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 Jan Chrzciciel rozpoznał obecność Je-
zusa. Tylu patrzyło na Niego, a tylko On zo-
baczył w Nim Boga i wszystkim o tym po-
wiedział… 
Jak często ja nie potrafię dostrzec Bożej 
Obecności...  
Wolę powiedzieć, że 
miałem szczęście i coś 
mi się udało, że to po-
myślny zbieg okoliczno-
ści, zamiast zobaczyć, 
że On był ze mną i po 
prostu mi pomógł…  
Wiem w jaki sposób tworzy się deszcz, jak 
pracuje serce człowieka, jakie kolory ma ru-
dzik i jak śpiewa kos, ale nie potrafię za-
chwycić się tym Kimś, kto to wszystko wy-

myślił i stworzył i 
zobaczyć, że zrobił 
to z miłości do mnie 
i by mi sprawić 
przyjemność… 

Można patrzeć na to sa-
mo, a widzieć różne rze-
czy… 

Czy Ty widzisz choć czasem Boga, który jest 
i czuwa…? 
Czy rozpoznajesz znaki poprzez, które przy-
pomina Ci o swojej miłości? 

 Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a 

Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi 

się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Mt 3,13 – 17 

 Zaskakuje już to, że Jezus przyjmuje z 
rąk Jana chrzest nawrócenia i pokuty. Co 
skłoniło Go do przyłączenia się do tłumów, 
które poruszył i nakłonił do pokuty ten ka-
znodzieja w wielbłądziej sierści? Zapewne nie 
świadomość osobistej 
winy! Ani z pewno-
ścią nie pokora na po-
kaz. Jezus raczej 
chciał dać wyraz swe-
mu całkowitemu od-
daniu się Ojcu. Mó-
wiąc biblijnie, chciał do końca wypełnić 
,,wszystko, co sprawiedliwe" w oczach Boga. 

Nie ponaglała Go 
samorealizacja, lecz 
wola wypełnienia 
zbawczego planu, 
jaki Bóg snuł dla 
wszystkich ludzi. 
Była to zapewne go-
towość, jakiej nau-
czył się od swoich 
Rodziców: od swo-

jej Matki, która jako ,,służebnica Pańska" 
całkowicie oddała się Bogu, i od swego ziem-
skiego ojca, który był „sprawiedliwy". Ale ja-
kie jest najwłaściwsze miejsce Jezusa w 
zbawczym planie Boga, na czym dokładnie 

polegało wyznaczone 
Mu zadanie? Prawdo-
podobnie Jezus wciąż 
poszukiwał jeszcze 
swej drogi, jasności w 
rozumieniu planu, ja-
ki wiązał z nim Bóg 

Ojciec. Przyszedł nad Jordan, gdzie Jan 
chrzcił, pragnąc przez radykalny znak chrztu 
dać wyraz swojej gotowości do całkowitej re-
zygnacji ze swojego ,,ja" i dosłownego zanu-
rzenia się w wielkim zbawczym planie Boga. 
I właśnie w tym rycie poświęcenia, zostaje 
Jezus obdarzony godnością i tożsamością, 
których sam sobie nie mógł nadać. Głos z 
nieba, że jest umiłowanym Synem Boga, daje 
Mu wolność pójścia własną drogą, choć nie 
wie, dokąd Go to ostatecznie zaprowadzi.  

 Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad 

którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który 

chrzci Duchem Świętym. J 1,29 – 34 
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 Jezus opuścił dom rodzinny. Nie jest 
już słodkim Niemowlęciem ze stajenki. Nie 
jest już dorastającym młodzieńcem, który 
wystawił na próbę swoich Rodziców w czasie 
pielgrzymki do Jerozolimy. 
Jezus jest dojrzałym mężczy-
zną. Czyni to, co robią doj-
rzali mężczyźni: opuszcza 
dom Rodziców, ale nie myśli 
o założeniu własnej rodziny. 
Nie, Jezus idzie dalej — w 
najprawdziwszym sensie te-
go słowa: opuszcza ojczyznę, swoje miejsce 
pracy, prawdopodobnie też swoje marzenie o 
własnej, szczęśliwej przyszłości. Opuszcza 
wszystko, co do tej pory w Jego życiu było 
ostoją i pewnością. Zupełnie sam, zdany tyl-
ko na siebie, wyrusza w drogę w nieznane. 

Popędza Go wewnętrzny 
niepokój i narastająca świa-
domość swojego powołania. 
Czuje, że ma do wykonania 

wielkie za-
danie. Bóg 
złożył je już w Jego kołysce. 
Teraz nastała chwila, w któ-
rej staje się dla Niego jasne, 
po co żyje na ziemi. Dojrze-
wa w Nim decyzja czynienia 
woli Boga. Znajduje w sobie 

dość sił, by odważyć się na to, na co nie od-
ważył się jeszcze nikt z ludzi: jako Bóg i czło-
wiek w jednej osobie głosić nadejście Króle-
stwa Niebieskiego i wzywać ludzi do nawró-
cenia. Czy jesteśmy gotowi pójść za wezwa-
niem Jezusa?  

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szy-

mona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, 

a uczynię was rybakami ludzi. Mt 4,12 – 23 
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 Zwróćmy uwagę na jedno z ośmiu bło-
gosławieństw: „Błogosławieni, którzy płaczą, 
albowiem oni będą pocieszeni”. Najczęściej 
uważamy, że człowiek, który płacze, nie  zaw-
sze płacze przy rachunku sumienia. Płacze 
dlatego, że jest chory, dlatego, że nie udało 
mu się życie, że nie ma mieszkania, płacze, bo 

go skrzywdzono przy wypłacie. Uważa, że po-
ciechę znajdzie, gdy dzięki Panu Bogu odzy-
ska zdrowie, nagle zrobi karierę, dostanie 
mieszkanie, powiedzą mu o podwyżce. Nie 
tylko o to chodzi… Pocieszenie można znaleźć 
w zrozumieniu, że to, czego się boimy, przed 
czym uciekamy, może nas zbliżyć do Boga. 

  Jezus, widząc tłumy, wy-

szedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili 

do Niego Jego uczniowie. Wtedy otwo-

rzył swoje usta i nauczał ich tymi sło-

wami: Błogosławieni ubodzy w duchu, 

albowiem do nich należy królestwo 

niebieskie.  Mt 5,1 – 12a 

IV NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

29 stycznia 2017 r.  

III NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
22 stycznia 2017 r.  

  Oddać Bogu to co ma się naj-
cenniejszego i tych, których się najbardziej 
kocha, którzy są najbliżsi, najcenniejsi… Co 
czujesz słysząc taką propozycję… ? Lęk 
przed utratą, bólem, tęsknotą… Podejrze-
nie, że Bóg na pewno wymyśli coś takiego, 
że będziesz nieszczęśliwy, że ci Ich zabie-
rze… A gdyby tak spojrzeć na to trochę ina-
czej. Tych których kocham oddaję Bogu, bo 

czy gdzieś indziej mogą być bezpieczniejsi i 
szczęśliwsi… Choćby i może z dala ode 
mnie… Czy to nie jest właśnie miłość… Od-
dać ich w ręce Tego, który najlepiej się o 
Nich zatroszczy, lepiej niż ja… 

OFIAROWANIE  

PAŃSKIE 
2 lutego 2017 r.  

 Gdy potem upłynęły dni ich 

oczyszczenia według Prawa Mojżeszo-

wego, przynieśli Je do Jerozolimy, 

aby Je przedstawić Panu.  Tak bowiem 

jest napisane w Prawie Pańskim: Każ-

de pierworodne dziecko płci męskiej 

będzie poświęcone Panu. Łk 2, 22-40 
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Grudzień w naszej parafii 
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CHRZTY: 
Oliwier Jan Jędrzejewski  
Łucja Dominika Kołeczko  
Maja Magdalena Ledwoń 
Wiktoria Katarzyna Nidecka  
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Kornel Sobotka – Aleksandra Marczak  
 
POGRZEBY: 
Wacław Błaszczyk 70 lat 
Gizela Gozdalska 73 lata  
Irena Hyba 73 lata  

Tadeusz Kalemba 80 lat  
Genowefa Komar-Bąk 70 lat  
Romuald Lis 61 lat 
Zofia Marmon 60 lat  
Marian Okła 72 lata  
Andrzej Orłowski 62 lata  
Olga Piechoczek 76 lat  
Jerzy Plak 65 lat 
Lesław Przytuła 64 lata  
Aniela Szczęsny  77 lat 
Jan Urbańczyk 80 lat  
Jerzy Zrostek 60 lat 

 Do Bożego Narodzenia przygotowy-
waliśmy się przez cały Adwent, poprzez 
Roraty, prowadzone z wielkim zaangażo-
waniem przez ks. Dariusza i wielu Jego 
pomocników. Dzieci poznawały historię 
Jasnogórskiego Obrazu, a dorośli w so-
botnie poranki rozważali Słowo Boga 
„Idźcie i głoście, czyńcie uczniów.” W ten 
sposób zostali też wprowadzeni w temat 
nowego roku liturgicznego. 
 

