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 Jezus przyszedł z uczniami 

swoimi do domu, a tłum znów się 

zbierał, tak że nawet posilić się nie 

mogli. Gdy to posłyszeli Jego bli-

scy, wybrali się, żeby Go powstrzy-

mać. Mówiono bowiem: "Odszedł 

od zmysłów".  

 Natomiast uczeni w Piśmie, 

którzy przyszli z Jerozolimy, mówi-

li: "Ma Belzebuba i przez władcę 

złych duchów wyrzuca złe duchy".  

 Odpowiedział im: "Któż jest 

moją matką i którzy są braćmi?" I 

spoglądając na siedzących wokoło 

Niego rzekł: "Oto moja matka i moi 

bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten 

Mi jest bratem, siostrą i matką".  

    Mk 3, 20– 35 

 Nie rozumieli Jezusa bliscy — bo 
jak można zrozumieć człowieka, który 
jest tak pochłonięty pracą, że nie ma cza-
su na jedzenie ani na sen. Nie rozumieli 
Jezusa wrogowie, którzy podejrzewali 
Go, że czyni wielkie rzeczy mocą diabel-
ską. Nie rozumieli nawet  najbliżsi  - 
Matka i krewni. Mieli nadzieję, że Jezus 
oderwie się od swojej pracy, aby spotkać 
się z nimi. Jak mamy rozumieć wypo-
wiedź Jezusa „Ten, kto pełni wolę Ojca 
mego, jest mi bratem, siostrą i matką”? 
Więzy krwi nie są najważniejsze. Posłu-

szeństwo woli Bo-
żej tworzy rodzinę 
Chrystusa. 
Największą zasłu-
gą Maryi było nie 
to, że Jezusa uro-
dziła, ale, że z uf-
nością zgodziła się 
na to czego Bóg od 
Niej chciał. 

X NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
7 czerwca 2015 r.  

 Są takie „rzeczy" w 
życiu człowieka, których 
nie da się wyjaśnić, które 
można tylko opowie-
dzieć, i są takie ,,rzeczy", 
których nie można sa-
memu sobie zrobić czy 
dać. Po prostu trzeba po-
zwolić żeby zostały nam 
dane podarowane, a tak-
że pozwolić, by się zdarzały i zgodnie ze swoją 
naturą działy. Tak właśnie się ma sprawa z kró-
lestwem Bożym. Należy ono do tych ,,rzeczy" w 
życiu i wierze, do których można się tylko zbli-
żać, ostrożnie i wciąż od nowa. Również tak by-
ło, jak się wydaje, z Jezusem: dość często pro-
wadził rozmowy dyskusje z faryzeuszami, dość 
często jak wiemy - bez widocznego skutku 
wciąż od nowa, niezmordowanie, z różnych 
stron starał się opowiadać o królestwie Bożym i 
zachęcać do niego ludzi. Dzisiejsza Ewangelia 
poucza nas że Królestwo Boże nie jest żadną 
bierną rzeczywistością czy sprawą. Człowiek, o 
którym mówi się w przypowieści, przygotowuje 
rolę i rozsiewa nasienie, ale później wszystko 
dzieje się już bez jego udziału, i dzieje się do-
brze, aż do wydania plonu, „a on sam nie wie 
jak". Przypowieść ta mówi też o wierze, która 
uczy czekania w cierpliwości mimo wymaganej 
od człowieka potrzeby i pasji zaangażowania: o 
wierze, która uczy „namiętnej cierpliwości", jak 
czekanie to nazwał kiedyś Brat Roger, ponieważ 
jest ktoś Inny, który kiedyś ustanowi królestwo 
Boże już w sposób ostateczny, a teraz już wciąż 
na nowo pozwala mu rozbłyskać przed naszymi 
oczyma. My nie jesteśmy w stanie tego doko-
nać. My tylko możemy się wciąż na nowo do 
niego przybliżać, z pełną pasji cierpliwością.  

 Z królestwem Bożym dzieje się tak, 

jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w zie-

mię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w no-

cy, niesienie kiełkuje i rośnie, on sam 

nie wie jak.  Mk 4, 26 – 34. 

XI NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
14 czerwca 2015 r.  
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On wstał, rozkazał wichrowi 

i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się! 

Wicher się uspokoił i nastała głę-

boka cisza. Wtedy rzekł do nich: 

Czemu bojaźliwi jesteście? Jakże 

wam brak wiary? Mk 4, 35 – 41. 
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 Jak można spać w tyle łodzi, gdy 
miota nią gwałtowna wichura ? Jak 
można być tak beztroskim, tak lekko-
myślnym? Ale być może nie jest aż tak 
beztroski czy lekkomyślny ten, który 
może się zdobyć na takie ,,naganne" za-
chowanie. Być może Jezus swoje troski 
jedynie odłożył, powierzył je Bogu, Pa-
nu życia i śmierci? Nie jest się przecież 
beztroskim dlatego, że się swoje troski 
jedynie odłożyło. Na tym właśnie polega 
cud, o którym opowiada dzisiejsze czy-
tanie, mianowicie uciszenie burzy. Cu-
dem jest spokój, jaki Jezus jeszcze ma. 
Spokój ten nie bierze się jednak stąd, że 
Jezus jest beztroski, a nawet lekkomyśl-
ny. Spokój ten pochodzi z wiary. Same-
go siebie i całą moją miłość, co więcej - 
cały świat poleciłem w modlitwie Bogu. 
Nie mogę uczynić nic lepszego. Teraz 
troszcz się Ty, Boże, o mnie i o wszyst-
kich. To taka jest wiara. Gdy zrobiło się 
wszystko, co można było zrobić - wtedy 
można spokojnie spać. To jest wiara, i 
znowu wstaje ze snu, gdy nastał czas, 
gani zdenerwowanych uczniów i mówi: 
,, Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże 
wam brak wiary?" Przyznaję, nie mam 
takiej wiary. Ale chciałbym ją mieć. 
Dlatego chętnie słucham historii, o któ-
rej opowiada dzisiejsza Ewangelia, i 
chętnie ją czytam. Gdy bowiem czytam i 
słyszę, że takie zaufanie jest możliwe, 
czuję się lepiej i wszystko lepiej mi 
idzie. Niektóre bowiem cuda są właśnie 
bardzo zwykłe, również te, które zda-
rzają się w moim życiu. Na przykład cud 
zaufania.  

XII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

21 czerwca 2015 r. 

 Człowieka, który rzucił się Jezusowi do 
nóg, znamy nawet z imienia. Jair - Bóg wskrzesi - 
tak miał na imię zrozpaczony ojciec, który zwrócił 
się do Jezusa z błaganiem, by ocalił jego córeczkę, 
nie pozwolił jej umrzeć. Śmiertelnie chore dziec-
ko zostawił w domu. Zamiast rozpaczać z innymi 
w domu, przeciska się przez tłum, on przełożony 
synagogi, a więc bądź co bądź osoba godna czci i 
poważany obywatel, aby dotrzeć do Tego, w któ-
rym dostrzegł źródło życia, do Tego, który pozo-
stał jedyną nadzieją na zachowanie córeczki przy 
życiu. Jezus dostrzegł jego wiarę i poszedł za nim. 
Ale zachowuje się tak, jakby nie było Mu spieszno 
pomóc zrozpaczonemu ojcu w nieszczęściu. Po-
zwala się dotknąć kobiecie cierpiącej na upływ 
krwi, zatrzymuje się, dopytuje się o nią, wysłu-
chuje jej historii. Nieczysta kobieta, od której 
trzyma się z daleka każdy godny czci Żyd, staje 
się nagle dla Niego ważniejsza niż umierające 
dziecko! A Jair, co można wyczytać z dzisiejszej 
Ewangelii, nie ponagla Jezusa, czeka, nie traci 
nadziei, że wszystko będzie dobrze. Nawet gdy 
słyszy, że już wszystko stracone, że jego córeczka 
już umarła, że nie ma już potrzeby trudzić Jezusa, 
na Jego słowa: ,,Nie bój się, wierz tylko!", nie czy-
ni Mu wyrzutów, że zwlekał, nie odsuwa Go od 
siebie, i został za to hojnie wynagrodzony. Na 
własne oczy zobaczył, że miłość jest silniejsza od 
śmierci. Kto pokłada ufność w życiu, choć pokusa 
rezygnacji i zwątpienia jest wielka, dozna ożywie-
nia, bo nie śmierć, a życie ma ostatnie słowo i ono 
odnosi ostateczne zwycięstwo. W żadnym kalen-
darzu świętych nie znajdzie się tego przełożonego 
synagogi z Galilei. Ale gdy śmierć wydaje się mieć 
ostatnie słowo, gdy całe zaangażowanie, wszyst-
kie wysiłki wydają się bezskuteczne, gdy wszyscy 
powtarzają: „Daj spokój, to nic nie da", wtedy 
chciałabym móc powiedzieć: ,,Święty Jairze, 
uparciuchu, proś za nami!"  

 Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł 

do niej: Talitha kum, to znaczy: Dziew-

czynko, mówię ci, wstań! Dziewczynka na-

tychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 

dwanaście lat. Mk 5, 21 – 43. 

XII NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

28 czerwca 2015 r. 



  SPES 

 

                             CZERWIEC   2015 r. 

 

Maj w naszej parafii 
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ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Dawid Drużga – Justyna Składowska  
Marcin Kijak – Iwona Fajkis  
Radosław Ledwoń – Sylwia Wesołowska  
Grzegorz Łydka – Sylwia Langer  
Marcin Wiora – Sylwia Kapała 
Mateusz Wojciechowski – Patrycja Wypych  
Damian Urbaniak – Paulina Sołtys  
Kamil Zalewski – Aleksandra Ściślak  

CHRZTY: 
Martyna Magdalena Parzych 
 
POGRZEBY: 
Stanisław Folwarczny – 64 lata  
Maria Kadrasz— 87 lat 
Janusz Olszewski – 70 lat  
Zygfryd Szlezak—73 lata 
 

Piekary Śl. wybrała sobie Matka Boża, jako 
miejsce, do którego pielgrzymują różne 
grupy arch. katowickiej. Również Legion 
Maryi w sobotę 25 kwietnia pielgrzymował 
do tego sanktuarium. Le-
gioniści i Auksyliatorzy Ko-
micjum LM pw. „Matki Ko-
ścioła”, pod przewodnic-
twem kierownika duchowe-
go dotarli na miejsce o 
godz. 9.30. Uroczystość rozpoczęto modli-
twami legionowymi, które prowadził ks. 
Wacław Basiak. Mszy św. przewodniczył 
kierownik duchowy naszego Komicjum ks. 
Stefan Wyleżałek a współkoncelbrowało ją 

10 kierowników innych Komicjów naszej 
archidiecezji. Radości wszystkim pielgrzy-
mom dodawał widok tak wielu sztandarów 
legionowych otaczających ołtarz Piekar-

skiej Pani. Po Mszy św. był 
czas na relaks do godz. 12.00. 
Po  odśpiewaniu „Regina Co-
eli” wszyscy  uczestniczyli w 
nabożeństwie Drogi Krzyżo-
wej, którą  ks. Bernard Jośko. 

Rozważania na długo zapadły w nasze ser-
ca. . Na koniec  odśpiewaliśmy hymn Le-
gionu i powróciliśmy do rodzinnych para-
fii. Pan Bóg dał nam wspaniałą pogodę. 
Alojzy Szmajduch 

LEGION MARYI  

W PIEKARACH 

W dniu 15 maja br. jako parafianie mieli-
śmy okazję uczestniczenia w nabożeństwie 
ku czci Najświętszej Maryi Panny przed 
przydrożną kapliczką przy ulicy Okopowej. 
Nabożeństwu przewodniczył ks. Dariusz 
Kamiński wraz z ks. Proboszczem. Kaplicz-
ka z umieszczonym w niej niedużym wize-
runkiem Matki Bożej jest 
wotum wdzięczności za opie-
kę i duchowe wsparcie rodzi-
ny Błatoń i Wowra. Przez 
pokolenia było miejscem 
kultu i ludowej pobożności dla okolicznych 
mieszkańców, wówczas dzielnicy Pochwa-
cie. Było także punktem orientacyjnym w 
terenie. Kiedy Pochwacie było oazą przyro-
dy – uprawnych pól, zielonych łąk, zagajni-
ków i niedużych lasów, każdy udający się 
do prac na roli, przystawał na chwilę lub 

przynajmniej czynił znak krzyża, zdejmo-
wał czapkę, oddając cześć Matce Bożej. Nie 
brakowało też świeżych kwiatów, mimo, że 
otaczały ją bujne bzy na tle pachnących 
wiosną akacji. Oaza ciszy i spokoju z cza-
sem zaczęła się kurczyć najpierw przez bu-
dowę magistrali kolejowej, później przez 

sypanie hałd kopalnianych. 
Późniejsza budowa obwodni-
cy dla miasta, budowa wia-
duktu wymusiła przebudowę 
wylotu ulicy Okopowej i 

stworzyła zagrożenie dla istniejącej kaplicz-
ki. Kapliczkę zdemontował i przechował 
dziś już ś.p. wnuk fundatorów Czesław Wo-
wra. Mieszkańcy z ulicy Okopowej nie za-
pomnieli o kapliczce – o czczonej w niej 
Matce Bożej. Po zakończeniu prac związa-
nych z budową drogi, kapliczka ponownie 

KAPLICZKA  
NA OKOPOWEJ 
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Co czeka nas w czerwcu 

ROCZKI: 
Kornel Ryszard Jędrzejewski 
Liliana Magdalena Komosa 
Antoni Leszek Podolski 
Emilia Magdalena Smyrak 
Pola Weronika Szulik 
 

18 URODZINY: 
Bartosz Buba 
Daria Jasińska 
Alicja Kowalczyk 
Michał Lodwich 
Łukasz Majchrzak 
Natalia Wojna 

stanęła na tym samym miejscu. Kapliczkę 
odnowiono, wykonano podest z płytek, po-
sadzono drzewka. W kapliczce umieszczo-
no także nowy wizerunek Matki Bożej. 
Licznie zebrani parafianie w większości z 
ulicy Okopowej mogli uczestniczyć przy 
dobrej pogodzie w pięknym nabożeństwie 
– tradycyjnej majówce oraz w poświęceniu 
kapliczki i miejsca na którym stanęła. 
Warto zapamiętać tą datę zwłaszcza dzień 
miesiąca – 15 maja, szczególnie dla miesz-
kańców ul. Okopowej, niech to będzie 
dzień „odpustu”, ku czci Matki Bożej z 
„Okopowej”. Ks. Proboszcza złożył obietni-
cę, że przynajmniej raz w roku w miesiącu 
maju przy tej kapliczce będzie nabożeń-

stwo ku czci N.M.P . Jako parafianie dzię-
kujemy za przychylność wobec inicjatywy 
odprawienia tego nabożeństwa. Podzięko-
wania należą się także wszystkim, którzy w 
jakikolwiek sposób przyczynili się do tego 
wydarzenia oraz wszystkim żywo uczestni-
czącym w nabożeństwie. Niech to wydarze-
nie będzie choć małym kroczkiem Nowej 
Ewangelizacji. Ale także trzeba pamiętać, 
że nie można ewangelizować, jeśli nie jest 
się samemu ewangelizowanym. Przyzywaj-
my Ducha Świętego i powtarzajmy nieu-
stannie, jak pouczała Matka Najświętsza 
pastuszków z Fatimy: „O mój Boże, wierzę 
w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i 
kocham Cię!” Ave Maria!    Jan Kołeczko 

1 maja rano zapakowaliśmy sakwy na ro-
werowe bagażniki i wyruszyliśmy się na 3 
dniową wycieczkę do oazowego domu re-
kolekcyjnego w Wiśle Jawornik. Piątkowy 
przejazd przebiegł nadzwyczaj szybko,   
pewnie dlatego, że cały czas  ścigały nas 
złośliwe, deszczowe chmury. 
Zostało nam zatem mnóstwo 
czasu na smażenie naleśni-
ków, gry i zabawy oraz modli-
twę w kaplicy. Sobotę rozpo-
częliśmy od Jutrzni, a po śnia-
daniu pojechaliśmy spraw-
dzić, czy w pewnej cukierni 
lody są tak samo smaczne jak w czasach 
prehistorycznych czyli wtedy, gdy ks. Grze-
gorz, odwiedzał to miejsce jako nastolatek 
ze swoją parafialną oazą... Przy okazji nau-
czyliśmy się, że rowerami można jeździć 
pod prąd, o ile jedzie się szlakiem…  

