo-
lizującą Ducha Św., inni nazywają go 
krzyżem drzewa życia. Doskonale ten 
krzyż wpisuje się w architekturę gotycką i 
w tym czasie najczęściej się pojawia. 

Krzyż Comissa - przypomi-
nający grecką literę Tau. 
Mnisi nosili laski w kształcie 
takiego krzyża, dlatego, na 
pamiątkę św. Antoniego Pu-
stelnika, nazywa się go rów-
nież krzyżem św. Antoniego. 

Tym znakiem rzymianie oznaczali tych 
żołnierzy, którzy przeżyli bitwę, z tego po-
wodu o tym znaku wspomina Apokalipsa, 
którym mają być opieczętowani należący 
do Boga. 
Krzyż laskowany – zbudowa-
ny z czterech liter Tau, znak 
Chrystusa - dawcy wszelkich 
łask. Występował na mone-
tach Merowingów, dzisiaj w 
herbie Kalbrii. Stosowany jako baza w 
wielu innych rodzajach krzyża. 

Krzyż ćwiekowy – występują-
cy w heraldyce zamiast mie-
cza. Często symbolizuje mę-
stwo w boju. Bywa, że jego 
pionowe ramię jest znacznie 
przedłużone (w kształcie trój-
kąta). 

Krzyż św. Łazarza - krzyż 
grecki zakończony moty-
wem trójliścia, symbol 
zakonu szpitalnego jego 
imienia. 
Podobny jest również 
krzyż irlandzki lub św. 
Patryka, który nawracał mieszkańców wy-
spy, tłumacząc na przykładzie liścia koni-
czyny, istotę Trójcy Św. W krzyżu tym 
końce podobne do koniczyny są zdecydo-
wanie większe. 

Krzyż maltański – zwany 
krzyżem ośmiu rozkoszy 
czy ośmiu błogosła-
wieństw (tyle jest zakoń-
czeń tego krzyża), o boga-
tej symbolice. W kolorze 
czerwonym jest symbo-
lem joannitów (św. Jana 

Jerozolimskiego, Kawalerów Maltań-
skich), w kolorze zielonym – Zakonu Św. 
Maurycego.  
Krzyż kościelny – wzoro-
wany na krzyżach proce-
syjnych, symbol dzieł do-
konanych na polu wiary, 
religii. 
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Krzyż kotwicowy – w for-
mie krzyża greckiego, kryje 
w sobie cztery kotwice, 
symbole nadziei. Historycz-
ne godło austriackich kra-
in: Piemotnu, Gorycji i 
Gradyski. 

Krzyż litewski (jegiellośński) - 
dwa krzyże greckie (wg. Innych 
dwa krzyże rycerskie) połączo-
ne pionowymi ramionami, go-
dło dynastii Jagiellonów. 

Krzyż hugenotów 
- krzyż rycerski z ramiona-
mi liliowato rozchylonymi 
 
 
 

Krzyż rycerzy zakonów z 
Alcantara (zielony) i Ca-
latrava (purpurowy) - w 
wersji czarno – białej 
także u dominikanów, 
krzyż grecki zakończony gotycką maju-
skułą „M” od imienia Maryi. 

Krzyż Zakonu Szpitala 
Najświętszej Marii Panny 
D omu Nie mieck iego 
(Krzyżaków) - motyw krzy-
ża templariuszy w barwach 
Hohenstaufów (czarny na 
srebrnym polu). Wielcy 

Mistrzowie, od 1226 r. mieli w herbie Orła 
umieszczonego na krzyżu. 

Krzyż Rycerzy Chrystusa - 
symbol zakonu o tej na-
zwie, powstałego w 1318 r. 
Po rozwiązaniu templariu-
szy: czerwony krzyż tem-
plariuszy ze srebrnym 
krzyżem łacińskim w środ-
ku ozdabiał żagle portugalskich odkryw-
ców, m. In. Vasco da Gamy. 

Krzyż liliowany, symbol 
Maryi, współcierpiącej ze 
swoim Synem. 
 
 
 
 

Krzyż Św. Jakuba - godło za-
konu rycerskiego o tej na-

zwie. 
 