*** 
 8 grudnia w Uroczystość Niepoka-
lanego Poczęcia NMP, trzy grupy para-
fialne przeżywały swoje pa-
tronalne święto. O godz. 
12.00 Legion Maryi, spotkał 
się na Adwentowym Dniu 
Skupienia, na który składała 
się modlitwa różańcowa, 
Eucharystia i Agapa. Natomiast na Mszy 
św. o godz. 17.00,  odnowiły swoje przy-
rzeczenia i przyjęły cudowne medaliki, 
dzieci z grupy Dzieci Maryi. Po Euchary-
stii wraz z rodzicami udały się one do do-
mu parafialnego, jeść słodkości i zapre-
zentować piękne przedstawienie. Z kolei 
Oaza świętowała poza parafią, na Mszy 
św. dla całego rejonu, która odbyła się w 
parafii Podwyższenia Krzyża Świętego 

oraz na sobotnim Dniu Wspólnoty.  
 

*** 
 19 grudnia nasi dwaj klerycy 
Krzysztof Jarczok i Dorian Figołuszka 
przyjęli w WŚSD posługę akolitatu. Ozna-
cza to, że mogą  rozdawać Ciało Pana Je-
zusa. Życzymy Im, by zawsze czynili to z 
miłością i by namacalna bliskość Eucha-
rystycznego Boga, pomagała stawać się 
coraz bardziej tylko dla Niego. 
 

*** 
 W ramach czuwania przed Pasterką 

Oaza przedstawiła Jasełka, 
ukazując Jezusa, jako tego, 
który nie może do nas przy-
być, gdy jesteśmy za bardzo 
skłóceni i skupieni na sobie. 
Zamknięte brakiem miłości 

do ludzi serca, okazują się nie być otwar-
te także na Bożą Obecność.  
 

*** 
 A 26 grudnia Jasełka zaprezento-
wali dorośli z różnych grup parafialnych, 
a także spoza grup. Za przygotowanie te-
go wspólnotowego świętowania Narodzin 
Pana, dziękujemy panu Grzegorzowi Du-
lembie.  

GRUDNIOWE  

WYDARZENIA 
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 8.01- niedziela. Święto Chrztu Pańskie-
go. Rozpoczynamy Okres Zwykły. Chrzty 
o godz. 12.15. Jasełka w wykonaniu dzieci 
z SP nr 19 o godz. 15.45. Kolekta na po-
trzeby parafii. 
 9.01- poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy mieszkańców ul. Wro-
cławskiej 1 po Mszy św. wieczornej. 
 13.01- piątek. O godz. 6.00 Różaniec fa-
timski, a o godz.6.30 Msza św. w intencji 
czcicieli MB Fatimskiej i Żywego Różań-
ca. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
mieszkańców ul. Wrocławskiej 1 po Mszy 
św. wieczornej. 
 14.01 - sobota. Odwiedziny chorych od 
godz. 9.00.  
 15.01- II Niedziela Zwykła. Kolekta na 
potrzeby archidiecezji. 
 16.01- poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła  zapraszamy mieszkańców ul. Wro-
cławskiej 3 po Mszy św. wieczornej. 
 17.01 – wtorek. Wspomnienie św. Anto-

niego, opata. Dzień dialogu z Judaizmem 
w Kościele katolickim. 
 18.01- środa. Biblioteka parafialna czyn-
na od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
Początek Tygodnia Modlitw o Jedność 
Chrześcijan. 
 19.01 – czwartek. Wspomnienie św. Jó-
zefa Sebastiana Pelczera, biskupa 
 20.01- piątek. Do sprzątania kościoła  
zapraszamy mieszkańców ul. Wrocław-
skie 3 po Mszy św. wieczornej.  
 21.01 – sobota. Wsp. św.  Agnieszki, 
dziewicy i męczennicy. Dzień Babci. 
 22.01- III Niedziela Zwykła. Dzień 
Dziadka. Kolekta na potrzeby remontowe 
parafii. 
 23.01- poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy mieszkańców ul. Wro-
cławskiej 5 po Mszy św. wieczornej.  
 24.01 – wtorek. Wsp. św. Franciszka Sa-
lezego, biskupa i doktora Kościoła. 
 25.01 – środa. Święto Nawrócenia św. 
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Co czeka nas w styczniu 

ROCZKI: 
Marta Jadwiga Adamczyk 
Michał Jerzy Nawrocki 
 
18 URODZINY: 
Mateusz Bielawski 
Patryk Dolej 
Klaudia Chodura 
Sandra Chodura 
Michał Ostolski 
Anna Ryncarz 
Joanna Sochańska 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
10 rocznica 
Zuzanna i Michał Pawłowscy 
Karolina i Adam Wrona 
20 rocznica  
Katarzyna i Adam Adamczyk 
 

25 rocznica 
Beata i Grzegorz Sitarscy 
Sylwia i Czesław Skorupa 
30 rocznica  
Irena i Robert Dybaś 
Stefania i Sławomir Kuza 
35 rocznica  
Barbara i Daniel Kempny 
40 rocznica  
Anna i Czesław Pietrzak 
Maria i Antoni Świderek 
45 rocznica  
Jadwiga i Ryszard Bidzińscy 
Kazimiera i Jerzy Kubielas 
Janina i Edward Leśniak 
50 rocznica 
Ludmiła i Franciszek Prasak 
55 rocznica 
Łucja i Zygmunt Sitko 
Małgorzata i Stanisław Śmietana 
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„Wszystko co robimy dla miłości nabiera wartości i 

piękna” 

Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji Ich święta 

życzymy odwagi do walki o to, by pięknie żyć i 

uczyć takiego życia swoje wnuczęta.  

Duszpasterze i Redakcja 

 

„Mielibyśmy wielu świętych, gdybyśmy uwierzyli, że 

można dojść do świętości.” 

Paniom Marii Domin i Teresie 

Bąk życzymy, by podążały 

drogą świętości i nie zniechę-

cały się w czynieniu dobra. 

Żeński Legion Maryi. 

 

„Kieruj naszymi krokami , abyśmy postępowali w 

świętości serca.” 

Auksyliatorom Jadwidze Gajdzie,  Agnieszce Toka-

rek, Elżbiecie Dulembie, Agnieszce Janecie, Edyta 

Sładkowska, Stefanowi Nejmanowi, Jerzemu Łągiew-

ce, Stanisławowi Podeszwie, Leonardowi Krajew-

skiemu i Romanowi Staszkowi życzymy, by podążali 

drogą Bożych przykazań, a Pan był dla Nich umoc-

nieniem w wędrówce. Męski Legion Maryi. 

„Nadzieja jest dla człowieka tym, czym mechanizm w 

zegarku: bez niego zegarek by się zatrzymał” 

Paniom Lucynie Jabłońskiej, Katarzynie Piecha  

i Teresie Soja życzymy, aby nigdy nie zabrakło Im 

nadziei, którą przynosi Jezus. Chór „Lira” 

 

„Żeby móc wzrastać musimy się nauczyć akceptować 

trudności.” 

Paniom Krystynie Mołdrzyk, Zbigniewie Piaseckiej, 

Teresie Bąk, Bogumile Chrząścik 

oraz Marii Teresie Kowalczyk 

życzymy, by każdego dnia wzra-

stały w wierze, nadziei i miłości, 

a doświadczenie Bożej miłości 

było dla Nich siłą w pokonywaniu trudów codzien-

ności. Seniorzy. 

