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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 zo-
stało nam podarowa-
n e .  S a k r a m e n t 
chrztu, doświadcze-
nie obecności Boga w 
Eucharystii, w mo-
dlitwie i w codzien-
nym życiu. Zachowywać znaczy, że to wszyst-
ko, co z Bogiem, nie powinno się jakoś roz-
mydlić, ulotnić czy rozpłynąć w powinno-
ściach i obowiązkach. Ewangelista miał na 
myśli sytuację, że to, co się zachowuje w ser-

cu wywiera wpływ na życie, staje się jego cen-
trum, które porządkuje wszystkie inne spra-
wy. W tym przypadku—to doświadczenie 

obecności Boga.  Co 
więcej wiara nie ozna-
cza wyparcia się rozu-
mu, autentyczna wia-
ra nie chce być ślepa. 
T a k a 
w i a r a 

wie, że rozum jest darem Bo-
żym i że  nie tylko zaproszeni, 
lecz także wezwani, byśmy z 
niego korzystali.  

 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  

Słowo nie stało się złotem, bo by błyszczało, 
ale pozostałoby zimne. Słowo nie stało się 

szlachetnym kamieniem, 
bo byłoby drogocenne, ale 
bez życia. Słowo stało się 
ciałem, stało się dzieckiem. 
Słowo to krzyczy, raduje 
się, płacze i porywa. 
Nierozpoznane za całym 
świątecznym kramem. 
Nierozpoznane nawet za 

tym, co wydaje się święte. Nierozpoznane i 
niecierpliwe, czy chcemy Je odkryć. 

 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 

 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 

Trzech Króli w jednej partii szachów. 

To niemożliwe, tak się nie 
da, a jednak! Boże Naro-
dzenia unieważnia trady-
cyjne reguły gry. Niebo 
zstępuje na ziemię, sza-
chownicę. W jej centrum 
leży Dziecina, a potężne 
postacie tego świata zgina-
ją przed nią kolana. Rado-
sną wieść o tym najpierw głosi się pasterzom, 
postaciom niewiele znaczącym, podobnym 

do pionków w zwykłej 
grze w 
szachy. 
W a l k a 
j e d e n 
przeciw drugiemu zmienia 
się we wspólnotę, w której 
liczy się zasada jeden z dru-
gim albo jeden za drugiego. 
Nikomu nie grozi szach, nie 

ma żadnego mata. 

UROCZYSTOŚĆ  

OBJAWIENIA  

PAŃSKIEGO 
6 stycznia 2021 r. 

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ 
BOŻEJ RODZICIELKI 

1 stycznia 2021 r.  

II NIEDZIELA  

PO NARODZENIU 
PAŃSKIM 

3 stycznia 2021 r. 
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 Jak mogło 
wyglądać mieszka-
nie Jezusa? Nie 
mam na myśli ani 
mebli, ani wyposa-
żenia. Chodzi mi o 
książki, jakie zna-

lazłyby się w Jego regale, o 
zdjęcie, jakie postawiłby na 
komódce? Jakie gazety by 
prenumerował? Jak okazy-
wałby gościnność? Nurtuje 
mnie też myśl, co odpowiedziałbym na 
Jego pytanie: Czego szukasz? Zapewne 
nie chodziłoby mi – o co prawdopodobnie 

chodziło wspomnianym w dzisiejszej 
Ewangelii dwóm uczniom - o wielkie py-
tanie o Mesjasza, ale z pewnością o na-
dzieję, żeby wraz z Nim przypatrzeć się 
mojemu życiu i dzięki temu lepiej zrozu-
mieć drogę, którą już przebyłem i którą 
jeszcze powinienem przejść. Oczekiwał-

bym uwag, wyjaśnień i za-
chęty. Jezus daje temu ocze-
kiwaniu wyraz, mówiąc po 
prostu: ,,Chodźcie, a zoba-
czycie". ilekroć ludzie spoty-
kają się z taką otwartością, 
można mieć przeczucie, jak 

mogłoby dzisiaj wyglądać mieszkanie Je-
zusa.  

 Oni powiedzieli do Niego: „Rabii! - to znaczy: Nauczycielu – gdzie miesz-

kasz?”. Odpowiedział im: „chodźcie, a zobaczycie„. Poszli więc i zobaczyli, gdzie 

mieszka, i tego dnia pozostali u Niego.   J 1, 35-42 

II NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
17 stycznia 2021 r.  

