
SIERPIEŃ 2014 r. SIERPIEŃ 2014 r. SIERPIEŃ 2014 r. SIERPIEŃ 2014 r.     

NUMER 247NUMER 247NUMER 247NUMER 247    

 

Duchu ŚwiętyDuchu ŚwiętyDuchu ŚwiętyDuchu Święty    

ucz nas  
adorować 

ODPUST PARAFIALNYODPUST PARAFIALNYODPUST PARAFIALNYODPUST PARAFIALNY    
KU CZCI BOŻEJ OPARZNOŚCIKU CZCI BOŻEJ OPARZNOŚCIKU CZCI BOŻEJ OPARZNOŚCIKU CZCI BOŻEJ OPARZNOŚCI    
20 LIPCA 2014 r. 20 LIPCA 2014 r. 20 LIPCA 2014 r. 20 LIPCA 2014 r.     

RELACJA Z KANONIZACJI ŚWIĘTYCHRELACJA Z KANONIZACJI ŚWIĘTYCHRELACJA Z KANONIZACJI ŚWIĘTYCHRELACJA Z KANONIZACJI ŚWIĘTYCH    

JANA XXIII I JANA PAWŁA IIJANA XXIII I JANA PAWŁA IIJANA XXIII I JANA PAWŁA IIJANA XXIII I JANA PAWŁA II    

KIM JEST JEZUS ?KIM JEST JEZUS ?KIM JEST JEZUS ?KIM JEST JEZUS ?    



���� SPESSPESSPESSPES    SIERPIEŃ 2014 r. 

 

2 

zzzz RybnikaRybnikaRybnikaRybnika 

zzzz BziaBziaBziaBzia 

z Żorz Żorz Żorz Żor 



���� ����SPESSPESSPESSPES    

 

SIERPIEŃ   2014 r. 

 

3 

Kto zbiera zioła, musi posiąść sztukę rozróż-
niania. Musi wiedzieć, co jest dobre, a co 
szkodliwe, a nawet trujące? Jaka powinna 
być dawka, by nie zaszkodzić, a leczyć? Kto 
zbiera zioła, musi się natrudzić, aby uzyskać 
z nich odpowiednie herbaty, maści czy wy-

ciągi. Kto zbiera zioła, doświadcza jednak ich 
dobroczynnego działania. Zioła są symbolem 
życia, które przyjmuje i wypełnia wolę Boga. 
Symbolem życia, które zostało dane i zara-
zem jest zadaniem trwania w obecności Boga 
dzięki umiejętności rozróżniania tego, co jest 
dobre, a co nie. Życie takie nie jest łatwe - 
trzeba się w nim natrudzić, Ale doświadcza 
się też w nim całego dobra, które w zanadrzu 
trzyma Bóg dla swych wiernych. 

Problem: Ogromna rzesza ludzi jest głodna.  
Reakcja uczniów: Odeślij ich! To nie jest 
nasz problem. Jak możemy ich 
wszystkich nakarmić? Powinni sami 
postarać się o coś do jedzenia. Każ im 
się rozejść! Odpowiedź Jezusa: Nie! 
Wy dajcie im jeść! Jakże ważne i cen-
ne doświadczenie dla wszystkich: Mo-
żemy tego dokonać. To, co mamy, wystarczy. 
Jeśli tylko zrobimy to, co jest w naszej mocy, 
a do tego dojdzie błogosławieństwo Boże, to 
wystarczy dla wszystkich, i to w obfitości. W 
naszym kraju jest wiele osób, które doznają 
głodu, a my mówimy: To nie jest nasz pro-

blem. Radzimy, żeby odesłać je do Caritasu, 
do urzędu pomocy społecznej. Są w naszym 
kraju tacy, którzy uciekli z własnych ojczyzn, 
szukając schronienia przed prześladowania-
mi, chleba, pracy. To nie nasz problem, ma-
my dość własnych trosk. Nie warto się o nich 

martwić. Niech zajmą się nimi odpo-
wiednie urzędy. Zresztą można ich ode-
słać z powrotem albo gdziekolwiek. Są 
też tacy, którzy łakną sensu życia, do-
świadczeń religijnych, źródeł życia, To 
też nie nasz problem, Takich trzeba 

odesłać do proboszcza, do terapeuty, do ja-
kiejś poradni. Ale Jezus powiada: Nie odsy-
łajcie ich do nikogo. Jeśli dacie im to, co ma-
cie, i zrobicie to, co możecie, resztę pozosta-
wicie Mnie a zobaczycie: Wystarczy dla 
wszystkich, i to w nadmiarze. 

XVIII NIEDZIELA  ZWYKŁAXVIII NIEDZIELA  ZWYKŁAXVIII NIEDZIELA  ZWYKŁAXVIII NIEDZIELA  ZWYKŁA    
3 sierpnia 2014 r.3 sierpnia 2014 r.3 sierpnia 2014 r.3 sierpnia 2014 r.    

 Na pierwszy rzut oka cudowna histo-
ria: Jezus kroczy po jeziorze, a Piotr robi coś, 
do czego nie jest zdolny człowiek. Jeśli się 
jednak trochę zastanowimy, to spostrzeże-
my, że ewangelista Mateusz mówi właściwie 
o bardzo zwykłym doświadczeniu: o lęku i 
uczuciu, jakie może ogarnąć każdego, gdy 
zostanie pozostawiony samemu sobie. Jak 
rozpoznać Jezusa, naszego towarzysza drogi, 
gdy ogarniają nas ciemności i wiatr jest prze-
ciwny? Jak możemy zaufać Bogu, który nas 
wzywa, gdy czujemy, że tracimy grunt pod 
nogami? Uczniowie zobaczyli Jezusa kroczą-
cego po jeziorze i pomyśleli, że to jakaś zja-
wa, wpadli w panikę, jedynie Piotr zachował 
resztkę przytomności umysłu i chciał w ca-
łym tym zamieszaniu uzyskać, choćby niedo-
rzeczny, dowód mocy Boga. l otrzymuje go – 
ale mimo to zawodzi. Piotr, pierwszy spośród 
uczniów, opoka Kościoła, okazał się słaby i 
lękliwy. Jest jednak    w swej słabości i bojaź-
liwości bardzo podobny do nas. Gdy przy-

chodzą trudne chwile, pragniemy pociechy i 
wsparcia, Wołamy: ,,Panie, ratuj!" W obliczu 
samotności i cierpienia żądamy nowych do-
wodów miłości Boga. Czujemy się wezwani, 
ale gdy tylko poczujemy lekki podmuch prze-
ciwnego wiatru, opuszcza nas odwaga: ,,To 
się przecież nie uda. To nie jest w ogóle moż-
liwe". I pogrążamy się w nieufności. Jakże 
wielu tonie wraz ze swoją wiarą a raczej jej 
brakiem, ponieważ Bóg nie funkcjonuje jak 
automat spełniający wszystkie oczekiwania. 
Ewangelia o chodzeniu po jeziorze jest 
wszystkim innym niż hollywoodzką opo-
wiastką z dramatycznymi efektami. Jest ape-
lem, by ufać, że nie jesteśmy sami nawet po-
śród burz i przeciwnego wiatru, żeby nawet 
w burzliwych czasach zdać się na dobro, któ-
rego już doświadczyliśmy. 

XIX NIEDZIELA  ZWYKŁAXIX NIEDZIELA  ZWYKŁAXIX NIEDZIELA  ZWYKŁAXIX NIEDZIELA  ZWYKŁA    
10 sierpnia 2014 r. 10 sierpnia 2014 r. 10 sierpnia 2014 r. 10 sierpnia 2014 r.     

UROCZYSTOŚĆ UROCZYSTOŚĆ UROCZYSTOŚĆ UROCZYSTOŚĆ     
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Jezus na uwagę swojej Mat-
ki, że wina zabrakło, odpo-
wiada: ,,Czyż to moja lub 
Twoja sprawa, Niewiasto!" A 
Matka, zamiast nie zawracać 
sobie już dalej głowy tym 
kłopotem, mówi do sług: 
,,Zróbcie wszystko, cokol-
wiek wam powie". Następnie 

Jezus, nic nie mówiąc Matce, każe sługom 
napełnić stągwie wodą, którą zamienia w wi-
no. Co owa historia chce nam powiedzieć dzi-
siaj, w uroczystość Matki Bożej Częstochow-
skiej? Matka Boża pierwsza, wcześniej niż 
my, dostrzega nasze potrzeby i braki, l pierw-
sza, zanim uczynimy to my, mówi o nich swe-
mu Synowi. Następnie pewna wysłuchania, 
choć zdawałoby się, że bezpodstawnie, zwra-
ca się do nas, z prośbą byśmy zaufali Jej Sy-
nowi, zrobili wszystko, co nam powie. Wtedy 
jest szansa na cud - wielki, niespodziewany, 
przerastający oczekiwania, zaspokajający 
wszystkie potrzeby, a zarazem jakby codzien-
ny, prawie niezauważalny. Dla widzącego ser-
ca jednak oczywisty. Dany, byśmy uwierzyli 
w Niego, Jezusa, który każdego dnia objawia 
swą chwałę. 

NIEDZIELA NIEDZIELA NIEDZIELA NIEDZIELA     
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKAUROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKAUROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKAUROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA    

17 sierpnia 2014 r.17 sierpnia 2014 r.17 sierpnia 2014 r.17 sierpnia 2014 r.    

XXI NIEDZIELA ZWYKŁAXXI NIEDZIELA ZWYKŁAXXI NIEDZIELA ZWYKŁAXXI NIEDZIELA ZWYKŁA    
24 sierpnia 2014 r.24 sierpnia 2014 r.24 sierpnia 2014 r.24 sierpnia 2014 r.    

XXII NIEDZIELA ZWYKŁAXXII NIEDZIELA ZWYKŁAXXII NIEDZIELA ZWYKŁAXXII NIEDZIELA ZWYKŁA    
31 sierpnia 2014 r.31 sierpnia 2014 r.31 sierpnia 2014 r.31 sierpnia 2014 r.    

Jego wiara - niezachwiana jak skała,-o którą 
rozbijają się fale, Jego słowo – mocne jak 
arcydzieło sztuki budowlanej. A jednak Szy-
mon, syn Jony, był tylko człowiekiem peł-
nym słabości i lęków, narażonym jak skała 
na uderzenia fal i jak budowla na burze. A 
mimo to Jezus właśnie 
jemu niezachwianie za-
ufał. Bóg buduje na to-
bie! Czy Bóg zbuduje 
Kościół na mocnej skale 
czy na piasku, zależy też 
od ciebie. 

