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Maryja zachowywała wszystkie te sprawy—
mówi się w dzisiejszym czytaniu , to ważny 
krok w wierze: zachowywać to, co przeżyli-
śmy z Bogiem, co zostało nam podarowane. 
Sakrament chrztu, doświadczenie obecności 
Boga w Eucharystii, w modlitwie i w codzien-
nym życiu. Zachowywać znaczy, że to wszyst-
ko, co z Bogiem, nie powinno się jakoś roz-

mydlić, ulotnić czy roz-
płynąć w powinnościach 
i obowiązkach. Ewange-
lista miał na myśli, że to, 
co się zachowuje w ser-
cu wywiera wpływ na 

życie, staje się jego centrum, które porządku-
je wszystkie inne sprawy. W tym przypad-
ku—to doświadczenie obecności Boga.  Co 
więcej wiara nie oznacza wyparcia się rozu-
mu, autentyczna wiara nie chce być ślepa. 
Taka wiara wie, że rozum jest darem Bożym i 
że jesteśmy nie tylko zaproszeni, lecz także 
wezwani, byśmy z niego korzystali.  

 Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecię-

ciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. 

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w 

swoim sercu.   Łk 2,16-21  

Przyszedł do swo-
jej własności, ale 
nie pozwalamy Mu 
dojść  do słowa ... 
w naszych rozmo-
wach i w naszym 
milczeniu, w na-
szej pracy i w na-
szym czasie wol-
nym, w naszym 
śmiechu i w na-

szym płaczu. To Słowo, które stało się 

ciałem zwykle nie ma nic do gadania w 
naszych codziennych sprawach. Jest za-
głuszone tysiącem innych słów... 

 A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwa-

łę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.  J 1, 1-18 

Trzech Króli w jednej partii szachów. 
To niemożliwe, tak się nie da, a jednak! Boże 
Narodzenia unieważnia tradycyjne reguły 
gry. Niebo zstępuje na ziemię, szachownicę. 

W jej centrum leży Dziecina, a potężne po-
stacie tego świata zginają przed nią kolana. 
Radosną wieść o tym najpierw głosi się pa-
sterzom, postaciom niewiele znaczącym, po-
dobnym do pionków w zwykłej grze w sza-
chy. Walka jeden przeciw drugiemu zmienia 
się we wspólnotę, w której liczy się zasada 
jeden z drugim albo 
jeden za drugiego. 
Nikomu nie grozi 
szach, nie ma żadne-
go mata. 

 A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i 

zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się 

uradowali.  Mt 2, 1-12 

UROCZYSTOŚĆ  

OBJAWIENIA  

PAŃSKIEGO 
6 stycznia 2016 r. 

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ  

BOŻEJ RODZICIELKI 
1 stycznia 2016 r.  

II NIEDZIELA  

PO NARODZENIU  

PAŃSKIM 
3 stycznia 2016 r. 
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 Otworzyło się niebo i Duch Świę-

ty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej 

niby gołębica, a z nieba odezwał się 

głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w 

Tobie mam upodobanie Łk 3, 15 – 16. 
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Łukasz pyta: Kim jest Jezus? Jego odpowiedź 
w opowiadaniu o chrzcie w wodach Jordanu 
jest pełna napięcia: Jezus dał się ochrzcić 
„wraz z całym ludem", to znaczy wraz z tymi 
wszystkimi, którzy byli mali, pozbawieni 
wszelkich praw, którzy przestali już ufać reli-
gijnym dostojnikom i świeckim władcom. 
Wraz z nimi dał się ochrzcić Jezus. Ale tylko 
nad Nim i dla Niego otwiera się niebo. Wszy-
scy mogą zobaczyć i usłyszeć, jak Bóg po-
twierdza Go, jako swego Syna. 

NIEDZIELA 
CHRZTU  

PAŃSKIEGO 
10 stycznia 2016 r. 

Mamy świadomość, że jako uczniowie Jezusa 
nigdy nie jesteśmy w stanie dorównać Mi-
strzowi w tym, co mógł i co uczynił dla in-
nych. Czujemy się jednak zaproszeni, żeby iść 
z Nim i w Jego Imieniu. I by tak jak On, choć 
na naszą miarę, nieść dobrą nowinę ubogim 
na ciele i duszy, więzionym, niewidomym, 
zrozpaczonym i obarczonym winą. I mamy uf-
ność, że to, co już jest dobrego, i to, co dobre-
go robimy, nawet jeśli jest tak małe jak ziarno 
gorczycy, jest  zaczynem królestwa Bożego.  

 Zwinąwszy księgę oddał słudze i 

usiadł, a oczy wszystkich w synagodze 

były w Nim utkwione. Począł więc mó-

wić do nich: Dziś spełniły się te słowa 

Pisma, któreście słyszeli .  

Łk 1, 1 – 4; 4, 14 – 21  

III NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

17 stycznia 2016 r. 

II NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

24 stycznia 2016 r. 

IV NIEDZIELA  
 ZWYKŁA 

31 stycznia 2016 r. 

 Na te słowa wszyscy w synago-

dze unieśli się gniewem. Porwali Go 

z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wy-

prowadzili aż na stok góry, na której 

ich miasto było zbudowane, aby Go 

strącić. On jednak przeszedłszy po-

śród nich oddalił się. Łk 4, 21 –  30. 
 Stało zaś tam sześć stągwi ka-

miennych przeznaczonych do żydow-

skich oczyszczeń, z których każda 

mogła pomieścić dwie lub trzy miary. 

Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stą-

gwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. 

Potem do nich powiedział: Zaczerp-

nijcie teraz i zanieście staroście wesel-

nemu! . J 2, 1 – 12 

Cud z winem jest jakby wskazaniem palcem: 
oto wraz z Jezusem przyszedł Ten, który nasz 
niedostatek może przemienić w obfitość, na-
sze troski zamienić w radość. „Miej odwagę 
zaprosić ludzi i obchodzić święto życia, nawet 
jeśli wątpisz, czy wystarczy twoich zapasów 
wina. Miej odwagę zacząć coś ważnego i do-
brego, nawet jeśli uważasz, że twoje siły są 
zbyt nikłe, by sprostać takiemu zadaniu". Tyl-
ko tak możesz odkryć, w jakim stopniu Bóg 
może wyrównać twoje braki i przemienić je w 
błogosławieństwo.  

Nasza wściekłość byłaby równie wielka, gdyby 
tylko ktoś, obojętnie kto, ośmielił się odebrać 
nam nadzieję, jeśli nie pewność zbawienia – 
właśnie nam, którzy wciąż jeszcze wiernie 
chodzimy na Msze niedzielne i świąteczne, i 
na nabożeństwa, A jednak Wszyscy bez wyjąt-
ku muszą bezustannie kwestionować samych 
siebie. Bóg nie jest „naszym Bogiem" Bóg nie 
jest sługą naszych oczekiwań ani zachcianek. 
A tym samym może nas zawsze spotykać w 
nieoczekiwany sposób i  w nieoczekiwany 
sposób upomnieć.  
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CHRZTY: 
Zofia Helena Hofman  
Alan Ryszard Kłus  
Liliana Kobiela  
Laura Sara Marek 
Kaja Amelia Pieter  
Natalia Ewelina Pojda  
Szymon Łukasz Talik  
Stanisław Aleksander Wawryka 
 
  

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Mateusz Marcisz – Klaudia Płonka  
 
POGRZEBY: 
Paweł Filip – 70 lat  
Leszek Grzelewski – 63 lata  
Jerzy Kozicki – 71 lat  
Ryszard Libera – 62 lata  
Alojzy Mazur – 51 lat  
Józef Musioł -  80 lat 
Erwin Papierok – 83 lata  

 8 grudnia, jak co roku, grupa Dzieci 
Maryi przeżywała swoje patronalne święto. 
Dzieci zgromadziły się na 
Mszy św. o godz. 16.30, na 
którą, pod przewodnictwem 
Oli i Damiana, przygotowały  
piękną oprawę muzyczną. 
Podczas Eucharystii złożyły i odnowiły swoje 
przyrzeczenia i przyjęły z rąk ks. Darka me-
daliki na różnokolorowych wstążkach, ozna-

czających długość czasu trwania w ruchu. A 
później dzieci, ich rodzice i rodzeństwo, 

świętowali jeszcze długo w Do-
mu Parafialnym przy zastawio-
nych słodkościami stołach. W 
trakcie imprezy dzieci przedsta-
wiły sceny z życia Maryi. Nie 

zabrakło też śpiewów, muzycznych zabaw i 
podziękowań dla animatorek i ks. Darka.  
    Ala Kaczorowska 

ŚWIĘTO  

DZIECI MARYI 

1. WAŻNE WYDARZENIA: Mijający rok był ro-
kiem bogatym i ciekawym. Od Uroczystości 
Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia roz-
począł się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosier-
dzia – Rok Święty, a w pozostałych Kate-
drach, Bazylikach i Sanktuariach, także w 
naszym Sanktuarium Świętej Bożej Opatrz-
ności Rok Święty rozpoczął się w III Niedzie-
lę adwentu „Gaudete” – Niedzielę Radości. 
Od marca w Kościele Archidiecezji Katowic-
kiej II Synod Archidiecezji wszedł w etap 
najważniejszy - w etap obrad synodalnych. 