 Jezus stanął wśród tłumu grzeszni-
ków, oczekujących na przyjęcie z rąk Ja-
na Chrzciciela chrztu nawrócenia na od-
puszczenie grzechów. Dla ewangelisty 
Marka nie stanowiło 
to -jak się wydaje - 
żadnego problemu, 
jakim było dla póź-
niejszych teologów: 
Jezus, bezgrzeszny, 
przyjął chrzest na 
odpuszczenie grzechów. Stał w długiej 
kolejce grzeszników i tam, nad Jorda-
nem, i przez następne stulecia historii - 
przed Nim mieszkańcy całej judzkiej kra-
iny i Jerozolimy, za Nim miliony chrze-
ścijan na całym świecie. Marek rozpoczy-
na swoją Ewangelię od sceny nad Jorda-
nem, aby w ten sposób dać jasno do zro-
zumienia, że tu, nad Jordanem, rozpo-

czyna się historia Jezusa z Bogiem, że 
Syn Boży, nasz Brat, również w chrzcie 
nawrócenia stał się jednym z nas. Gdy 
trzymamy nasze dzieci nad chrzcielnicą 

albo gdy żegnamy się 
święconą wodą na 
znak naszego nowego 
początku z Bogiem, 
wtedy także do nas 
odnosi się obietnica 
Boga, którą usłyszał 

Jezus w wodach Jordanu:,, Tyś jest mój 
syn umiłowany / 
moja córka umiło-
wana, w tobie 
mam upodobanie". 
Nikt nigdy nie mo-
że nam powiedzieć 
nic ważniejszego.  

NIEDZIELA  

CHRZTU PAŃSKIEGO 
10 stycznia 2021 r.  

 W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak 

gołębicę zstępującą na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiło-

wany, w Tobie mam upodobanie" .  Mk 1, 6b-11 
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 Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, zobaczył Szymona i brata Szymo-

nowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus 

rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, z sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”    

            Mk 1, 14 - 20 

 „I natychmiast zostawili sieci i po-
szli za Nim". Co skłania ludzi do radykal-
nej zmiany swego życia? Często jakiś kry-
zys spowodowany na przy-
kład chorobą, utratą uko-
chanej osoby albo jakieś in-
ne ciężkie, czy głęboko po-
ruszające doświadczenie. 
Trudno nam odgadnąć mo-
tywy, jakimi kierowali się 
pierwsi uczniowie Jezusa. Co mogło ich 
skłonić do spontanicznego pójścia za Je-
zusem? Niezależnie, z jakiego powodu 
poszli za Nim, z pewnością cechowała ich 
pewna otwartość na zmianę swego do-
tychczasowego życia. To dlatego poruszy-
ły ich słowa Jezusa o królestwie Bożym, 

Jego dobra nowina, Jego zachęta: 
,,Pójdźcie, chodźcie za Mną". Co więcej, 
na te właśnie Jego słowa czekali. We-

wnętrznie musieli już być 
przygotowani, chociaż mo-
że o tym aż do tego krytycz-
nego momentu sami w ogó-
le nie wiedzieli. Odważnie 
zdecydowali się na ten ra-

dykalny krok. Nie 
powinniśmy wy-
kluczyć, że i w na-
szym życiu coś ta-
kiego może się 
wydarzyć? 

III NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
24 stycznia 2021 r. 

 Zawsze byli i 
nigdy ich nie zabrak-
nie. Owi wszystko 
najlepiej wiedzący, 
mędrkowie - ci, któ-
rzy wiedzą, jak po-
winno się żyć i co 
powinno się robić, a 

czego zaniechać. Ale w rze-
czywistości nie mają nic do 
powiedzenia ludziom. Na 
ogół też ludzie dość szybko 
się na nich poznają. Dlate-
go też od razu zauważyli, że 
Jezus jest inny. Nie tylko 
mówi. To, co ma dopowiedzenia, mówi z 
mocą. Żyje tym, co mówi. Wyjaśnienia i 
intelektualne dociekania nie są dla Niego 

tak istotne. Po prostu uzdrawia człowie-
ka, który do Niego przychodzi, i daje mu 
to, czego potrzebuje. I nas powinna wy-
różniać taka moc. Nie oczekuje się od nas 
wiedzy, lecz życia czerpiącego siłę z mocy 
i obietnicy Boga. Nie tam, gdzie pięknie 
przemawiamy, gdzie możemy wykazać się 
bardziej błyskotliwym wyjaśnieniem teo-

logicznym albo wspanial-
szą zasadą moralną, mamy 
rzeczywiście ludziom coś 
do powiedzenia. Ale za-
pewne tam, gdzie dzięki 
naszemu zaangażowaniu 
mamy szansę coś zmienić 

w życiu innych, coś uzdrowić, zostanie lu-
dziom dana łaska doświadczenia przez 
nas czegoś z mocy Boga.   