W deszczu wróciliśmy na obiad. A wieczo-
rem po Mszy Świętej rozpaliliśmy ognisko i 
umocnieni pieczonymi kiełbaskami, wzięli-
śmy udział w bitwie na szyszki, która skoń-
czyła się dość szybko,  gdyż  jednoosobowa 
grupa Księdza nie miała amunicji… Po mo-

dlitwie wieczornej i paru 
rundach gier, gdzie Ksiądz 
rewanżował się za swoją 
w c z e ś n i e j s z ą  k l ę s k ę , 
grzecznie i cichutko poszli-
śmy spać… A w niedzielę po 
Mszy Świętej i śniadaniu 
znów wsiedliśmy na rowery i 

wróciliśmy do Jastrzębia. Dziękujemy ks. 
Grzegorzowi za to, że znów dał nam trochę 
swojego czasu, za zorganizowanie wyjazdu, 
gotowanie, zmywanie, lody, pizzę, modli-
twę i kazania... No i za cierpliwość…   
    Ala Kaczorowska 

OAZA  
NA ROWERACH 

W WIŚLE 
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 4.06 - I czwartek miesiąca. Uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 
Procesja po Mszy św. o godz. 7.30. 
 5.06 - I piątek miesiąca. Wspomnienie 
św. Bonifacego, biskupa i męczennika. O 
godz. 6.30 Msza św. w intencji czcicieli 
NSPJ. O godz. 16.30 Msza św. szkolna. 
Do sprzątania kościoła i kaplicy zaprasza-
my parafian ul. Poznańskiej 7. 
 6.06 - I sobota miesiąca. Odwiedziny 
chorych od godz. 9.00. 
 7.06 – 10 niedziela zwykła. Kolekta na 
budowę kościoła w Jastrzębiu – Bziu. 
 8.06 - poniedziałek. Wspomnienie św. 
Jadwigi, królowej. Do sprzątania kościoła 
i kaplicy zapraszamy parafian ul. Poznań-
skiej 9 po Mszy św. wieczornej. 
 9.06 - wtorek. Poradnia Życia Rodzin-
nego w Domu Parafialnym o godz. 16.00. 
 10.06 - środa. Biblioteka parafialna 
czynna od godz. 17.00 w Domu Parafial-
nym. 
 11.06 - czwartek. Wspomnienie św. Bar-
naby, Apostoła. Do sprzątania kościoła i 

kaplicy zapraszamy parafian ul. Poznań-
skiej 9 po Mszy św. wieczornej. 
 12.06 - piątek. Uroczystość Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa.  
 13.06 - sobota. Wspomnienie Niepoka-
lanego Serca NMP. 
 14.06 – 11 niedziela zwykła 
 15.06 - poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapraszamy mieszkańców 
ul. Poznańskiej 11 po Mszy św. wieczor-
nej. 
 16.06 - wtorek. Katecheza dla dorosłych 
o godz. 19.00 w Domu Parafialnym. Te-
mat spotkania: temperament, rachunek 
sumienia.  
 17.06 - środa. Wspomnienie św. Brata 
Alberta Chmielowskiego, zakonnika. 
 19.06 - piątek. Do sprzątania kościoła i 
kaplicy zapraszamy parafian z ul. Po-
znańskiej 11 po Mszy św. wieczornej. 
 20.06 - sobota. Nauka dla Rodziców i 
Rodziców chrzestnych o godz. 16.30 w 
Domu Parafialnym. 

7 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
1 rocznica  
Monika i Kamil Gil 
Agata i lechWawryka 
5 rocznica  
Monika i Grzegorz Gradzik 
Marta i  Tomasz Hertel 
Sylwia i Sebastian Ogrodnik 
Marta i Patryk Parzych 
10 rocznica  
Katarzyna i  Mariusz Grzegorczyk 
Justyna i Grzegorz Kędzia 
Zuzanna i Krzysztof Trzeciak 
15 rocznica  
Monika i Grzegorz Drąg 
20 rocznica  
Barbara i Michał Adamek 
Wioletta i Mirosław Adamczyk 
Anna i Mirosław Garstka 

25 rocznica  
Zofia i Leszek Bogus 
Ewa i Antoni Gajda 
Hanna i Ireneusz Szlaga 
30 rocznica  
Barbara i Lucjan Langer 
Barbara i Andrzej Mróz 
Maria i Sławomir Szczęśniak 
40 rocznica  
Wiesława i Jan Kluziewicz 
Wanda i Stanisław Krzystek 
Mieczysława i  Kazimierz Maźnica 
Anna i Kazimierz Pazera 
Teresa i Tadeusz Pytraczyk 
45 rocznica  
Krystyna i Eugeniusz Lukowicz 
Mieczysława i Eugeniusz Milewski 
Maria i Jan Złotek 
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„Dzień powszedni większości ludzi jest cichym bo-

haterstwem na raty.” 

Wszystkim Ojcom życzymy, by codziennie potrafili z 

miłością, cierpliwością i mądrością serca pochylać 

się nad swoimi dziećmi, wychowując je w duchu 

Ewangelii. Duszpasterze i Redakcja. 

 

„Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na 

świecie.” 

Wszystkim Dzieciom życzymy, by czuły się kochane 

przez Najbliższych oraz Pana Boga i dzięki tej miło-

ści zawsze były radosne i 

szczęśliwe.  

Duszpasterze i Redakcja. 

 

„ Kto żyje dla dobra innych, ten żyje naprawdę.” 

Paniom Teresie Krajewskiej, Barbarze Łukasik  ży-

czymy, aby Ich życie obfitowało w czyny miłości, a 

Boże Słowo było Drogowskazem w dążeniu ku 

świętości. Żeński Legiom Maryi. 

 

„Zgięte kolana i złożone ręce są gestami wolnego 

człowieka.” 

Paniom Danucie Bieniek, Krystynie Pakurze i Rena-

cie Parzych oraz panu Edwardowi Murasowi życzy-

my, by Oldze Jędrusik modlitwa czyniła Ich życie 

wolnym od zła. Chór „Lira” 

„ Żyć, znaczy być nieustannym nosicielem Chrystusa, 

który jest życiem.” 

Auksyliatorom Marianowi Mrozikowi, Mariuszowi Sty-

lokowi, Tadeuszowi Karwowskiemu, Małgorzacie Ma-

ziarz, Apolonii Mazur, Annie Myśliwiec, Antoniemu 

Wańczurze, Krystynie Gajdzie, Marii Dreczkowskiej, 

Anieli Sobik, Krystynie Pakurze i Edwardowi Mura-

sowi życzymy, by Ich życie było świadectwem przy-

należności do Chrystusa i Kościoła.  

Męski Legion Maryi. 

 

„ O nic się nie martwcie, lecz 

we wszystkim zanoście wasze 

prośby do Boga.” 

Paniom Małgorzacie Mądrej, 

Zofii Wachnikowskiej, Zofii Balzam, Irenie Mazur oraz 

panom Janowi Mądremu i Stanisławowi Łukasikowi  

życzymy, by swoją ufność pokładali w Panu i Jemu 

powierzali troski codzienności. Seniorzy. 

 

„Wołajcie o błogosławieństwo Pana dla waszej pra-

cy, ale nie proście, żeby On ją za was wykonał” 

Oli Micarek i Błażejowi Orszulikowi chcemy życzyć, 

żeby ta równowaga modlitwy i pracy była źródłem 

pokoju, radości i dobrze poukładanych relacji z 

Jezusem i ludźmi. Oaza z księdzem Grzegorzem 

Serdeczności 

 21.06 - 12 niedziela zwykła. Po Mszach 
św. Ks. Neoprezbiter Przemysław Bud-
niak będzie udzielał swego prymicyjnego 
błogosławieństwa. Pielgrzymka dzieci ko-
munijnych do Katedry. Dzień skupienia 
dla pracowników Służby Zdrowia. Chrzty 
o godz. 12.15. 
 22.06 - poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapraszamy parafian z ul. 
Poznańskiej 30-96 po Mszy św. wieczor-
nej. 
 24.06 - środa. Uroczystość Narodzenia 
św. Jana Chrzciciela. Biblioteka parafial-
na czynna od godz. 17.00 w Domu Para-
fialnym. 
 26.06- piątek. Msza św. na zakończenie 
roku szkolnego i katechetycznego o godz. 