Po okresie przygotowań i prac prowadzonych 
przez poszczególne komisje, posiłkowane 
pracami Parafialnych Zespołów Synodalnych 
przedstawione zostały projekty dokumentów 
obejmujące bogate aspekty życia i duszpa-
sterstwa na Górnym Śląsku w XXI w. Obec-
nie dokumenty te przez Zgromadzenie Syno-
du są omawiane, uzupełniane, poprawiane i 

głosowane. Potrwa to jeszcze co najmniej do 
czerwca 2016r. Warto wspomnieć także sa-
krę biskupią Ks. Marka Szkudło oraz Ks. Ad-
ama Wodarczyka, która odbyła się 6 stycznia 
w Uroczystość Objawienia Pańskiego. W li-
stopadzie jako wspólnota parafialna przeży-
waliśmy konsekrację do stanu dziewic naszej 
parafianki Alicji Kaczorowskiej. Młodzież na-
szej parafii brała także udział w ogólnopol-
skiej Parafiadzie w lipcu w Warszawie, zdo-
bywając w składzie dziesięcioosobowym kil-
kanaście medali w różnych dyscyplinach 

sportu i dzie-
dzinach wiedzy. 
W mijającym 
roku pożegnali-
śmy także na-
szych wikariu-

szy Ks. Grzegorza Krzyka, który od końca 
sierpnia rozpoczął posługę w parafii św. Ja-
dwigi w Katowicach Szopienicach oraz Ks. 
Leszka Czerneckiego, który od końca listopa-
da jako Proboszcz rozpoczął posługę w para-
fii Opatrzności Bożej w Katowicach Zawo-
dziu. Dekretem Arcybiskupa katowickiego od 
11 grudnia posługuje w naszej parafii Ks. An-

Statystyka mijającego roku  
Opr. Ks. Proboszcz 
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drzej Kotula, któremu życzymy obfitości 
łask Bożej Opatrzności we wszystkich poczy-
naniach duszp. oraz w życiu kapłańskim. 
2. JAKI BYŁ TEN ROK W DUSZPASTERSTWIE? 
(*STAN NA 24 GRUDNIA 2015) Statystyka 
duszpasterska za 2015r. jest następująca: Pa-
rafia liczy: ok. 7260 osób; W parafii mieszka: 
ok. 2843(mieszkań) rodzin; Z kolędą odwie-
dzono: 2055 (mieszkań) rodzin (72,28%); 
Sakramentu Chrztu św. udzielono: 58  d z i e -
ciom (-4); Do I Komunii św. przystąpiło: 78 
dzieci (+8); W tym do Wczesnej Komunii 
przystąpiło: 2 dzieci; Bierzmowanych zosta-
ło: 77 osób (+11); W niedz. Mszy św. uczest-
niczy: ok. 40% zobowiązanych parafian; Ko-
munii św. rozdzielono: 96500; Do chorych 
zaniesiono: 1692 Komunii Św.; Sakramentu 
chorych udzielono: 94 osobom; Sakrament 
małżeństwa zawarł0: 28 par (+6); Do domu 
Ojca odeszło: 57* osób (+6); W intencji para-
fian odprawiono: 59 Mszy św.; Za zmarłych 
(ze skarbonki): 30 Mszy św.; Do WŚSD wstą-
pił: 1 osoba; Do zgromadzenia księży Serca 
Jezusowego 2 osoby; Konsekrację do stanu 
dziewic przyjęła: 1 osoba. 
3. POSTULATY DUSZPASTERSKIE: Niech Nowy 
Rok 2016 będzie rokiem wzywającym nas do 
miłosierdzia. Ojciec święty Franciszek w Bul-
li „Misericordiae Vultus” naucza nas: 
„Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę 
tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źró-
dłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warun-
kiem naszego zbawienia. Miłosierdzie: to jest 
słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. 
Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, w 
którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Mi-
łosierdzie: jest podstawowym prawem, które 
mieszka w sercu każdego człowieka, gdy pa-
trzy on szczerymi oczami na swojego brata, 
którego spotyka na drodze życia. Miłosier-
dzie: to droga, która łączy Boga z człowie-
kiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję by-
cia kochanym na zawsze, pomimo ograni-
czeń naszego grzechu”. Przygotowanie oraz 
udział w Światowych Dniach Młodzieży 
2016r. Przygotowanie do ŚDM 2016r. wkra-
cza w decydującą fazę. Chcemy polecać w na-
szych modlitwach to wielkie święto wiary lu-
dzi młodych z całego świata, by na spotkaniu 
z Ojcem Świętym Franciszkiem doświadczyła 
potęgi Bożego miłosierdzia. Wezwani przez 
Papieża do czynnego miłosierdzia poprzez 

uczynki względem ciała i ducha ciągle poszu-
kujemy rodzin, które przyjęłyby ludzi mło-
dych pod swój dach. W naszym mieście bra-
kuje jeszcze noclegów dla 400 osób a w die-
cezji dla 7 000. W naszej parafii zgłosiło się 
na razie 9 rodzin, które przyjmą w sumie 23 
osoby. Wszystkich chętnych prosimy o zgła-
szanie się do kancelarii parafialnej do 20 
stycznia. W ramach czynnego okazywania 
miłosierdzia, oprócz kuchni charytatywnej, 
która codziennie we współpracy z MOPS’em 
wydaje posiłki dla ludzi biednych, chcemy 
powołać Parafialny Zespół Charytatywny CA-
RITAS, którego zadaniem będzie niesienie 
pomocy chorym, samotnym, ubezwłasnowol-
nionym ruchowo oraz biednym. Pierwsze 
spotkanie Zespołu Charytatywnego odbędzie 
się 19 stycznia po Mszy św. wieczornej w Do-
mu Parafialnym. Zapraszamy wszystkich 
chętnych od okazywania pomocy i miłosier-
dzia bliźniemu. Z końcem listopada zawiesi-
liśmy ochronkę dla dzieci z powodu braku 
chętnych. Jeżeli znajdą się dzieci, chętne do 
korzystania z tej formy pomocy wznowimy 
jej działalność. Udział w Mszach św. w tygo-
dniu oraz procesja do Komunii św. Duża 
część naszych parafian to emeryci, których 
zachęcamy do udziału w codziennej Mszy św. 
oraz do udziału w Adoracji Najświętszego Sa-
kramentu w poniedziałki i czwartki. Mamy 
tyle różnych trosk, kłopotów, spraw i proble-
mów, polecajmy je w Eucharystii Bogu, 
wszak sam Jezus nas zapewnia nas, że wy-
trwała (a więc codzienna) modlitwa pełna 
wiary jest fundamentem działania Boga w 
naszym życiu. Podobnie sytuacja wygląda w 
październiku i maju. Chętnie i licznie przy-
chodzimy na nabożeństwa różańcowe i majo-
we, ale na Mszy św. zostają nieliczni. Najcen-
niejszy dar jaki mamy to Eucharystia. Chry-
stus, którego przyjmujemy w Komunii św. 
niech będzie przyjmowany godnie i pięknie, 
a procesja do Komunii niech będzie wyrazem 
naszego zdążania na spotkanie z Panem. Dla 
łatwiejszej komunikacji niech procesję roz-
poczną stojący z tyłu, a dopiero potem sie-
dzący w ławkach od ostatniej rozpoczynając. 
Bez pośpiechu odchodźmy od miejsca roz-
dzielania Komunii św. kierując się na ze-
wnątrz procesji. Wszyscy z kłopotami rucho-
wymi niech przyjmą Komunię na końcu, po-
nieważ łatwiej im będzie dojść do przodu i 
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wrócić. Zachowajmy spokój i nie przechodź-
my z jednej procesji do drugiej, bo to burzy 
harmonię i piękno celebrowania liturgii. 
4. SPRAWY GOSPODARCZE: Parafia ma także 
wymiar materialny – utrzymuje się dzięki 
ofiarności parafian. W ciągu minionego roku 
z niedzielnych kolekt zebrano: Na parafię: 
128182zł.; Pozostałe ofiary na parafię: 
79292zł.; Ofiary kolędowe 43120zł.; Opłaty 
cmentarne: 35080zł.; Razem dochody para-
fii: 285674zł. Kolekty i zbiórki na pozostałe 
cele: Kolekty: Na Archidiecezję: (7) 21525zł.; 
Na WŚSD: (4) 14732zł.; Na WT UŚ (5) 
16721zł.; Kolekta na budowę kościoła w Bziu 
(2) 11050zł.; Na zakony kontemplacyjne(1) 
1438zł.; Na Misje (2) 6882zł.; Na Caritas
(1) 3189zł.; Na Stolicę Apostolską (1) 642zł.; 
Na renowację Katedry (1) 3512zł.; Na Fun-
dusz Obrony Życia (1) 1513zł.; Na Fundusz 
Stypendialny im Ks. E. Szramka (1) 760zł.; 
Zbiórki: Na pomoc Nepalowi (1) 1972zł.; Na 
pomoc Kościołowi w potrzebie (1) 1536zł.; 
Na pomoc Kościołowi na wschodzie (1) 
1584zł.; Ofiary na Boży Grób w Jerozolimie 
(1) 3225zł.; Na Dzieło Nowego Tysiąclecia (1) 
2326zł.; Na Światowe Dni Młodzieży (2) 
2280zł.; Razem przekazan0 94887zł. Koszty 
utrzymania parafii wyniosły: Remonty i in-
westycje: 40826zł.; Utrzymanie parafii i 
cmentarza: 188441zł.; Razem: 229267zł. Bóg 
Zapłać za tak wielką ofiarność. Wdzięczności 
tej nie da się wyrazić słowami. 
5. JAKIE MAMY PLANY GOSPODARCZE NA ROK 
2016. Powiększenia cmentarza parafialnego. 
Na terenie pod przyszły cmentarz dokonane 
zostały odwierty geotechniczne i hydrogeolo-
giczne, owocem których mamy dokumenta-
cję potrzebną do przekwalifikowania terenu. 
Następne etapy to przekwalifikowanie tere-
nu, które musimy zrobić w ramach nowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta oraz sam projekt cmentarza, a w dal-
szej perspektywie uzyskanie pozwolenia na 
jego budowę. Ocieplenie stropu kościoła. Po-
jawił się dodatkowy problem techniczny wy-
konania ocieplenia. Musimy zasięgnąć opinii 
inspektora budowlanego by mieć pewność, 
że w czasie prac można chodzić po stropie 
bez ryzyka uszkodzenia go oraz bez ryzyka 
uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia tych, 
którzy to będą robić. Z powodu niejedno-
znacznych przepisów prawa, potrzeba także 