 Przyszli do Kafarnaum. Za raz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdu-

miewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak 

uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nie-

czystego.  Mk 1, 21 - 28 

IV NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
31 stycznia 2021 r. 
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Grudzień w naszej parafii 

CHRZTY: 
Szymon Mateusz Banach  
 
ROCZKI: 
Michał Ksawery Kopiec  
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
 
35 rocznica ślubu  
Irena i Józef Gawełczyk      
50 rocznica ślubu  
Urszula i Ewaryst Czopek  

 
POGRZEBY: 
Piotr Drzewiecki  
Marzena Durka 
Maria Gieraszek  
Erna Grabarczyk  
Sylwester Gurazdowski  
Aniela Kałuża 
Urszula Obracaj  
Janusz Stelmaczonek  
Bolesław Śmietana  
Norbert Waniek  

 Przez cały Adwent przygotowywali-
śmy się na świętowanie tajemnicy Naro-
dzin Jezusa. W szczególny sposób robili 
to uczestnicy Rorat - choć większość z 
nich, musiała się łączyć za pośrednic-
twem Internetu.  
Od poniedziałku do piąt-
ku, Msze roratnie przeży-
wały dzieci i razem z ks. 
Mateuszem, uczyły się ko-
chać Cud nad cudami czyli Eucharystię. 
Ksiądz musiał się wykazać niemałą cier-
pliwością i pomysłowością, ponieważ 
podczas kazań odwiedzały Go różne po-
stacie, które stawiały opór Jego naukom i 
za nic nie chciały się nawracać… Znacznie 
lepiej szło Mu przekonywanie dzieci, któ-

re na zakończenie Rorat, przesłały Mu 
wiele ciepłych słów i podziękowań.  Dzie-
ci rozwiązywały także quizy, wykonywały 
różne  zadania i przysyłały zdjęcia - moż-
na je zobaczyć na kolorowych stronach 

gazety i na stronie interne-
towej parafii.     
Natomiast w soboty rano, 
razem z ks. Piotrem, Roraty 
przeżywali dorośli. Ci z ko-

lei przyglądali się różnym sposobom 
oczekiwania na Mesjasza i towarzyszą-
cym im wyobrażeniom.  Najodważniejsi 
uczestnicy, zdobyli nawet nagrody za 
udział w konkursach.  
    Ala Kaczorowska 

RORATY 

 Zwykle w wigilijny wieczór, przed 
samą Pasterką, mogliśmy oglądać oazowe 
jasełka. Tym razem młodzież nie mogła 
przygotować przedstawienia 
angażującego całą  Wspólnotę, 
dlatego ks. Mateusz postano-
wił z małą grupą nakręcić ja-
sełkowy film. A co w nim?  
W wigilijny dzień, ktoś nagle puka do 
drzwi i chce przeczekać śnieżycę. Mama 
zgadza się na wizytę nieznajomych z lek-

kim oporem. A później Goście zaczynają 
rozrabiać… Jak? Nie powiem… Jeśli jesz-
cze nie widziałeś „Opowieści wigilijnej” 

koniecznie wejdź na stronę pa-
rafii, a tam znajdziesz link do 
filmu. A jeżeli Ci się spodoba 
(w co nie wątpię) to koniecznie 
kliknij w łapkę z kciukiem w 

górze, ponieważ młodzi Aktorzy i Reżyser 
spędzili nad nagraniem wiele długich 
wieczorów…  Ala Kaczorowska 

OAZOWE  

JASEŁKA 
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 3.01 – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim. 
Kolekta na potrzeby parafii. 
 4.01- poniedziałek. Do sprzątania kościoła 

zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 11 po 
Mszy św. wieczornej.  
 6.01- środa. Uroczystość Objawienia Pań-

skiego. Misyjny Dzień Dziecka. Dies episcopi 
– 23 rocznica święceń biskupich arcybiskupa 
Wiktora Skworca oraz  6 rocznica święceń 
biskupich biskupa Marka Szkudło i biskupa 
Adama Wodarczyka. Poświęcenie kredy i ka-
dzidła i mirry po każdej Mszy św. Kolekta na 
potrzeby misji. 
 7.01- czwartek. Do sprzątania kościoła za-

praszamy parafian z ul. Wrocławskiej 11 po 
Mszy św. wieczornej. 
 9.01 - sobota. Katecheza dla Rodziców i Ro-

dziców Chrzestnych o godz. 15.30 w Domu 
Parafialnym. 
 10.01- Święto Chrztu Pańskiego. Chrzty o 

godz. 12.15. Kolekta na potrzeby parafii. 
 11.01- poniedziałek. Do sprzątania kościoła 

zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 13 po 
Mszy św. wieczornej. Rozpoczynamy Okres 
Zwykły w liturgii. 
 13.01 – środa. Różaniec fatimski o godz. 

6.oo. Msza św. w intencji czcicieli MB Fatim-
skiej i Żywego Różańca o godz. 6.30. Biblio-
teka parafialna czynna od godz. 17.00 w Do-
mu Parafialnym.  
 17.01- piątek. Do sprzątania kościoła  za-

praszamy parafian z ul. parafian z ul. Wro-
cławskiej 13 po Mszy św. wieczornej.  
 17.01- II Niedziela Zwykła. Dzień dialogu z 

Judaizmem w Kościele katolickim. Kolekta 
na potrzeby archidiecezji. 
 18.01 – poniedziałek. Początek Tygodnia 

Modlitw o Jedność Chrześcijan Do sprząta-
nia kościoła zapraszamy parafian z ul. Wro-
cławskiej 15 po Mszy św. wieczornej. 
 19.01- wtorek. Wspomnienie św. Sebastiana 

Pelczara, biskupa. 
 21.01 – czwartek. Wspomnienie św. 