8.00. Do sprzątania kościoła i kaplicy za-
praszamy parafian z ul. Poznańskiej 30-
96 po Mszy św. wieczornej. 
 28.06 - 13 niedziela zwykła. Roczki o 
godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o 
godz. 16.30. 
 29.06 - poniedziałek. Uroczystość Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła. Wyrusza 
piesza parafialna pielgrzymka na Jasną 
Górę. Msza św. w intencji Koła Gospo-
dyń, emerytów, rencistów i sprzątających 
kościół w czerwcu o godz. 18.00.  
 30.06- wtorek. Msza św. za zmarłych w 
30 dzień oraz I rocz. po śm. o godz. 
18.00. Do sprz. Koś. i kaplicy zapraszamy 
parafian z ul. Opolskiej 2 po Mszy św. 
wieczornej. 
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X NIEDZIELA ZWYKŁA 7.06 
7.3o – Za ++ Reinholda Szymura, ojca Ja-
na, brata Maksymiliana, bratową Helenę, 
Józefa i Łucję Cebula.  
9.3o – Za ++ Lidię Witak – w 3 r. śm., 
męża Franciszka oraz ++ rodziców.  
10.oo – Za ++ Franciszkę Szlosarek – w 5 
r. śm., męża Franciszka, rodziców z obu 
stron, zięcia Ryszarda oraz ++ z pokre-
wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.oo – Do O. B. z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, 
opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. w inten-
cji Natalii Wojna z okazji 18 rocznicy uro-
dzin.  
12.15 – Za + męża Alojzego Sikora – ku 
pamięci urodzin, rodziców Leona i Elżbie-
tę Śmietana.  
16.3o – Za ++ Stefanię i Władysława Bia-
dałów.  
PONIEDZIAŁEK – Wsp. św. Jadwigi, 
królowej 8.06      
6.3o – Za ++ rodziców Alojzego i Lidię 
Kolarczyk, dziadków z obu stron, Izydora 
Dobisz, Jana i Łucję Langer.  
6.3o – Za + Władysława Nowak – od bra-
ta Stanisława z rodziną.  
18.oo – Do O. B. z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, 
opiekę i zdrowie w intencji Jolanty i Ame-
lii z okazji urodzin.  
WTOREK 9.06      
6.3o – Za ++ Eugenię Skoczyńską – w 6 r. 
śm., męża Władysława – w  
22 r. śm. oraz ++ z rodziny Skoczyńskich i 
Piaseckich. 
18.oo – Za ++ rodziców Alojzego i Helenę 
Krótki, Tadeusza i Wacławę Antczak oraz 
++ z pokrewieństwa Gajda, Krótki, Ant-
czak. 
18.oo – Za ++ Bronisławę Kiełkowską, 
męża Jana, syna Ireneusza, rodziców Ma-
rię i Antoniego, Ewalda Rducha oraz ++ z 
pokrewieństwa.  

ŚRODA 10.06      
6.3o – Za + Marię Kuczera, męża Józefa, 
córkę Danutę Grygier oraz ++ z pokre-
wieństwa z obu stron.   
18.oo – Za ++ rodziców Jana i Apolonię 
Tokarskich, braci Władysława i Zygmunta 
oraz ++ z rodzin Nejman, Zagrodnik.  
18.oo – Za ++ Annę i Romana Witak, 
Henryka Ledwoń, rodziców Alojzego i An-
nę, Lidię i Franciszka Witak, Ludwinę Ad-
amczyk oraz ++ księży i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
CZWARTEK – Wsp. św. Barnaby 11.06      
6.3o – Za + brata Józefa Adasiak.  
6.3o – Za ++ Alojzego i Jadwigę Sadło, 
rodziców, teściów oraz ++ z pokrewień-
stwa.  
18.oo – Za ++ Józefa Królik, żonę Łucję, 3 
synów oraz ++ z pokrewieństwa Królik, 
Szczęsny, Hojka, Domagała.  
PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. SER-
CA PANA JEZUSA 12.06      
6.3o – Za + Władysława Nowak – od sio-
stry z rodziną.  
9.oo – Za ++ Zofię i Tadeusza Dranka, sy-
na Andrzeja oraz ++ z rodziny Tokarskich 
i Zagrodnik. 
16.3o – Za ++ Pawła Mołdrzyk, żonę Re-
ginę, rodziców z obu stron, Leona Rakow-
skiego, Tadeusza i Stefanię Domański 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.oo – Do O. B. z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, 
opiekę i zdrowie w intencji Weroniki.  
SOBOTA – Wsp. Niep. Serca NMP 13.06      
8.oo – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
15.oo – Ślub.  
18.oo – Za ++ męża Jana Antos, zięcia 
Stanisława Mazur oraz rodziców z obu 
stron.  
18.oo – Za ++ Mirosława Jóźwiak, jego 
rodziców, Jana Ostrzołek, żonę Irenę, ich 
rodziców oraz Kazimierza Gruca.  
XI NIEDZIELA ZWYKŁA 14.06      
7.3o – Za + Jolantę Rufert oraz ++ z po-
krewieństwa.  
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9.3o – Za ++ męża Włodzimierza Sarań-
czak, teściów Stefanię i Józefa, ojca Fran-
ciszka Matras oraz ++ z rodzin z obu 
stron.  
10.oo – Za ++ Gertrudę i Zofię Musiolik, 
Jana, Wiktorię, Antoniego, Matyldę i Ta-
deusza Piechoczek, Alojzego Wojaczek, 
Eryka Krypczyk oraz ++ z rodzin Sitko, 
Piechoczek. 
11.oo – Do O. B. z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, 
opiekę i zdrowie w intencji Anny z okazji 
96 rocznicy urodzin oraz + syna Stanisła-
wa – w 30 dzień po śmierci.  
12.15 – Za + Emilię Chrobok – w 5 r. śm..  
16.3o – Do O. B. z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, 
opiekę i zdrowie w intencji wnuków.  
PONIEDZIAŁEK  15.06      
6.3o – Za ++ brata Jana Skiba – w pół ro-
ku po śmierci, rodziców Jana i Annę Ski-
ba, braci Edwarda i Zygmunta.  
6.3o – Za + Daniela Grzonka, rodziców z 
obu stron oraz ++ z pokrewieństwa – od 
rodziny Jaros.  
18.oo – Do O. B. z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, 
opiekę i zdrowie w intencji Klaudii z oka-
zji 8 rocznicy urodzin.  
WTOREK 16.06      
6.3o – Za ++ Pawła i Annę Kałuża, ich ro-
dziców i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę 
Dudzik, córkę Leokadię, syna Alfreda, sy-
nową Marię.  
18.oo – Za ++ Hieronima Wala, jego ro-
dziców i rodzeństwo, szwagra, teściów Hi-
polita i Rozalię Trenda, ich rodziców i te-
ściów.  
18.oo – Za + Czesławę Pawłowską, 2 mę-
żów Kazimierza i Mieczysława.  
ŚRODA – Wsp. św. Brata Alberta Chmie-
lowskiego 17.06      
6.3o – Za ++ Amalię Lazar, męża Eryka, 
ich rodziców, rodzeństwo i pokrewień-
stwo oraz Irenę i Władysława Koniec. 
18.oo – Do O. B. z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośba o dalsze błogosławieństwo, 