UROCZYSTOŚĆ UROCZYSTOŚĆ UROCZYSTOŚĆ UROCZYSTOŚĆ     
NMP CZĘSTOCHOWSKIEJNMP CZĘSTOCHOWSKIEJNMP CZĘSTOCHOWSKIEJNMP CZĘSTOCHOWSKIEJ    

26 sierpnia 2014 r.26 sierpnia 2014 r.26 sierpnia 2014 r.26 sierpnia 2014 r.    
Bez Piotra moja wiara byłaby trudniejsza. 
Nie mam teraz na myśli wielkiego Piotra, 
Skały, na której został zbudowany Kościół. 
Mam na myśli małego Piotra, który zwykł 
był porywczo, długo i wzniośle się rozwodzić 
nad czymś, aż Jezus musiał go przywoływać 
do porządku, sprowadzać na ziemię, po-
skramiać. Niekiedy Jezus mówił tajemniczo. 
Wtedy lepiej było nie otwierać ust, jeśli się 
nie zrozumiało tego, co powiedział. Nie tak 
zachowywał się Piotr, ła-
pał wszystko w lot, tak mu 
się przy- najmniej wy-
dawało. Gdy Jezus zapo-
w i e d z i a ł swoją śmierć 
n a d e s z ł a wielka godzi-
na Piotra. Bierze Jezu-
sa na bok i upomina Go gwałtownie: Bóg do 
tego nie dopuści. Ale tak właściwie chce po-
wiedzieć: Nie dopuszczę do tego. Zapobie-
gnę temu. Mały Piotr, wielki chwalipięta. 
Ale właśnie dlatego go lubię. I ja znam takie 
chwile. Wtedy mam ochotę chwalić się siłą 
swojej wiary, a w następnym momencie już 
upadam. W gębie są silni - owe chwalipięty. 
Siła jednak jest czymś innym, Siła wiary 
okazuje się w cierpliwym znoszeniu tego, 
czego nie da się zmienić, Tego musi uczyć 
się Piotr przez całe życie. Tak samo jak ja… 

Święty Jacku, natchniony 
apostole Słowian, głosicielu 
SŁOWA, patronie dojrzałego 
chrześcijaństwa w naszej Oj-
czyźnie! Całym swoim ży-
ciem uczyłeś nas umiłowania 
Eucharystii i Bogarodzicy. I 
dzisiaj przyjdź nam z pomo-

cą i bądź patronem rzeczywistego nawrócenia 
do Boga i nowej chrześcijańskiej dojrzałości. 
Prowadź nowych, przez Boga wezwanych lu-
dzi, którzy zmienią oblicze starej ziemi.  
Spraw, aby w misji, którą Ty rozpocząłeś 
Chrystus zechciał sią nami posługiwać. Amen 
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Lipiec w naszej parafii 

CHRZTY:CHRZTY:CHRZTY:CHRZTY:    
Maya Bolsakovs  
Gabriela Oliwia Chmiel  
Tomasz Maciaszek  
Szymon Igor Różycki  
Filip Rafal Stiel   
 
 
ŚLUBY:ŚLUBY:ŚLUBY:ŚLUBY:    
Lech Wawryka – Agata Sternicka  
Leszek Puchalik – Natalia Tryc 
Daniel Werner – Monika Ofmańska 
 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:    
Michał Lasyk – Kamila Sadkowska  
Damian Stawicki – Magdalena Cofalik  
Łukasz Piechociński – Marta Szkatuła  
Łukasz Sieńko – Monika Wysińska 
Kamil Kornas – Marta Winkler 
    
POGRZEBY:POGRZEBY:POGRZEBY:POGRZEBY:    
Gertruda Peszko – 80 lat 
Teodor Gretkowski – 74 lata 
Emanuel Giemza – 61 lat 
Teresa Trusiewicz – 59 lat 
Stanisław Krajewski – 72 lata 

 19 lipca odbył się w naszej parafii 
festyn ku czci Opatrzności Bożej. Nasi 
parafianie wraz z licznie zgromadzonymi 
pielgrzymami z Żor, Rybnika, Świerklan, 
Bzia i parafii pw. Miłosierdzia Bożego, 
wspólnie świętowali tę uroczystość.  
 Podczas festynu  można było nabyć 
losy, za które kupujący otrzymywali cie-
kawe nagrody. 
Uczestnicy mogli 
t a k ż e  w z i ą ć 
udział w wielu 
konkursach, po-
tańczyć przy mu-
zyce, posłuchać 
występu zespołu 
folklorystycznego 
„Echo”.   
 Wyłoniliśmy również zwyciężczy-
nię w konkursie na najsmaczniejszy ślą-
ski kołocz, którą została Pani Halina Go-
rywoda.  O konkursie i jego  rozstrzy-
gnięciu można przeczytać na str. 22. 

Znajduje się tam także przepis na zwycię-
ski smakołyk.  
 Punktem kulminacyjnym, na który 
wszyscy czekali było losowanie nagrody 
głównej. Los uśmiechnął się do Pawła 
Grygiera.  
 Festyn zakończył się wspólną mo-
dlitwą podczas Apelu Jasnogórskiego 

oraz błogosławień-
stwem ks. Pro-
boszcza Stefana 
Wyleżałka.  
 Dziękujemy 
wszystkim, którzy 
przyczynili się do 
zorganizowania 
festynu.  

 Mamy nadzieję, że za rok tradycyj-
nie spotkamy się w tym samym, a być 
może szerszym gronie przy wspólnym 
świętowaniu odpustu ku czci Opatrzno-
ści Bożej.       
    Karolina RakKarolina RakKarolina RakKarolina Rak 

ODPUST KU CZCI ODPUST KU CZCI ODPUST KU CZCI ODPUST KU CZCI     
OPATRZNOŚCI BOŻEJ OPATRZNOŚCI BOŻEJ OPATRZNOŚCI BOŻEJ OPATRZNOŚCI BOŻEJ     

I FESTYN PARAFIALNYI FESTYN PARAFIALNYI FESTYN PARAFIALNYI FESTYN PARAFIALNY    
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W dniach 8-9 lipca br. chętne se-

niorki wzięły udział w bardzo ciekawej 
wycieczce do Leżajska i Łańcuta organi-
zowanej przez Zarząd Dzielnicy Jastrzę-
bie Górne-Dolne. Zatrzymaliśmy się w 
Domu Pielgrzyma w Leżajsku, należą-
cym do Ojców Bernardynów. Powstanie 
istniejącego do dziś kompleksu zabytków 
poprzedziła historia Tomasza Michałka, 
pracownika browaru. W 1590 r. wspo-
mniany Michałek oświadczył władzom 
miasta i miejscowemu duchowieństwu, 
że w miejscu, gdzie obecnie znajduje się 
bazylika, na pniu ściętego drzewa ukaza-
ła się Matka Boska ze 
św. Józefem i pragnie, 
by na tym miejscu sta-
nął kościół. Opowieść o 
objawieniu naraziła Mi-
chałka na ośmieszenie 
(browarnik, upił się piwem i bredzi). Mi-
chałka posądzono o herezję i uwięziono. 
Po wyjściu z więzienia wystawił w lesie 
Bożą Mękę, tj. osadzony na drzewcu kru-
cyfiks. Do oznaczonego w ten sposób 
miejsca, zaczęli pielgrzymować ludzie z 
Polski i z Rusi. W celu położenia kresu 
kultowi, w sprawie którego nie wypo-
wiedziały się jeszcze władze kościelne, 
ówczesny proboszcz nakazał podpalenia 
Męki Bożej. Liczni pielgrzymi byli świad-
kami pożaru. Ogień nie zniszczył krucy-
fiksu. Odtąd uznawany za cudowny, stał 
się przedmiotem wielkiego kultu. Z cza-
sem został umieszczony w oszklonej ka-
pliczce za głównym ołtarzem bazyliki, 
gdzie pozostaje do dziś. W 1608 r. do Le-
żajska przybyli bernardyni, Dwa lata 
później wniesiony został pierwszy, mu-
rowany kościół. W latach 1618-22 po-
wstała obecna monumentalna świątynia 
ufundowana  przez marszałka koronne-
go Łukasza Opalińskiego i jego żony An-

ny z Potockich. W 1928 r. papież Pius XI 
podniósł kościół Ojców Bernardynów do 
godności Bazyliki Mniejszej. Przepiękna, 
barokowa bazylika podzielona na trzy 
nawy rzędami półkoliście zwieńczonych 
arkad, podpartych filarami. Przeważa 
styl barokowy. Na szczególną uwagę za-
sługują organy. Powstały one z fundacji 
rodziny Potockich i budowano je w la-
tach 1680-82 i 1686-93. Zajmują całą sze-
rokość bazyliki. Posiadają 6 tys. piszcza-
łek, Najmniejsza z nich ma zaledwie 11 
cm, a najdłuższa 11 m. i wykonana z pnia 
sosny. Tylko jeden raz organy były wy-

korzystane w cało-
ści, gdy były odda-
wane do użytku. Z 
obawy przed zawa-
leniem się stropu i 
pękaniem ścian ba-

zyliki, używa się tylko 1/3 instrumentu. 
Równocześnie na organach może grać 
trzech organistów. Po wielu remontach i 
przebudowach przeprowadzonych w la-
tach 1903-05, 196568 i 1996-2003 organy 
te są jednym z najstarszych i najcenniej-
szych instrumentów na świecie. Od 1992 
r. w sezonie letnim organizowane są kon-
certy w ramach Międzynarodowych Fe-
stiwali Muzyki Organowej i Kameralnej. 
W bezpośrednim sąsiedztwie bazyliki i 
klasztoru Ojców Bernardynów znajduje 
się Kalwaria. Kalwarię od 1993 r. tworzy 
30 stacji Dróżek Pana Jezusa, Stacje Drogi 
Krzyżowej, Stacje Siedmiu Radości Matki 
Bożej i Stacje za zmarłych. Do tego Sank-
tuarium pielgrzymkowego przybywają 
ludzie z wielu stron Polski i świata. W 
Muzeum Ziemi Leżajskiej jest ekspozycja 
zabawek z drewna i ekspozycja browar-
nictwa światowego. Zobaczyliśmy plan-
sze i filmiki ukazujące proces produkcji 
piwa w Egipcie i w krajach ościennych. 

SENIORZY SENIORZY SENIORZY SENIORZY     
W LEŻAJSKU I ŁAŃCUCIEW LEŻAJSKU I ŁAŃCUCIEW LEŻAJSKU I ŁAŃCUCIEW LEŻAJSKU I ŁAŃCUCIE    
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ROCZKI:ROCZKI:ROCZKI:ROCZKI:    
Maksymilian Damian Muda 
Bartosz Złoto 
 
18 URODZINY:18 URODZINY:18 URODZINY:18 URODZINY:    
Patrycja Borowińska 
Patrycja Górecka 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:    
1 rocznica1 rocznica1 rocznica1 rocznica    
Katarzyna i Przemysław Maj 
Weronika i Marcin Jargiło 
Lucyna i Bartłomiej Smiga 
5 rocznica5 rocznica5 rocznica5 rocznica    
Klaudia i Paweł Sładkowscy 
Katarzyna i Marek Wituła 
Anna i Marcin Gajdzik 
Sylwia i Mariusz Kustos 
Irmina i Jarosław Kokoszka 
Jolanta i Paweł Korgol 
Monika i Damian Muda 

10 rocznica10 rocznica10 rocznica10 rocznica    
Jolanta i Dariusz Talaga 
Agnieszka i Grzegorz Trocińscy 
Maria i Dawid Uhlarz 
Dorota i Michał Piątek 
15 rocznica15 rocznica15 rocznica15 rocznica    
Kinga i Grzegorz Gałuszka 
Renata i Tomasz Radzewicz 
Renata i Roman Dziurny 
20 rocznica20 rocznica20 rocznica20 rocznica    
Marzena i Zbigniew Czarneccy 
Gabriela i Tadeusz Kąsek 
Beata i Bogdan Woźniak 
Joanna i Krzysztof Majchrzak 
Aneta i Piotr Leszczyńscy 
25 rocznica25 rocznica25 rocznica25 rocznica    
Justyna i Piotr Gałęziowscy 
Weronika i Krzysztof Węgrzyn 
Ewa i Zbigniew Świercz 
30 rocznica30 rocznica30 rocznica30 rocznica    
Elżbieta i Wiesław Antończyk 

Trudno wskazać kraj, w którym jako 
pierwszym zaczęto produkować piwo. 
Ciekawostką jest fakt, że piwo produko-
wano już 2700 lat przed narodzeniem 
Chrystusa. Pod koniec zwiedzania mu-
zeum browarniczego, uczestników wy-
cieczki poczęstowano bardzo zimnym, 
złocistym napojem z bardzo dużą pianką. 
W drugim dniu wycieczki przebywali-
śmy w Łańcucie. Zwiedziliśmy pałac Lu-
bomirskich i Potockich – wczesnobaroko-
wy z dziedzińcem i czterema narożnymi 
wieżami. Zwiedziliśmy oranżerię i powo-
zownię z największą w Polsce kolekcją 
powozów z XIX wieku. Widzieliśmy 
również powozik dla dzieci. Do tego po-
wozu zaprzęgano kozły. Jeden z uczestni-
ków wycieczki, a był to komendant 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Ja-

strzębiu p. Jurek Gruchlik, był trochę nie-
pocieszony, bo nie znalazł w tej ogrom-
niej liczbie powozów, ani jednego wozu 
strażackiego. Straż ogniowa działała w 
dawniejszych czasach, jednak nie zacho-
wały się pojazdy z tamtych lat.  
Wycieczka była bardzo ciekawa. W imie-
niu wszystkich uczestników wycieczki i 
własnym pragnę wyrazić gorące podzię-
kowanie Państwu Irenie i Romanowi Ma-
zurom za ogromną pracę włożoną w per-
fekcyjnie przygotowaną wycieczkę. Dzię-
kuję Pani Bogusi Sierny, która starała się, 
aby uczestnicy wycieczki nie przesypiali 
podróży. Panu Ryszardowi Piechoczkowi 
dziękujemy za dotację, która pozwoliła 
obniżyć koszty wycieczki. Ten Rysiek już 
taki jest. Dziękujemy! 
Krystyna WalaKrystyna WalaKrystyna WalaKrystyna Wala    



���� SPESSPESSPESSPES    SIERPIEŃ 2014 r. 