opinii konserwatora zabytków. Bieżące re-
monty. Funkcjonowanie parafii (tak jak w 
każdym domu) wiąże się z usuwaniem bieżą-
cych usterek oraz modernizacją istniejących 
obiektów. Mamy (oby nie) dość poważny 
problem z dachem Domu Parafialnego. Na 
skutek zacieku, który objawił się w tym roku 
okazało się, że jedna z krokwi przegniła na 
całej szerokości. Mamy nadzieję, że dach da 
się uszczelnić, a uszkodzoną konstrukcję da-
chu wzmocnić. Usunięto też awarię zasobni-
ka węgla kotła CO ogrzewającego Dom Para-
fialny, który uległ całkowicie korozji. Zmo-
dernizowano także oświetlenie w salce mini-
stranckiej. Dokończenie remontu i ocieplenie 
probostwa. Przy normalnym funkcjo-
nowaniu parafia jest w stanie zaoszczędzić 
około 50 000zł rocznie. W takim tempie re-
mont ten możemy dokończyć dopiero za 5 do 
6 lat, ponieważ szacowany koszt z ocieple-
niem wynosi ok 300 000 zł. To wielka suma, 
ale jesteśmy za biedni by robić byle jak, co 
potem często generuje jeszcze większe koszty 
poprawek. Wiem że przynajmniej w połowie 
parafia jest utrzymywana przez emerytów, 
którym ledwo starcza od pierwszego do 
ostatniego w każdym miesiącu. Proponujemy 
aby jedna kolekta w miesiącu była przezna-
czona na cele remontowe: ocieplenia dachu 
kościoła, dokończenie remontu probostwa, a 
w dalszej  perspektywie budowy 
(poszerzenia) cmentarza. Co dalej z Kaplicą? 
Jej stan budowlany i techniczny jest opłaka-
ny. Do końca czerwca będzie funkcjonowała, 
(chyba że duże opady śniegu będą zagrażały 
konstrukcji dachu). Do tego czasu, mam na-
dzieję, przedstawimy koncepcyjny projekt 
nowej kaplicy (przedpogrzebowej). Trzeba 
się poważnie zastanowić jaka ma być wielka, 
uwzględniając wiek parafian oraz fakt, że 
bardzo dużo ludzi młodych nie wraca do Ja-
strzębia po studiach, a także sytuację mło-
dych małżeństw, które z parafii się wyprowa-
dzają budując domy poza miastem. Reasu-
mując – nowa kaplica nie może nas pogrążyć 
w kosztach budowy, by potem świeciła pust-
ką, stanowiąc kolejny obiekt obciążający pa-
rafian w utrzymaniu. 
6. SŁOWA WDZIĘCZNOŚCI: Słowa wielkiej 
wdzięczności kieruję w stronę duszpasterzy 
– Ks. Grzegorza, Ks. Leszka, Ks. Dariusza 
oraz Ks. Andrzeja za sprawowanie sakra-
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Co czeka nas w styczniu 

ROCZKI: 
Stanisław Rutka 
 
18 URODZINY: 
Mateusz Adamczyk 
Magdalena Chodkowska 
Nikola Podejma 
Marcin Ryszka 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
1 rocznica  
Anna i Dawid Szymańscy 
5 rocznica  
Marta i Kamil Matejkowscy 
10 rocznica  
Wioleta i Grzegorz Jolus 

Elżbieta i Krzysztof Ostowscy 
25 rocznica  
Barbara i Mieczysław Admaczyk 
Maria i Jarosław Musiał 
30 rocznica  
Jolanta i Andrzej Galwas 
35 rocznica  
Renata i Janusz Nowak 
45 rocznica  
Anna i Stanisław Drozd 
Stanisława i Czesław Komorowscy 
Bernadeta i Piotr Suszcz 
50 rocznica  
Irena i Tadeusz Sakowscy 
60 rocznica  
Anna i Stanisław Grzęda 

mentów oraz za całą posługę duszpasterską, 
formacyjną, katechetyczną i charytatywną. 
Dziękuję także: Szafarzom Komunii św. za 
pomoc przy rozdzielaniu Komunii św. i zano-
szeniu jej do chorych; Panom kościelnym i 
wszystkim, którzy im pomagają za całorocz-
ną posługę; Siostrze i wszystkim pozostałym 
organistom za upiększanie liturgii graniem 
na organach i śpiewem; Paniom dekorują-
cym naszą świątynię; Pani pracującej w Kan-
celarii; Kolporterom i wszystkim rozprowa-
dzającym Gościa Niedzielnego; Wszystkim 
posługującym na probostwie i w Domu Para-
fialnym, kuchni charytatywnej oraz wszyst-
kim, którzy pomagali w parafialnej Ochron-
ce; Parafialnemu Chórowi LIRA wraz z panią 
Prezes i panią Dyrygent; Wszystkim sprząta-
jącym nasz kościół i kaplicę w mijającym ro-
ku; Redakcji czasopisma SPES; Pocztom 
sztandarowym; Zarządowi i woluntariuszom 
Hospicjum Domowego działającego przy na-
szej parafii; Zarządowi Rady Osiedla Jastrzę-
bie Górne i Dolne; Jastrzębskiemu Katolic-
kiemu Klubowi Trzeźwości; Kwiaciarni 
„Róża” oraz orkiestrze. Ogromne podzięko-
wanie składamy Włodarzom miasta Jastrzę-
bie-Zdrój za nowe schody od ul. Św. Katarzy-
ny, które nie tylko są lepszą wizytówką na-
szego Sanktuarium, ale przede wszystkim 
ułatwiają komunikację osobom starszym. 
Dziękuję wszystkim dzieciom, młodzieży i 

dorosłym, którzy angażują się we wszystkie 
istniejące grupy parafialne. Szczególne po-
dziękowanie kieruję do tych parafian, którzy 
wnieśli własną inicjatywę. Panu, który odno-
wił srebrzenia na starej ambonie oraz odno-
wił świeczniki. Panu, który wymienił wszyst-
kie wieszaki w ławkach. Panu, który ufundo-
wał płytki chodnikowe, Paniom, które wyko-
nały ozdoby choinkowe do kościoła. Ogrom-
ne podziękowanie kieruję w stronę wszyst-
kich grup parafialnych, które poprzez modli-
twę, śpiew i dawanie świadectwa umacniają 
wspólnotę parafii, czyniąc ją jedną kochającą 
się rodziną w Chrystusie, który jest miłosier-
nym obliczem Ojca, jak mówi papież Franci-
szek. BÓG ZAPŁAĆ! za wszelkie dobro Boże i 
ludzkie, którego doświadczamy w naszej 
wspólnocie parafialnej. 
7. ZAKOŃCZENIE: Nadzwyczajny Jubileusz 
Miłosierdzia, który trwa w Kościele po-
wszechnym niech da nam siłę, byśmy do-
świadczając bogactwa miłosierdzia Boga, 
tym miłosierdziem także obficie dzielili się z 
drugim człowiekiem. A stanie się to wtedy, 
kiedy darujemy winy bliźniemu, z serca prze-
baczymy nawet wrogowi, pierwsi podamy 
rękę do zgody i pojednania. Boża Opatrz-
ność, której ofiarujemy i powierzamy naszą 
parafię niech spogląda na nas i prowadzi 
bezpiecznie przez świętość życia do portu 
zbawienia.  
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 1.01- piątek. Urocz. Św. Bożej Rodzicielki 
Maryi. Światowy Dzień Modlitw o Pokój. 
 2.01- I sobota miesiąca.  
 3.01- druga niedz. po Narodzeniu Pańskim. 
 4.01- poniedziałek. Do sprzątania kościoła i 
kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wro-
cławskiej 31 po Mszy św. wieczornej. 
 6.01- środa. Urocz. Objawienia Pańskiego. 
Porządek Mszy św. jak w niedz. Dziecięce 
Koło Misyjne będzie po  każdej Mszy św. ko-
lędowało i zbierało ofiarę, aby wesprzeć nią 
działalność naszych misjonarek.  
 8.01- piątek. Do sprzątania kościoła i kapli-
cy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocław-
skiej 31 po Mszy św. wieczornej.  
 1o.01- niedziela. Święto Chrztu Pańskiego.  
 11.01- poniedziałek. Do sprzątania kościoła 
i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wro-
cławskiej 33 po Mszy św. wieczornej. 
 12.01- wtorek.. Poradnia Życia Rodzinnego 
czynna o godz. 16.00 w Domu Parafialnym. 
 13.01- środa. O godz. 6.00 Róż. fatimski, a 
o godz.6.30 Msza św. w int. czcicieli MB Fa-
timskiej i Żywego Różańca. Biblioteka paraf. 
czynna od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
15.01- piątek. Do sprzątania kościoła i kapli-
cy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocław-

skiej 33 po Mszy św. wieczornej. 
 16.01.- sobota. Odwiedziny chorych od. 
godz. 9.00. Katecheza dla rodziców i rodz. 
chrzest. o godz.15.30 w Domu Parafialnym 
 17.01- 2 niedziela zwykła. Tydzień Modlitw 
o Jedność Chrześcijan. Chrzty o godz. 12.15 
 18.01- poniedziałek. Do sprzątania kościoła 
i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wro-
cławskie 35  po Mszy św. wieczornej. 
 22.01- piątek. Do sprzątania kościoła i ka-
plicy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocław-
skie 35  po Mszy św. wieczornej.  
 24.01- 3 niedziela zwykła.  
 25.01- poniedziałek. Św. nawrócenia św. 
Pawła Ap. O godz. 17.00 Msza św. w int. 
KGW, emerytów, rencistów i sprząt. kościół 
w styczniu. Do sprząt. koś. i kap. zapr. miesz. 
ul. Wrocławskiej 37 po Mszy św. wiecz.  
 27.01- środa. Wsp. bł. Jerzego Matulewi-
cza, bpa. Biblioteka paraf. czynna od godz. 
17.00  
 29.01- piątek. O godz. 17.00 Msza św. w 30 
dzień i I rocznicę po śmierci. Do sprzątania 
kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców 
ul. Wrocławskie 37  Mszy św. wieczornej.  
 31.01.- 4 niedziela zwykła. Roczki o godz. 
12.15. Jubileusze Małżeńskie o godz. 16.30. 
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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 