opiekę i zdrowie w intencji Apoloni Mazur 
z okazji 80 rocznicy urodzin – od III Za-
konu Franciszkańskiego.  
18.oo – Do O. B.  w intencji rocznika 
święceń 2014 
18.oo – Do O. B. z podz. za odebrane ła-
ski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, 
opiekę i zdrowie w intencji małżonków 
Barbary i Michała z okazji 20 rocznicy 
ślubu. (Ks. Gość) 
CZWARTEK 18.06      
6.3o – Za + Ryszarda Maciejczyk – w 4 r. 
śm..  
18.oo – Za ++ Włodzimierza Goik, rodzi-
ców, siostrę Edytę, teściów Ludwika i Ja-
dwigę oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.oo – Za ++ Ludwika Gajda, żonę Ja-
dwigę, rodziców, teściów, zięcia Włodzi-
mierza oraz ++ z pokrewieństwa. 
PIĄTEK 19.06      
6.3o – Za + syna Artura Lorenc i Leoka-
dię Bijak – w 10 r. śm., Stanisława Bijak – 
w 15 r. śm. oraz Mariana Bijak – w 5 r. 
śm.. 
18.oo – Za ++ Franciszka Folwarczny – w 
r. śm., syna Eryka. 
18.oo – Za + Jadwigę Kańską.  
SOBOTA 20.06      
8.oo – Za ++ mamę Anastazję Szymańską 
– w 14 r. śm., tragicznie zmarłych córkę 
Ewelinę i zięcia Mariusza oraz ++ z rodzin 
Szymańskich, Kurowskich.  
8.oo – Za ++ Zofię Odulińską-Moruś – w 
r. śm., rodziców Helenę i Józefa Oduliń-
skich oraz Mariannę i Tadeusza Ryczel.  
11.3o – Ślub.  
14.oo – Ślub. 
18.oo – Do O. B. z podz. za odebrane ła-
ski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, 
opiekę i zdrowie w intencji Apoloni z oka-
zji 80 rocznicy urodzin.  
XII NIEDZIELA ZWYKŁA 21.06      
7.3o – Za ++ Bronisława i Janinę Kapu-
ścińskich.  
9.3o – Za ++ Jerzego Idzikowskiego – w 
r. śm., Alfonsa i Albinę Wowra, Alojzego 
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Zgrzędek oraz ++ z pokrewieństwa i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
10.oo – Za ++ Czesławę Krawczyk, Stani-
sława, Annę, Józefa i Władysława z rodzi-
ny Krawczyk. 
11.oo – MSZA ŚW. CHRZCIELNA. 
12.15 – Do O. B.  z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, 
opiekę i zdrowie w intencji małżonków 
Ireny i Romana z okazji 50 rocznicy ślu-
bu.  
16.3o – Do O. B.  z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, 
opiekę i zdrowie w intencji Jana z okazji 
kolejnych urodzin. 
PONIEDZIAŁEK  22.06      
6.3o – Za ++ rodziców Tadeusza i Geno-
wefę Bidzińskich oraz dziadków z obu 
stron.  
18.oo – Do O. B. z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, 
opiekę i zdrowie w intencji Jakuba z oka-
zji 15 rocznicy urodzin.  
18.oo – Do O. B.  w intencji mieszkańców 
ul. Poznańskiej 2,4,6,8. 
WTOREK 23.06      
6.3o – Za ++ Jana Wilczek, jego rodziców 
i rodzeństwo.  
18.oo – Za ++ Jana, Janinę i Julię 
Oszczudłowskich, Alojzego i Marię Wu-
wer oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.oo – Za ++ Julię i Jana Langer, córki, 
synów, synowe i zięciów.  
ŚRODA – UROCZ. NARODZENIA ŚW. 
JANA CHRZCICIELA 24.06      
6.3o – Za ++ Janinę i Eugeniusza Mstow-
skich, zięcia Daniela, Feliksa i Ernę 
Grzonka, dziadków z obu stron, Henryka 
Śmietana, + Sandrę, Agnieszkę Mrowiec, 
Janinę i Jana Kasiewicz, ++ z rodziny i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
6.3o – Za + Arnolda Reichman, teściów 
Wiktorię i Jana Wierzgoń, 4 synów, 3 cór-
ki, synowe, zięciów oraz ++ z rodzin 
Wierzgoń, Posłuszny.  
18.oo – Za + Urszulę Olejak – w kolejną r. 
śm., Franciszka Olejak oraz ++ z rodziny 
Sitko.  

CZWARTEK 25.06      
6.3o – Za ++ mamę Antoninę Jaśkiewicz 
– w r. śm., tatę Stefana, teściów Stanisła-
wa i Janinę Kuczaj oraz ++ z rodziny.  
18.oo – Za + Leona Rakowskiego – w r. 
śm., rodziców i rodzeństwo.  
18.oo – Za + Aleksandra Wieczorek. 
PIĄTEK 26.06      
6.3o – Za ++ Gertrudę Musioł – w r. śm., 
męża Franciszka, wnuka Krystiana oraz 
++ dziadków.  
18.oo – Za + Antoniego Kisała – w 4 r. 
śm. oraz ++ z rodzin Kisała, Boroń.  
18.oo – Za ++ Tadeusza Piechoczek – w 2 
r. śm., Jana, Matyldę, Wiktorię i Antonie-
go Piechoczek, Józefa, Emila,  i Marię No-
wak, Józefa Wolskiego i Wiktora Fajkis 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
SOBOTA 27.06      
8.oo – Za ++ Marię i Sylwestra Kołeczko, 
wnuka Zbigniewa, zięciów Tadeusza i Al-
freda, Martę, Ludwika i Krystiana Balzam 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
14.oo – Ślub.  
18.oo – Za ++ Jana i Marię Goik, córkę 
Teresę, wnuków Eugeniusza i Tadeusza 
oraz ++ z rodzin Goik, Szlezak, Smorzyk i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.oo – Za ++ z rodziny Pasek  
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 28.06      
7.3o – Za + Jadwigę Fajkis, Annę i Win-
centego Piecha, syna Alojzego, córki, zię-
ciów, wnuka Michała, Martę i Jana Fajkis 
oraz ++ z pokrewieństwa Fajkis, Piecha.  
  9.3o – Za ++ Marię Dobrowolską – w 8 
r. śm., Otylię i Alojzego Michalskich, Ha-
linę i Leonarda Spałek oraz ++ z pokre-
wieństwa.  
11.oo – W INTENCJI PARAFIAN.  
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIE-
CI. 
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE. 
PONIEDZIAŁEK – UROCZ. ŚW. AP. 
PIOTRA I PAWŁA 29.06      
6.3o – Za + Annę Hoszek, rodziców, Wik-
torię Brudny i dusze w czyśćcu cierpiące. 

11 
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Redakcja gazety SPES zaprasza do współpracy przy tworzeniu pisma. Wszelkie uwagi oraz 
propozycje proszę wysyłać na adres krecikpolarny@gmail.com  Na ten adres należy również 
przesyłać artykuły, sprawozdania i zdjęcia z wydarzeń ważnych dla grup parafialnych czy też dla 
całej parafii oraz życzenia, które możemy umieścić w rubryce Serdeczności. Aby plik mógł być 
umieszczony w odpowiednim numerze gazety, należy przesłać go do redakcji do 20 dnia miesiąca, 
poprzedzającego miesiąc ukazania się czasopisma. (ale  jeśli ten termin nie jest możliwy warto 
spróbować i później) Redakcja 

9.oo – Za ++ Jana, Władysławę i Piotra 
Olczaków oraz ++ z rodzin z obu stron i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
12.oo – Ślub. 
18.oo – Do O. B.  w intencji KGW, emery-
tów i rencistów oraz sprzątających kościół 
i kaplicę w miesiącu czerwcu.  
WTOREK 30.06      
6.3o – Za ++ Bolesława Niemczyk, żonę 
Marię, Reginę i Antoniego Słowik oraz ++ 
z rodzin Niemczyk, Myśliwiec, Cnota, 
Mołdrzyk. 
18.oo – Msza św. za zmarłych w 30 dzień i 
1 rok po śmierci.  
ŚRODA 1.07       
6.3o – Za ++ Annę Michalec – w 1 r. śm., 
rodziców i pokrewieństwo Michalec, La-
zar, Koniec.  
18.oo – Do O. B. z podz. za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze błogosławieństwo, 
opiekę i zdrowie w intencji Ireny z okazji 
70 rocznicy urodzin.  
CZWARTEK – I czwartek miesiąca 2.07      
6.3o – W intencji powołań.  
18.oo – Za ++ męża Henryka, rodziców, 
teściów, rodzeństwo z obu stron oraz ++ z 
rodziny Sztymelskich, Przewodowskich i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  

PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA Ap. – 
I piątek miesiąca 3.07       
6.3o – W intencji czcicieli NSPJ. 
18.oo – Za ++ Franciszkę i Jana Olejnik, 
Jadwigę Omecką oraz ++ z rodziny Olej-
nik, Markiewicz, Omecki.  
SOBOTA – I sobota miesiąca 4.07      
8.oo – Za + Henryka Koczor oraz ++ ro-
dziców.  
15.oo – Ślub. 
17.oo – Za ++ Parafian i Pielgrzymów.  
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – ODPUST 
KU CZCI OPATRZNOŚCI BOŻEJ 5.07       
7.3o – W intencji Pielgrzymów z Żor i Ja-
strzębia - Bzia. 
9.3o – W intencji Pielgrzymów z Rybnika 
i Świerklan. 
11.oo – SUMA ODPUSTOWA W INTEN-
CJI PARAFIAN.  
12.15 – Do O. B. z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, 
opiekę i zdrowie w intencji małżonków 
Katarzyny i Ryszarda z okazji 45 rocznicy 
ślubu.  
16.3o – Za ++ Stefanię w 9 miesięcy po 
śmierci i Władysława Biadało – w 23 r. 
śm..  
 