 

„O wiele łatwiej jest być bohaterem niż człowie-

kiem uczciwym” 

Juli Henicz, Kacprowi Sabatowi i Łukaszowi Orszuli-

kowi życzymy, aby w swojej codzienności bohater-

sko walczyli o miłość w najdrobniejszych czynach. 

Oaza s ks. Stefanem 

Serdeczności 

Pawła, Apostoła. 
 26. 01 – czwartek. Wsp. św. Tymoteusza 
i Tytusa. Dzień Islamu w Kościele katolic-
kim 
 27.01- piątek. Wsp. bł. Jerzego Matule-
wicza, bp. Dzień pamięci o holokauście. 
Do sprz. kościoła zapraszamy mieszkań-
ców ul. Wrocławskiej 5 po  Mszy św. wie-
czornej.  
 28.01 – sobota. Wsp. św. Tomasza z 
Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła 
 29.01 - IV Niedziela Zwykła. Roczki o 
godz. 12.15. Jubileusze Małżeńskie o 
godz. 16.30. kolekta na potrzeby parafii. 
 30.01 – poniedziałek. O godz. 17.00 
Msza św. w intencji KGW, emerytów, ren-
cistów i sprzątających kościół w styczniu. 
Do sprząt. kościoła zaprasz. mieszkańców 
ul. Wrocławskiej 7 po Mszy św. wieczor. 
 31.01 – wtorek. Wspomnienie św. Jana 
Bosko, prezbitera. O godz. 17.00 Msza św. 
w 30 dzień i I rocznicę po śmierci. 

 2.02 – I czwartek miesiąca. Święto Ofia-
rowania Pańskiego. Światowy dzień życia 
konsekrowanego. Msze św. o godz. 6.30, 
9.00 i 17.00. Kolekta na zakony kontem-
placyjne. Msza św. w int. powołań o godz. 
6.30. Do sprząt. kościoła zaprasz. mieszk. 
ul. Wrocławskiej 7 po Mszy św. wieczor.    
 3.02 – I piątek miesiąca. Wspomnienie 
dowolne św. Błażeja, biskupa i męczenni-
ka patrona chorób gardła – na Mszach 
św. specjalne błogosławieństwo. Msza św. 
w intencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. 
Msza św. dla młodzieży o godz. 18.00. 
 4.02 - I sobota miesiąca. Wspomnienie  
św. Agaty dziewicy i męczennicy – na 
Mszach św. błogosławieństwo chleba i so-
li. O godz. 7.00 nabożeństwo wynagra-
dzające ku czci Niepokalanego Serca 
NMP.  
 5.02 – V Niedziela Zwykła. Kolekta na 
potrzeby archidiecezji. 
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Z tą pracą dla Pana Jezusa, to jest chyba trochę inaczej niż 
myśli Osiołek—wcale nie o to chodzi, żeby zrobić najwię-
cej i najwidoczniej. Można wykonywać i rzeczy drob-
ne—ważne, by robić to z miłością, wiernie i nigdy 
byle jak… Również to, co zostało nam zlecone... 
Każdy z nas, właśnie w tym miejscu, w  którym 
się znajduje i z talentami, które ma, może coś dla 
Pana Jezusa zrobić. Nie trzeba szukać daleko. Chociaż 
są i tacy, których Bóg wybrał, by płynęli za morza i oceany i 
tam o Nim opowiadali. Przed Tobą taka przeprawa— jeśli 
pomożesz każdej literce znaleźć drogę do celu, odczytasz 
imię i nazwisko założyciela najliczniejszego w Polsce 
zgromadzania misjonarzy, a także nazwę zgro-
madzenia. Wyślij rozwiązanie na adres  
krecikpolarny@gmail.com  
A nagrody za rozwiązanie poprzedniego numeru 
otrzymują Maksymilian Kołeczko i Sebastian Mie-
lech. Można je odebrać 15 stycznia po Mszy Św. o 
godz. 11.00. Gratulujemy. 

 Ostatnio pani kate-
chetka mówiła nam, że w no-
wym roku duszpasterskim, to jest takie hasło: „Idźcie i 
głoście” i rozmawialiśmy o tym, że trzeba zejść z kanapy i 
dużo robić dla Pana Jezusa i dla innych, żeby oni Pana 
Jezusa pokochali. No to stwierdziłem, że na pewno zro-
bię najwięcej. Kto jak kto, ale ja sobie nie poradzę???!!! 
Pod koniec roku wszyscy będą kochali Pana Jezusa. Naj-
pierw zorganizowałem takie spotkanie dla wszystkich, 
żeby im pomóc i wręczyłem mnóstwo zaproszeń, ale 
przyszedł tylko Krecik więc się na wszystkich innych ob-
raziłem. Głupi wszyscy - jak mogli nie przyjść i mnie nie 
słuchać… No to potem zacząłem robić inne rzeczy—byle 
szybko i jak najwięcej i żeby wszyscy widzieli, że robię 
najwięcej. Mama zmywała naczynia, to chciałem wycie-
rać, ale naczynia były za wolne i nie nadążały za moją su-
per prędkością i się trochę potłukły… Wbijałem z Tatą 
gwoździe, ale tak szybko, że wszystkie się  pogięły—kto 
kupuje takie słabe gwoździe… I tak przez cały czas, dużo 
i szybko pracowałem, ale ci wszyscy niewdzięcznicy cią-
gle marudzili, że mam zwolnić. A ja i tak pracowałem i 
pracowałem dla Pana Jezusa: tu coś wymyśliłem, tam 
coś wygłosiłem, a jak już Gloria z Kłapciem i Krecikiem 
zbudowali beze mnie stajenkę na święta, to im chociaż 
poprzestawiałem, żeby było ładniej. A ta głupia Gloria 
płakała... Wszyscy  widzieli, że robię najwięcej… A potem 
wpadłem jeszcze na pomysł, że gdybym się skserował i 
było by nas dwóch albo trzech super Osiołków, to to by 
dopiero było. Wszyscy by musieli pokochać Pana Jezusa. 
No i poszedłem się skserować… Ale mi się nie udało i… 
Jak myślicie ks. Proboszcz będzie zły, że Mu popsułem 
kserokopiarkę i że teraz będzie musiał ręcznie przepisy-
wać ogłoszenia…?   Osiołek Ofiarka 

Dla dzieci 
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NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU  
PAŃSKIEGO 8.01  
7.3o – Za ++ Marię i Józefa Chmielew-
skich – w kolejną rocznicę śmierci. 
9.3o – Za + Monikę Holesz – w 7 rocznicę 
śmierci, męża Ryszarda, syna Jana, jego 
syna Jarosława, rodziców z obu stron, Łu-
cję, Antoniego i Aleksandra Trzonkow-
skiego, Leona i Annę Sitek oraz dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
11.oo – Do Opatrzności Bożej z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośba o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Tadeusza z okazji 70 rocznicy 
urodzin.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA. 
16.3o – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośba o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Dariusza z okazji kolejnej rocz-
nicy urodzin.  
19.3o – Za ++ Gerarda Zdrzałek – w rocz-
nicę śmierci, rodziców Jerzego i Agniesz-
kę, dziadków z obu stron, Różę Zdrzałek, 
Alberta Śmietana oraz Józefa i Marię Ba-
chlaj, ++ z pokrewieństwa Zdrzałek, Czy-
lok. 
PONIEDZIAŁEK  9.01  
6.3o – Za + Romana Dudzik, synową Te-
resę, rodziców Marię i Edwarda. 
6.3o – Za + Gertrudę Uherek.  
17.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie 
i dary Ducha św. dla synów Bartosza – z 
okazji 9 rocznicy urodzin i Konrada z oka-
zji 11 urodzin.  
WTOREK 10.01  
6.3o – Za + Elżbietę Krawczyk – od sąsia-
dów z ul. Opolskiej 10. 
6.3o – Za ++ Leszka Adasiak, Edytę i Jó-
zefa Obracaj, synów Kazimierza i Jerzego, 
synową Barbarę, Józefa i Józefę Adasiak, 
synów Józefa i Zenona, córki Ludwikę i 
Janinę oraz ++ z pokrewieństwa Obracaj, 