 
Krzyż wywyższony - krzyż 
łaciński wsparty na kuli, 
kole lub czterech podsta-
wach (Ewangeliach), sym-
bolizuje władzę Chrystusa 

nad ziemią. 
Krzyż pizański - godło 
miasta Pizy i symbolizują-
cy cztery klucze i pozorny 
bieg Słońca po nieboskło-
nie. ●  

  2025 roku będziemy obchodzić 
dwusetną rocznicę istnienia naszego ko-
ścioła parafialnego w jego obecnym 
kształcie. Będzie zatem okazja do przybli-
żenia historii parafii na tle szerszej histo-
rii Jastrzębia - Zdroju oraz dziejów  jego 
mieszkańców. Jesteśmy wszak najstarszą 
jastrzębską parafią z Jej pięknymi, boga-
tymi, ale niekiedy bardzo dramatycznymi 
wydarzeniami. Pragniemy je naszym pa-
rafianom i ich bliskim w przystępny spo-
sób przybliżyć.  

Dnia Nasza parafia specjalnych docho-
dów nie posiadała, a proboszczowie utrzy-
mywali się głównie z ofiar wiernych, skła-
danych na tacę podczas mszy świętych. W 
1679 roku zaznaczono, że z Moszczenicy 
dla naszego kościoła wpływały rocznie 4 
grajcary. Ten dochód przynosiła pasieka 
licząca wówczas 13 uli. Także podczas 
przeprowadzonej wizytacji skontrolowane 
zostały rachunki kościelne sprzed 1679 
roku. Obecnie tych dokumentów nasza 
parafia już nie posiada. Majątek kościoła 
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w 1679 roku stanowił kapitał w wysokości 
144 florenów. Te pieniądze były przekazy-
wane parafianom w formie pożyczek. 
Miał też nasz kościół niewielki staw ryb-
ny, a dochód z połowów ryb był przezna-
czany na utrzymanie kościoła. Najważ-
niejszym jednak uposażeniem probosz-
czów naszego kościoła, podobnie jak i w 
innych wsiach lokowanych w średniowie-
czu na prawie niemieckim, było własne 
gospodarstwo rolne. Miejsce na kościół, 
plebanię oraz dodatkowo przynajmniej 
jeden łan ziemi uprawnej przeznaczono 
właśnie podczas zakładania wsi. Tak też 
było w Jastrzębiu, gdzie grunty kościelne 
w jednym kawałku ciągnęły się od pleba-
nii na południe, aż do sąsiadującej wów-
czas z Jastrzębiem wsi Ruptawa. W roku 
1823 ówczesny dziedzic Jastrzębia Górne-
go z rodu Strachwitzów zamierzał urzą-
dzić nad potokiem Gmyrdek, pod górką 
Kyndra młyn i tartak. Potrzebował w tym 
celu nabyć należącą do kościoła łąkę. Do-
szło wtedy do transakcji wymiany grun-
tów. Proboszcz odstąpił kościelną łąkę 
pod Kyndrą, a otrzymał w zamian inną we 
wsi po osuszonym stawie, na południe od 
nieistniejącej starej szkoły tzw. „Koziny”. 
Na tej orce „Kyndra” jest teraz kościół 
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. 
A o dawnym młynie świadczą nazwy ulic: 

Młyńska i Zamłynie. Przy końcu ziemi ko-
ścielnej znajdował się niewielki lasek zwa-
ny lasem proboszczowskim. Był naprawdę 
niewielki, bo np. w 1831 roku proboszcz 
napisał, że zaspokajał zaledwie 1/3 po-
trzeb.  
Pod koniec XVIII wieku proboszcz pod 
tym laskiem kazał wybudować chatę i 
umieścił w niej dwóch komorników. W 
zamian doglądali lasu i chronili przed za-
grożeniem np. ze strony kłusowników. 