W tym roku dzieci klas II wraz z rodzica-
mi z okazji uroczystości Pierwszej Komu-
nii św. przekazały na 
rzecz parafii dar w 
wysokości SP nr 1 - 
1000 zł oraz SP nr 19 
– 1000zł. Z zeszłego 
roku mamy jeszcze 205 zł. W całości dar 
ten zostanie przeznaczony na zakup no-

wej monstrancji dla naszej parafii w naj-
bliższym czasie. Ponieważ koszt mon-

strancji sięga 4500 zł 
dar dzieci komunij-
nych na przyszły rok 
również przeznaczy-
my na ten cel. W imie-

niu całej parafii „Bóg Zapłać” wszystkim 
darczyńcom. Duszpasterze 

BĘDZIEMY MIELI  
NOWĄ MONSTRANCJĘ 
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 Jednym z najpiękniejszym zapa-
chów, które utkwiły mi w pamięci za cza-
sów młodości to zapach świeżo wypieczo-
nego chleba. Co dzień rano, kiedy moja 
mama lub dziadek prowadził  mnie do 
przedszkola, mijaliśmy piekarnię,  gdzie 
unosił się ten przyjemny zapach - Zapach 
wypieczonego Chleba. Jednak obok tej 
piekarni ustawiali się prawie co dzień  
dość dziwni ludzie. Kiedy zapytałem mo-
jej mamy kim oni są? Odpowiedz była  
prosta – to ci którzy go nie mają. Wstyd 
pomyśleć, iż żyjąc w XXI wieku napotka-
my ludzi, którzy nie maja chleba codzien-
nego, nie mają podstawowych środków 
do życia, czy dachu nad głową. I tymi 
ostatnimi chciałbym się zająć poświęca-
jąc ,wraz z redakcją, czerwcowy numer 
naszego miesięcznika „SPES”. A dokład-
nie na rozważaniu dotyczącym osób bez-
domnych. Myślę że jednym z czynników, 
które sprawiły, iż to bezdomność będzie 
kluczowym tematem tego miesiąca jest 
wspomnienie liturgiczne świętego Brata 
Alberta obchodzone 17 czerwca. I nawet 
nie to, iż jest to mój patron rocznikowy, a 

dokładnie patron rocznika święceń 2014, 
stało się tego przyczyną, ale to że ten pol-
ski Święty patron ludzi bezdomnych po-
kazał swoim życiem jak powinniśmy rea-
lizować orędzie miłosierdzia na co dzień 
wśród tych, którzy przez swoją sytuację 
mogą w nie wątpić. Ale zanim o pomocy 
czy naśladowaniu trzeba nam zająć się 
najpierw samym zjawiskiem bezdomności 
i tym co niesie ze sobą. Samo słowo pier-
wotnie używane było wobec osób związa-
nych z wojnami oraz powstaniami, którzy 
na skutek konfliktów zostali wypędzeni 
zostawiając wszystko co posiadali lub ich 
materialne dobra zastały im odebrane. 

Dopiero później terminem tym nazywano 
każdego człowieka nie posiadającego da-
chu nad głową. Jak pisze Przymeński w 
swojej pracy habilitacyjnej pod tytułem: 
„Bezdomność jako kwestia społeczna w 
Polsce współczesnej”  bezdomność okre-
śla się jako: „sytuację osób, które w da-
nym czasie nie posiadają i własnym stara-
niem nie mogą zapewnić sobie takiego 
schronienia, które mogłyby uważać za 
swoje i które spełniałoby minimalne wa-
runki, pozwalające uznać je za pomiesz-
czenie mieszkalne”.  Zarówno za czasów 
życia i działalności Brata Alberta jak i te-
raz w tym zabieganym i pędzącym z nie-
samowitą prędkością świecie znajdziemy 
wielu takich którzy pasują do tej definicji. 
Jednak mijając taką osobę idąc do pracy, 
szkoły czy do kościoła, myślę ze wielu z 
nas zadaje sobie pytanie co spowodowało 
utratę dachu nad głową tego człowieka 
lub jaka jest przyczyna tego, że 
„wylądował” na ulicy. Powodów jest wie-
le. Możemy je znaleźć po części w samym 
człowieku ale i poza nim. Za podstawową 
przyczynę bezdomności wśród ludzie 

uważa się złe przygoto-
wanie do samodzielne-
go życia. To właśnie 
problem z procesem 
socjalizacji danego 
człowieka jest najczęst-

szą przyczyną tego, że ktoś „ląduje” na 
ulicy, a nie jak często myślimy problem z 
nadużywaniem alkoholu bądź narkoty-
ków. Drugą przyczyną jest nieumiejętność 
dostosowania się do warunków ekono-
micznych i społecznych na danym terenie 
czy obszarze. Pamiętam jak w mojej ro-
dzinnej miejscowości zamykano najwięk-
szą kopalnię w okolicy. Górnicy dostawali 
wtedy solidne odprawy. Jednak  więk-
szość z nich nie potrafiła zrobić z nich 
użytku podobnie jak jeden ze sług, o któ-
rych mówi Jezus, którzy otrzymali po ta-
lencie. Większość z nich patrząc na swoje 
życie i przyszłość przepiła te pieniądze co 
wiązało się z wieloma problemami rodzin 

Bądź dobrym jak chleb 
 Ks. Dariusz Kamiński 
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tych górników jak i całej dzielnicy. Trze-
cią przyczyna jest tak zwana „Patologia” 
czyli problem alkoholizmu, przestępczo-
ści czy nawet prostytucji. Wiąże się to z 

odrzuceniem jakiś trwałych relacji kosz-
tem zarobku czy pozyskania mienia a w 
konsekwencji z pewnego rodzaju odrzu-
ceniem i zamieszkaniem na ulicy. To trzy 
podstawowe powody oczywiście jest ich 
dużo, dużo więcej.  
A co na to Pismo Święte?  
Wiele jest fragmentów w Starym Testa-
mencie, które dotyczą samych bezdom-
nych nazywanych często nagimi lub ubo-
gimi. Najdosadniej Bóg upomina się o 
nich w księdze proroka Izajasza gdzie 
mówi: „Podzielisz Twój chleb z głodnym i 
biednym, bezdomnych przyjmiesz do do-
mu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziej go 
a od swego współbrata się nie odwró-
cisz” (Iz 58,7) Zobaczmy teraz to zagad-
nienie oczami Jezusa. Już w Ewangelii 
możemy usłyszeć z ust Pana Jezusa jak 
utożsamia się z bezdomnymi. On sam 
mówi o sobie w Ewangelii Łukasza iż: „ 
Lisy mają nory a ptaki powietrzne gniaz-
da, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca 
gdzie by głowę skłonił”. Sam Jezus nie 
przywiązuje większej wagi  do ziemskiego 
miejsca, który my możemy nazwać do-
mem lub mieszkaniem. Nie pisze i nie 
mówi  nigdzie również  o tym, aby dbać 
czy troszczyć się o mieszkanie  ziemskie  
co raczej o serce człowieka i więź z Bo-
giem. Co ciekawe ten  sam czasownik, 