 

„Kieruj naszymi krokami , 

abyśmy postępowali w 

świętości serca.” 

Auksyliatorom Jadwidze 

Gajdzie, Stefanowi Nejmanowi, Agnieszce Tokarek, 

Elżbiecie Dulembie, Agnieszce Janecie, Jerzemu 

Łągiewce, Stanisławowi Podeszwie, Leonardowi 

Krajewskiemu i Romanowi Staszkowi życzymy, by 

podążali drogą Bożych przykazań, a Pan był dla 

Nich umocnieniem w wędrówce. Męski Legion Maryi. 

 

„Śpiewajcie Panu najpiękniejsze pieśni.” 

Paniom Lucynie Jabłońskiej, Katarzynie Plak i Tere-

sie Soji życzymy, by Ich życie było najpiękniejszą 

pieśnią śpiewaną na cześć Pana . Chór „Lira” 

„Mielibyśmy wielu świętych, gdybyśmy uwierzyli, że 

można dojść do świętości.” 

Paniom Marii Domin, Lidii Kujawińskiej i Teresie Bąk 

życzymy, by podążały drogą świętości i nie zniechę-

cały się w czynieniu dobra. Żeński Legion Maryi. 

 

„ Żeby móc wzrastać musimy się nauczyć akcepto-

wać trudności.” 

Paniom Krystynie Mołdrzyk, Zbi-

gniewie Piaseckiej, Wandzie 

Postół, Jadwidze Gajdzie, Te-

resie Bąk, Bogumile Chrząścik, Marii Teresie Kowal-

czyk oraz Zofii Tulke życzymy, by każdego dnia 

wzrastały w wierze, nadziei i miłości, a doświadcze-

nie Bożej miłości było dla siłą w pokonywaniu tru-

dów codzienności. Seniorzy. 

 

„O wiele łatwiej jest być bohaterem niż człowie-

kiem uczciwym” 

Łukaszowi Orszulikowi życzymy, aby w swojej co-

dzienności bohatersko walczył o miłość w najdrob-

niejszych czynach. Oaza s ks. Stefanem  

Serdeczności 
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XII NIEDZ. PO NARODZ. PAŃSKIM 3 .01 
7.3o – Za ++ Łucję i Karola Wojak, ich rodz., 
rodz., zięciów Stanisława i Józefa.  
9.3o – Za ++ Romana Dudzika, synową Tere-
sę, rodz. Marię i Edwarda.  
10.oo – Za ++ Gerarda Zdrzałek – w r. śm., 
rodz. Jerzego i Agnieszkę, dziad. z ob. st., Ró-
żę  Zdrzałek, Alberta Śmietana, Józefa i Ma-
rię Bachlaj oraz ++ z pokr. Zdrzałek, Czylok. 
11.oo – W INT. PARAFIAN.  
12.15 – Za ++ Monikę Holesz – w 6 r. śm., m. 
Ryszarda, rodz. z ob. st., Jana, Jarosława i 
Aleksandra Trzonkowskiego, Łucję i Antonie-
go oraz Leona i Annę Sitek, d. w cz. cier. 
16.3o – Za ++ Janinę Matyjasik – w 2 r. śm., 
c. Jadwigę oraz ++ z pokr. i d. w cz. cier. 
PONIEDZIAŁEK 4 .01 
6.3o – Za + Jerzego Kubas – od Haliny i 
Ignacego z rodziną.  
6.3o – Za ++ Agnieszkę Ostrzołek, m. Jana, 
z. Franciszka Sitko, jego rodz., Gertrudę Uhe-
rek i Różę Sitko oraz ++ z pokr. i d. w cz. cier.  
17.oo – Za + Marka Grzyb – od współpracow-
ników Firmy Monitor. 
WTOREK 5 .01 
6.3o – Za + Józefa Hanzlik – od koleżanek z 
pracy z KWK Zofiówka.  
6.3o – Za + Kazimierza Tęgowskiego – od są-
siadów z ul. Wrocławskiej 33.  
12.oo – Ślub.  
17.oo – Za ++ Józefa i Adelajdę Goik, syna 
Włodzimierza, c. Edytę, Jadwigę i Ludwika 
Gajda oraz ++ z rodz..  
ŚRODA – UROCZ. OBJAW. PAŃ. 6 .01 
7.3o – Za + Pawła Filip – od szwagierki i bra-
tanicy z rodziną.   
9.3o  – Za ++ Henryka Smuga – w r. śm., żo-
nę Teresę, Henryka Sosna, dziad. oraz ++ z 
pokr. z ob. st..  
10.oo – Za ++ Annę Pustelny, rodz. Marię i 
Leona oraz ++ z pokr. Pustelny, Waniek, Mo-
lenda.  
11.oo – W INT. PARAFIAN. 
12.15 – Za + mamę Jadwigę Krupa – w 1 r. 
śm., c. Justynę. 
16.3o  – Za + Marka Grzyb – od kolegów z 
KWK „Jas-Mos” 
CZWARTEK 7 .01 
6.3o – Za + Adama Kiermaszek – od sąsia-

dów z ul. Wrocławskiej 13.  
6.3o – Za ++ Hildegardę Adamczyk, Agniesz-
kę Smołka, Amalię Bronny, Elżbietę Mandre-
la oraz d. w cz. cier.– od koleż. Anki i Lusi.  
17.oo – Za + Kazimierza Wilczyńskiego – od 
sąsiadów Poznańska 2-12. 
PIĄTEK 8 .01 
6.3o –Za + Jana Andrzejczyk od sąs. Opol. 14  
6.3o – Wolna intencja.  
17.oo – Za ++ Leszka Adasiak, Edytę i Józefa 
Obracaj, s. Kazimierza i Jerzego, synową Bar-
barę, Józefę i Józefa Adasiak, synów Zenona i 
Józefa, corki Janinę i Ludwikę, wnuczkę Bea-
tę oraz ++ z rodzin Adasiak, Obracaj, Lazar.  
SOBOTA 9 .01 
8.oo – Za ++ Anielę i Sylwestra Gajda, 3 
dzieci, rodz. z ob. st., Jana Sitek, Eugeniusza 
Wowra, Alfreda Krypczyk oraz ++ z pokr..  
8.oo – Za + Bogdana Bączek – od sąsiadów z 
ul. Wrocławskiej 43.  
17.oo – Za + Józefę Pancherz.  
NIEDZIELA  - NIEDZ. CHRZTU PAŃ. 10 .01 
7.3o – Za ++ rodz. Marię i Józefa Chmielew-
skich.  
9.3o  – Za ++ Edwarda Wzientek, żonę Ma-
rię, rodz., rodz., SM Imeldę, Dominika i An-
toninę Brzoza, c., 2 synów, wnuka Francisz-
ka, ++ z pokr. oraz Władysława i Halinę Ma-
lina.  
10.oo – Za ++ Branisławę i Konrada Konsek, 
syna Franciszka, wn. Jana i Adama, wn. Ewę 
oraz Pawła i Anastazję Mądry i d. w cz. cier.  
11.oo – W INT. PARAFIAN.  
12.15 – Za + Annę Glinnicką.  
16.3o  – Za + Mariana Wajda oraz ++ z rodz. 
Wajda, Słowik.  
PONIEDZIAŁEK 11 .01 
6.3o – Za ++ z rodz. Sobik.  
6.3o – Za ++ Pawła i Martę Marcisz, Fran-
ciszka i Marię Biernat, Romana Cholewik 
oraz ++ z pokr..  
17.oo – Do O.B. w int. wnuka Szymona o ła-
skę uzdrowienia.  
WTOREK 12 .01 
6.3o – Za + Marka Grzyb od rodz. Lenartów, 
Sutorów, Ziobrów, Kobylarczyk Wojdyły.  
6.3o – Za + Marka Grzyb – od rodz. i sąsia-
dów ze Skawy.  
17.oo – Za + Edmunda Oleksy – w 100 r. ur..  
ŚRODA 13 .01 
6.3o – W int. czcicieli MB Fatimskiej.  
6.3o – Wolna intencja.  