Agnieszki, dziewicy i męczennicy. Dzień Bab-
ci.  
 22.01 – piątek. Dzień Dziadka. Do sprząta-

nia kościoła zapraszamy parafian z ul. Wro-

cławskiej 15 po Mszy św. wieczornej.  
 23.01 – sobota. Odwiedziny chorych od 

godz. 9.00.  
 24.01 - III Niedziela Zwykła. Niedziela Sło-

wa Bożego. Kolekta na potrzeby remontowe 
parafii. 
 25.01 – poniedziałek. Święto Nawrócenia 

św. Pawła, Apostoła. O godz. 17.00 Msza św. 
w intencji KGW, emerytów, rencistów i 
sprzątających kościół w styczniu. Do sprząta-
nia kościoła zapraszamy parafian z ul. Wro-
cławskiej 17 po Mszy św. wieczornej. 
 26.01 – wtorek. Wspomnienie św. Tymo-

teusza i Tytusa, biskupów. Dzień Islamu w 
Kościele katolickim. 
 27.01 – środa. Biblioteka parafialna czynna 

od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.  
 28.01 – czwartek. Wspomnienie św. Toma-

sza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła. 
 29.01 – piątek. O godz. 17.00 Msza św. w 

30 dzień i I rocznicę po śmierci. Do sprząta-
nia kościoła zapraszamy parafian z  ul. Wro-
cławskiej 17 po Mszy św. wieczornej. 
 31.01 – IV Niedziela Zwykła. Roczki o godz. 

12.15. Jubileusze Małżeńskie o godz. 16.30. 
Kolekta na potrzeby parafii. 
 1.02 – poniedziałek. Do sprzątania kościoła 

zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 19 po 
Mszy św. wieczornej. 
 2.02 - Święto Ofiarowania Pańskiego. Dzień 

życia konsekrowanego. W katedrze spotkanie 
dla osób konsekrowanych. Dzień modlitw w 
intencji katechizacji dorosłych. Kolekta na 
zakony kontemplacyjne. 
 3.02- środa. Wspomnienie dowolne św. 

Błażeja, biskupa i męczennika. Na Mszach 
św. zwyczajowe błogosławieństwo chroniące 
od chorób gardła.  
 4.02- I czwartek miesiąca. Msza św. w in-

tencji o nowe powołania kapłańskie o godz. 
6.3o. Nabożeństwo za powołanych o godz. 
16.30. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Wrocławskiej 19 po Mszy św. 
wieczornej. 
 5.02- I piątek miesiąca. Wspomnienie św. 

Agaty, dziewicy i męczennicy. Na Mszach św. 
zwyczajowe błogosławienie chleba i soli. Na-

Co czeka nas w styczniu 
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bożeństwo ku czci NSPJ o godz. 6.oo. Msza 
św. w int. czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Sakra-
ment pokuty i pojednania dla dzieci o godz. 
16.oo. Msza dla młodzieży o godz. 18.00 
 6.02 – I sobota miesiąca. Wsp. św. Pawła 

Miki i Towarzyszy, męczenników. Nabożeń-
stwo wynagradzające NMP o godz. 7.00.  
 7.02- V Niedziela Zwykła. Kolekta na po-

trzeby archidiecezji. 

„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 

 

„Nadzieja jest dla człowieka tym, czym mechanizm w 

zegarku: bez niego zegarek by się zatrzymał” 

Paniom Lucynie Jabłońskiej i 

Teresie Soja życzymy, aby ni-

gdy nie zabrakło Im nadziei, 

którą przynosi Jezus. Chór „Lira” 

 

„Żeby móc wzrastać musimy się nauczyć akceptować 

trudności.” 

Paniom Krystynie Mołdrzyk, Zbigniewie Piaseckiej, 

Teresie Bąk, Bogumile Chrząścik, oraz Marii Teresie 

Kowalczyk życzymy, by każdego dnia wzrastały w 

wierze, nadziei i miłości, a doświadczenie Bożej 

miłości było dla Nich siłą w pokonywaniu trudów 

codzienności. Seniorzy. 

„Kieruj naszymi krokami , abyśmy postępowali w 

świętości serca.” 

Wszystkim Auksyliatorom, którzy w styczniu obcho-

dzą swoje urodziny i imieniny życzymy, by podążali 

drogą Bożych przykazań, a Pan był dla Nich umoc-

nieniem w wędrówce. Męski Legion Maryi. 

 

„Mielibyśmy wielu świętych, gdybyśmy uwierzyli, że 

można dojść do świętości.” 

Paniom Marii Domin i Teresie 

Bąk życzymy, by podążały dro-

gą świętości i nie zniechęcały 

się w czynieniu dobra. Żeński Legion Maryi. 