który został tutaj użyty, to jest z języka 
greckiego „klino” jest on użyty przez 
świętego Jana ewangelistę jeszcze tylko 
jeden raz, używa go w opisie męki Jezusa, 
to jest wtedy, kiedy mówi o tym jak Jezus 
skłonił głowę i oddał Ducha (19 rozdział). 
Tak więc miejscem gdzie Jezus opiera 
swą głowę w konsekwencji swego ziem-
skiego życia jest krzyż. Drugim fragmen-
tem dotyczącym już bardziej osób bez-
domnych jest fragment Ewangelii według 
świętego Mateusza, który brzmi: Wtedy 
odezwie się Król do tych po prawej stro-
nie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca moje-
go, weźcie w posiadanie królestwo, przy-
gotowane wam od założenia świata! Bo 
byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem 
spragniony, a daliście Mi pić; byłem przy-
byszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, 
a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a 
odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, 
a przyszliście do Mnie". Wówczas zapyta-
ją sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieli-
śmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? 
spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy wi-
dzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy 
Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kie-
dy widzieliśmy Cię chorym lub w więzie-
niu i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im 
odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili". Jezus utożsamia się z tymi, któ-
rzy cierpią z powodu jakiegoś braku. Ta-
kim brakiem z pewnością jest brak dachu 
nad głową. Tak bliski jest mu los cierpią-
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 Chyba nie ma takiego człowieka 
który nie chciał by mieć dach z nas  gło-
wą. Każdy z nas chce się czuć bezpiecznie 
i komfortowo mając swoje cztery kąty. 
Aby zaspokoić to pragnie oraz by w miarę 
możliwości wyprowadzić na prostą tych 
co borykają się z problemem bezdomno-
ści na terenie Katowic powstała w 2002 
roku „Ogrzewalnia” zainspirowana z ży-

ciem i działalnością Brata Alberta czyli 
Adama Chmielewskiego. Inicjatywa po-
mysłu zrodziła się na wskutek przebywa-
nia wówczas dużej ilości osób bezdom-
nych na terenie dworca PKP w Katowi-
cach. Stworzenie dogodnych warunków 
osobom zagrożonym degradacją społecz-
ną i biologiczną stało się priorytetowym 
celem. Początkowo pomieszczenie Ogrze-
walni stanowiło jedną całość: wyposaże-
niem były tylko stoły i ławki oraz gorąca 
kawa w termosie. Po pewnym czasie 
stwierdziłem ze należy to zmienić- wielu 
bezdomnych chciało wrócić do społeczeń-
stwa. Postanowiliśmy więc zrobić ścianę, 

która utworzyła dwa pomieszczenia. W 
jednym wstawiono 18 łóżek i ulokowano 
osoby które całkowicie skończyły z alko-
holem i podjęły współpracę z pracownika-
mi towarzystwa. Obecnie pomieszczenie 
to stanowi standard noclegowni. Drugie 
natomiast jest Ogrzewalnią w której 
udzielamy pomocy doraźnej. Oprócz sa-
mej tylko ogrzewalni jest jeszcze praca 

„Streetwork” która 
powstała w roku 2007 
dlatego że jest wiele 
osób bezdomnych, 
które przebywają w 
miejscach niezamiesz-

kałych. Na skutek braku miejsc w naszej 
ogrzewalni (nawet na podłodze) pracow-
nicy tego zadania, docierają do nich od-

Ogrzewalnia jako dom 
 Krzysztof Podlas 

cego że można powiedzieć, iż Jezus nieja-
ko wciela się w tych najmniejszych. Tak 
też pomagając jednemu z nich pomagamy 
samemu Jezusowi.  
Nauczanie Kościoła 
Jan Paweł II w encyklice Centesimus An-
nus pisze, iż miłość Kościoła do ubogich 
należy do jego stałego obowiązku jak i 
Tradycji.  Kościół nieprzerwanie głosi na-
ukę o szacunku i miłosierdziu wobec tych 
którzy nie domagają. Pięknie wyraża się 
to w katechizmowych uczynkach miło-
sierdzia, które są dziełami miłości przez 
które przychodzimy z pomocą naszemu 
bliźniemu w jego potrzebach ciała i duszy. 
Uczynki miłosierdzia co do ciała polegają 
na tym, aby głodnych nakarmić, bezdom-

nych przyjąć w gościnę, nagich przyod-
ziać, chorych i więźniów nawiedzać, 
umarłych grzebać. (2444- 2449) patrząc 
na powyższy przykład życia Jezusa, Jego 
słowa jak i świadectwo życia świętego 
Brata Alberta myślę, że spotkanie z bez-
domnym jest dla nas przede wszystkim 
momentem naszego uświęcenia oraz oka-
zania naszej miłości, co ma swoje konse-
kwencje nie tylko w tym ziemskim życiu 
ale i w tym wiecznym do którego zaprosił 
nas Jezus. Miejmy zawsze otwarte serce 
wobec… wobec Jezusa utożsamionego z 
potrzebującym, aby one pachniało tak mi-
łością jak świeżo wypieczony chleb zapa-
miętany z dzieciństwa  ● 
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   "Powinno się być dobrym jak chleb. 
Powinno się być jak chleb, który dla 
wszystkich leży na stole, z którego każdy 
może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, 
jeśli jest głodny." -– to słowa św. Brata 
Alberta, które chyba każdemu z nas są 
dobrze znane. Zadaję sobie jednak pyta-
nie, co te słowa dla mnie oznaczają? Czy 
rozumiem, co tak naprawdę ów biedy za-

konnik, franciszkanin, późniejszy założy-
ciel zakonu albertynów i albertynek chciał 
mi przez nie powiedzieć? 
Wydaje mi się, że być dobrym jak chleb to 
nic innego jak być człowiekiem, ale należy 
nim być dla każdego bliźniego, bez wyjąt-
ku. Być jak chleb to dawać siebie drugie-
mu, tak, że każdy człowiek może wziąć, 
otrzymać ode mnie dane dobro – to, cze-
go mu w danej chwili potrzeba. Czasem 
jest to zwyczajna rozmowa, gest serdecz-
ności, uśmiech, dobre słowo…nie potrze-
ba dużo, wystarczy tak niewiele.  

Klerycy Wyższego Śląskiego Seminarium 
Duchownego w Katowicach, którym nie 
jest obojętny los osób ubogich, opuszczo-
nych, bezdomnych, samotnych czy bezro-
botnych mogą realizować słowa Brata Al-
berta w życiu codziennym. Od kilku już 
lat przyszli księża w Ogrzewalni św. Brata 
Alberta uczą się człowieczeństwa, tego by 
być człowiekiem dla drugiego, by być wła-

śnie „dobrym jak chleb”. 
Ogrzewalnia mieści się bli-
sko centrum Katowic, przy 
ulicy Sądowej. Raz w tygo-
dniu, w poniedziałkowy 
wieczór klerycy poświęcają 

swój czas wolny i spotykają się z bezdom-
nymi, podopiecznymi Ogrzewalni na 
wspólnej rozmowie i modlitwie.  
Bezdomni bardzo często chcą z nami roz-
mawiać, dzielić się swoim życiem, proble-
mami, małymi radościami czy po prostu 
trudami życia codziennego. W Ogrzewalni 
spotykamy osoby, którzy wcześniej mieli 
pracę, czasem nawet zajmowali wysokie 
stanowiska, dobrze zarabiali, mieli rodzi-
ny, ale niestety przez alkohol, używki czy 
hazard stoczyli się na samo dno, stracili 