Adasiak, Lazar. 
17.oo – Za ++ Józefę Pancherz, męża An-
drzeja i syna Przemysława. 
ŚRODA 11.01  
6.3o – Za + Brunona Sobik.  
6.3o – Za + Mariana Okła – od sióstr i 
personelu Ośrodka Rewalidacyjno-
Wychowawczego w Jastrzębiu-Zdroju i 
Zakładu.  
17.oo – Za + Marcina Gierak – w 1 roczni-
cę śmierci, ++ Czesława Bugaj, Martę Ci-
chy oraz ++ z pokrewieństwa od córki 
Wiktorii i Basi.  
CZWARTEK 12.01  
6.3o – Za ++ Pawła i Martę Marcisz, Ma-
rię i Franciszka Biernat.  
6.3o – Za + Henryka Figołuszka – od Je-
rzego Lęcznar. 
17.oo – Za + mamę Jadwigę Krupa – w 2 
rocznicę śmierci, córkę Justynę.  
PIĄTEK 13.01  
6.3o – W intencji czcicieli MB Fatimskiej i 
Żywego Różańca.  
6.3o – Za + Zygmunta Mrowiec – w 1 
rocznicę śmierci, żonę Teresę, ich rodzi-
ców, ++ braci, siostry i ++ z pokrewień-
stwa.  
17.oo – Za + Zdzisława Maj – od sąsiadów 
ul. Wrocławska 3. 
SOBOTA 14.01  
8.oo – Za + Mirosława Bezuch – od rodzi-
ny Salamak.  
8.oo – Za + Gertrudę Uherek – w rocznicę 
śmierci, ++ rodziców i dziadków z obu 
stron.  
17.oo – Za ++ Franciszka i Gertrudę 
Zniszczoł, rodziców z obu stron, wnuka 
Grzegorza, Cecylię i Karola Rączka, rodzi-
ców z obu stron, wnuczkę Sylwię, chrze-
śniaczkę Izabelę, Emilię i Franciszka 
Brzoza oraz ++ z pokrewieństwa Rączka, 
Kocur, Zniszczoł, Penkala, Nitner, Wajs, 
Trybuś, Nikiel, Musiolik, Szotek oraz ++ 
księży i dusze w czyśćcu cierpiące. 
II NIEDZIELA ZWYKŁA 15.01  
7.3o – Za ++ Anielę i Sylwestra Gajda, 3 
dzieci, rodziców z obu stron, Jana Sitek 

9 
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oraz ++ z pokrewieństwa.  
9.3o – Za + Kazimierza Gruca, ojca Józe-
fa, Irenę i Jana Ostrzołek, ich rodziców 
oraz Mirosława Jóźwiak. 
11.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Stefana z okazji 90 urodzin. 
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.3o – Za ++ Annę Pustelny, rodziców 
Marię i Leona oraz ++ z pokrewieństwa 
Pustelny, Waniek, Molenda.  
19.3o – Za + Piotra Radwańskiego – w 7 
rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, 
rodzeństwo oraz ++ z rodzin Puła, Rad-
wańskich i dusze w czyśćcu cierpiące. 
PONIEDZIAŁEK  16.01  
6.3o – Za + Albinę Orszulik, męża Fran-
ciszka, Benedykta Wróblewskiego, 2 żony, 
syna Jana oraz ++ z pokrewieństwa i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
17.oo – Za + Olgę Piechoczek – w 30 
dzień po śmierci.  
WTOREK - Wspomnienie św. Antoniego 
17.01  
6.3o – Za + Henryka Figołuszka – od są-
siadów z ul. Opolskiej 14. 
17.oo – Za + Pawła Kałuża, ++ rodziców, 
rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące. 
ŚRODA 18.01  
6.3o – Za + Krzysztofa Linde – od sąsia-
dów z Opolskiej 10. 
17.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Sylwii i Czesława z 
okazji 25 rocznicy ślubu.  
CZWARTEK 19.01  
6.3o – Wolna intencja.  
17.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Sylwii z okazji urodzin. 
PIĄTEK 20.01  
6.3o – Za + mamę Ewę Kulig – w rocznicę 
śmierci, tatę Franciszka, żonę Czesławę 
oraz + brata i 2 siostry, dusze w czyśćcu 

cierpiące. 
17.oo – Za ++ Stanisława i Annę Sowa.  
SOBOTA - Wspomnienie św.  Agnieszki 
21.01  
8.oo – Za + Henryka Figołuszka – od 
Krzysztofa z rodziną. 
17.oo – Za ++ rodziców Tadeusza i Hilde-
gardę Langer, Jana i Łucję Langer, Marię 
i Piotra Oczadły, Helenę i Stanisława Ro-
gowskich oraz + Józefa Kanię.  
III NIEDZIELA ZWYKŁA 22.01  
7.3o – Za ++ Antoniego Piszczek, Marię i 
Emila Urbańczyk oraz ++ z pokrewień-
stwa.  
9.3o – Za + Zofię Potyka, jej ++ rodziców, 
rodzeństwo oraz ++ z rodzin Szulik, Wala, 
+ Rainera Rudinger, Ritę, Gerharda i Leo-
narda Długosz.  
11.oo – Za + Kazimierza Kopertowskiego, 
rodziców, teściów Jana i Janinę oraz ++ 
rodzeństwo.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji 55 rocznicy ślubu Małgorzaty i 
Stanisława oraz urodzin małżonków i bło-
gosławieństwo dla całej rodziny.  
16.3o – Za + Leona Waniek, żonę Marię, 
córkę Annę, rodziców z obu stron, Her-
mana Rugor, 2 żony oraz ++ z pokrewień-
stwa Waniek, Rugor i Molenda.  
19.3o – Za + żonę Alfredę Kurczyk – w 
rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu 
stron, ++ z pokrewieństwa i dusze w 
czyśćcu cierpiące.   
PONIEDZIAŁEK  23.01  
6.3o – Za + Henryka Figołuszka – od ro-
dziny Zdąbłaszów. 
17.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji rodziny Bagińskich. 
WTOREK - Wspomnienie św. Franciszka 
Salezego 24.01  
6.3o – Za + syna Marka – w 8 rocznicę 
śmierci. 
17.oo – Za ++ Mariannę Wiącek – w 25 



  SPES 
 

                    STYCZEŃ 2017 r. 

 

11 
rocznicę śmierci, męża Józefa, brata Sta-
nisława, bratowe Irenę i Teresę, teścia 
Wiktora, szwagra Antoniego, siostrę Ma-
rię oraz ++ z pokrewieństwa Duda Wią-
cek. 
ŚRODA - ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. 
PAWŁA 25.01  
6.3o – Za + Zdzisława Maj – od rodziny 
Stadnik. 
15.3o – Ślub. 
17.oo – Za ++ Benicjusza Pojda, żonę Ka-
tarzynę, dziadków Pojda, Kroczek, Annę i 
Antoniego Wzientek, Wiktora Winkler, 2 
żony, Bronisławę i Józefa Polok oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
CZWARTEK  - Wspomnienie św. bi-
skupów Tymoteusza i Tytusa 26.01  
6.3o – Za ++ Jadwigę i Ludwika Gajda, 
zięcia Włodzimierza, Wierę i Nikitę 
Suszcz, córkę Ludmiłę i 2 zięciów.  
17.oo – Za + Marka Sitko.  
PIĄTEK - Wspomnienie bł. Jerzego Ma-
tulewicza 27.01  
6.3o – Za + tatę Leona Kurowskiego – w 
kolejna rocznicę śmierci, ++ z rodzin Ku-
rowskich, Szymańskich, córkę Ewelinę i 
zięcia Mariusza.  
17.oo – Za ++ Erwina i Wandę Papierok 
oraz ++ z pokrewieństwa Brudny, Papie-
rok 
SOBOTA - Wspomnienie św. Tomasza z 
Akwinu 28.01  
8.oo – Za + Sabinę Sadło – w 4 rocznicę 
śmierci, męża Jana, Genowefę Niziołek w 
kolejną rocznicę śmierci.  
13.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Łucji i Zygmunta 
Sitko z okazji 55 rocznicy ślubu. 
17.oo – Za ++ Rafała i Annę Sitek, rodzi-
ców, Irenę Sitek oraz ++ z pokrewieństwa 
Sitek, Kocur, Barchański.  
IV NIEDZIELA ZWYKŁA 29.01  
7.3o – Za + Marię Janocha – w rocznicę 
śmierci, męża Bertholda oraz ++ z pokre-
wieństwa Janocha, Wierzgoń.  