INTENCJE MSZALNE 
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17.oo – Za ++ Agnieszkę i Ryszarda Krótki, 
syna Leona, c. Gertrudę, 4 zięciów, Annę i 
Franciszka Antończyk, 2 synów oraz ++ z 
pokr. Krótki, Antończyk, Capek i d. w cz. cier.  
CZWARTEK 14 .01 
6.3o – Za + Jerzego Kubas – od Władysława 
Ćwiękała i synów.  
6.3o – Wolna intencja.  
17.oo – Za + Pawła Kałuża oraz rodz. i rodz..  
PIĄTEK 15 .01 
6.3o – Za ++ Albinę Orszulik, m. Franciszka, 
Benedykta Wróblewskiego, 2 żony, syna Jana 
oraz ++ z pokr. i d. w cz. cier.  
6.3o – Za + Pawła Filip – w 30 dz. po śm. 
17.oo – Za ++ Jana Kondziołka, s. Czesława, 
rodz. i rodz. z ob. st., Józefa Klepek, dziad. 
oraz ++ z pokr. Kondziołka, Nogły, Masorz.  
SOBOTA 16 .01 
8.oo – Za ++ rodz. Annę i Wiktora Kołeczko, 
braci Franciszka i Józefa, bratową Zofię, 
Martę i Jana Gajda, Jerzego Majka, Kazimie-
rza Obracaj oraz ++ z pokr.  
8.oo Za ++ Albina Węglorz, Pawła Domin 
oraz ++ z rodzin Węglorz, Domin, 
17.oo – Za ++ Antoniego Piszczek, Marię i 
Emila Urbańczyk oraz ++ z pokr..  
II NIEDZIELA ZWYKŁA  17 .01 
7.3o – Za + Anetę Śnieżek – w 10 r. śm., 
Wandę Borkowską oraz ++ z pokr..  
9.3o  – Za ++ Józefinę Kania, m. Józefa, s. 
Jana.  
10.oo – Do O.B, z podz. za otrz. łas., z proś o 
bł. op. i zdr. w int. Sylwii i Anety z ok. ur..  
11.oo – Do O.B, z podz. za otrz. łas., z proś o 
bł. op. i zdr. w int. Marioli z ok. 50 r. ur..  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA. 
16.3o  – Za ++ Kazimierza Gruca, ojca Józe-
fa, Irenę i Jana Ostrzołek  i Mirosława Jóź-
wiak.  
PONIEDZIAŁEK 18 .01 
6.3o – Za + Pawła Filip – od Moniki. 
6.3o – Wolna intencja.  
17.oo – Do O.B.z podz. za otrz. łas., z proś o 
bł. op. i zdr. w int. Agnieszki i Arkadiusza z 
ok. imienin.  
17.oo – Do O.B, MB Nieustającej Pomocy, z 
podz. za otrz. łas., z proś o bł. op. i zdr. w int. 
Wandy Kłus z ok. 70 r. ur. (Ks.Gość). 
WTOREK 19 .01 
6.3o – Wolna intencja.  
17.oo – Za + Marię Kałuża – w r. śm. oraz ++ 
z rodz. Kałuża, Zauer.  

17.oo – Za ++ Antoninę, m. Franciszka z 
rodz. Jackowskich, Annę m. Franciszka z 
rodz. Stuchlik.  
6.3o – Wolna intencja.  
17.oo – Za + Marka Grzyb od ż. Haliny i cór.  
17.oo – Za ++ Kazimierza Kopertowskiego, 
Helenę i Emila Kopertowskiego, Jana i Łucję 
Marks oraz rodz. Janinę i Jana.  
CZWARTEK—Wsp. św. Agnieszki 21 .01 
6.3o —  Za + Marka Grzyb od s. Anny i Zofii z 
rodz.  
6.3o – Za + Marka Grzyb od br. Staszka i Jó-
zefa z rodz.  
17.oo – Za + syna Marka.  
PIĄTEK 22 .01 
6.3o – Za + Mariana Mariuk – od sąsiadów z 
ul. Wrocławskiej 41.  
17.oo – Za ++ Benicjusza Pojda, dziad. Pojda, 
Kroczek, Annę i Antoniego Wzientek, Wikto-
ra Winkler, 2 żony, Bronisławę i Józefa Polok 
oraz ++ z pokr..  
17.oo – Za + Helmuta Zok – w 30 r. śm..  
SOBOTA 23 .01 
8.oo – Za ++ Zytę Potyka, jej rodz. i rodz. 
oraz ++ z rodz. Szulik Wala. 14.oo – Do O.B, 
z podz. za otrz. łas., z proś o bł. op. i zdr. w 
int. Krystiana z ok. 50 r. ur..  
17.oo – Do O.B, z podz. za otrz. łas., z proś o 
bł. op. i zdr. w int. małżonków Ireny i Tadeu-
sza z ok. 50 r. śl..  
III NIEDZIELA ZWYKŁA 24 .01 
7.3o – Za ++ Marię i Bertholda Janocha, Ire-
nę i Alicję Trzensioch oraz ++ z rodz. Jano-
cha, Wierzgoń.  
9.3o  – Za ++ Leona Waniek, ż. Marię, rodz. 
z ob. st., c. Annę, Hermana Rugor, 2 żony 
oraz ++ z pokr. Waniek, Rugor, Molenda.  
10.oo – Za ++ Gertrudę Uherek – w r. śm., 
rodz., dziad. z ob. st. oraz d. w cz. cier.  
11.oo – W INT. PARAFIAN.  
12.15 – Do O.B, z podz. za otrz. łas. z proś o 
bł. op. i zdr. w int. Danuty z ok. 60 r. ur. oraz 
błogosławieństwo dla całej rodz.. 
15.3o – JUBILEUSZ CHÓRU – KONCERT. 
16.3o  – Za + Piotra Homskiego oraz ++ z 
rodz. Homskich i Biegańskich.  
PONIEDZIAŁEK -  ŚW NAWRÓCENIA ŚW. 
PAWŁA APOSTOŁA 25 .01 
6.3o – Za ++ Jadwigę Gajda – w 1 r. śm., m. 
Ludwika oraz ++ z rodz..  
17.oo – Do O.B.w int. KGW, em. i ren. oraz 
sprząt. kościół i kaplicę w miesiącu styczniu. 
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17.oo – Do O.B, za wst. MB Częst. z podz. za 
otrz. łas., z proś o bł. op. i zdr. w int. Magda-
leny z ok. 40 r. ur..  
WTOREK 26 .01 
6.3o – Wolna intencja.  
17.oo – Za ++ Marka Sitko, ojca Ernesta, 
dziad.  ++ z pokr. Sitko, Suski i d. w cz. cier.  
17.oo Za + Janusza Sikora od są z ul. Opol. 14 
ŚRODA – Wsp. bł. Jerzego Matulewicza, bpa 
27 .01 
6.3o – Wolna intencja.  
17.oo – Za + tatę Leona Kurowskiego oraz 
dziad. z ob. st..  
17.oo – Za ++ Adelę Drewniak – w 2 r. śm., 
m. Jakuba, teściów Katarzynę i Piotra Do-
min, dziad. z ob. st. oraz d. w cz. cier.  
CZWARTEK -Wsp. św. Tomasza z Akwinu 
28 .01 
6.3o – Wolna intencja.  
17.oo – Za ++ Kunegundę i Henryka Wierz-
goń.  
17.oo – Za + Adama Kiermaszek – od sąsia-
dów z ul. Wrocławskiej 13.  
PIĄTEK  29 .01 
6.3o – Za ++ Reginę Krajewską – w 17 r. śm., 
m. Bolesława, syna Kazimierza oraz ++ z ro-
dzin Krajewskich, Gorczyńskich, Wronka, 
Kułacz.  
17.oo – Msza św. za zm. w 30 dz. i 1 r. po śm. 
17.oo – Za + Romana Mazur – od Seniorów.  
SOBOTA 30 .01 
8.oo – Za + Józefa Hanzlik – od kolegów z 
pracy KWK „Pniówek” 
17.oo – Za + Józefa Polok, Ks. Bernarda.  
17.oo – Za + Genowefę Piskorz – w 1 r. śm., 
rodz. Zofię i Ludwika Piskorz, teściów Zofię i 
Bronisława Wolanin.  
IV NIEDZIELA ZWYKŁA 31 .01 
7.3o – Za ++ rodz. Anielę Sałach – w 10 r. 
śm., ojca Stanisława, teściów Gertrudę i Au-
gusta Burzywoda.  
9.3o  Do O.B, z podz. za otrz. łas., z proś o bł. 
op. i zdr. w int. Stefana Nejman z ok. 80 r. ur. 
10.oo – Za ++ Franciszka Zniszczoł, rodz. z 
ob. st., Cecylię i Karola Rączka, wn. Sylwię, 
Emilię i Franciszka Brzoza, ++ z pokr. Znisz-
czoł, Rączka, Pękala, Trybuś, Nitner, Wajs, 
Nikiel, Musiolik, Szotek, ++ księży, zakonni-
ków i zakonnice oraz d. w cz. cier.  
11.oo – Do O.B, z podz. za otrz. łas., z proś o 
bł. op. i zdr. w int. Anny Gut z ok. 25 r. ur..  
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI.  