 

 

„O wiele łatwiej jest być bohaterem niż człowie-

kiem uczciwym” 

Juli Henicz, Zosi Torz, Bartkowi Kołeczko, Paulina 

Karkowskiej, życzymy, aby w swojej codzienności 

bohatersko walczyli o miłość w najdrobniejszych 

czynach. Oaza s ks. Mateuszem 

Serdeczności 

Świąteczno — Noworoczna Modlitwa 
 
Przyszedł już Jezus Pan Król wiecznej Chwały 
Na którego czekał świat ten ziemski cały 
 
W zimnej drewnianej betlejemskiej stajence 
Śpi przy Świętym Józefie i Najświętszej Panience 
 
Chór Aniołów śpiewa ,, Na ziemi i w Niebie Chwała’’ 
A śpiewowi temu wtóruje także ziemia cała 
 
Jesteś teraz z Nami o Najświętszy Boże 
Choć umysł ludzki nie do końca pojąć to może 
 
Każdy jednak dary dla Ciebie przynosi 
I o Twoje Błogosławieństwo pokornie Cię prosi 
 

Aby w Nowym Roku który właśnie bieży 
Każdy sprawował się tak jak należy 
 
By każdy człowiek na świecie był zdrowy 
I do pomocy drugiemu bratu gotowy 
 
Aby szczęście nas nie opuszczało 
I radości z życia ludziom wszystkim dawało 
 
Żeby każdy człowiek bezpiecznie i dobrze  
I pokój na Świecie w każdym państwie był 
 
Zanosimy dzisiaj do Ciebie to nasze wołanie 
Racz je wysłuchać Boże nasz i Panie. 
 
Amen 
    Marcin Janicki 
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II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 
3.01  
7.30 – Za ++ rodziców Łucję – w 20 rocznicę 
śmierci i Karola Wojak, ich rodziców, ro-
dzeństwo, zięciów Stanisława i Józefa.  
9.30 – Za ++ Irenę i Alicję Trzensioch – w 
kolejną rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny 
Trzensioch.  
11.00 – Za ++ Gerarda, Julię, Romana, Kry-
stiana i Józefa Kupny, Łucję i Antoniego Li-
zoń, Jana, Irenę i Henryka Cisek, Franciszka 
Borkowskiego oraz ++ z rodziny Paluch.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Dariusza z okazji kolejnej rocznicy uro-
dzin.  
19.30 – Za + Jana Kondziołka, syna Czesła-
wa, rodziców z obu stron, ich rodzeństwo, 
Marię i Józefa Klepek, Gertrudę i Jerzego 
Płonka, Elżbietę i Franciszka Masorz, ++ 
dziadków oraz ++ z pokrewieństwa Kondzioł-
ka, Nogły i dusze w czyśćcu cierpiące.  
PONIEDZIAŁEK 4.01  
6.30 – Za + Waltera Teodora Sikora – od są-
siadów Wrocławska 11. 
6.30 – Za + Sylwestra Mitula – od sąsiadów 
Poznańska 16. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
mieszkańców ul. Opolska 14. 
WTOREK 5.01  
6.30 – Za + Alinę Klasa – od Krzysztofa Ma-
rek z rodziną. 
6.30 – Za + Alinę Klasa – od Trudzi z Koń-
czyc.  
17.00 - Za + Janinę Matyjasik, córkę Jadwi-
gę, rodziców, teściów, 2 bratowe oraz ++ z 
pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 
ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA 
PAŃSKIEGO 6.01  
 7.30 – Za + Piotra Radwańskiego – w rocz-
nicę śmierci, rodziców i rodzeństwo – niech 
dobry Bóg obdarzy ich łaską życia wiecznego.  
9.30 – Za + Henryka Smuga – w rocznicę 
śmierci, żonę Teresę, rodziców Rozalię i Ada-
ma, braci, siostry, + Henryka Sosna, dziad-
ków oraz ++ z pokrewieństwa.  