Być dobrym jak chleb  
 Szymon Majchur  

wiedzając ich oraz dowożąc posiłki 
zwłaszcza w okresie zimowym. Czas zimy 
jest najtrudniejszym czasem gdyż właśnie 
w tym okresie wiele osób nie mających 
dachu nad głową zamarza z zimna. Dlate-
go też nasza ogrzewalnia szczególnie w 
okresie zimy wykonuje dwukrotnie więcej 
pracy przez dowóz posiłków, czy odbytych 
rozmów aby uniknąć nieszczęśliwych wy-
padków. Do zadań specjalnych które cie-
szą się niesamowitym zainteresowaniem 
jest organizowanie przez Ogrzewalnie 
różnego rodzaju wycieczek i pielgrzymek 
największa popularności osób bezdom-
nych cieszy się pielgrzymka organizowana 
w czerwcu do Krakowa by świętować 
dzień urodzin naszego patrona. Ogrzewal-
nia katowicka jest na etapie poszukiwania 
większego pomieszczenia z zamiarem 

stworzenia schroniska i ulepszenia wa-
runków życia osobom przebywającym w  
miejscach nie zamieszkałych. Głownie po-
chylamy się nad osobami starszymi by 
mogły one w godnych warunkach odejść 
do domu ojca. Bardzo cenimy sobie 
współprace z Kapłanami. Każda wizyta 
osób duchownych jest mile widziana 
zwłaszcza przez naszych podopiecznych. 
W takim momencie Bóg jest bardziej do-
stępny dla naszych bezdomnych. Wiele 
osób inaczej zaczęło patrzeć na życie 
uczęszczają do kościoła na Msze Święte, 
modlą się. Tak właśnie działają np. wizyty 
kleryków naszego Seminarium Katowic-
kiego czy księży z parafii do której należy-
my.  
Pan Krzysztof Podlas jest Prezesem 
Ogrzewalni Brata Alberta w Katowicach ● 
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zupełnie wszystko, nawet najbliższych… 
Jednak bezdomni nie są pozostawieni sa-
mi sobie – w Ogrzewali otrzymują dach 
nad głową, miejsce do spania, ciepły posi-
łek, niezbędną pomoc, a także mają moż-
liwość leczenia i wychodzenia ze swoich 
nałogów. Jako klerycy staramy się towa-
rzyszyć bezdomnym, otaczać ich modli-
twą i dobrym słowem.  
Dzięki posłudze w Ogrzewali seminarzy-
ści mogą jeszcze lepiej przygotować się do 
przyszłej pracy duszpasterskiej. Poświęca-
ny przez kleryków czas, wychodzenie do 
ludzi bezdomnych, opuszczonych, rozmo-

wa, a czasem tylko zwyczajne wysłuchanie 
drugiego jest moim zdaniem realizacją 
słów św. Brata Alberta. Także każdy z nas 
może w życiu codziennym „być dobrym 
jak chleb”. Niech nie będą obojętni nam 
ludzie, których spotykamy na naszych uli-
cach, dworcach, przystankach autobuso-
wych. Rozmowa z bezdomnym, podziele-
nie się jedzeniem, ciepłym posiłkiem, ku-
pienie gorącej kawy czy herbaty jest o 
wiele bardziej pożyteczne i cenniejsze niż 
obojętne wrzucenie złotówki bezdomne-
mu wracając z pracy do domu… 
Szymon jest klerykiem IV—go roku. ● 
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 Adam Chmielowski urodził się 20 
sierpnia 1845 roku u małej miejscowości  
Igołomia, znajdująca  nie daleko Krako-
wa. Syn Wojciecha Chmielewskiego i Jó-
zefy Borzysławskich. Ojciec był naczelni-
kiem komory celnej. Jego praca zmuszała 
ich do częstych zmian miejsca pobytu. 
Adam Chmielowski wcześnie zostaje osie-
rocony, jego ojciec zmarł gdy miał 8 lat 

zaś matka zmarła gdy on miał 14 lat. W 
roku 1863 z nocy z 22 na 23 stycznia bie-
rze udział w bitwie pod Mełchowem w 
które traci nogę. Jesienią 1865 
chmielowski wstępuje do tak 
zwanej klasy rysunkowej w 
Warszawie. W latach 1869 – 
1874 Adam chmielowski stu-
diuje w akademii sztuk pięk-
nych w Monachium i w pełni 
sił oddaje się pracy malarskiej 
gdzie pielęgnuje swój talent. 
24 września 1880 roku po na-
myśle wstępuje do zakonu je-
zuitów  w Starej Wsi. Długo 
nie pozostaje w zakonie. Wiąże 
się z tercjarstwem III Zakonu 
Św. Franciszka. W Krakowie 

styka się z bieda oraz ludźmi bezdomny-
mi  i wśród nich właśnie rozpoznaje swoje 
powołanie. Zrozumiał ze tak naprawdę 
chce oddać swoje życie na służbę najbied-
niejszym i opuszczonym nędzarzom czyli 
osobom bezdomnym. Adam chmielowski 
zauważa w ludziach bezdomnych oblicze 
Chrystusa Ecce Homo, któremu pragnie 
służyć po kres swoich ziemskich dni. 25 

sierpnia 1887 Za zgoda 
biskupa Albina Dunajew-
skiego późniejszego kar-
dynała przybiera szary 
habit III zakonu św. 
Franciszka  i przyjmuje 

nowe imię Brat Albert . Staje się opieku-
nem biedoty krakowskiej i zakłada przy-

tuliska oraz ogrzewalnie, zaś 
rok później na ręce biskupa 
Dunajewskiego składa śluby 
zakonne dając początek Zako-
nu Braci Albertynów. Trzy la-
ta później zakłada zgroma-
dzenie żeńskie Sióstr alberty-
nek. Umiera 25 grudnia w 
Boże Narodzenie. 22 czerwca 
ojciec święty Jan Paweł II do-
konuje w Krakowie beatyfika-
cji Brata Alberta a 12 listopa-
da 1989 roku w Rzymie kano-
nizacji ogłaszając go Świętym 
Kościoła Powszechnego. ●  

Życiorys brata Alberta 
opr. Ks. Dariusz Kamiński 
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Ha, ha, ha , hi, hi, hi ! Ale jeste-
śmy sprytni. Nie to co inne 
osły! To znaczy ja jestem spryt-
ny. Krecisko się tylko podczepiło pod mój pomysł, ale musia-
łem się na to zgodzić, bo by mnie podkablował donośnik je-
den. 
Wybraliśmy się ostatnio na klasową wycieczkę na Równicę i 
był taki konkurs, że kto najszybciej wejdzie na górę, dostanie 
medal i nowy model klocków lego. No to się musiałem posta-
rać, bo przecież nikt nie może być lepszy ode mnie. Zaczęliśmy 
się wdrapywać i  przestało mi się  podobać, bo się zmęczyłem. 
A no tak... Ale mięśnie to nie wszystko, pod gorę szła też jakaś 
pani z dzieckiem w wózeczku. Jak tylko je na chwilkę wyjęła, 
to szybciutko wskoczyliśmy na siedzenie i od razu byliśmy go-
towi do podroży. Tyle tylko, że pani się to nie spodobało i nas 
przegoniła, krzycząc, że jesteśmy pasożytami,  jedne…  Ale czy 
mnie można tak po prostu przegonić?! Przecież wózek ma 
jeszcze dużo innych miejsc transportowych. . . I tak to wła-
śnie, ukrywając się w rożnych zakamarkach, dojechaliśmy wy-
godnie na szczyt i na dodatek byliśmy pierwsi. Zgarnęliśmy 
medale i klocki, odpoczęliśmy po trudach podroży, zebraliśmy 
gratulacje i dopiero wtedy pojawiła się reszta osłów. Nie ma to 
jak być najlepszym. Osiołek Ofiarka — mistrz wspinaczki. 

Dla dzieci 

1                  

2                  

 3                

4                  

5                  

6                  

7                  

 8                 

9                   

1. Odważny grzyb 
2. Owoc morza 
3. Noszą je ludzie i jeden kot 
4. Mleczny deser 
5. Gdyby nie skakała nie miałaby złama-
nej nóżki 
6. Walczy nim rycerz 
7. Na biegunach 
8. Do grania i do cięcia 
9. Przyjaciel Ofiarki 

No i jak Ci się podoba zwycięstwo Osiołka i Krecika. Czy naprawdę 
są najlepsi w górskiej wspinaczce?  Kusi Cię czasem żeby zrobić jak 
oni i troszkę pooszukiwać? To rzeczywiście jest łatwa droga… tylko 
czy gdy ściągasz na sprawdzianie to twoja 5 jest prawdziwa, czy jest 
tylko pustą cyferką…? Jeśli rozwiążesz krzyżówkę, dowiesz się jak 
można nazwać zwycięstwo Osiołka i 5 z takiego sprawdzianu. Roz-
wiązanie prześlij na adres krecikpolarny@gmail.com 
A nagrody za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Mi-
chał Adamczyk i Michał Sitko. Można je odebrać 14 czerwca na 
Mszy św. o godz. 10.00. Gratulujemy 
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