16.3o  – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
PONIEDZIAŁEK 1 .02 
6.3o – Za + ojca Stanisława Bella – w 2 r. 
śm., matkę Gertrudę, żonę Stanisławę ++ z 
rodzin Bella, Szczepańskich, Roze, Klecha.  
17.oo – Do O.B, z podz. za otrz. łas., z proś o 
bł. op. i zdr. w int. wnuka Bartosza.  
WTOREK – ŚW. OFIAR.PAŃSKIEGO 2 .02 
6.3o – Za ++ Kazimierza Obracaj, jego rodz., 
brata Jerzego, bratową Barbarę, teściów oraz 
++ z pokr. Obracaj, Lazar, Piksa, Goik. 
9.oo – Za ++ rodz. Mariannę i Jakuba Wró-
bel, brata Tadeusza, szwagra Józefa oraz ++ z 
rodzin Wróbel, Żółtaszek, Smolnik. 
17.oo – Za + Marka Grzyb – od sąsiadów.  
ŚRODA  3 .02 
6.3o – Za ++ rodz., dziad. oraz ++ z rodz..  
17.oo Za ++ Jadwigę Kmera, m. Franciszka.  
CZWARTEK- I czwartek miesiąca 4 .02 
6.3o – W int. powołań.  
17.oo – Za ++ z rodz.. 
PIĄTEK–Wsp. św. Agaty– I piątek mies 5 .02 
6.3o – W int. czcicieli NSPJ.  
17.oo – Za + Rosemarie Larisch – w 3 r. śm. 
SOBOTA – Wsp św. Pawła Miki i Towarzyszy 
– I sobota miesiąca 6 .02 
8.oo – Za ++ Janinę Mstowską, m. Eugeniu-
sza, rodz., z. Daniela, Feliksa i Ernę Grzonka, 
Henryka Śmietana, ++ z rodzin Mrowiec, Ja-
ros oraz Janinę Kasiewicz.  
17.oo – Za + Jadwigę Mańka.  
V NIEDZIELA ZWYKŁA  7 .02 
7.3o – Za + Pawła Filip od Krzysztofa z rodz.  
9.3o  – Do O.B, z podz. za otrz. łas., z proś o 
bł. op. i zdr. w int. Ireny z ok. 50 r. ur..  
10.oo – Za ++ Jerzego Zdrzałek w r. śm., żo-
nę Agnieszkę, syna Gerarda, dziad. z ob. st., 
Różę Zdrzałek, Alberta Śmietana, Józefa i 
Marię Bachlaj ++ z pokr. Zdrzałek, Czylok. 
11.oo – Do O.B.w int. Danuty Orszulik z ok. 
70 r. ur., córki Bożeny, wnuczki Kasi, wnuka 
Hanesa z ok. ich ur.. 
12.15 – Do O.B.z podz. za otrz. łas., z proś o 
bł. op. i zdr. w int. Mariana Jarczok z ok. 50 
r. ur..  
12.15 – Do O.B, za wstawiennictwem MB 
Częstochowskiej, z podz. za otrz. łas., z proś-
bą o dalszą opiekę i zdrowie dla małżonków 
Elżbiety i Józefa z ok. 60 r. śl. oraz błogosła-
wieństwo dla rodz..  
16.3o  – Za ++ Sabinę Sadło – w 3 r. śm., m. 
Jana, Genowefę Niziołek – w kolejną r. śm..  
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 Pan Jezus przychodzący na ziemię 
jako człowiek, składa wielką ofiarę z Sie-
bie - pozbawia się w swojej ludzkiej Oso-
bie pełni bliskości Boga Ojca i uczy się re-
lacji z Nim jako człowiek. Mówił o tym ks. 
Grzegorz w zeszłoroczne Boże Narodze-
nie. Dlaczego to robi? Dlaczego godzi się 
na ten trud? Robi to dla Ciebie i dla mnie, 
aby pojednać nas ze Swoim Ojcem. Tylko 
On, może jako człowiek przeżyć całe swo-
je życie tak, by było w każdym momencie 
miłością, czyli pełnieniem woli Ojca. Od 
momentu Narodzin aż do Śmierci i Zmar-
twychwstania - przez cały ten czas jedna 
nas z Ojcem. Czy wchodzimy w to pojed-
nanie…? Czy staramy się ciągle powracać 
na drogę pojednania poprzez, przeżyty 
jak najlepiej i przyjęty sakrament spowie-
dzi…? Czy może raczej marnujemy dar, 
który jest tak wielką ofiarą… 
Co może sprawić, że źle przeżywamy sa-
krament pojednania? Może być to ukry-
wanie grzechów – nie wypowiadanie ich 
w ogóle, albo nazywanie ich w taki spo-
sób, że można pomyśleć, że chodzi o coś 
zupełnie innego, lżejszego (ukradłem 

podkowę – nie ważne, że był do niej przy-
czepiony koń). Przeszkodą będzie także 
usprawiedliwianie swoich złych zachowań 
(nakrzyczałem na niego, ale to była jego 
wina bo on…). Jeszcze gorszy będzie brak 
chęci zmiany czegokolwiek (po co się wła-
ściwie wtedy spowiadać – to tak, jakby 
przepraszać kogoś za to, że się go uderzy-
ło z myślą, że za chwilę zrobi się to zno-
wu…). Albo wypowiadanie swoich grze-
chów tak, by dobrze wypaść przed spo-
wiednikiem, czy też, przez nadmierne 
oskarżanie spowodować, by nam powie-
dział, że wcale nie jest tak źle. Często jest 
też tak, że skupiamy się tylko na krzyw-

dach jakie wyrządziliśmy ludziom i zupeł-
nie pomijamy Pana Jezusa, jak gdyby nie 
było to dla nas ważne, że Go zraniliśmy... 
Ale może być też tak, że spowiadamy się 
rutynowo, bez zastanowienia, byle coś po-
wiedzieć albo mamy problem z wypowie-
dzeniem swoich grzechów dlatego, że nie 
potrafimy ich nazwać. Najczęściej jest to 
spowodowane tym, że nie przygotowuje-
my porządnego rachunku sumienia. I 
właśnie na nim chcę się skupić w tym ar-
tykule, który piszę w oparciu o wysłucha-
ną konferencję pewnego księdza, dzielą-
cego się swoim doświadczeniem z konfe-
sjonału i własnej pracy nad sobą. 
Jakie korzyści płyną z dobrego i często ro-
bionego rachunku sumienia?  Poznanie 
własnej natury, zrozumienie siebie, zro-
zumienie własnych uczuć, odruchów po-
zornie nieuzasadnionych, poznanie głów-
nej wady i najczęstszych pokus – tych, 
którym najłatwiej ulegamy. Dzięki tym 
odkryciom możemy przygotować plan 
pracy nad sobą, odpowiadający aktualne-
mu stanowi naszej duszy i miejscu na du-
chowej drodze. Rachunek sumienia 

zwiększa też moralną wrażli-
wość i delikatność sumienia. 
Większe uchybienia natych-
miast rzucają się w oczy, od ra-
zu widzimy pojawiające się 
przywiązania do spraw docze-

snych i uczucia przeciwne miłości, poko-
rze czy posłuszeństwu. Jest też stałym 
przygotowaniem do spowiedzi sakramen-
talnej – jeśli robimy codzienny rachunek 
sumienia, łatwiej jest przygotować ten, na 
podstawie, którego się spowiadamy. 
Co może być pomocą dla dobrego rachun-
ku sumienia? Wsłuchiwanie się w rady, 
podpowiedzi, upomnienia przełożonych, 
bliskich, przyjaciół. Zwykle jest tak, że w 
pierwszej chwili, gdy ktoś nas upomina, 
rodzi się w nas bunt i chęć obrony, a na-
wet ataku w odwecie. Po uspokojeniu tych 
emocji, warto wrócić do tego co usłyszeli-
śmy i to rozważyć. Oczywiście może być 
tak, że ktoś wypowiedział coś tylko w 

Rachunek sumienia 
 Opr. Ala Kaczorowska 
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emocjach, chcąc nas dotknąć i nie jest to 
zgodne z prawdą o nas. Trzeba to rozpo-
znać. Obok rad bliskich, pomocą może 
być także psychologia i to, co ona ze sobą 
niesie – znajomość własnego tempera-
mentu, skłonności, sposobów reagowa-
nia, mechanizmów obronnych. Cenne 
może się też stać spisywanie grzechów – 
po to, by łatwiej było je nazwać, ale też po 
to, by można było zobaczyć, co ciągle się 
powtarza, co udało się zmienić itp. 
Jaki jest cel rachunku sumienia? Wcale 
nie jest nim zrobienie jak najbardziej 
szczegółowego, drobiazgowego katalogu 
grzechów. Chodzi o to, aby zobaczyć sie-
bie takim, jakim widzi mnie Bóg. Sumie-
nie jest przecież „najtajniejszym sanktua-
rium człowieka, gdzie przebywa on sam z 
Bogiem, którego głos w jego wnętrzu roz-
brzmiewa…”, jak mówił św. Jan Paweł II. 
Chodzi więc o to by ten Głos usłyszeć. By 
uczyć się patrzeć na siebie, tak jak On na 
mnie patrzy. Nie wolno nam więc ulegać 
przesadzie drobiazgowego poszukiwania 
najmniejszych błędów, liczenia ich - to 
prowadziło by do skrupułów. W ten spo-
sób możemy też  zapomnieć o tym co 
ważne (wymieniamy i liczymy ile razy nie 
uśmiechnęliśmy się do kogoś, a pomija-
my to, że jesteśmy bardzo zazdrośni i 
wszystkich tym ranimy) - nie zauważamy 
wady głównej. Poza tym zaczynamy nad-
miernie skupiać się na sobie, w ogóle nie 
myśląc o zranionym Bogu i ludziach. 
Użalamy się nad tym, że nie jesteśmy do-
skonali, perfekcyjni, a tacy chcielibyśmy 
być. Zatrzymujemy się na swoich ambi-
cjach i szukamy w sobie tego, co nie jest 
zgodne z idealnym obrazem siebie, jaki 
sami stworzyliśmy (to jest pogrążanie się 
w pysze, a nie dobry rachunek sumienia) 
A tym czasem powinniśmy bardziej spo-
glądać ku Bogu – jak On mnie widzi, cze-
go On pragnie… Chodzi o to, by widzieć 
swoje winy w świetle Bożego Miłosierdzia 
– znowuż, nie po to by lekceważyć grze-
chy, lecz, by fundamentem skruchy była 