 

8 
Dorota i Ryszard Midura 
40 rocznica40 rocznica40 rocznica40 rocznica    
Teresa i Henryk Stasiak 
Maria i Józef Gluza 
Lucyna i Stanisław Linde 
Maria i Czesław Mliccy 
Stanisława i Jerzy Łągiewka 
Teresa i Tadeusz Janoszek 
Krystyna i Gabriel Pawelscy 

Renata i Edward Machalscy 
Teresa i Witold Bąk 
45 rocznica45 rocznica45 rocznica45 rocznica    
Jadwiga i Eryk Gajda 
Elżbieta i Józef Czubaja 
Małgorzata i Bernard Jagieła 
Łucja i Jan Adamiak 
Józefa i Zbigniew Markiewicz 

• 1.081.081.081.08- I piątek miesiąca. Wsp. św. Alfonsa 
Marii Liguoriego, bp i Doktora Kościoła. Msza 
św. w int. czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Do 
sprzątania kościoła i kaplicy zaprasz, miesz. 
ul. Wrocławskiej 29 po Mszy św. wieczornej.  
• 2.082.082.082.08- I sobota miesiąca. Wspomnienie Matki 
Bożej Anielskiej (Odpust Porcjunkuli). 
• 3.083.083.083.08- 18 niedziela zwykła. Msza w intencji 
Parafian o godz. 11.00. 
• 4.084.084.084.08- poniedziałek. Wspomnienie św. Jana 
Marii Vianney’a. Do sprzątania kościoła i ka-
plicy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocław-
skiej 27 po Mszy św. wieczornej. 
• 6.086.086.086.08- środa. Św. Przemienienia Pańskiego. 
•    8.088.088.088.08- piątek. Wsp. św. Dominika, prezb. Do 
sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy 
mieszkańców ul. Wrocławskiej 27 po Mszy 
św. wieczornej. 
• 9.089.089.089.08- sobota. Święto św. Teresy Benedykty 
od Krzyża (Edyty Stein) dziewicy i męczenni-
cy, patronki Europy. Odwiedziny chorych od 
godz. 9.00 
• 10.0810.0810.0810.08- 19 niedziela zwykła.  
• 11.0811.0811.0811.08- poniedziałek. Wspomnienie św. Kla-
ry. Do sprzątania kościoła i kaplicy zaprasza-
my mieszkańców ul Wrocławskiej 25 po 
Mszy św. wieczornej. 
• 13.0813.0813.0813.08- środa. Msza św. w int. czcicieli MB 
Fatimskiej i Żywego Różańca o godz. 6.30. 
• 14.08 14.08 14.08 14.08 – czwartek Wsp. św. Maksymiliana 
Marii Kolbego, prezb. i męcz. Do sprzątania 
kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców 
ul. Wrocławskiej 25 po Mszy św. wieczornej. 
•    15.0815.0815.0815.08- piątek. Uroczystość Wniebowzięcia 
NMP, zwaną świętem Matki Bożej Zielnej - 
Odpust parafialny. Błogosławimy zioła i 
kwiaty przyniesione do kościoła. Suma odpu-
stowa w intencji Parafian o godz. 11.00.  
•    17.0817.0817.0817.08- 20 Uroczystość św. Jacka, kapłana. 
Głównego patrona archidiecezji i metropolii 
 

katowickiej Msza w int. Parafian o godz. 
11.00.  
•    18.0818.0818.0818.08- poniedziałek. Do sprzątania kościoła 
i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wro-
cławskiej 23 po Mszy św. wieczornej.  
•    20.0820.0820.0820.08- środa. Wsp. św. Bernarda, opata i 
Doktora kościoła. Msza św. w int. członków 
III Zakonu św. Franciszka o godz. 6.30. 
•    21.0821.0821.0821.08- czwartek. Wsp. św. Piusa X, papieża. 
•    22.0822.0822.0822.08- piątek. Wsp. NMP, Królowej. Do 
sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy 
mieszkańców ul. Wrocławskiej 23 po Mszy 
św. wieczornej.  
•    23.0823.0823.0823.08- sobota. Nauka przed chrztem o 
godz. 16.30 w Domu Parafialnym. 
•    24.0824.0824.0824.08- 21 niedziela zwykła. Chrzty podczas 
Mszy o godz. 12.15.  
•    25.0825.0825.0825.08- poniedziałek.. Msza św. w intencji 
KGW, emerytów, rencistów i sprzątających 
kościół w sierpniu o godz. 18.00. Do sprząta-
nia kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkań-
ców ul Wrocławskiej 21 po Mszy św. wie-
czornej. 
• 26.08 26.08 26.08 26.08 – wtorek. Uroczystość NMP Często-
chowskiej 
• 27.0827.0827.0827.08- środa. Wspomnienie św. Moniki. 
• 28.0828.0828.0828.08- czwartek. Wspomnienie św. Augusty-
na, biskupa i Doktora Kościoła. O godz. O godz. O godz. O godz. 
18.00 Msza św. na której pozegnamy Ks. To-18.00 Msza św. na której pozegnamy Ks. To-18.00 Msza św. na której pozegnamy Ks. To-18.00 Msza św. na której pozegnamy Ks. To-
masza Madzię i powitamy Ks. Dariusza Ka-masza Madzię i powitamy Ks. Dariusza Ka-masza Madzię i powitamy Ks. Dariusza Ka-masza Madzię i powitamy Ks. Dariusza Ka-
mińskiego, nowego wikariusza naszej parafii.mińskiego, nowego wikariusza naszej parafii.mińskiego, nowego wikariusza naszej parafii.mińskiego, nowego wikariusza naszej parafii.     
• 29.0829.0829.0829.08- piątek. Wsp. męczeństwa św. Jana 
Chrzciciela. Msza św. w 30 dzień oraz I rocz-
nicę po śmierci o godz. 18.00. Do sprzątania 
kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców 
ul. Wrocławskiej 21 po Mszy św. wieczornej. 
• 31.0831.0831.0831.08----    22 niedziela zwykła. Roczki o godz. 
11.00. Msza św. urodzinowa w intencji ks. Msza św. urodzinowa w intencji ks. Msza św. urodzinowa w intencji ks. Msza św. urodzinowa w intencji ks. 
Proboszcza o godz. 12.15. Proboszcza o godz. 12.15. Proboszcza o godz. 12.15. Proboszcza o godz. 12.15. Jubileusze Małżeń-
skie o godz. 16.30. 
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XVIII NIEDZIELA ZW.  3 SIERPNIA 
 7.3o – Za ++ Alojzego Michalskiego, żonę 
Otylię, Halinę i Leonarda Spałek  i Marię Do-
browolską oraz ++ z pokr.. 
 9.3o – Za ++ rodz. Sętkowskich, siostrę Mi-
rosławę.  
11.oo – W int. Parafian.  
12.15 – Za ++ Eugenię i Alojzego Langosz, 
Anicetę i Jana Nowak, córkę Janinę, Reginę i 
Mieczysława Skubis, ++z pokr. Langosz, No-
wak, Skubis, Wala, Szulik i dusze w cz. cier..  
16.3o – Za ++ Henryka Ledwoń, rodz. Aloj-
zego i Annę, Annę, Romana, Franciszka i Li-
dię Witak oraz dusze w cz. cier..  
PONIEDZIAŁEK – Wsp. św. Jana Marii 
Vianney´a  4 SIERPNIA 
 6.3o – W int. wiadomej Bogu. 
18.oo – Do O. B., w int. Róży Mazur Apolo-
nia o zdrowie i Boże Bł. dla żyjących członkiń 
oraz o nagrodę w niebie dla zmarłych.  
WTOREK  5 SIERPNIA 
 6.3o – Za + żonę Czesławę Kulig, rodz., sio-
stry, brata oraz dusze w cz. cier..  
18.oo – Za ++ Ryszarda Maciejczyk, żonę 
Magdalenę, rodz. Martę i Alojzego Uherek 
oraz Bożenę Pastusiak 
ŚRODA – ŚW.PRZEMIENIENIA PAŃSKIE-
GO  6 SIERPNIA 
 6.3o – Za ++ rodz. Alojzego i Lidię Kolar-
czyk, dziadków z obu stron oraz Jana, Łucję, 
Ewę i Tadeusza Langer. 
18.oo – Za + ojca Leona, syna Adama, ++ z 
rodziny i dusze w cz. cier.. 
CZWARTEK  7 SIERPNIA 
 6.3o – Za ++ Martę i Fabiana Piszczek, Ana-
stazję, Alojzego i Alfreda Grabarczyk oraz ++ 
z pokr.. 
18.oo – Za ++ Józefa i Edytę Obracaj, syna 
Jerzego, synową Barbarę, wnuka Leszka, 
Apolonię i Alfreda Piksa oraz + z pokr. 
PIĄTEK  Wsp. św. Dominika 8 SIERPNIA 
 6.3o – Za ++ Ludwika Ostrzołek – w 1 r. 
śm., Annę Ostrzołek, 2 mężów, synów, syno-
wą oraz z pokr., Pawła Kłapczyka, 2 żony, sy-
na Stefana, zięciów Konrada i Ludwika, Emi-
lię Chrobok, z pokr., + Mariana Skórskiego, 
jego rodz. i pokr. oraz z rodzin Sienkiewicz, 
Gzik i Czogala. 
18.oo – Do O. B., z podz. za odebrane łaski, z 

prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w 
int. synowej Beaty. 
SOBOTA – ŚW. ŚW. TERESY BENEDYKTY 
OD KRZYŻA 9 SIERPNIA 
 6.3o – Za ++ Jana i Sabinę Sadło, Jana Ni-
ziołek, 2 żony, synów Antoniego i Tadeusza, 
synową Irenę, Urszulę Sadło oraz dziadków z 
obu stron.  
14.oo – Ślub. 
15.oo – Ślub. 
18.oo – Za ++ Kazimierza Fijałkowskiego – 
w 4 r. śm., żonę Edeltraudę, ++ z rodz. oraz 
++ z rodzin Kowalskich, Rakowskich, Marci-
niak, Gabryś, Cieślak, Szelągowskich, Wąsik, 
Olma, Golec, Bajzert, Arcikiewicz, Ruteckich, 
Abramczyk, Szpak i dusze w cz. cier.. 
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA  10 SIERPNIA 
7.3o – Za + Teresę Dudzik, rodz. Stanisława i 
Wiktorię Wieczorek. 
  9.3o – Za ++ Albina i Cecylię Stencel, Martę 
i Leona Mazur oraz ++ z rodzin Stencel, Si-
tek, Mazur.  
11.oo – Do O. B., z podz. za odebrane łaski, z 
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie dla mał-
żonków Renaty i Piotra Zarembik w 25 r. śl..  
12.15 – Za ++ Antoniego Piechoczek – w r. 
śm., Jana, Wiktorię, Tadeusza i Matyldę Pie-
choczek, Eryka Krypczyk, Alojzego Wojaczek 
oraz ++ z rodziny Sitko, Piechoczek, Musioł. 
16.3o – Za tragicznie zmarłych z rodziny Pia-
seckich: Piotra, Elżbietę, Dominikę, Mateu-
sza i Adriannę – w 9 r. śm., + ojca Kazimie-
rza oraz ++ z pokr. Piaseckich, Zamieckich, 
Wojtalów, Grabarskich. 
PONIEDZIAŁEK  Wsp. św. Klary  
11 SIERPNIA 
6.3o – Za ++ Agnieszkę Górniak i Ryszarda 
Lęża. 
18.oo – Do O. B., za wstawiennictwem MB 
Częstochowskiej, z podz. za odebrane łaski, z 
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int. 
Krystiana z ok. 74 r. ur.. 
WTOREK      12 SIERPNIA 
6.3o – Za + Stanisława Szafrańskiego – od 
sąsiadów z ul. Opolskiej 10. 
18.oo – Za + Józefa Gach – w r. śm., jego 
rodz. Annę i Józefa oraz ++ Fabiana i Marię 
Wowra.  
ŚRODA      13 SIERPNIA 
 6.3o – W int. czcicieli MB Fatimskiej. 
18.oo – Za ++ Leona i Ernę Adamek, Kata-
rzynę Szymon oraz Annę i Józefa Wysłucha. 

INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE    

9 
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CZWARTEK – Wsp. św. Maksymiliana 
Marii Kolbego 14 SIERPNIA 
 6.3o – Za ++ męża Józefa Godlewskiego, 
córkę Dagmarę. 
13.3o – Ślub. 
18.oo – Za ++ Marię i Ludwika Kornas, sy-
nów, synowe, córkę, wnuki, prawnuka, Ma-
rię Szmid, Ryszarda Grygier, Sylwię Grygier, 
Henryka Ciemięga oraz + z pokr. 
PIĄTEK – UR. WNIEBOWZIĘCIA NMP - 
ODPUST 15 SIERPNIA 
 7.3o – Za ++ Franciszka Folwarczyny, syna 
Eryka, Józefa i Antoninę Wrożyna, córki, sy-
nów i dziadków.  
 9.3o – Do O. B., z podz. za otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int. 
Honoraty z ok. ur.. 
11.oo – SUMA ODP. W INT. PARAFIAN. 
12.15 – Za ++ Bertholda Janocha – w r. śm., 
żonę Marię oraz ++  z pokr..  
16.3o – Za ++ Kunegundę i Henryka Wierz-
goń, Marię i Ludwika Piechoczek, 2 braci, + 
z pokr. Piechoczek, Wierzgoń. 
SOBOTA 16 SIERPNIA 
 6.3o – Za ++ rodz. Pawła i Annę Kałuża, ich 
rodz. i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę Du-
dzik, córkę Leokadię, syna Alfreda, synową 
Marię.  
12.oo – Ślub. 
18.oo – Za ++ Annę Piecha, męża Wincente-
go, syna Alojzego, Jadwigę i Michała Fajkis, 
Martę, Jana i Leona Fajkis, Ewę Olszowską-
Nowak oraz ++ z pokr. Fajkis, Piecha. 
NIEDZIELA UR. ŚW. JACKA 17 sierpnia 
 7.3o – Za ++ męża Sylwestra Lasko, rodz. 
Janinę i Stanisława Sowa, teściów, Francisz-
ka Lasko, szwagra Jacka Wojciechowskiego i 
dusze w cz. cier.. 
 9.3o – Za ++ Eugenię Langosz, męża Aloj-
zego, Reginę i Mieczysława Skubis oraz ++ z 
rodz. Szulik, Wala, Langosz, Skubis, Gajos. 
11.oo – W int. Parafian. 
12.15 – Za ++ Jana Krupa, żonę Agnieszkę, 
cór. Elżbietę, s. Bolesława, dusz. w cz. cier. 
16.3o – Za ++ Annę i Józefa, Karolinę i Paw-
ła Gawełczyk, Martę, Jana oraz synów i córki 
z rodziny Mucha, ++ z pokr. z obu stron.  
PONIEDZIAŁEK 18 SIERPNIA 
 6.3o – Za ++ rodz. Antoninę i Franciszka 
Lazar, synów Jana i Andrzeja, wnuków oraz 
++ z pokr.. 
18.oo – Do O. B., z podz. za odebrane łaski, z 

prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int. 
Izabeli z ok. ur. oraz r. śl. Izabeli i Pawła. 
WTOREK  19 SIERPNIA 
 6.3o – Za ++ Czesława Pospieszny – w 1 r. 
śm., żonę Annę.  
18.oo – Za ++ Joannę Musioł, męża Feliksa, 
syna Kazimierza, zięcia Józefa, Stefanię i Jó-
zefa Deptuła. 
ŚRODA  Wsp. św. Bernarda 20 sierpnia 
 6.3o – Za ++ Antoninę Lazar – w r. śm., 
męża Franciszka, synów Andrzeja i Jana 
oraz ++ dziadków.  
18.oo – Do O. B., za wst. św. Franciszka, w 
int. sióstr i braci III Zakonu Franciszkań-
skiego naszej parafii oraz op. ks. Tomasza. 
CZWARTEK Wp. św. Piusa X 21 sierpnia 
 6.3o – Za + Tomasza Kaczmarczyk. 
18.oo – Za + Adama Czarnik – w 5 r. śm.. 
PIĄTEK  Wsp. NMP Królowej 22 sierpnia 
 6.3o – Za ++ Różę Sitko – w 5 r. śm., Kata-
rzynę i Teofila Sitko, Franciszka Sitko, Ger-
trudę Uherek, Klarę i Piotra Sykulskich oraz 
Urszulę Olejak. 
18.oo –Za ++ Bronisławę Polok, m. Józefa.  
SOBOTA      23 SIERPNIA 
  8.oo – Za ++ Krystynę Pękal – w r. śm., 
męża Mieczysława, brata Ewalda, Bertę i 
Sylwestra Godziek.  
13.oo – Ślub. 
15.oo – Ślub.  
18.oo – Za ++ Adama Mądry, ojca Pawła, 
wnuczkę Ewę, Bronisławę i Konrada Kon-
sek, syna Franciszka, wnuka Jana i Anasta-
zję Mądry oraz dusze w cz. cier.. 
XXI NIEDZIELA ZW.  24 SIERPNIA 
 7.3o – Za + Józefa Świercz. 
 9.3o – Do O. B., z podz. za otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int. 
Marii z ok. 65 r. ur.. 
11.oo – Do O. B. z podz. za otrz. łaski, z pr. o 
dal. bł. op. i zdr. w int. Agnieszki i Mariusza 
Szmajduch z ok. 20 r. śl., ur. syna Mariusza, 
Joanny i Adama Gwóźdź z ok. 30 r. śl. oraz 
Joanny z ok. 50 r. ur. i Adama z ok. 55 ur. 
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA 
16.3o – Do O. B., za wstawiennictwem MB 
Częstochowskiej, z podz. za otrzymane łaski, 
z prośbą o dalszą opiekę, bł. i zdrowie dla 
mamy, babci i prababci z ok. 80 r. ur.. 
PONIEDZIAŁEK 25 SIERPNIA 
 6.3o – Za + Eugenię Langosz – w r. śm., 
męża Alojzego. 

10101010    
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były występybyły występybyły występybyły występy    W oczekiwaniu na ...W oczekiwaniu na ...W oczekiwaniu na ...W oczekiwaniu na ...    

...nagrody...nagrody...nagrody...nagrody    

były i konkursy ….były i konkursy ….były i konkursy ….były i konkursy ….    
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Jury przy słodkiej pracy ... 

Zwyciężczynie i … poczęstunek ... 

Panienki z okienka czyli wydawa-
nie losów i nie tylko... 

część ekipy grillującej 
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Okładka na EwangeliarzOkładka na EwangeliarzOkładka na EwangeliarzOkładka na Ewangeliarz    

Cztery czerwone ornatyCztery czerwone ornatyCztery czerwone ornatyCztery czerwone ornaty    Jeden zielony ornatJeden zielony ornatJeden zielony ornatJeden zielony ornat    
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18.oo – Do O. B. w int. KGW, emerytów i 
rencistów oraz sprzątających kościół w mie-
siącu sierpniu. 
WTOREK – UR. NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ 
26 SIERPNIA 
 6.3o – Za + Janinę Brylewską oraz ++ z ro-
dziny Brylewskich i Borowy. 
18.oo – Za ++ Matyldę, Jana, Wiktorię, An-
toniego i Tadeusza Piechoczek, Marię, Emila 
i Józefa Nowak, Wiktora Fajkis i Józefa Wol-
skiego. 
ŚRODA  Wsp. św. Moniki 27 SIERPNIA 
 6.3o – Za ++ Zofię i Edwarda Salamon oraz 
++ rodz. i rodzeństwo. 
18.oo – Za ++ Roberta i Marię Brudny, córki, 
synów, synowe, zięciów i wn. dusze w cz. cier 
CZWARTEK – Wsp. św. Augustyna    28 
SIERPNIA 
6.3o – Za + Amalię Lazar, męża Eryka, rodz. 
rodzeń, Irenę i Władysława Koniec ++ z pokr 
18.oo – Za + męża Zbigniewa Borkowskiego 
– w 10 r. śm. oraz z rodziny. 
PIĄTEK – Wsp. Męczeństwa św. Jana 
Chrzciciela  29 SIERPNIA 
6.3o – Za ++ Franciszka Gajda, rodz., Ana-
stazję Orszulik, rodzeństwo, Jadwigę, Jana i 
Jerzego Wawrzyniak oraz ++ z pokr.. 
18.oo – za zm. w 30 dzień i 1 rok po śm. 
SOBOTA      30 SIERPNIA 
8.oo – Za + Marka Sitko – w r. śm. oraz ++ z 
rodziny Sitko, Suski i dusze w cz. cier.. 
18.oo – Za ++ Anielę i Sylwestra Gajda, troje 
dzieci, rodz. z obu stron, Alfreda Krypczyka, 
Eugeniusza Wowra, Jana Sitek ++ z pokr.. 
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA     31 SIERPNIA 
7.3o – Do O. B., z podz. za odebrane łaski, z 
proś. o dalsze bł., op. i zdr. dla małżonków 
Teresy i Wiktora  z ok. 40 r. śl. 
9.3o – Do O. B., z podz. za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int. 
córki Elżbiety z ok. 30 r. ur..  
11.oo – W INT. ROCZNYCH DZIECI. 
12.15 –Do O. B. w int. Ks. Proboszcza z ok. ur 
14.oo – Ślub (Ks. Gość) 
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE. 
PONIEDZIAŁEK—Wspomnienie bł. Broni-
sławy 1 WRZEŚNIA 
6.3o – Za + Beatę Matys – w rocznicę śmier-
ci oraz ++ z rodziny Matys, Faber, Urbańczyk 
i dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.oo – Do O.B. w int Ks. Proboszcza z okazji 
urodzin – od III Zakonu Franciszkańskiego. 