11.00 – Za + Franciszka Brzoza – w 4 roczni-
cę śmierci, rodziców, teściów Edwarda i Ma-
rię Wzientek, rodzeństwo, SM Imeldę, szwa-
gra Henryka, Helenę i Władysława Malina, 
Mieczysława Dunaj oraz ++ z pokrewień-
stwa.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Za + Roberta Różankowskiego – od 
sąsiadów z ul. Poznańskiej.  
19.30 – Za + Andrzeja Gąska – w 2 rocznicę 
śmierci, rodziców Stefanię i Ludwika Sulima 
oraz teściów Mariannę i Stanisława, szwagra 
Tadeusza Matuszak, dusze w czyśćcu cierpią-
ce.  
CZWARTEK 7.01  
6.30 – Za + Krystynę Żubertowską – od ro-
dziny Bielickich.  
6.30 – Za + Alinę Klasa – od sąsiadów ul. 
Opolska 18.  
17.00 – Za + Genowefę Niećko – w 1 rocznicę 
śmierci, córkę Annę, ++ z pokrewieństwa i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
PIĄTEK 8.01  
6.30 – Za ++ Romana i Leokadię Dudzik, ro-
dziców z obu stron.  
6.30 – Za + Leszka Adasiak, Edytę i Józefa 
Obracaj, Urszulę Obracaj, 2 synów, synową, 
Józefę i Józefa Adasiak, 3 córki, 2 synów oraz 
++ z pokrewieństwa.  
17.00 – Za + Lenę Żurawską – w 1 rocznicę 
śmierci, męża oraz ++ z pokrewieństwa, zna-
jomych z pracy i dusze w czyśćcu cierpiące.  
SOBOTA 9.01  
8.00 – Za + Romana Dudzik, żonę Leokadię, 
synową Teresę, rodziców z obu stron i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
8.00 – Za + Augustyna Stachoń – od sąsia-
dów.  
17.00 – Za + Gerarda Zdrzałek – w rocznicę 
śmierci, jego rodziców Jerzego i Agnieszkę, 
Wojciecha Bachlaj, Różę Zdrzałek, Alberta 
Śmietana oraz ++ z pokrewieństwa Zdrzałek, 
Czylok, Bachlaj.  
NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIE-
GO 10.01  
7.30 – Za ++ Sylwestra i Anielę Gajda, 3 
dzieci, rodziców z obu stron, Alfreda i Janu-
sza Krypczyk, Romana, Marię i Eugeniusza 
Wowra, Jana Sitek oraz ++ z pokrewieństwa.  
9.30 – Za + Ewalda Szulika, żonę Hildegar-
dę, ++ z rodziny i pokrewieństwa. 

INTENCJE MSZALNE 

9 
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11.00 – Za + męża Tadeusza Janeczko – w 1 
rocznicę śmierci, ++ Karola Janeczko, Marię 
i Stanisława Szymaniak oraz ++ z pokrewień-
stwa.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.30 – Za + mamę Jadwigę – w 6 rocznicę 
śmierci, + córkę Justynę, braci Ryszarda i 
Tadeusza.  
19.30 – Za + Gertrudę Uherek – w rocznicę 
śmierci, rodziców i dziadków z obu stron i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
PONIEDZIAŁEK 11.01  
6.30 – Za + Stanisława Błasiak – od rodziny 
Lara z Radomska. 
6.30 – Za + Danutę Grabowską – od siostry 
Basi z rodziną.  
17.00 – Za + Wiktorię Sobik. 
WTOREK 12.01  
6.30 – Za + sąsiada Stanisława Błasiak – od 
mieszkańców Wrocławska 11.  
6.30 – Za + Otylię Szymon, o łaskę nieba, 
męża Augustyna i siostrę Emilię.  
17.00 – Za ++ Józefa i Adelajdę Goik, syna 
Włodzimierza, córkę Edytę, Jadwigę i Ludwi-
ka Gajda oraz ++ z pokrewieństwa.  
ŚRODA 13.01  
6.30 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
6.30 – Za + Danutę Grabowską – od siostry 
Teresy z rodziną.  
17.00 – Za + Józefę Pancherz, męża Andrze-
ja, syna Przemysława.  
CZWARTEK 14.01  
6.30 – Za + Alinę Klasa – od Bożeny i Adama 
Łebek z Kończyc.  
6.30 – Za + śp. Danutę Grabowską – od są-
siadów z ul. Opolskiej 24.  
17.00 – Za + Romana Smorzyk – w kolejną 
rocznicę śmierci, rodziców z obu stron oraz 
++ z pokrewieństwa.  
PIĄTEK 15.01  
6.30 – Za + Albinę Orszulik, męża Francisz-
ka, Benedykta Wróblewskiego, 2 żony, syna 
Jana oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.  
6.30 – Za + Stanisława Błasiak – od siostry 
Ewy.  
17.00 – Za + Irenę Matera i Urszulę Obracaj 
– od sąsiadów.  
SOBOTA 16.01  
8.00 – Za + Zytę Potyka, jej rodziców i ro-
dzeństwo, ++ z rodziny Szulik, Wala.  
8.00 – Za + Pawła Kałuża, ++ rodziców, ro-