zraniona miłość Boga, i Jego cierpliwe 
miłosierdzie, które mnie nie potępia, lecz 
wyciąga z „dołu zagłady” Ps. 40. W do-
brym rachunku sumienia chodzi nie tyle 
o dokładne wyliczenie grzechów, ale o to 
by znaleźć źródło z którego one pocho-
dzą. Dlaczego tak się zachowuję? Skąd 
biorą się te uczucia, które prowadzą do 
tego, że kogoś ranię? Dlaczego nie chce 
mi się modlić? Z jakiego powodu, tak na-
prawdę, na kogoś nakrzyczałem? Takie 
pytania prowadzą nas do źródła, do isto-
ty, do naszego prawdziwego problemu. 
Myślę, że jestem leniwy, ale tak naprawdę 
po zastanowieniu zauważam, że jestem 
przemęczony, bo mam zbyt duże ambicje, 
zbyt wiele chcę zrobić – dlaczego? – żeby 
inni mnie cenili, lubili – dochodzę do te-
go, że to pycha, a nie lenistwo… 
Grzechy nieświadomości, słabości i zło-
ści. Wiemy, że aby coś nazwać grzechem 
musi być to działanie świadome, dobro-
wolne i musi być materia grzechu (ciężka 
bądź lekka) czyli jakiś czyn, myśl, decy-
zja, zaniedbanie, słowo. Teologowie mó-
wią że grzechy mają różną wagę - winę 
moralną ze względu na naszą intencję 
(świadomość) i wyróżniają grzechy nie-
świadomości, słabości i złości. Grzech 
nieświadomości następczej polega na 
tym, że nie chciałem zrobić czegoś złego, 
ale to zło które się dokonało, stało się na 
skutek mojego niedbalstwa – pośrednio 
jest to działanie dobrowolne (np. nie 
chciałem spowodować wypadku i kogoś 
zabić – to umniejsza moją winę, ale jed-
nak nie sprawdziłem, czy działają hamul-
ce i prze moje lenistwo ktoś zginął) lub 
grzech nieświadomości towarzyszącej - 
kiedy nie wiedziałem, że moje działanie 
przyniesie jakieś zło, ale gdybym wie-
dział, to i tak zachował bym się tak samo 
(np. strzelałem w krzaki nie wiedząc, że 
tam jest sąsiad, czyli zabiłem go niechcą-
cy, ale gdybym wiedział to i tak bym 
strzelił)– tutaj nie ma umniejszenia winy. 
Jak widzimy nieświadomość nie zawsze 
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sprawia, że jesteśmy niewinni. Grzech 
słabości to taki grzech, w który upadamy 
z powodu silnej namiętności, gdy wola 
traci słuszny osąd np. z powodu gniewu, 
strachu, pożądliwości. Do tej grupy zali-
czymy także nałogi, wady – wyuczone złe 
nawyki, postawy, których nie potrafimy 
się z łatwością pozbyć. Słabość zmniejsza 
naszą winę moralną, ale to nadal jest 
grzech. Grzechy złości – popełniamy je 
wtedy, gdy świadomie wybieramy zło, 
pragniemy je popełnić w zupełnej wolno-
ści. Domyślamy się, że te mają wielką wa-
gę, bo są celowym ranieniem Boga i ludzi 
- z premedytacją.  
Jak przygotować się do spowiedzi? Kto 
często robi rachunek sumienia, u tego ra-
chunek sumienia przed spowiedzią nie 
wymaga wiele czasu, ale nie wolno po-
zwolić sobie na rutynę. Może być tak, że 
od wielu lat zadajemy sobie te same nie-
aktualne już dawno pytania. Tracimy 
wrażliwość na to, że w związku z nowymi 
okolicznościami życia, relacjami, mogą 
pojawiać się nowe zaniedbania i grzechy. 
Nie pozwalajmy sobie na trwanie w grze-
chach ciężkich. To niszczy relację z Bo-
giem, duchową wrażliwość i utrudnia de-
cyzję o spowiedzi. Jeśli już się przydarzy 
taki grzech, to najlepiej, jak najszybciej 
odwiedzić konfesjonał – tak, jak przecież 
zapewne każdy z nas, chciałby jak naj-
szybciej uzyskać przebaczenie bliskiej 
osoby, gdy ją zranił. Zastanówmy się nad 
swoimi czynami i intencjami w świetle 
wiary i w świetle miłości Boga i Jego 
Słów. Rachunek sumienia przed spowie-
dzią dotyczy i tego co chwilowe 
(przydarza się, jest teraz) ale także stałych 
dyspozycji, skłonności, wad – tego jak 
nad nimi pracuję, czy pracuję, czy nie re-
zygnuję z walki, czy mam jakiś plan. Na 
co warto zwrócić uwagę w rachunku su-
mienia:  1. Pytać siebie czy moje czyny by-
ły zgodne z wolą Boga, czy raczej moją al-
bo świata, innych ludzi. Aby to zobaczyć, 
rozeznać, potrzebna jest pomoc Ducha 

Świętego. 2. Zapytać się o motywacje 
działania i intencje 3. Zastanowić się co 
mogłem zrobić lepiej i więcej, czy czegoś 
nie zaniedbałem 4. Zwrócić uwagę na do-
browolne grzechy śmiertelne i powsze-
dnie 5. Nie należy pomijać niedoskonało-
ści a) czynność co do istoty swej dobra, w 
której jednak brakuje wykończenia (np. 
niedbała modlitwa) b) czynność niepo-
prawna (wykonana bezwiednie, przez nie-
uwagę, np. nieuporządkowane odruchy 
zmysłowości, c) dobrowolne przekrocze-
nie rady lub wewnętrznego natchnienia 
(np. zaniechałem nawiedzenia kościoła 
chociaż, gdy akurat przechodziłem to 
miałem natchnienie by wejść, tak jakby 
Jezus mnie zapraszał – one nie mają mo-
cy wiążącej w sumieniu, nie musimy zaw-
sze wybierać tego co uznamy za lepsze, 
ale brak tu wielkoduszności, która jest ce-
chą miłości) 
Codzienna praktyka rachunku sumienia 
dotyczy także czynności dobrych, ćwicze-
nia się w cnotach i praktyce modlitwy. 
Robimy to po to, by czuwać nad pracą 
nad sobą i relacją z Bogiem i bliźnimi i tę 
walkę ożywiać nowym duchem. Jest to też 
przeglądanie swoich uczuć, rozważanie z 
czego one wynikają i podejmowanie po-
stanowień co do tego, jak sobie z nimi ra-
dzić, jak nad nimi zapanować. Codzienny 
rachunek sumienia można robić na kila 
sposobów: Rachunek ogólny - dotyczy 
działalności całego dnia - analizujemy 
swoje czynności jedna po drugiej w po-
rządku chronologicznym, albo według po-
rządku logicznego – jak spełnialiśmy 
swoje obowiązki. Trzeba mieć tu przygo-
towany, usystematyzowany zestaw pytań. 
Rachunek szczegółowy: zajmujemy się 
jedną wadą lub cnotą i zadajemy sobie 
pytania co dziś w tej konkretnej pracy np. 
nad lenistwem się działo. Rachunek spe-
cjalny: przeprowadza się go na zakończe-
nie jakieś czynności - zajmujemy się tylko 
sposobem w jakim daną czynność, ćwi-
czenie wykonaliśmy. – np. jak się modli-
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 Red.: Proszę, aby przedstawił się 
Ksiądz Czytelnikom.  
Ks.A.K.: Nazywam się Ks. Andrzej Kotula, 
urodziłem się 30 listopada 1969 r. Pocho-
dzę z miejscowości Książenice k/ Lesz-
czyn. 
Red.: W jakich parafiach dotychczas 
Ksiądz pracował i jakim duszpasterstwem 
zajmował? 
Ks.A.K.: Po święceniach kapłańskich w 
1995 r. skierowany zostałem do pracy naj-
pierw w parafii św. Antoniego w Siemia-
nowicach Śl., gdzie pracowałem 3lata, na-

stępnie do parafii Ducha św. w Tychach 
także na 3 lata. Od września 2001r. zaczą-
łem swoją pracę duszpasterską w parafii 
św. Barbary w Chorzowie, którą pełniłem 
przez 4 lata. Następnie zostałem skiero-
wany do pracy w Jastrzębiu Zdroju do pa-
rafii NMP Matki Kościoła, gdzie po kolej-
nych 4 latach, od września 2009r., prze-
niesiony zostałem do Brzozowic-
Kamienia do parafii śś. Ap. Piotra i Pawła. 
Następnie pracowałem w Katedrze Chry-
stusa Króla w Katowicach. 
Red.: Jak to się stało, że trafił Ksiądz do 