9.3o – Za ++ Edwarda Wzientek, żonę 
Marię, rodziców, rodzeństwo, SM Imeldę, 
zięcia Henryka, Antoninę Brzoza, męża 
Dominika, córkę, 2 synów, wnuka Fran-
ciszka, Helenę i Władysława Malina oraz 
++ z rodziny.  
11.oo – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB Fatimskiej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośba o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji solenizantki z okazji 80 roczni-
cy urodzin.  
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI. 
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE. 
19.3o – Za ++ Martę i Alfonsa Szczęsny, 
syna Stanisława, zięcia oraz ++ z pokre-
wieństwa Szczęsny, Królik, Hojka, Doma-
gała.  
PONIEDZIAŁEK  30.01  
6.3o – Za + Stanisława Bella – w rocznicę 
śmierci, żonę Marię, matkę Gertrudę oraz 
++ z rodziny Bella, Roze, Klechów i dusze 
w czyśćcu cierpiące. 
17.oo – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprząta-
jących kościół w miesiącu styczniu. 
WTOREK - Wspomnienie św. Jana Bosko 
31.01  
6.3o – Za + Henryka Figołuszka – od są-
siadów z ul. Opolskiej 14. 
17.oo – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 
1 rok po śmierci.  
ŚRODA 1.02  
6.3o – Za ++ Mariannę i Jakuba Wróbel, 
syna Tadeusza, zięcia Józefa oraz ++ z ro-
dzin Wróbel, Żółtaszek i Smolnik.  
17.oo – Za + Adelę Drewniak – w 3 rocz-
nicę śmierci, męża Jakuba, teściów Kata-
rzynę i Piotra Domin, dziadków z obu 
stron.  
CZWARTEK - ŚWIĘTO OFIAROWANIA 
PAŃSKIEGO 2.02  
6.3o – W intencji Powołań.  
9.oo – Za + Stanisławę Lisiecką – w 5 
rocznicę śmierci, ojca Franciszka, Anto-
niego i Łucję Ruśniok, rodziców z obu 
stron.  
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17.oo – Za + Marię Łaciak.  
PIĄTEK - Wspomnienie św. Błażeja 3.02  
6.3o – W intencji czcicieli NSPJ.  
17.oo – Za ++ rodziców Jadwigę i Kazi-
mierza Remian, dzieci Annę i Stanisława.  
SOBOTA - Wspomnienie  św.  Agaty  4.02  
8.oo – Za + Józefa Polok, żonę Bronisła-
wę oraz + Ks. Bernarda.  
8.oo – Za + Mirosława Bezuch – od rodzi-
ny Kapalskich.  
17.oo – Za + męża Stanisława Mazur – w 
15 rocznicę śmierci, ojca Jana Antos oraz 
++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
V NIEDZIELA ZWYKŁA 5.02  
7.3o – Za + Wincentego Piecha, żonę An-
nę, ich rodziców i rodzeństwo, syna, córki, 
zięciów, Jadwigę i Michała Fajkis oraz ++ 
z rodziny Fajkis, Piecha. 
9.3o – Za + Józefinę Kania, męża Józefa, 

syna Jana.  
11.oo – Za ++ Elżbietę, Agnieszkę, Bole-
sława i Jana Krupa – w rocznicę śmierci, 
Gertrudę, Józefa i Wiktora Gonsior, Ana-
stazję Mołdrzyk.  
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 intencji małżonków Teresy i 
Stefana z okazji 56 rocznicy ślubu oraz 
urodzin Stefana.  
16.3o – Za ++ Jerzego Zdrzałek – w rocz-
nice śmierci, żonę Agnieszkę, syna Gerar-
da, dziadków z obu stron, Różę Zdrzałek, 
Alberta Śmietana, Józefa i Marię Bachlaj 
oraz ++ z pokrewieństwa Zdrzałek, Czy-
lok.  
19.3o – Za + Krzysztofa Linde – od sąsia-
dów z ul. Opolskiej 10. 

 1. WAŻNE WYDARZENIA:  
Mijający rok był rokiem Nadzwyczajnego 
Jubileuszu Miłosierdzia – Rokiem Świę-
tym, który w naszym kościele sanktuaryj-
nym zakończył się w niedzielę odpustową 
13 listopada. W tym czasie wielu pielgrzy-
mów przybyło do naszego sanktuarium, a 
jeszcze więcej doświadczyło łaski Bożego 
miłosierdzia. W lipcu, w ramach ŚDM, 
gościliśmy grupę młodzieży z Campanii 
we Włoszech oraz doświadczaliśmy nie-
zwykłej młodości i radości Kościoła po-
wszechnego w czasie spotkań z Ojcem 
Świętym w Krakowie i na Jasnej Górze. 
Niech to spotkanie wyda obfite duchowe 
owoce. 
W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata w Kościele lokalnym kato-
wickim, po czterech latach przygotowań i 
obrad, zakończył się podpisaniem przez 
arcybiskupa Wiktora Skworca końcowych 
uchwał i dokumentów, II Synod Archidie-
cezji katowickiej. Dokumenty te mają 
moc obowiązującą od 1 stycznia 2017r. 
Zachęcamy do lektury tych dokumentów, 
dostępnych w wersji elektronicznej na 
stronie archidiecezji. 

2. JAKI BYŁ TEN ROK W DUSZPASTERSTWIE?  
Statystyka duszpasterska za 2016r. jest 
następująca: 
Parafia liczy: ok. 7220  osób, 
W parafii mieszka: ok. 2844 rodzin 
(mieszkań) 
Z kolędą odwiedzono: 2041 rodzin 
(mieszkań)  71,72%, 
W tym na Osiedlu Staszica: 64,69% 
na Osiedlu Jastrzębie – Górne: 89,10% 
Sakr. Chrztu św. udzielono: 65 dzieci +7, 
Do I Komunii św. przyst: 99 dzieci +21, 
W tym do Wczes. Kom. przyst. : 8 dzieci 
Bierzmowanych zostało: 71 osób -6, 
W niedzielnej Mszy św. uczestniczy:  
ok. 39,53% zobowiązanych parafian, 
Komunii św. rozdzielono: 94430, 
Do chorych zaniesiono: 1971 Kom. Św., 
Sakr. chorych udzielono: 98 osobom, 
Sakr. małżeństwa zawarło: 25 par, -3, 
Do domu Ojca odeszły:  67 osób +8, 
W int. parafian odprawiono: 58 Mszy św., 
Msze św. za zmarł. (zalec.): 25 Mszy św., 
Msze św. za zmarłych (ze skarbonki):  
2 Msze św., 
Z Kościoła, formalnym aktem apostazji, 
wystąpiły: 3 osoby. 
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3. POSTULATY DUSZPASTERSKIE: 
Rok 2017 jest wezwaniem do świadectwa. 
„Idźcie i głoście” - Ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu. Nie chodzi tylko o słowa. Dzi-
siaj świat oczekuje świadectwa życia czło-
wieka wierzącego, każdego z nas. Abyśmy 
byli wiarygodnymi świadkami w słowie i 
w życiu musimy pogłębiać swoją wiedzę 
religijną i rozwijać życie duchowe. Niech 
nam w tym patronuje św. brat Albert, 
którego 100 rocznicę śmierci będziemy 
obchodzić. Rok 2017 jest także związany z 
100 rocznicą objawień fatimskich. Niech 
nam będzie bliska modlitwa różańcowa, 
modlitwa o pokój na świecie, w naszej oj-
czyźnie i w naszych rodzinach oraz we-
zwanie do własnego nawrócenia i prze-
miany życia. 
Zapoznanie się oraz wprowadzenie w ży-
cie uchwał II Synodu Archidiecezji kato-
wickiej. To zadanie nie tylko dla duszpa-
sterzy, ale także dla wszystkich wiernych 
świeckich, tworzących wraz ze swoimi 
duszpasterzami oraz biskupem Kościół 
lokalny. Zachęcamy do studiowania do-
kumentów synodalnych, by tchnienie Du-
cha Świętego oraz refleksja Kościoła po-