dzeństwo i teściów.  
17.00 – Za ++ Franciszka i Gertrudę Znisz-
czoł, rodziców z obu stron, wnuka Grzegorza, 
Cecylię i Karola Rączka, rodziców z obu 
stron, wnuczkę Sylwię, chrześnicę Izabelę, 
Emilię i Franciszka Brzoza ++ z pokrewień-
stwa Zniszczoł, Penkała, Rączka, Kocur, Nit-
ner, Wajs, Trybuś, Nikiel, Musiolik, ++ księ-
ży i dusze w czyśćcu cierpiące.  
II NIEDZIELA ZWYKŁA 17.01  
7.30 – Za ++ Marię i Józefa Chmielewskich, 
rodziców i teściów oraz ++ rodzeństwo.  
9.30 – Za + Marka, ++ z rodziny.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Sylwii z okazji kolejnej rocznicy urodzin.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane laski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Danuty z okazji 65 rocznicy urodzin oraz 
błogosławieństwo dla całej rodziny.  
16.30 – Za + Kazimierza Gruca, jego rodzi-
ców, Irenę i Jana Ostrzołek, ich rodziców 
oraz + Mirosława Jóźwiak.  
19.30 – Za + Zygmunta Mrowiec, żonę Tere-
sę oraz ++ z rodziny Mrowiec, Pokusiński.  
PONIEDZIAŁEK 18.01  
6.30 – Za + Kazimierza Kopertowskiego – w 
kolejną rocznicę śmierci, żonę Halinę, rodzi-
ców, teściów oraz ++ z pokrewieństwa.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Krystiana z okazji 55 rocznicy urodzin.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Du-
cha Św. w intencji Dominika z okazji kolejnej 
rocznicy urodzin.  
WTOREK - Wspomnienie św. Józefa Seba-
stiana Pelczara 19.01  
6.30 – Za + Bogdana Małolepszego – od są-
siadów Poznańska 5.  
17.00 – Za ++ rodziców Tadeusza i Hildegar-
dę Langer, Jana i Łucję Langer, Marię i Pio-
tra Oczadły, Józefa Kania oraz ++ z rodziny 
Rogowskich.  
17.00 – Za + Leokadię Bąk – w 1 rocznicę 
śmierci, męża Czesława, synową Ewę, ++ Jó-
zefa i Stefanię Deptuła, zięcia Stanisława.  
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ŚRODA 20.01  
6.30 – Za + Waltera Teodora Sikora – od są-
siadów Wrocławska 11.  
17.00 – Za ++ członków III Zakonu Francisz-
kańskiego oraz ++ z ich rodzin. 
17.00 – Za + Lidię Śmietana – w 4 rocznicę 
śmierci, rodziców Marię i Alojzego Mazur, 
siostrę Eleonorę oraz dusze w czyśćcu cier-
piące.  
CZWARTEK – Wspomnienie św. Agnieszki 
21.01  
6.30 – Za + Elżbietę Błażejowską i Stanisła-
wa Olejniczak.  
17.00 – Za + męża Helmuta Zok – w kolejną 
rocznicę śmierci.  
17.00 – Za ++ rodziców Agnieszkę i Maksy-
miliana Skórka, + babcię Marię Sottor, + 
chrześnicę Joannę oraz Lidię Zarembik.  
PIĄTEK 22.01  
6.30 – Za + Stanisława Błasiak – od siostry 
Agnieszki.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Du-
cha Św. w intencji Anny z okazji 40 rocznicy 
urodzin oraz Anity z okazji 12 urodzin.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Roberta oraz błogosławieństwo dla całej 
rodziny.  
SOBOTA 23.01  
8.00 – Za ++ rodziców Rafała Woźnicę – w 
45 rocznicę śmierci i Gertrudę, ich rodziców, 
++ Lidię i Otona Pękała, dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
17.00 – Za ++ Benicjusza i Katarzynę Pojda, 
dziadków Pojda, Kroczek, Annę i Antoniego 
Wzientek, Wiktora Winkler, 2 żony, Broni-
sławę i Józefa Polok oraz ++ z pokrewień-
stwa.  
17.00 – Za ++ Łucję i Waltera Papierok. 
III NIEDZIELA ZWYKŁA 24.01  
7.30 – Za + Antoniego Piszczek, Marię i Emi-
la Urbańczyk, ++ z pokrewieństwa.  
9.30 – Za ++ Jana, Elżbietę, Agnieszkę i Bo-
lesława Krupa, Wiktora, Józefa i Gertrudę 
Gonsior, Anastazję Mołdrzyk, ++ z pokre-
wieństwa.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Mariusza z okazji 50 rocznicy urodzin.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Du-
cha Św. w intencji Haliny Cwynar z okazji 70 
rocznicy urodzin.  
16.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Du-
cha Św. w intencji Mateusza z okazji 19 rocz-
nicy urodzin oraz w intencji jego rodziców.  
19.30 – Za ++ Marię Janocha – w kolejną 
rocznicę śmierci, męża Bertholda oraz ++ z 
rodziny Wierzgoń, Janocha.  
PONIEDZIAŁEK - ŚWIĘTO NAWRÓCENIA 
ŚW. PAWŁA Ap. 25.01  
6.30 – Za ++ Jadwigę i Ludwika Gajda, zię-
cia Włodzimierza, Wierę i Nikitę Suszcz, cór-
kę Ludmiłę, 2 zięciów i + Józefa Gonsior.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprzątają-
cych kościół w miesiącu 
WTOREK – Wspomnienie św. biskupów Ty-
moteusza i Tytusa 26.01  
6.30 – Za ++ rodziców Annę i Wiktora Ko-
łeczko, braci Franciszka i Józefa, bratową Zo-
fię, rodziców Martę i Jana Gajda, szwagrów 
Bernarda i Krystiana oraz + Jerzego Majka.  
17.00 – Za + Marka Sitko, ojca Ernesta oraz 
++ z pokrewieństwa Sitko, Suski.  
ŚRODA 27.01  
6.30 – Za + tatę Leona Kurowskiego – w ko-
lejną rocznicę śmierci, ++ z rodzin Kurow-
skich, Szymańskich, córkę Ewelinę, zięcia 
Mariusza, ++ znajomych, sąsiadów, ++ księ-
ży.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Franciszka z okazji 50 rocznicy urodzin.  
CZWARTEK – Wspomnienie św. Tomasza z 
Akwinu 28.01  
6.30 – Za ++ Dorotę i Józefa Hojka, synową 
Danutę, rodziców i rodzeństwo.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Stefana Nejman z okazji 85 urodzin.  
PIĄTEK 29.01  
6.30 – Za + Bożenę Górniak, ++ z rodziny i 
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dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1 
rok po śmierci.  
SOBOTA 30.01  
8.00 – Za + Alfreda Kurczyk, ++ z pokre-
wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za + Józefa Polok – w rocznicę 
śmierci, żonę Bronisławę, rodzicówz obu 
stron, ++ z pokrewieństwa.  
IV NIEDZIELA ZWYKŁA 31.01  
7.30 – Za + Mariannę i Józefa Wiączek, Annę 
i Wiktora Duda, ++ rodzeństwo, ++ z rodziny 
Duda, Wiączek.  
9.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Du-
cha Św. w intencji Kaliny Kuca z okazji 18 
rocznicy urodzin.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z okazji 18 
urodzin Patrycji Spodniewskiej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i 
opiekę Anioła Stróża.  
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Du-
cha Św. w intencji Bartosza z okazji 21 rocz-
nicy urodzin.  
PONIEDZIAŁEK 1.02  
6.30 – Za ++ Mariannę i Jakuba Wróbel, 2 
braci, szwagra, ++ z rodziny Wróbel, Smol-
nik i Żółtaszek  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Anny z okazji 65 rocznicy urodzin.  
WTOREK – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃ-
SKIEGO 2.02  
6.30 – Za + Piotra Józefczyk i Stanisława 
Piekara.  
9.00 – Za ++ Mariannę, Edwarda, Katarzynę 
i Józefa Korpowskich, Marię i Franciszka 
Koch, Józefę i Rocha Gajek, dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Patrycji Lebryk z okazji 40 rocznicy uro-
dzin.  