18.oo – Do O.B. MB Królowej Wnie-
bowziętej, z podzięk. za otrzymane łaski, z 
prośbą o błogosławieństwo Boże, dary i świa-
tło Ducha Św. oraz zdrowie dla Michała i 
Hiacynty z okazji rozp. roku szkolnego. 
WTOREK 2 WRZEŚNIA 
6.3o – Za + Kunegundę Fajkis – w 2 rocznicę 
śmierci, męża Alfonsa, rodziców, teściów i 
++ pokrewieństwo. 
18.oo – Za ++ Ryszarda Grygier – w 2 rocz-
nicę śmierci, synową Sylwię oraz ++ z pokre-
wieństwa Grygier, Mołdrzyk, Fabian i dusze 
w czyśćcu cierpiące. 
ŚRODA — Wspomnienie św. Grzegorza Wiel-
kiego  3 WRZEŚNIA 
6.3o – Do O.B. z podzięk. za otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i 
zdrowie w intencji solenizantki. 
18.oo – Za ++ Romana Dudzika, synową Te-
resę oraz ++ rodziców. 
CZWARTEK– I czw. miesiąca 4 WRZEŚNIA 
6.3o – W intencji powołań. 
18.oo – Za + Lidię Piksa – w 2 rocz. śm. 
PIĄTEK— I piątek miesiąca  5 WRZEŚNIA 
6.3o – W intencji czcicieli NSPJ 
16.3o – Za ++ Henryka Ledwoń, rodziców 
Alojzego i Annę, Romana, Annę, Franciszka i 
Lidię Witak oraz ++ księży i dusze w czyśćcu 
cierpiące. 
18.oo Za ++ Kazimierę i Józefa, syna Bogda-
na Stanisz oraz Otylię i Henryka Jańczyk. 
SOBOTA– I sobota miesiąca 6 WRZEŚNIA 
8.oo – Za ++ Pawła Skiba, żonę Ingę oraz ++ 
z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu  cierpiące 
18.oo – Za ++ Helenę i Stanisława Rogow-
skich, braci Edwarda i Kazimierza oraz ojca 
Tadeusza Langer. 
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA  7 WRZEŚNIA 
7.3o – Za ++ Genowefę Cofalik – w 12 rocz-
nicę śmierci, męża Ludwika, syna Bolesława i 
dusze w czyśćcu cierpiące.   
 9.3o – Za ++ Łucję i Józefa Cebula – w 2 
rocznicę śmierci. 
10.oo – Za ++ Stefanię Domańską, męża Ta-
deusza, rodziców z obu stron, Reginę i Pawła 
Mołdrzyk. 
11.oo – DOŻYNKI 
12.15 – Za ++ Albinę i Józefa Skroban, syna 
Stefana Ljubinkę, Eugeniusza Konior oraz 
++ z rodzin z obu stron. 
16.3o – Za + Stanisława Gozdalskiego. 

11111111    
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    Chyba każdy z nas pamięta powiedze-Chyba każdy z nas pamięta powiedze-Chyba każdy z nas pamięta powiedze-Chyba każdy z nas pamięta powiedze-
nie: „za króla Sasa jedz, pij poluźnij pasa” nie: „za króla Sasa jedz, pij poluźnij pasa” nie: „za króla Sasa jedz, pij poluźnij pasa” nie: „za króla Sasa jedz, pij poluźnij pasa” ----    i i i i 
wszyscy znają opłakane konsekwencje tego wszyscy znają opłakane konsekwencje tego wszyscy znają opłakane konsekwencje tego wszyscy znają opłakane konsekwencje tego 
stanu rzeczy, nie tylko dla poszczególnych stanu rzeczy, nie tylko dla poszczególnych stanu rzeczy, nie tylko dla poszczególnych stanu rzeczy, nie tylko dla poszczególnych 
osób, ale i dla całego państwa. Zapewne cno-osób, ale i dla całego państwa. Zapewne cno-osób, ale i dla całego państwa. Zapewne cno-osób, ale i dla całego państwa. Zapewne cno-
ta wstrzemięźliwości i dziś może mnie i Cie-ta wstrzemięźliwości i dziś może mnie i Cie-ta wstrzemięźliwości i dziś może mnie i Cie-ta wstrzemięźliwości i dziś może mnie i Cie-
bie, nasze społeczeństwo ochronić od niejed-bie, nasze społeczeństwo ochronić od niejed-bie, nasze społeczeństwo ochronić od niejed-bie, nasze społeczeństwo ochronić od niejed-
nego nieszczęścia. Zatem czym ona jest? nego nieszczęścia. Zatem czym ona jest? nego nieszczęścia. Zatem czym ona jest? nego nieszczęścia. Zatem czym ona jest?  
 Kiedy spostrzegam czerwone światło 
jadąc samochodem  instynktownie zwalniam, 
by nie musieć na ostatnią chwilę ostro hamo-
wać … chyba, że chcę przejechać na czerwo-
nym świetle… ale muszę przyjąć późniejsze 
konsekwencje. Moje pragnienie „jechania da-

lej” wbrew przeszkodom pohamowuje  decy-
zja woli oparta na sumieniu i rozsądku (chcę 
dobra moralnego, nikomu nie chcę zaszko-
dzić).  Taką rolą pełni wstrzemięźliwość, któ-
ra poskramia we mnie nadmierne pragnienie 
zmysłowej przyjemności, sprowadzając je do 
granic wyznaczonych właśnie przez rozum i 
wiarę. Wiem, że instynktownie idę za tym co 
zaspokaja moje zmysły, a ze względu na od-
czuwaną przyjemność często zapominam o 
swoich obowiązkach. Wstrzemięźliwość, cno-
ta umiarkowania nie zmierza  bynajmniej do 
zniszczenia życia zmysłowego, lecz do jego 
opanowania. Stanowi ona bardzo cenną po-

„Szczęście nie tkwi nigdy w tym co się ma, czy w 
tym czym się jest, ale w tym co się robi, aby coś 
osiągnąć” 
Dlatego właśnie Księdzu Proboszczowi Stefanowi Księdzu Proboszczowi Stefanowi Księdzu Proboszczowi Stefanowi Księdzu Proboszczowi Stefanowi 
Wyleżałkowi  Wyleżałkowi  Wyleżałkowi  Wyleżałkowi  życzymy tego, by nieustannie odnaj-
dywał w sobie miłość – siłę, która pozwoli podjąć 
walkę o szczęście swoje i innych.  
Redakcja i Duszpasterze 
      
„Kiedy Bóg drzwi zamyka to otwiera okno” 
Księdzu Proboszczowi Księdzu Proboszczowi Księdzu Proboszczowi Księdzu Proboszczowi ufności w tę twórczą Miłość 
Boga i tego, by doświadczał 
serdeczności ludzi życzą  
Parafianie i grupy parafialne 
 
„Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego  
miłości.” 
Ks. Proboszczowi Ks. Proboszczowi Ks. Proboszczowi Ks. Proboszczowi oraz chórzystkom Małgorzacie chórzystkom Małgorzacie chórzystkom Małgorzacie chórzystkom Małgorzacie 
Adamczyk, Annie Drożniak i Annie Marek Adamczyk, Annie Drożniak i Annie Marek Adamczyk, Annie Drożniak i Annie Marek Adamczyk, Annie Drożniak i Annie Marek życzymy 
pokoju, radości i nadziei, których źródłem jest 
przekonanie o byciu kochanym przez Boga.  
Chór Lira 
 
„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam 
będzie działał.” 
Ks. Proboszczowi Stefanowi Ks. Proboszczowi Stefanowi Ks. Proboszczowi Stefanowi Ks. Proboszczowi Stefanowi oraz seniorom Berna-seniorom Berna-seniorom Berna-seniorom Berna-
decie Janii, Marii Świętej, Marii Mądrej, Teresie decie Janii, Marii Świętej, Marii Mądrej, Teresie decie Janii, Marii Świętej, Marii Mądrej, Teresie decie Janii, Marii Świętej, Marii Mądrej, Teresie 
Kwapińskiej Juliuszowi Kamińskiemu Kwapińskiej Juliuszowi Kamińskiemu Kwapińskiej Juliuszowi Kamińskiemu Kwapińskiej Juliuszowi Kamińskiemu życzymy, by 
wszelkie doświadczenia życia powierzali Bogu i rea-
lizowali na co dzień Jego wolę. Grupa Seniorów 

„Święci to ludzie wielkiego formatu, którzy ujrzaw-
szy w Bogu swoja wielkość, postawili wszystko na 
Niego.” 
Ks. Proboszczowi Ks. Proboszczowi Ks. Proboszczowi Ks. Proboszczowi oraz auksyliatorom Annie Brylew-auksyliatorom Annie Brylew-auksyliatorom Annie Brylew-auksyliatorom Annie Brylew-
skiej, Teresie Nejman, Marii Mądrej, Marii Poloczek, skiej, Teresie Nejman, Marii Mądrej, Marii Poloczek, skiej, Teresie Nejman, Marii Mądrej, Marii Poloczek, skiej, Teresie Nejman, Marii Mądrej, Marii Poloczek, 
Tadeuszowi Drzewieckiemu, Janowi Grundowi, Ire-Tadeuszowi Drzewieckiemu, Janowi Grundowi, Ire-Tadeuszowi Drzewieckiemu, Janowi Grundowi, Ire-Tadeuszowi Drzewieckiemu, Janowi Grundowi, Ire-
nie Borowskiej, Stanisławowi Polakowi, Marii Bier-nie Borowskiej, Stanisławowi Polakowi, Marii Bier-nie Borowskiej, Stanisławowi Polakowi, Marii Bier-nie Borowskiej, Stanisławowi Polakowi, Marii Bier-
natnatnatnat, Jadwidze Bojarskiej, Stefanii Gajdzie, Annie Jadwidze Bojarskiej, Stefanii Gajdzie, Annie Jadwidze Bojarskiej, Stefanii Gajdzie, Annie Jadwidze Bojarskiej, Stefanii Gajdzie, Annie 
Oszczudłowskiej, Stanisławowi Partyce, Stanisławo-Oszczudłowskiej, Stanisławowi Partyce, Stanisławo-Oszczudłowskiej, Stanisławowi Partyce, Stanisławo-Oszczudłowskiej, Stanisławowi Partyce, Stanisławo-
wi Szafrańskiemu, Bolesławowi Śmietanie oraz wi Szafrańskiemu, Bolesławowi Śmietanie oraz wi Szafrańskiemu, Bolesławowi Śmietanie oraz wi Szafrańskiemu, Bolesławowi Śmietanie oraz 
Edwardowi Krawczykowi Edwardowi Krawczykowi Edwardowi Krawczykowi Edwardowi Krawczykowi życzymy wytrwałego dąże-

nia drogą świętości oraz ufności 
pokładanej w Panu.   
Męski Legion Maryi 
 

„Jeżeli się modlić będziemy - uwierzymy. Jeżeli 
uwierzymy - kochać będziemy. Jeżeli pokochamy -
zapragniemy służyć.” 
Ks. Proboszczowi Ks. Proboszczowi Ks. Proboszczowi Ks. Proboszczowi oraz    paniom Marii Orawskiej, Ma-paniom Marii Orawskiej, Ma-paniom Marii Orawskiej, Ma-paniom Marii Orawskiej, Ma-
rii Kaczorowskiej i Bogumile Stachowicz rii Kaczorowskiej i Bogumile Stachowicz rii Kaczorowskiej i Bogumile Stachowicz rii Kaczorowskiej i Bogumile Stachowicz życzymy, 
by z modlitwy czerpali siłę do dawania życiem świa-
dectwa o Bogu, który jest Miłością.  
Żeński Legion Maryi 
 
„Jakość dokonywanych wyborów sprawdza się w 
trudnych momentach i chwilach próby.” 
Marcie i Dominice Olszewskim, Koralinie Skorzybut, Marcie i Dominice Olszewskim, Koralinie Skorzybut, Marcie i Dominice Olszewskim, Koralinie Skorzybut, Marcie i Dominice Olszewskim, Koralinie Skorzybut, 
Oli Radwańskiej i Wojtkowi Dudzikowi, Oli Radwańskiej i Wojtkowi Dudzikowi, Oli Radwańskiej i Wojtkowi Dudzikowi, Oli Radwańskiej i Wojtkowi Dudzikowi, życzymy, 
aby Ich codzienne wybory były potwierdzeniem 
przynależności do Jezusa. Oaza z ks. Grzegorzem 