zwoliły nam głębiej uwierzyć i autentycz-
nie świadczyć o naszym Zbawicielu wobec 
świata. 
Przygotowanie duchowe do Jubileuszu 
200-lecia naszego kościoła. Do obchodu 
100. rocznicy powołania naszej diecezji, a 
także do obchodu 200-lecia naszego ko-
ścioła, zostało nam 9 lat. To czas nowen-
ny. W pierwszym roku, idąc za głosem 
Kościoła powszechnego, „mamy głosić” – 
„Idźcie i głoście”. Aby głosić, trzeba naj-
pierw samemu poznać, spotkać się, do-
świadczyć obecności Tego, którego mamy 
ogłosić innym. Dlatego chcemy wydać w 
postaci książki przepisaną ręcznie przez 

parafian Ewangelię św. Łukasza. Spotka-
nie wszystkich chętnych do tego dzieła 
odbędzie się w czwartek 19 stycznia o 
godz. 18.oo w Domu Parafialnym. 
Wybór nowej Parafialnej Rady Duszpa-
sterskiej. W zbliżającym się roku 2017 od-
będą się kolejne wybory do Parafialnej 
Rady Duszpasterskiej. Już teraz zachęca-
my do zastanowienia się nad waszymi 
kandydaturami na członków Rady Para-
fialnej. 
Rozwój grupy lektorów Słowa Bożego. Do 
czytania Słowa Bożego w czasie liturgii 
zgłosiło się 10 osób. Kolejni chętni mile 
widziani. Mamy nadzieję, że nadchodzący 
rok wyda konkretne owoce zaangażowa-
nia się w posługę Lektora. Spotkanie dla 
lektorów i nowych chętnych — 20 stycz-
nia o godz. 18.oo w Domu Parafialnym. 
Msze św. w intencji sprzątających naszą 
świątynię. Jedną z piękniejszych tradycji 
tej parafii jest zaangażowanie parafian do 
sprzątania świątyni. Tym wszystkim, któ-
rzy czują się odpowiedzialni i angażują się 
w utrzymanie czystości składamy ser-
deczne „Bóg Zapłać”. „Bóg Zapłać” także 
tym, którzy składają ofiary na przyozdo-

bienie kwiatami świątyni. To także wyraz 
odpowiedzialności. Pragnę jednak przy-
pomnieć, iż zawsze pod koniec każdego 
miesiąca, w intencji sprzątających kościół 
oraz składających ofiary na kwiaty, jest 
sprawowana Msza św. Gorąco na tę Mszę 
św. zapraszam wszystkich, którzy poświę-
cili swój czas, siły i środki materialne, aby 
świątynia wyglądała godnie i pięknie. 
Także zapraszam wszystkich emerytów, 
rencistów i KGW. O was także pamiętamy 
i za was także się modlimy. 
4. SPRAWY GOSPODARCZE: 
Parafia ma także wymiar materialny – 
utrzymuje się dzięki ofiarności parafian. 

Sprawozdanie duszpasterskie 
Ks. Stefan Wyleżałek—Proboszcz  
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W ciągu minionego roku z niedzielnych 
kolekt zebrano: 
Na parafię 31: 136971 zł. 
(w tym na cele remontowe) 12: 58377 zł. 
Pozostałe ofiary na parafię: 84303 zł. 
Ofiary kolędowe: 41935 zł. 
Opłaty cmentarne: 59790 zł. 
Razem dochody parafii: 322999 zł. 
Kolekty i zbiórki na pozostałe cele: 
Na Archidiecezję 6: 17787 zł. 
Na WŚSD 4: 13422 zł. 
Na WT UŚ 5: 16771 zł. 
„Jałmużna Postna” 1: 3535 zł. 
Na budowę kościoła w Bziu 2: 11630 zł. 
Na zakony kontemplacyjne 1: 1243 zł. 
Na Misje 2: 10097 zł. 
Na Caritas 1: 3220 zł. 
Na Stolicę Apostolską 1: 702 zł. 
Na renowację Katedry 1: 3364 zł. 
Na Fundusz Obrony Życia 1: 1384 zł. 
Na Dom Pielgrzyma „Nazaret”1: 5320 zł. 
Fund. Styp. im. Ks. E. Szramka 1: 741 zł. 
Zbiórki: 
Na pomoc – Trzęsienie Ziemi 1: 4477 zł. 
Na pomoc Kośc. w potrzebie 1: 1319 zł. 
Na pomoc Kośc. na wschodzie 1: 2188 zł. 
Na Boży Grób w Jerozolimie 1: 3342zł. 
Na Dzieło Nowego Tysiąc. 1:  2692 zł. 
Na Światowe Dni Młodzieży 1: 816 zł. 
Na bud. kościoła we Lwowie 1: 6950 zł. 
Razem przekazano: 111000 zł. 
Koszty utrzymania parafii wyniosły:  
Remonty i inwestycje:  41695 zł. 
Utrzymanie parafii: 196935 zł. 
(w tym utrz. cmentarza): 27383 zł. 
Razem wydatki wynoszą: 238630 zł. 
Bóg Zapłać za tak wielką ofiarność.  
5. JAKIE MAMY PLANY GOSPODARCZE NA 
ROK 2017. 
Powiększenia cmentarza parafialnego. 
Powiększenie cmentarza obecnie jest na 
etapie uzyskiwania i gromadzenia doku-
mentów niezbędnych do projektu budo-
wy. Ten etap jest zawsze trudny i nie-
wdzięczny, bo stwarza wrażenie, że nic 
konkretnego się nie dzieje. 
Wymiana drzwi kościoła. Po uzyskaniu 

opinii Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków w Katowicach na ten temat, chcie-
libyśmy wymienić drzwi na bardziej 
szczelne i bezpieczne. 
Wymiana konfesjonałów. Nasze konfesjo-
nały nie tylko stylem nie pasują do wy-
stroju wnętrza, ale także są już wysłużone 
pod każdym względem. Jeżeli tylko uzy-
skamy opinię WKZ w Katowicach i star-
czy środków materialnych zostaną wy-
mienione na nowe. 
Pielęgnacja koron drzew na cmentarzu. 
Jeżeli uda się uzyskać pozwolenie, pod-
parte opinią eksperta dendrologa od WKZ 
w Katowicach, na pielęgnację drzew ro-
snących na cmentarzu, to w miarę możli-
wości i środków finansowych będziemy 
się starali zrealizować to dzieło. 
Dokończenie remontu i ocieplenie probo-
stwa. Jesteśmy po wstępnej rozmowie z 
wykonawcami remontu na probostwie. Z 
obecnej sytuacji finansowej parafii wyni-
ka, że w przyszłym roku podejmiemy re-
mont drugiej części probostwa. 
Rozbiórka kaplicy. Został już złożony 
wniosek o pozwolenie na rozbiórkę kapli-
cy. Szukamy jednak na terenie parafii lub 
w pobliżu, stodoły do wydzierżawienia, 
aby w niej złożyć na jakiś czas, wszystkie 
cenne sprzęty z obecnej kaplicy. W przy-
szłym roku kaplicę zamierzamy rozebrać 
oraz mamy nadzieję na koncepcyjny pro-
jekt nowej kaplicy. 
Planów jest dużo, ale możliwości finanso-
we będą dyktowały kolejność realizacji 
projektów. Do jubileuszu mamy 9 lat. 
Spróbujemy wykorzystać posiadane środ-
ki jak najlepiej, na wszystkie cele parafial-
ne. 
6. SŁOWA WDZIĘCZNOŚCI: 
Słowa wielkiej wdzięczności kieruję w 
stronę: duszpasterzy – Ks. Dariusza i Ks. 
Andrzeja za sprawowanie sakramentów 
oraz za całą posługę duszpasterską, for-
macyjną, katechetyczną i charytatywną. 
Dziękuję również: 
 Szafarzom Komunii św. za pomoc przy 



  SPES 
 

                    STYCZEŃ 2017 r. 