Seminarium? Jaka jest historia Księdza 
powołania? 
Ks.A.K.: Myślę, że w dużej mierze  na tę 
decyzję wpłynęła moja bliskość przy ołta-
rzu jako ministrant, lektor. Zapewne z 
perspektywy czasu mogę wspomnieć 
okres tuż przed maturą i śmierć mojego 
dziadka śp. Pawła, który miał taką wolę, 
bym został księdzem, jak również święce-
nia kapłańskie moich konfratrów z parafii 
w Książenicach i sakra biskupia JE ks. 
bpa Gerarda Bernackiego. 
Red.: Jest Ksiądz związany z jakimś ru-
chem odnowy Kościoła, wspólnotą? Jeśli 

tak, to ja-
kim?  
Ks.A.K.: Mo-
że związany z 
jakimś ru-
chem odno-

wy bezpośrednio nie jestem, bo każdy 
zawsze i wszędzie przez Boga zobowiąza-
ny jest do odnawiania się i metanoi, ale w 
tym już ponad 20letnim stażu kapłańskim 
otarłem się o niejedną grupę z ruchów od-
nowy, czy grup charyzmatycznych Kościo-
ła min: odnowy w Duchu św, Neokate-
chumenatu, Ruchu Światło-Życie, czy tra-
dycyjnych grup dziecięco-młodzieżowych: 
ministrantów, Dzieci Maryi, a także grup 
wiekowo starszych: III Zakon św. Fran-
ciszka, Róże Różańcowe itp. 
Red.: Ma Ksiądz jakieś ciekawe zaintere-

Samemu być blisko Boga  
 Z nowym Wikarym rozmawia Ala Kaczorowska 

łem? Rachunek okresowy lub porównaw-
czy. Taki rachunek robimy po to, by zoba-
czyć co zmieniło się w ostatnim okresie 
np. w ostatnim roku. Czy jesteśmy bliżej 
Boga? Czy wykorzeniliśmy jakąś wadę? 
Czy myślimy bardziej po Bożemu? Itp. 
Rachunek sumienia powinien być nasta-
wiony nie na przeszłość, ale na przyszłość 
– czyli być szukaniem dróg naprawy, po-
stępu w miłości - inaczej będzie tylko 
próżnym szukaniem powodów do obwi-
niania siebie i rozczulania się nad sobą. 
Część rachunku sumienia powinna być 
więc poświęcona temu, jak w przyszłości 

pracować nad sobą.  
Bo ostatecznie po to właśnie cały ten trud 
przyglądania się sobie - aby stawać się co-
raz bardziej podobnym do Tego, który 
przyszedł pełnić wolę Ojca. A to podo-
bieństwo nie może się dokonać bez Jego 
Łaski – każda dobra spowiedź, to usuwa-
nie przeszkód i zgoda na to, by On nas 
przemieniał i mógł być przez nas i w nas 
kochany, tak jak jest kochany w Jezusie 
pozwalającym się złożyć w betlejemskim 
Żłóbku i rozciągnąć na Krzyżu, aby nas 
uratować dla Ojca… ● 
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sowania czy sposoby spędzania wolnego 
czasu? Pomagają jakoś w wychowywaniu 
siebie na osobę w szczególny sposób słu-
żącą Panu Bogu? Pomagają w pracy dusz-
pasterskiej? 
Ks.A.K.: Wolny czas staram się spędzać w 
miarę aktywnie i jeśli to możliwe, z dala 
od tłumów ludzkich istnień. Po prostu, 
jeśli non stop się pracuje z ludźmi, to mu-
si być czas na to by pobyć samemu. Zain-
teresowania na pewno służą poszarzaniu 
horyzontów wiedzy i spojrzenia na rzeczy-
wistość ziemską. W dobrej lekturze du-
chowej poszerzam także spojrzenie na 
sprawy duchowe, co jest bardzo ważne.  
Red.: Co najbardziej Księdza pociąga w 
byciu kapłanem? Co jest szczególnie waż-
ne w tym powołaniu? W jakiej dziedzinie 
duszpasterstwa dobrze się Ksiądz czuje? 
Ks.A.K.: To co najważniejsze i to co pocią-
ga w kapłaństwie to służba Bogu i to, by 
ludzi do Boga podprowadzać. Nie wolno 
księdzu zasłaniać sobą Pana Boga. Tak też 
czynił mój patron św. Andrzej – on spo-
tkał osobiście Jezusa i przyprowadził do 
Niego swego brata. Kocham piękno litur-
gii, śpiew, modlitwę. Ważnie jest to, by 
samemu być blisko Pana Boga. Dopiero 
wtedy innym można pomagać i wskazy-
wać drogę. 
Red.: A są takie przestrzenie kapłaństwa, 
które sprawiają większą trudność? 
Ks.A.K.: Przestrzenią największej trudno-
ści w pracy kapłana jest grzech, który od-
wraca człowieka od Boga. Współczesny 
człowiek albo grzechu nie widzi, margina-
lizuje go, albo też popada w skrajność by-
cia skrupulantem. Troska o prawość su-
mień jest wielkim i bardzo trudnym zada-
niem. 
Red.: Ma Ksiądz jakieś doświadczenia z 
dotychczasowej pracy duszpasterskiej, 
które w szczególny sposób na Księdza 
wpłynęły, pozwoliły rozwinąć się ducho-
wo, poznać siebie, zmienić coś w sobie, 
zbliżyć do Jezusa? Jakie? 
Ks.A.K.: Spory czas pracy, który mam za 
sobą, pozwala mi przytaczać wiele pozy-

tywnych doświadczeń, w których wi-
dzę ewidentne działanie Pana Boga. Na 
każdej parafii człowiek spotyka drugiego 
człowieka, który jest znakiem Bożej 
Opatrzności. Na pewno przyjaźń z Braćmi 
Kapucynami i wejście nieco w duchowość 
franciszkańską, to chyba dla mnie takie 
ostatnie „rozwinięcie się duchowe”. 
Red.: Przydzielono już Księdzu jakieś za-
dania na czas pracy w naszej parafii? Ja-
kie?  
Ks.A.K.: Moje przybycie do św. Katarzyny 
nie było takie jak zwykle bywa, gdy wika-
riusz lokalizuje się pod koniec sierpnia i 
gdy z początkiem września przydziela się 
mu zadania duszpasterskie. Przyjąłem 
wszystkie zadania, które zlecił mi ks. Pro-
boszcz Stefan. Będę opiekunem chóru, 
żeńskiego Legionu Maryi, Oazy Rodzin, 
chyba to wszystko.... mam jeszcze inne 
prace zlecone mi osobiście przez ks. Bi-
skupa. 
Red.: Ma Ksiądz w sobie jakieś obawy do-
tyczące tego bycia z nami? Jakie? Spo-
dziewa się Ksiądz jakichś trudności? Jak 
Ksiądz sobie z tym radzi? 
Ks.A.K.: Czy są obawy? hmm... Raczej 
nie. W Jastrzębiu już pracowałem, więc 
znam miasto. Mam tu wielu znajomych i 
przyjaciół. Raczej czuję przyjazny klimat.  
Red.: Ma Ksiądz jakieś pomysły duszpa-
sterskie, które chciałby Ksiądz u nas zrea-
lizować? Jakie?  
Ks.A.K.: Na pewno chciałbym uszanować 
to co już do tej pory zostało zbudowane w 
parafii,  bo to co dobre należy umacniać. 
Na pewno  można jeszcze wiele innych 
inicjatyw duszpasterskich rozwinąć. 
Red.: Może jest coś, co chciałby Ksiądz 
jeszcze nam powiedzieć? 
Ks.A.K.: Myślę, że już wiele powiedzia-
łem... zawsze proszę o modlitwę w mojej 
intencji, bo ja obiecuję modlitwę za para-
fian św. Katarzyny. Modlitwa i życzliwość 
jest niezwykle ważna i potrzebna. Dzięku-
ję za rozmowę. 
Red.: Ja również dziękuję i życzę łask po-
trzebnych do pracy wśród nas ●  
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Pismo Święte jest chyba 
za trudne dla osiołków. 
Przeczytałem w ostat-
niej księdze, że trzeba być zimnym albo gorącym, bo 
inaczej Pan Jezus mnie wyrzuci z ust. O kurczę! Nie 
chcę być wypluty! No i pobiegłem szybko do piekarni-
ka. Wyłożyłem się tam na tych rusztowankach, ale jak 
się zaczęło robić ciepło to się trochę przestraszyłem, że 
zaraz będę pieczonym salami i uciekłem. Spróbowa-

łem jeszcze w garnuszku, ale tam to już zupełnie było 
okropnie, nawet pot mieszał się z wodą. No cóż, gorący 
nie będę! Czas na zamrażarkę. Usiadłem sobie w szu-
fladce między mrożonym kurczaczkiem i mrożonymi 
truskawkami, zjadłem lody, żeby było trochę więcej 
miejsca i się chłodziłem. Nawet przyjemnie było. Przez 
pierwsze 10 minut… Po 20 pożegnałem się z zaprzyjaź-
nioną fasolką i wyszedłem na zewnątrz ... No i co te-
raz...? O! Mam! Wentylator! Okazało się, że niestety był 
popsuty, ale co to dla mnie za problem taki popsuty 
wentylator. Co to ja wiatru niby nie umiem robić? Ja-
sne, że umiem! Zabrałem się do pracy, odnalazłem 
zbłąkany rower, kazałem Glorii i Kłapciowi pedałować i 
stanąłem blisko koła. Ależ było miło... Aż do momentu, 
gdy podszedłem za blisko i mnie wkręciło… Uratował 
mnie Tata, a potem znowu musiałem się tłumaczyć. 
Tata powiedział mi, że to nie o to chodzi z tym gorącym 
i zimnym. Ślicznie mi wszystko wytłumaczył i kazał 
zrobić zadanie z rozwiązaniem, które i Wam wszystko 
rozjaśni. A więc, jeśli chcecie wiedzieć o co chodzi, 
bierzcie się do pracy. Osiołek Ofiarka 
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