Serdeczności 
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moc, bym uporządkował rozregulowane dąż-
ności i do mądrego używania zmysłów zgod-
nie z wymaganiami życia duchowego. To ta 
cnota pozwala mi zdobyć i cieszyć się wolno-
ścią ducha i wzrostu miłości, pozwala unikać 
odchyleń od właściwej drogi, powodowanych 
przyciąganiem rzeczy materialnych. Po-
wstrzymuje mnie ono od nieuporządkowane-
go zamiłowania od przyjemności, która nęci i 
łatwo skłania do przekraczania dozwolonych 
granic.  Św. Paweł życie ciała i ducha ukazuje 
jako dwie przeciwstawne sobie alternatywy 

życia chrześcijańskiego: „Ci, którzy żyją we-
dług ciała, dążą do tego, czego chce ciało, ci 
zaś,  którzy żyją według Ducha—do tego, cze-
go chce Duch. Dążność bowiem ciała prowa-
dzi do śmierci, dążność zaś Ducha—do życia i 
pokoju. A to dlatego, że dążność ciała wroga 
jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem 
Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego 
zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu 
podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie 
według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko 
Duch Boży w was mieszka …. Jeżeli będziecie 
żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeśli zaś 
przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie po-
pędy ciała  - będziecie żyli” (Rz 8, 5 13).  
Nie każda przyjemność zmysłowa jest niedo-
bra. Staje się nią tylko wtedy, gdy jest sprze-
cza z prawem Bożym lub prowadzi do zapo-

mnienia o celu ostatecznym. Istnieją godziwe 
i niegrzeszne przyjemności zmysłowe, które 
można pogodzić ze służbą Bogu, pod warun-
kiem jednak, że nie przywiązujemy do nich 
serca. Mąż i ojciec rodziny, który oddając się 
swoim upodobaniom (samym w sobie do-
brym) więcej czasu spędza oglądając mecze 
niż zajmując się rodziną przekracza granice, 
czyni to również żona, czy dziecko oddając 
się pod władzę internetu zapominając o obo-
wiązkach wobec swoich bliskich (bardzie ko-
chamy przyjemność niż naszych bliskich). 

Umiarkowanie wskazuje  mi również 
na wartość jaką jest odpoczynek. 
Troszczy się o to by odpoczynek był 
godziwy i zdrowy (a nie abym musiał 
odpocząć po odpoczynku….). Żeby 
był proporcjonalny do poniesionych 

trudów i obiektywnych potrzeb (nie stanowił 
pretekstu do zaniechania pracy i oddania się 
rozleniwionemu próżniactwu) żeby był po-
dejmowany w dobrym celu. Do przyjemności 
zmysłowych, które w szczególny sposób wy-
wierają wpływ na człowieka, należy zaliczyć 
te, które towarzyszą naturalnym funkcjom, z 
konieczności związanym z zachowanie życia. 
Dlatego św. Tomasz uważa umiarkowanie w 
jedzeniu i piciu oraz czystość za części skła-
dowe, czyli główne odmiany cnoty umiarko-
wania—nad nimi nie chcę się dzisiaj zatrzy-
mywać  nadmienię tylko, że św. Paweł zachę-
ca, aby ze spożywania pokarmów i napojów 
(ale i zapewne innych przyjemności) nie czy-
nić niemal aktu kultu: „przeto  czy jecie, czy 
pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, 
wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 

10,31). 
Jeśli dzisiaj brakuje nam porządku moral-
nego, ładu społecznego, kultury osobistej—
to zapewne dlatego, że brakuje nam dyscy-
pliny i „ kinder sztuby”, czyli uczenia siebie 
i dzieci wstrzemięźliwości, pokonywania 
własnych pragnień dla dobra innych. Bez  
wstrzemięźliwości stajemy się „rozpasani”, 
nieopanowani, „dzicy”, przemieniamy się w 
egoistów, którzy spełnianie  pragnień biorą 
za szczęście,  miłość sprowadzają do zaspo-
kajania ich oczekiwań, a konsekwencje ta-
kiego stanu rzeczy za niesprawiedliwe kole-
je ich życiowych losów….  

Wstrzemięźliwość 
Opr. Ks. G. Krzyk 

Rys. Manuela Górecka 

Od jutra  

Się odchudzam 
Będę jadł wyłącz-
nie jeden posiłek  
dziennie 

Zacznę go rano … 

a skończę wieczo-
rem ... 
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„Gdy (Jezus z uczniami) przyszli do 

tłumu, podszedł do Niego pewien człowiek i 
padając przed Nim na kolana, prosił: «Panie, 
zlituj się nad moim synem! Jest epileptykiem 
i bardzo cierpi; bo często wpada w ogień, a 
często w wodę. Przyprowadziłem go do Two-
ich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić». Na 
to Jezus odrzekł: «O plemię niewierne i 
przewrotne! Jak długo jeszcze mam być z 
wami; jak długo mam was cierpieć? Przypro-
wadźcie Mi go tutaj!» Jezus rozkazał mu su-
rowo, i zły duch opuścił go. Od owej pory 
chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie 

zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali: 
«Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić?» 
On zaś im rzekł: «Z powodu małej wiary wa-
szej. Bo zaprawdę, powiadam wam: Jeśli bę-
dziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, po-
wiecie tej górze: "Przesuń się stąd tam!", a 
przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie 
dla was. Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzu-
ca się tylko modlitwą i postem”. (Mt 17) 

Ta scena opisana przez ewangelistę 
Mateusza w 17 rozdziale jego Ewangelii uka-
zuje uzdrowienie epileptyka. Nie jest to 
chwila chwały dla uczniów, ale raczej wyrzu-
tu małej wiary, która nie pozwalała im doko-
nać cudu uzdrowienia chorego chłopca. 
Chrystus jednak dodaje, że ten rodzaj złych 
duchów wyrzuca się modlitwą i postem. W 
prostym toku wynikania można orzec, że na-
sza wiara, a właściwie jej siła (wielkość) zale-
ży w dużej mierze od modlitwy i postu. Jeżeli 
wiara, to i miłość. A jak my rozumiemy post? 
Dla większości z nas post kojarzy się ze 
wstrzemięźliwością od pokarmów mięsnych 
(pojawiają się czasami zdania że tylko w 
pierwszy piątek miesiąca, niestety nie wiem, 
gdzie taka opinia ma swe źródło) w każdy 
piątek (chyba że w tym dniu przypada litur-
giczna uroczystość), z Wielkim Postem oraz z 
Środą Popielcową i Wielkim Piątkiem, kiedy 
w tych dwóch ostatnich przypadkach obo-

wiązuje nas post ilościowy i jakościowy. Czy 
jest to duże wyrzeczenie dla wierzącego kato-
lika, czy też małe – każda odpowiedź będzie 
subiektywna. Dlaczego? W czasach kartek na 
mięso (mam nadzieję, że jeszcze je pamięta-
my) każda gospodyni cieszyła się w piątek, 
bo nie musiała się martwić, co poda rodzinie 
na stół. A dzisiaj, jakie wyrzeczenie będzie 
miał w piątek „jarosz”, który mięsa nie je 
wcale? W praktyce, prawnie będzie wypełniał 
„piątkowy post” w sposób doskonały. Ale czy 
to jest istotą wstrzemięźliwości i postu? Po-
dobnie wierzący bardzo licznie rozpoczynają 

Wielki Post od obrzędu 
posypania głowy popio-
łem, lecz jak to przekła-
da się na kolejne 40. 
dni? Łatwo popaść w 
paradoks i zamienić 
post na mało albo wcale 

niezrozumiały, prawie magiczny ryt lub rytu-
ał, na kurację odchudzającą lub odmładzają-
cą. To jednak z postem nie ma nic wspólne-
go. Są i tacy, którzy sygnalizują, że dzisiaj 
niejedzenie mięsa nie jest żadnym wyrzecze-
niem. Kiedyś tak, bo mięso było tylko na sto-
łach bogaczy i w ten jeden dzień (piątek) 
mieli zrównać swe posiłki z ludźmi biedny-
mi. Gdyby post polegał na wstrzymaniu się 
od picia kawy i jedzeniu słodyczy, to byłoby 
wyrzeczenie o wiele realniejsze na dzisiejsze 
czasy. W tych zróżnicowanych opiniach moż-
na się czasami pogubić. Kościół chce od nas 
byśmy powstrzymali się od jedzenia mięsa 
jeden dzień w tygodniu (w każdy piątek), by-
śmy także ilościowo (trzy posiłki, w tym je-
den do syta) i jakościowo (bez mięsa) pościli 
w Środę Popielcową i Wielki Piątek oraz aby-
śmy poprzez Wielki Post umacniali naszą 
wiarę i przeżyli nawrócenie. Ale istota postu 
zawiera się w motywacji, czyli w tym, byśmy 
to uczynili z miłości do Pana Jezusa. On z 
miłości do człowieka umarł na krzyżu. Jeżeli 
każdy z nas jest przekonany o tym, że kocha 
Boga, to wstrzemięźliwość i post niech będą 
życiowym, praktycznym wyrazem tej miłości. 
W życiu nie chodzi o słowne deklaracje ale o 
czyny miłości.  

O poście słów kilka 
 Ks. Proboszcz 
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    Tak jak grzech niszczy nie tylko tego Tak jak grzech niszczy nie tylko tego Tak jak grzech niszczy nie tylko tego Tak jak grzech niszczy nie tylko tego 
kto go popełnia, tak wychodzenie z niego ma kto go popełnia, tak wychodzenie z niego ma kto go popełnia, tak wychodzenie z niego ma kto go popełnia, tak wychodzenie z niego ma 
charakter społeczny. Oto wspólnota która w charakter społeczny. Oto wspólnota która w charakter społeczny. Oto wspólnota która w charakter społeczny. Oto wspólnota która w 
tym pomaga.tym pomaga.tym pomaga.tym pomaga.    
----    Co to jest AA?Co to jest AA?Co to jest AA?Co to jest AA?    
Rozwijając skrót, jak każdy jest w stanie się 
domyślić, AA to Anonimowi Alkoholicy. Ano-
nimowi dlatego że na spotkaniach przedsta-
wiają się imieniem, pseudonimem ale nie po-
dają nazwisk. To wspólnota mężczyzn i ko-
biet uzależnionych od alkoholu. W tej grupie 
osoby borykające się z problemem alkoholi-
zmu wspierają się nawzajem. Jest to grupa 
zamknięta. Na jej spotkania najczęściej mogą 
przychodzić tylko alkoholicy. W ostatni 