 

15 

 Chrzest w Kościele Katolickim jest 
pierwszym i zasadniczym sakramentem. 
Należy do grupy sakramentów wtajemni-
czenia chrześcijańskiego. Liturgia tego 
sakramentu oraz przygotowanie do niego, 
jest różne dla osób dorosłych i dzieci.  
Chrzest może być udzielany: podczas 
Mszy Świętej lub poza nią (zazwyczaj bez-
pośrednio po niej). W parafiach zwykle 
jest wyznaczona jedna msza niedzielna w 
miesiącu, na której udziela się tego sakra-
mentu. Na takiej Eucharystii stosuje się 
specjalny formularz mszalny, a sam ob-
rzęd sakramentu następuje po homilii.  
Przygotowanie do chrztu dziecka, obej-
muje nauki przedchrzcielne dla rodziców, 
mające wyjaśnić sakrament, wskazać na 
jego teologię oraz ukierunkować rodziców 

na wychowanie w duchu katolickim.  
Liturgia chrztu świętego składa się z ob-
rzędów przyjęcia, liturgii słowa, liturgii 
sakramentu i obrzędów wyjaśniających.  
W trakcie początkowych obrzędów przy-
jęcia, ma miejsce podanie imienia osoby 
przyjmującej sakrament i prośba skiero-
wana do Kościoła o udzielenie chrztu. Na-
stępnie ma miejsce wyrażenie gotowości 
rodziców i chrzestnych do wychowania 
dziecka w wierze katolickiej. Po czym ka-
płan w imieniu Kościoła przyjmuje dziec-
ko do wspólnoty i znaczy znak krzyża na 
jego czole  - znak wiary Kościoła.  
Wtedy następuje Liturgia Słowa bez Cre-
do, a modlitwa wiernych jest zakończona 
wezwaniami do świętych. Tą część obrzę-
du udzielenia sakramentu, kończy modli-

rozdzielaniu Komunii św. i zanoszeniu jej 
do chorych, 
 Grupie świeckich Lektorów Słowa Boże-
go, 
 Panom kościelnym i wszystkim, którzy 
im pomagają za całoroczną posługę. 
 Siostrze i wszystkim pozostałym organi-
stom za upiększanie liturgii graniem na 
organach i śpiewem. 
 Paniom dekorującym naszą świątynię. 
 Pani zajmującej się gablotami. 
 Pani pracującej w Kancelarii. 
 Kolporterom i wszystkim rozprowadza-
jącym Gościa Niedzielnego. 
 Grupie Charytatywnej Caritas. 
 Wszystkim posługującym na probo-
stwie, w Domu Parafialnym i kuchni cha-
rytatywnej. 
 Parafialnemu Chórowi LIRA wraz z pa-
nią Prezes i panią Dyrygent. 
 Wszystkim sprzątającym nasz kościół w 
mijającym roku. 
 Redakcji czasopisma SPES, 
 Pocztom sztandarowym, 
 Zarządowi i woluntariuszom Hospicjum 
Domowego działającego przy naszej para-
fii, 
 Zarządowi Rady Osiedla Jastrzębie 

Górne i Dolne, 
 Rodzinom, które gościły latem młodzież 
z Włoch, 
 Jastrzębskiemu Klubowi Trzeźwości 
„Karlik”, 
 Kwiaciarni „Róża” oraz orkiestrze. 
 Wszystkim dzieciom, młodzieży i doro-
słym, którzy angażują się we wszystkie 
istniejące grupy parafialne. Gorące po-
dziękowanie ślemy w stronę wszystkich 
grup parafialnych, które poprzez modli-
twę, stałą formację i śpiew dają świadec-
two wiary w codzienności.  
 Szczególne podziękowanie kieruję do 
tych parafian, którzy wnoszą własną ini-
cjatywę. Dziękuję Panu Grzegorzowi, któ-
ry, wraz z innymi parafianami, przygoto-
wał tegoroczne Jasełka. Liczymy na dal-
sze takie dzieła. 
BÓG ZAPŁAĆ! za wszelkie dobro Boże i 
ludzkie, którego doświadczamy w naszej 
wspólnocie parafialnej. 
7. ZAKOŃCZENIE:  
Zakończył się Nadzwyczajny Jubileusz 
Miłosierdzia. Niech nowy rok 2017 będzie 
czasem naszego pójścia i głoszenia Chry-
stusa i Jego Miłosierdzia, słowem wypły-
wającym ze świadectwa życia. ● 
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twa z egzorcyzmem i nałożeniem ręki ka-
płana - symbol udzielania błogosławień-
stwa i łaski Bożej. Jest to tzw. pierwszy 
egzorcyzm z prośbą o uwolnienie od grze-
chu pierworodnego.  
Następnie rozpoczyna się  główna część 
obrzędu chrztu, czyli Liturgia Sakramen-
tu. Zaleca się tutaj przejście rodziców z 
dzieckiem, rodziców chrzestnych i kapła-
na do chrzcielnicy oraz zapala się Paschał 
- świecę Zmartwychwstałego. Kapłan do-
konuje poświęcenia wody chrzcielnej lub 
w przypadku, gdy jest ona już poświęcona 
odmawia nad nią modlitwę dziękczynie-
nia. Następnie zwraca się do rodziców, ro-
dziców chrzestnych i całej wspólnoty z 
trzema pytaniami o wyrzeczenie się zła 
i z trzema o wyznanie wiary. Po czym na-
stępuje właściwy moment chrztu. Kapłan 
polewa głowę dziecka wodą chrzcielną i 
wypowiada formułę sakramentu: N. Ja 
ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego. Po udzieleniu sakramentu cała 
wspólnota  w duchu dziękczynienia miło-
siernemu Bogu za łaskę chrztu śpiewa 

doksologię (Chwała Ojcu i…).  
Aby zakończyć i wyjaśnić tajemnicę sa-
kramentu następuje czwarta część obrzę-
du chrztu - obrzędy wyjaśniające. W ich 
tracie kapłan namaszcza czoło dziecka 
Krzyżmem Świętym - symbolem zbawie-
nia i odkupienia ludzkości przez Chrystu-
sa Kapłana, Proroka i Króla. Następnie 
nakłada się białą szatę - symbol czystości i 
godności dziecka Bożego oraz wręcza się 
zapaloną świecę od Paschału - znak Chry-
stusa prowadzącego przez życie do zba-
wienia i rozświetlającego mroki grzechu. 
 Proces przygotowania do chrztu do-
rosłego jest o wiele dłuższy niż do chrztu 
dziecka. Trwa co najmniej rok. Jest trzy 
stopniowym wtajemniczeniem katechu-

menów w społeczność wiernych. Każdy ze 
stopni stanowi swoisty etap w poszukiwa-
niu i dojrzewaniu do wiary. Każdemu 
stopniowi odpowiada określony obrzęd 
liturgiczny. A okres pomiędzy stopniami 
tworzą konkretne działania katechumena 
rozwijające jego wiarę i przygotowujące 
do przyjęcia sakramentu.  
Okresem przygotowawczym do pierwsze-
go stopnia jest prekatechumenat. Jest to 
okres ewangelizacji i poszukiwania wiary 
przez kandydata. Kończy się on pierw-
szym stopniem, czyli zaliczeniem kandy-
data w grono katechumenów. Towarzyszy 
temu obrzęd przyjęcia do katechumenatu.  
Następnie rozpoczyna się drugi okres, 
który może trwać nawet kilka lat. Jest to 
okres katechumenatu ścisłego obejmuje 
on katechizację, egzorcyzmy, błogosła-
wieństwa katechumena oraz Liturgię Sło-
wa Bożego. Kończy się on obrzędem wy-
brania kandydata do chrztu, co jest rów-
noznaczne z wejściem katechumena na 
drugi stopnień czyli dopuszczenie do 
przygotowania bliższego. 

Trzeci okres jest zazwyczaj równy w czasie 
z Wielkim Postem i nosi nazwę Oczysz-
czenia i oświecenia. Kandydat do chrztu 
uczestniczy wtedy w: trzech Skrutyniach 
mających miejsce w III, IV i V niedzielę 
Wielkiego Postu,  w obrzędzie przekaza-
nia Symbolu Wiary (Wierzę w Boga) (w 
tyg. po I Skrutynium), w obrzędzie prze-
kazania Modlitwy Pańskiej (w tyg. po III 
Skrutynium), w obrzędzie oddania Sym-
bolu Wiary (wyznania publicznego) (w 
Wielką Sobotę przed Wigilią Paschalną) i 
w obrzędzie Effata. Jest to okres bardzo 
mocnego i bezpośredniego przygotowania 
do sakramentów chrztu i bierzmowania,  
mają miejsce w Wigilię Paschalną. 
Chrzest dorosłego powinien być połączo-

Liturgia chrztu dzieci i dorosłych 
Patrycjusz Machalski 



  SPES 
 

                    STYCZEŃ 2017 r. 