Otrzymali oni również w użytkowanie 8 
mórg ziemi kościelnej i byli dodatkowo 
zobowiązani do wykonywania drobnych 
posług w gospodarstwie kościelnym. Za-
znaczyć trzeba, że już od czasów średnio-
wiecznych, ani w Jastrzębiu, ani w jego 
okolicach nie było większych obszarów 
leśnych. Widać to po lokowanych wtedy 
wsiach, graniczących między sobą. A la-
sek Kyndra przetrwał do naszych czasów.  
Proboszczowie przeważnie sami zarządza-
li majątkiem parafialnym. Jedynie niekie-
dy wydzierżawiali ziemię rolnikom. We-
dług spisu z 1831 roku gospodarstwo ko-
ścielne wynosiło 130 mórg, a w roku 1870 
150 mórg. Składały się na to: 20 mórg sta-
nowił lasek Kyndra, 25 mórg, to były łąki, 
a 105 mórg liczyła: ziemia uprawna, pa-
stwiska, drogi. Dla wyjaśnienia – morga 
to 56 arów, czyli niecałe dwie morgi, to 
był hektar ziemi.  Poza dochodami z wła-
snego gospodarstwa przysługiwała pro-
boszczowi dziesięcina tzw. Meszne w po-
staci zboża sypanego: głownie żyta lub 
owsa. Inne dochody to tzw. Akcydens czy-
li należności za czynności duszpasterskie, 
intencje mszalne, kolęda noworoczna. W 
XVII należności duszpasterskie były regu-
lowane były regulowane zarówno zarzą-
dzeniami władz duchownych jak i świec-
kich. Zmiany co jakiś czas były do zmie-

niających się warunków. W roku 1688 po-
bierał proboszcz od chrztu po 2 grosze 
czeskie, a od intencji mszalnych po 4 gro-
sze czeskie. Za inne czynności posługi ka-
płańskiej ( pogrzeby, śluby ) płacono wg 
indywidualnej umowy. 
Płacono także proboszczowi „petronalia” 
tzw. świętopietrze. Protokół powizytacyj-
ny z 1679 roku podaje, że od każdej rodzi-
ny zagrodniczej pobierano po jednym 
srebrnym groszu. Świadczenie to nie mia-

Historia parafii św. Katarzyny 
Andrzej Kinasiewicz    część 5 
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Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatia-
num w Krakowie organizuje Korespon-
dencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest 
ułatwienie po-
znania i rozu-
mienia ksiąg Pi-
sma Świętego.  

W kursie może brać udział  każdy zainte-
resowany Pismem Świętym, Kurs prowa-
dzony jest w wersji tradycyjnej 

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

www.kursbiblijny.deon.pl  

o r a z  p o d  p o d a n y m i  a d r e s e m  
e-mailowymi lub adresem pocztowym. 

 

kkb.biuro@gmail.com 

Ks. Zbigniew Marek SJ 

Ul. Zaskale 1, 30—250 Kraków 

„Kurs Biblijny” 

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU 

ZAPROSZENIE  

NA KURS BIBLIJNY 

ło nic wspólnego z dawnym średniowiecz-
nym świętopietrzem – czyli daniną każde-
go dorosłego katolika na rzecz Stolicy 
Apostolskiej w Rzymie. Zostało ono znie-
sione w XVI wieku. W XVII wieku utrzy-
mała się jedynie nazwa używana zamien-
nie z określeniem „stołowy grosz”. Danina 
ta utrzymała się do XIX wieku. Jeszcze w 
1831 roku proboszcz naszej parafii pobie-
rał ją w wysokości 8 fenigów z każdego 
gospodarstwa. Dokonywane to było co-
rocznie pod koniec sierpnia, a więc już po 
żniwach.  
W czasie noworocznej wizyty duszpaster-
skiej tzw. Kolędy proboszcz otrzymywał 
od parafian ustalone świadczenia. W 1831 
roku były to: od gospodarzy zwanych sio-
dła kami po dwie miski grochu, krup czyli 
kasz, po jednej kiełbasie długiej na dwa 
łokcie oraz po jednym kłębku nici konop-
nych. Zamiast kiełbasy można było dawać 

po dwa grosze czeskie, a zamiast nici po 
jednym groszu. Młynarze dawali na kolę-
dę po pięć czeskich groszy, a zagrodnicy i 
chałupnicy po jednym groszu. Oczywiście 
ze swoich dochodów proboszcz musiał 
płacić podatek. W 1831 roku wynosił on 
ponad 56 talarów. Jak widzimy opłaty 
zmieniały się z czasem, czeskie grosze za-
stępowane były z czasem walutą pruską. 
W kolejnym odcinku przedstawię infor-
macje dotyczące proboszczów naszej pa-
rafii. Aż do drugiej połowy XX wieku naj-
częściej proboszczowie sami posługiwali 
w naszej parafii. Niekiedy ich zły stan 
zdrowia powodował, że czasowo otrzymy-
wali do pomocy wikarych. Ale dopiero 
wraz z gwałtownym rozwojem Jastrzębia 
– Zdroju i dynamicznym wzrostem liczy 
parafian, konieczni byli w duszpasterskiej 
posłudze wikarzy.●  
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