czwartek miesiąca jest miting otwarty, na 
który może przyjść każdy. W spotkaniach nie 
uczestniczą terapeuci. Mówi się, że alkoholi-
kowi może pomóc tylko drugi alkoholik. I w 
ten sposób działa AA. Pomagają sobie dzieląc 
się doświadczeniami analizując swoje życie, 
swoje problemy. Alkoholizm to bardzo po-
ważna choroba XXI w. z którą trzeba wal-
czyć. I na tym opiera się działalność AA. 
----    Czym różni się AA od Klubu Trzeźwości, bo Czym różni się AA od Klubu Trzeźwości, bo Czym różni się AA od Klubu Trzeźwości, bo Czym różni się AA od Klubu Trzeźwości, bo 
większość osób wrzuca to do jednego worka.większość osób wrzuca to do jednego worka.większość osób wrzuca to do jednego worka.większość osób wrzuca to do jednego worka.    
Klub Trzeźwości to zupełnie coś innego niż 
AA. Do klubu może przyjść każdy, tak samo 
jak do zwykłych pubów czy barów, z tą różni-
cą że tu nie ma alkoholu. Ludzie przychodzą 
np. napić się kawy i mogą w tym czasie roz-
mawiać dzielić się swoimi doświadczeniami. 
Przede wszystkim jednak klub jest dla ludzi 
uzależnionych i ich rodzin. To takie bezpiecz-
ne miejsce gdzie nikt nie poczęstuje alkoho-
lem. Pokazujemy że jest inny sposób spędza-
nia czasu, inny sposób na problemy niż cho-
dzenie z kolegami na piwo. W klubie staramy 
się pomagać organizując wiele przedsięwzięć 
takich jak zabawy, wyjazdy. Po to, żeby ludzie 
uczyli się żyć normalnie bez alkoholu, aby zo-
baczyli że to jest możliwe i nic się przez to nie 
traci.  
----    W jaki sposób AA realizuje zamierzone ce-W jaki sposób AA realizuje zamierzone ce-W jaki sposób AA realizuje zamierzone ce-W jaki sposób AA realizuje zamierzone ce-
le?le?le?le?    
Żaden alkoholik nie pomoże sobie sam. Po to 
są właśnie mitingi. Wstaje opowiadam o swo-
im życiu, mój kolega wstaje, opowiada o swo-

im życiu, człowiek, którego nie znam, wstaje 
opowiada o swoim życiu. Spotkania są po to, 
aby pomóc sobie nawzajem. Ludzie przycho-
dzą, bo nie są w stanie sobie pomóc w swoim 
własnym środowisku.  
----    W jaki sposób ludzie trafiają do tej wspól-W jaki sposób ludzie trafiają do tej wspól-W jaki sposób ludzie trafiają do tej wspól-W jaki sposób ludzie trafiają do tej wspól-
noty? noty? noty? noty?     
Ludzie którzy przychodzą to osoby, które już 
zauważyły, że mają problem a piciem. Jednak 
w wielu przypadkach trzeba ich uświadamiać 
jak wielki wpływ ma alkohol na ich życie. Ni-
kogo nie można zmusić do chodzenia na mi-
tingi, bo żeby zmienić swoje postępowanie i 
niemal całe życie trzeba naprawdę chcieć. 
Większość ludzi bagatelizuje tą sprawę, bo 

alkoholik kojarzy im się z osobą brudną leżą-
cą w rowie, pijaną przez 7 dni w tygodniu, a 
to nie prawda. Problem alkoholizmu może 
dotyczyć osoby która pije tylko przez week-
end. Alkoholikiem może być osoba która ni-
gdy w życiu nie była pijana, ale mimo wszyst-
ko nie może odmówić sobie tej małej ilości 
alkoholu dziennie.  
----    Jak można pomóc alkoholikowi wytrwać w Jak można pomóc alkoholikowi wytrwać w Jak można pomóc alkoholikowi wytrwać w Jak można pomóc alkoholikowi wytrwać w 
trzeźwości?trzeźwości?trzeźwości?trzeźwości?    
To bardzo trudne zadanie ponieważ często 
pod wpływem różnych czynników zdarzają 
się tak zwane nawroty. Dlatego terapia jest 
niezbędna. Bez niej osoba uzależniona nie 
będzie w stanie zorientować się, że problem 
zaczyna do niej wracać. Jeśli nie otrzyma od-
powiedniej pomocy, nawet po 20 latach mo-
że wrócić do nałogu. AA jako grupa wsparcia 
jest nie tylko po to aby wyjść z nałogu ale tak-
że po to aby wytrwać w trzeźwości i już nigdy 
po Tyn alkohol nie sięgać. 
----    Jak wyglądają dokładnie spotkania AA?Jak wyglądają dokładnie spotkania AA?Jak wyglądają dokładnie spotkania AA?Jak wyglądają dokładnie spotkania AA?    
Mitingi są prowadzone według 12 kroków, 
które są kolejno przez każdy miesiąc przera-
biane i omawiane. Na każdym spotkaniu są 
poruszane różne tematy, na które można się 
wypowiadać, mówiąc o sobie i o swoich do-
świadczeniach. Nie wolno natomiast komen-
tować czy oceniać innych ludzi. Z mitingu 
można wynieść bardzo wiele. Każdy uczy się 
tyle ile chce. Trzeba podejść do tego z otwar-
tym umysłem i sercem. Po prostu trzeba 
chcieć.  ----    dziękuję za udzielony wywiad.dziękuję za udzielony wywiad.dziękuję za udzielony wywiad.dziękuję za udzielony wywiad. 

Z przedstawicielką KT rozmawia Marta Olszewska 
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    Zapytaliśmy jedną z rodzin naszej pa-Zapytaliśmy jedną z rodzin naszej pa-Zapytaliśmy jedną z rodzin naszej pa-Zapytaliśmy jedną z rodzin naszej pa-
rafii, czy da się powstrzymać od posiadania rafii, czy da się powstrzymać od posiadania rafii, czy da się powstrzymać od posiadania rafii, czy da się powstrzymać od posiadania 
telewizora i oglądania telewizji. Oto ich od-telewizora i oglądania telewizji. Oto ich od-telewizora i oglądania telewizji. Oto ich od-telewizora i oglądania telewizji. Oto ich od-
powiedź.powiedź.powiedź.powiedź.    
Decyzję o tym, że nie będzie w naszym domu 
telewizora podjęliśmy przed ślubem. Począt-
kowo nasi rodzice chcieli nam dać jeden ze 
swoich, ale trwaliśmy przy decyzji. Już wte-
dy, szesnaście lat temu zauważyliśmy, że 
ilość wartościowych programów i filmów sta-
je się znikoma, przytłacza ilość reklam. Za-
nim pojawiły się dzieci bywaliśmy bardzo 
często w kinie, wybieraliśmy wartościowe fil-
my dzięki recenzjom w tematycznych czaso-
pismach. Mieliśmy czas na rozmowy, space-
ry, wspólne prace. Po pojawieniu się dzieci 

wyjścia do kina zostały ograniczone - wtedy 
chętnie korzystaliśmy z wypożyczalni i oglą-
daliśmy filmy korzystając z komputera. Nie 
odczuwaliśmy więc braku kontaktu z dobrym 
filmem. Wybieraliśmy sami co ogląda-
my i przede wszyst-
kim kiedy - gdyż te-
lewizja oprócz te-
go, że jest złodzie-
jem czasu, to 
przede wszystkim 
ogranicza wolność 
- wymusza dosto-
sowanie organiza-
cji dnia do czasu 
emitowanych pro-
gramów czy fil-
mów i tak często 
przerywanych jeszcze rekla-
mami. Irytują nas wtedy 
wszyscy i wszystko, co nie po-
zwala na czas zasiąść przed tele-
wizorem. Natomiast zarywanie nocy powo-
dujące niewyspanie sprawia, że na drugi 
dzień często jesteśmy poddenerwowani i bra-
kuje nam cierpliwości dla spraw zawodowych 
i rodzinnych. Spostrzeżenia te mogliśmy 

uczynić dzięki ofiarowanej nam kiedyś pod 
choinkę karcie telewizyjnej umożliwiającej 
oglądanie programów telewizyjnych dzięki 
komputerowi. Przez pewien czas funkcjono-
wała u nas w domu - włączenie telewizji nie 
było tak proste jak naciśnięcie pilota, a poza 
tym komputer z powodu wykonywanych 
przez nas zawodów często był zajęty. Jednak 
zrezygnowaliśmy nawet z tej możliwości ko-
rzystania z telewizji. Niemniej lubimy oglą-
dać wybierane przez siebie filmy, bajki czy 
programy dla dzieci dostępne w internecie.  
Dzięki nieposiadaniu telewizora jesteśmy 
bardziej dla siebie w tym i tak zabieganym 
życiu: mamy czas na wspólną pracę, naukę, 
spacery rozmowy, gry planszowe i rodzinne, 
książki - samodzielnie i wspólnie czytane. 

Mamy zwyczaj codziennego czytania wieczo-
rem dzieciom przed snem; dzięki temu miały 
możliwość zapoznania się z klasyką literatury 
polskiej i światowej - to tak nasza 
„dobranocka”. Cała trójka naszych dzieci fa-
scynuje się książkami - córki (13 i 9 lat) dużo 

czytają samodzielnie, a  pięcioletni 
syn  nie wyobraża sobie pójść spać 
bez przeczytania mu bajki.  
Decydując się na nieposiadanie tele-
wizora myśleliśmy, że gdy dzieci 
podrosną to kupimy, by nie czuły się 
w szkole gorsze czy wyśmiewane. 

Jednak nie było nacisków 
z ich strony. Teraz 
na pytanie: czy 
trudno jest nie 
mieć telewizora, 
córki chórem od-
powiedziały: NIE! 
Stwierdziły, że w 
szkole co prawda 

dziwią się, ze nie posiadamy telewizora, ale 
nie są z tego powodu wyśmiewane czy wyty-
kane palcami. Kiedy poproszono nas o napi-
sanie tego tekstu, zapytaliśmy przy obiedzie 
dzieci, czy chciałyby mieć telewizor. Córki 

Czy da się żyć bez telewizora? 
Iza i Paweł, Daria, Ula, Maciek 
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stwierdziły, że nie potrzebują - wygłaszały 
przy tym mądre uzasadnienia, z których sko-
rzystaliśmy w powyższym tekście, tylko nasz 
pięcioletni syn wyrażał chęć zakupu. Więc na 
potrzeby tego artykułu namalował swój wy-
marzony telewizor.    Iza i Paweł 
 
 Niektórzy ludzie nie wyobrażają sobie 
życia bez telewizora, a jednak ten sprzęt nie 
jest wcale potrzebny. Zamiast siedzenia cały-
mi godzinami przed telewizorem, oglądania 
byle czego, można na przykład wyjść na spa-
cer, porozmawiać z rodzicami lub rodzeń-
stwem, odwiedzić przyjaciół, zająć się swoim 
hobby, uprawiać sport. Jest wiele możliwo-
ści, więc dlaczego mamy ich nie wykorzy-

stać?                                           Daria, lat 13 
  
Czasami zastanawiam się, dlaczego moje ko-
leżanki dziwią się jak można żyć bez telewi-
zora. Dla mnie to jest proste. Zamiast sie-
dzieć przed telewizorem i oglądać głupoty (z 
czego połowa to reklamy) można spędzić 
czas z rodziną np. grając w gry planszowe, 
czytając książki, wychodząc na dwór lub 
uprawiając sport. Poza tym telewizor jest zło-
dziejem czasu, a czasami tego czasu mamy za 
mało. Myślę, że gdybyśmy mieli telewizor i 
tak bym go nie oglądała.             Ula, 9 lat 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka zwana też 
Dziełem Niepokalanej, Matki Kościoła jest 
maryjnym ruchem, który stoi zdecydowanie 
na stanowisku całkowitej 
abstynencji od alkoholu. 
Krucjata zrzesza w swoich 
szeregach tylko całkowi-
tych abstynentów 
i zmierza do tego, aby jak 
najwięcej ludzi w imię 
miłości do Niepokalanej nakłonić do decyzji 
całkowitej abstynencji od alkoholu. Jest to 
program zainicjowany przez kapłana naszej 
diecezji, Sługę Bożego ks. Franciszka Blach-
nickiego i Ruch Światło. Dzieło zostało ogło-
szone w Nowym Targu w obecności papieża 
Jana Pawła II 8 czerwca 1979 roku. Przez 
abstynencję Krucjata Wyzwolenia Człowieka 
rozumie całkowite i dobrowolne wyrzeczenie 
się alkoholu, jako napoju - pod wszelka po-
stacią i we wszelkiej ilości. Definicja ta nie 
obejmuje używania alkoholu w innym cha-
rakterze np. jako lekarstwa (jeśli alkohol wy-
stępuje jako składnik prawdziwego lekar-
stwa) lub w celach liturgicznych. Również 
spożywanie alkoholu w potrawach np. w tor-
tach) lub w cukierkach zasadniczo nie pod-
pada pod pojęcie abstynencji KWC propagu-
je dobrowolną abstynencję z motywów nad-
przyrodzonych i społecznych głównie dlate-
go, że uważa ja za skuteczny środek do osią-
gnięcia celu, jakim jest zwalczanie społecznej 
klęski alkoholizmu. Abstynencja w Krucjacie 