 

17 

 W naszej parafii udzielamy tego sakra-
mentu zasadniczo w trzecią niedzielę mie-
siąca w czasie Eucharystii o godz. 12.15. 
Katecheza dla rodziców i rodziców 
chrzestnych odbywa się w sobotę poprze-
dzającą niedzielę Chrztu Św. o godz. 16.30 
w Domu Parafialnym (w miesiącach zi-
mowych o godz. 15.30). 

Nauka Kościoła o Sakramencie Chrztu. 
Przez Chrzest Święty człowiek zostaje za-
nurzony w Misterium Paschalne męki, 
śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chry-
stusa oraz zostaje włączony do Kościoła, 
stając się członkiem Ludu Bożego. Chry-

stus obdarza ludzi ochrzczonych nadprzy-
rodzoną łaską wiary, nadziei i miłości. Z 
chwilą decyzji o chrzcie swego dziecka, 
rodzice przyjmują na siebie obowiązek 
wychowania w wierze. Wychowanie reli-
gijne dziecka posiada decydujące znacze-
nie dla całego późniejszego jego życia. Ro-
dzice chrzestni powinni wspomagać ro-

dziców, a nawet - 
w wyjątkowych 
sytuacjach - prze-
jąć wychowanie 
religijne. Chrztu 

Świętego należy udzielać w takim miejscu 
i czasie, aby większa ilość ludzi mogła 
uczestniczyć w tym wydarzeniu. Powinni 
być obecni rodzice dziecka, chrzestni,  jak 
również cała rodzina, a także krewni, 
przyjaciele, sąsiedzi i inni parafianie. Ja-

ny z sakramentem bierzmowania. Wtedy 
dokonuje go biskup lub ktoś przez niego 
upoważniony. Czasem jednak biskup wy-
raża wolę, by bierzmowanie odbyło się 
oddzielnie w innym, dogodnym dla Niego 
terminie. 
Przyjęcie sakramentów wtajemniczenia 
chrześcijańskiego wyznacza próg III stop-
nia katechumenatu i rozpoczyna jego 
ostatni okres - mistagogii, trwający cały 
okres wielkanocny i najbliższy rok. 
Ochrzczony uczestniczy wtedy: przynajm-
niej raz w roku we Mszy Świętej ze swoim 
biskupem, w nabożeństwie w Niedzielę 
Zesłania Ducha Świętego oraz uroczyście 
obchodzi rocznicę swojego chrztu. Jest to 
okres pogłębiania wiary i więzi ze wspól-
notą Kościoła.  
 Katechumeni nie uczestniczą w 
trakcie trwania katechumenatu w pełnej 
Eucharystii, lecz opuszczają zgromadze-
nie wiernych po błogosławieństwie kate-
chumenów występującym po homilii. 
Pierwsze ich pełne  uczestnictwo, ma 
miejsce we Wigilię Paschalną podczas 
udzielania sakramentów wtajemniczenia 
chrześcijańskiego. Sam obrzęd chrztu jest 

taki sam jak w wypadku chrztu dziecka, 
lecz pytania kieruje się osobiście do kan-
dydata. Okres katechumenatu ma przygo-
tować i pozwolić na wzmocnienie wiary 
neofity. 
* dopisek redakcji: W Ruchu Światło—
Życie (Oazie) (zapewne także i w innych 
ruchach) osoby już ochrzczone przeżywa-
ją tzw. deuterokatechumenat—(powtórny 
katechumenat) Kilkuletnia formacja 
opiera się na tych samych elementach co 
droga osoby dorosłej  do chrztu. Na za-
kończenie przeżywa się Triduum Paschal-
ne w formie rekolekcji zamkniętych i tam, 
już zupełnie świadome, dokonuje się od-
nowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Jest 
to poprzedzone opisanymi przez Patry-
cjusza obrzędami - uczestniczy się na 
przykład w obrzędzie Effata,  mającym 
kandydatowi  „otworzyć uszy” na słucha-
nie Słowa Bożego i „otworzyć usta” na 
głoszenie tego, co usłyszał. W całej forma-
cji chodzi o to, by osoby ochrzczone jako 
dzieci, w wieku młodzieńczym bądź doro-
słym, świadomie przyjęły Jezusa w darze 
Chrztu św. i wszystko co z tego przyjęcia 
do Kościoła wynika. ● 

Chrzest w naszej parafii 
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sno wyrażają to Obrzędy Chrztu Dzieci. 
Najbardziej stosownym dniem do udzie-
lania Chrztu Świętego jest niedziela, gdyż 
ukazuje ona związek sakramentu Chrztu 
Św. z Misterium Paschalnym Chrystusa. 
Kto może być rodzicem chrzestnym dla 
dziecka? Chrzestnymi mogą być osoby, 
które przyjęły sakrament Chrztu, Eucha-
rystii, Bierzmowania, są osobami prakty-
kującymi, a więc takimi, które swoim ży-
ciem religijnym mają dać przykład dziec-
ku. Nie mogą być to osoby żyjące nie-
zgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w 
związku cywilnym, konkubinacie lub nie 
mający nic wspólnego z życiem Kościoła 
(niepraktykujący, albo praktykujący tylko 
„od święta”).  Rodzice chrzestni, jeżeli 
mieszkają w innej parafii niż ta, w której 
ma być ochrzczone dziecko, dostarczają 
zaświadczenie, iż mogą być rodzicami 
chrzestnymi. O takie zaświadczenie naj-
częściej prosimy w swojej parafii, albo w 
tym miejscu, gdzie naprawdę praktykuje-
my swoją wiarę np. w jednostce wojsko-
wej, parafii czasowego pobytu (również 
za granicą), w duszpasterstwie akademic-
kim itp. Wymagany wiek - ukończone 16 
lat. 
Jakie dokumenty należy mieć przy sobie 
zgłaszając dziecko do Chrztu Św.? Zgła-
szając dziecko do chrztu w kancelarii pa-
rafialnej należy przynieść dowód tożsa-
mości (najlepiej Dowód Osobisty), jak 
również Akt Urodzenia Dziecka. Kancela-
ria parafialna wypełnia "Formularz zgło-
szenia chrztu dziecka" (należy mieć rów-
nież spisane dane osobowe rodziców 
chrzestnych - adresy zamieszkania, daty 
urodzenia, daty ślubu kościelnego). 
Jak przygotować się do Chrztu Św.? Ro-
dzice, jak i chrzestni dziecka powinni być 

starannie przygotowani do świadomego 
udziału w tym sakramencie, dlatego mają 
obowiązek wziąć udział w katechezie dla 
rodziców i rodziców chrzestnych (w na-
szej parafii ma ona miejsce w sobotę po-
przedzającą niedzielę chrztu dziecka o 
godz. 16.30 - w miesiącach zimowych o 
godz. 15.30). Okazja do spowiedzi św. jest 
we wszystkie soboty od godz. 17.00 (o 
godz. 16.00 w miesiącach zimowych), 
oraz 30 minut przed każdą Mszą Świętą 
w tygodniu. 
O co należy zadbać? Wcześniej należy za-
kupić świecę, która odpalona od świecy 
paschalnej stanowi w czasie Chrztu św. 
znak przyjęcia wiary. Rodzice przynoszą 
również do kościoła białą szatę - znak ła-
ski uświęcającej, którą matka chrzestna 
nakłada na dziecko. Białą szatę można za-
kupić w sklepach z dewocjonaliami lub 
uszyć samemu - prostą białą, symbolicz-
ną sukienkę. 
Nadeszła niedziela Chrztu Św. dziecka. W 
niedzielę, bezpośrednio przed Mszą św. z 
udzielaniem sakramentu Chrztu św., na-
leży w zakrystii potwierdzić przybycie z 
dzieckiem do kościoła. Po udzieleniu sa-
kramentu Chrztu Św. dziecko zostaje 
wpisane do księgi parafialnej. Od tej 
chwili będą tam wpisywane wszystkie 
ważniejsze adnotacje np. o przyjęciu 
bierzmowania, o zawarciu ślubu. Należy 
zatem pamiętać, w którym kościele dziec-
ko zostało ochrzczone. 
Jeżeli o chrzest dla dziecka proszą rodzi-
ce, którzy żyją w niesakramentalnym 
związku, konkubinacie, należy najpierw 
porozmawiać z proboszczem, który w tym 
przypadku dodatkowo spotyka się z ro-
dzicami i chrzestnymi. ● 
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