Wyzwolenia Człowieka ma przede wszystkim 
wartość nadprzyrodzoną, jako akt ekspiacji, 
wynagrodzenia za grzechy pijaństwa. Absty-

nencja ma również ogrom-
ną wartość praktyczną w 
walce z alkoholizmem, jako 
środek niezbędny do rato-
wania alkoholików i środek 
skutecznie godzący w przy-
czyny alkoholizmu. Absty-

nencja godzi skutecznie w przyczyny alkoho-
lizmu a zwłaszcza w zwyczaje alkoholowe, 
które powszechnie panują w życiu towarzy-
skim i w łączący się z nimi towarzyski przy-
mus picia. Czyn abstynencji wyzwala: - od 
względu ludzkiego, który często paraliżuje 
wolne postępowanie człowieka; - od bez-
myślności; człowiek poddający się naciskom, 
sloganom, zwyczajom, nie jest wolny; wol-
nym jest wtedy, gdy wybiera rozumnie; - od 
zależności od alkoholu; częste używanie al-
koholu prowadzi bowiem do zaburzenia 
zdolności decyzji. Alkoholicy nie są ludźmi 
wolnymi. Tylko abstynencja daje pełną gwa-
rancję zabezpieczenia się przed takim uzależ-
nieniem; - od przymusu, który prowadzi lu-
dzi do postawy określanej często słowem 
"musiałem". Patronem krucjaty jest św. 
Maksymilian Maria Kolbe oraz bł. Ks. Jerzy 
Popiełuszko, zaś hymnem Krucjaty jest pieśń 
„Serce wielkie nam daj”.  
Na podstawie Abstynenckiego „Credo” KWC 
– ks. Franciszek Blachnicki 

KWC? 
Opr. Dorian Figołuszka 
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 Czy Bóg potrzebuje naszych postów? 
Czy nasze umartwienia w jakikolwiek sposób 
przymnażają chwały Bogu? Nie, ponieważ 
Bóg jako Stwórca wszechświata panuje nad 
nim w całości i nie ma niczego na świecie co 
nie należałoby do Niego. Możemy zatem 
rzec, że posty są niepotrzebne. Jednakże z 
drugiej strony, po co dziękujemy naszym bli-
skim za wyświadczone nam dobro? Dlaczego 
wydajemy krocie na prezenty i podarunki 
wręczane z powodu wielu różnych okazji? 

Odpowiedź jest prosta – z wdzięczności, a 
dokładniej z miłości. Właśnie, z miłości. A 
czy ja kocham Pana Boga? Czy jestem mu 
wdzięczny za wszystko czym mnie obdaro-
wał, za życie, za zdrowie, za rodzinę, za 
współmałżonka, dzieci, za każdą dobrą chwi-
lę w życiu… ? W tym miejscu każdy mógłby 
dodać swoje powody do wdzięczności. Może-
my również dołożyć jeden, wspólny dla nas 
wszystkich, a tym samym największy dar jaki 

otrzymaliśmy od Boga – zbawienie. Nie trze-
ba się długo zastanawiać, by dojść do wnio-
sku, że wypadałoby, tak po ludzku rozumując 
podziękować Bogu za to wszystko. Ale jak to 
uczynić, co podarować Stwórcy Świata, skoro 
to wszystko jest Jego? Ofiarując siebie same-
go. A najpełniejszym wyrazem oddania sie-
bie, oddania części swojego życia jest właśnie 
post. Bowiem poszcząc oddaję swój czas, kie-
dy rezygnuję z hucznych zabaw. Poszcząc od-
daję prawo do rozrywki, do życia według 

swoich upodobań, od-
daję Bogu część wolno-
ści, którą od Niego sa-
mego otrzymałem. A 
czy to nie jest wyrazem 
miłości – poświęcić 

część siebie? Tego właśnie oczekuje od nas 
Ojciec. Zapewnia nas o tym na kartach Pisma 
Świętego słowami: „Miłości pragnę, nie 
krwawej ofiary!” Odważmy się pościć, od-
ważmy się ofiarować Bogu prezent, w ra-
mach podziękowania za to, że nas tak cudow-
nie stworzył. Nie z obowiązku, nie dlatego że 
tak wypada, że tak każe Kościół. Uczyńmy to 
z miłości! 

Miłości pragnę, nie krwawej ofiary 

Krzysztof Jarczok 

Do konkursu na śląski kołocz w 
czasie festynu parafialnego przy-
stąpiło siedem gospodyń. Jak na 
pierwszą edycję, to wynik tak bar-
dzo dobry jak same kołocze. Od-
wagi, śmiałości, zaangażowania i 
świetnych wypieków gratulujemy 
wszystkim uczestniczkom konkur-
su: Pani Anieli Szmajduch, Pani 
Danucie Orszulik, Pani Leokadii 
Dudzik, Pani Teresie Bąk, Pani 
Krystynie Brzoza, Pani Oldze, Sze-
fowej KGW oraz zwyciężczyni 
konkursu Pani Halinie Gorywoda.  

OOOOTOTOTOTO    PRZEPISPRZEPISPRZEPISPRZEPIS    PPPPANIANIANIANI    HHHHALINYALINYALINYALINY    GGGGORYWODAORYWODAORYWODAORYWODA        
NANANANA    NAJLEPSZYNAJLEPSZYNAJLEPSZYNAJLEPSZY    DOMOWYDOMOWYDOMOWYDOMOWY    ŚLĄSKIŚLĄSKIŚLĄSKIŚLĄSKI    KOŁOCZKOŁOCZKOŁOCZKOŁOCZ::::    

Składniki na ciasto: Składniki na ciasto: Składniki na ciasto: Składniki na ciasto: 1 kg mąki, 30 dkg maki, 25 dkg 
masła, 2-4 żółtka, 10 dkg drożdży, 1 łyżka soli, ½ litra 
mleka. 
Składniki na ser: Składniki na ser: Składniki na ser: Składniki na ser: 2 kg twarogu mielonego, 0,5 kg cu-
kru, ½ kg masła (zrumienić), 3 jajka, 3 żółtko, 4 łyżki 
grysiku, skórka z cytryny otarta, cukier waniliowy. 
Składniki na mak: Składniki na mak: Składniki na mak: Składniki na mak: 1 kg mielonego maku, 0,5 kg cukru, 
1 kostka zrumienionego masła, 4 – 6 białek z jaj, tro-
chę bułki tartej. 
Przepis: Przepis: Przepis: Przepis: Mleko lekko podgrzać, dodać drożdże, dodać 
żółtko, roztrzepać, dodać cukier, mąkę i roztopione 
letnie masło. Wyrobić ciasto i pozostawić do wyro-
śnięcia.    ŻYCZYMY SMACZNEGO!ŻYCZYMY SMACZNEGO!ŻYCZYMY SMACZNEGO!ŻYCZYMY SMACZNEGO! 

NASZ ŚLĄSKI KOŁOCZNASZ ŚLĄSKI KOŁOCZNASZ ŚLĄSKI KOŁOCZNASZ ŚLĄSKI KOŁOCZ    
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Dla dzieciDla dzieciDla dzieciDla dzieci    

Zakradłem się  ostatnio do redakcji i poczyta-
łem sobie,  różne takie rzeczy o wstrzemięźli-
wości. Też mi coś. Ja to dopiero będę mistrzem 
wstrzemięźliwości, jak tylko zechcę. Nikt nie 
będzie ode mnie lepszy w umartwieniach i po-
stach. Dostanę tytuł Wstrzęmiężacza Roku. Po-
stanowiłem sobie  i już. Nie jestem takim mię-
czakiem, jak ten obżartuch Krecik. Brzuchol 
mu niedługo pęknie. Bo on niby sobie postano-
wił, że codziennie gdy będzie miał ochotę na 

coś przyjemnego dla siebie, będzie zamiast tego robił coś mi-
łego dla innych. Też coś! A ja co? Zawiązałem sobie mój pięk-

ny pyszczek i nie jem i nie piję. Nic! Zupełnie! A co! 
Jak post to post. No i kto jest najlepszy?! Ale to jesz-
cze nic. Sam post od jedzenia nie wystarczy. Musia-
łem wymyślić coś jeszcze. Patrzcie i podziwiajcie.  W 
nocy zamiast spać, związuje sobie nogi i zwisam gło-
wą w dół. I co!!! Szczena opadła! Podziwiajcie mi-
strzunia! O rety! Zawsze to samo! Znowu źle. Ze-
mdlałem. Musieli mnie cucić i tata strasznie na 
mnie nakrzyczał,  że niby jestem dziecinny, niemą-
dry i takie tam. A ja myślałem, że będą mnie podzi-
wiali...    Osiołek OfiarkaOsiołek OfiarkaOsiołek OfiarkaOsiołek Ofiarka    

M Ł O T E K N P R O M 

A Ó J R L O E F L A K 

P D S Ą Z T O W A R Y 

K Ź P B O S M I S K A 

R A K K M S T L K T O 

O N A A I Ł Ą K A M W 

P A R A S O L K B I O 

K L T Ł T Ń K R U K R 

A O Y W R O T A K O E 

Ś T Ć S Z A T N I A K 

LASKALASKALASKALASKA    

TOWARTOWARTOWARTOWAR    

ŁĄKAŁĄKAŁĄKAŁĄKA    

TRĄBKATRĄBKATRĄBKATRĄBKA    

FLAKFLAKFLAKFLAK    

KRUKKRUKKRUKKRUK    

MISKAMISKAMISKAMISKA    

WILKWILKWILKWILK    

KROPKAKROPKAKROPKAKROPKA    

ŁÓDŹŁÓDŹŁÓDŹŁÓDŹ    

PROMPROMPROMPROM    

MŁOTEKMŁOTEKMŁOTEKMŁOTEK    

MISTRZMISTRZMISTRZMISTRZ    

PARASOLPARASOLPARASOLPARASOL    

WOREKWOREKWOREKWOREK    

KARTYKARTYKARTYKARTY    

WROTAWROTAWROTAWROTA    

KOTKOTKOTKOT    

BUKBUKBUKBUK    

KRANKRANKRANKRAN    

SZATNIASZATNIASZATNIASZATNIA    

SŁOŃSŁOŃSŁOŃSŁOŃ    

NALOTNALOTNALOTNALOT    

RAKRAKRAKRAK    
No i znów nasz Osiołek ma problem. Jeśli chcesz mu 
pomóc i wytłumaczyć co jest najważniejsze w poście i 
zauważyć, że Krecik jest całkiem mądry to rozwiąż za-
danie. Hasło jakie otrzymasz będzie podpowiedzią dla 
Osiołka. Musisz wykreślić z rozsypanki wszystkie wyra-
zy z ramek obok. (Niektóre literki mogą należeć więk-
szej ilości słów). Pozostanie Ci trochę literek i właśnie 
one czytane kolejno rzędami poziomymi utworzą po-
szukiwane hasło. Rozwiązanie prześlij na adres  
krecikpolarny@gmail.com 
A nagrodę za rozwiązanie z  poprzedniego numeru 
otrzymują Magda Stylok  i Wiktoria Wykner. Można je 
odebrać 10 sierpnia na Mszy św. o godz. 11.00.  
Gratulujemy 



ODPUST KU CZCIODPUST KU CZCIODPUST KU CZCIODPUST KU CZCI    

Kaznodzieja odpustowy 
 Ks.  FRANCISZEK KOENIG 