ŚRODA 3.02  
6.30 – Za ++ Urszulę i Kazimierza Obracaj, 
++ rodziców i teściów oraz ++ z pokrewień-
stwa Obracaj, Piksa. Lazar.  
17.00 – Za + Adelę Drewniak – w 7 rocznicę 
śmierci, męża Jakuba, teściów Katarzynę i 
Piotra Domin, ++ dziadków z obu stron i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
CZWARTEK – I czwartek miesiąca 4.02  
6.30 – W intencji powołań.  
17.00 – Za + Marię Łaciak, Jana Jonkisz oraz 
++ z pokrewieństwa, ++ sąsiadów i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
PIĄTEK – Wspomnienie św. Agaty – I piątek 
miesiąca 5.02  
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.  
17.00 – Za + Kunegundę Wierzgoń, męża 
Henryka, rodziców i rodzeństwo.  
SOBOTA – Wspomnienie św. Pawła Miki i 
Towarzyszy – I sobota miesiąca 6.02  
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie 
Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca 
Jezusowego i zadośćuczynienie za grzechy 
własne, swoich bliskich, naszej Ojczyzny i ca-
łego Świata. 
17.00 – Za + Stanisława Gajdzik, rodziców 
Marię i Ignacego, brata Jerzego, Helenę i 
Franciszka Skucik, Agnieszkę, Franciszka i 
Alfreda Błatoń, Eryka Polnik oraz ++ z po-
krewieństwa Gajdzik, Kocur i dusze w czyść-
cu cierpiące.  
V NIEDZIELA ZWYKŁA 7.02  
7.30 – Za + Huberta Wala, jego rodziców i 
rodzeństwo, teściów i szwagrów, ++ z rodzin 
Wala, Kaszyca, Szulik, Biber i dusze w czyść-
cu cierpiące.  
9.30 – Za ++ Józefinę Kania, męża Józefa, 
synów Jana i Andrzeja.  
11.00 – Za ++ rodziców Stanisławę i Józefa 
Łagowskich, Genowefę i Stanisława Herda, 
++ dziadków z obu stron, brata i szwagra.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Mariana z okazji 55 rocznicy urodzin.  
16.30 – Za + Sabinę Sadło – w rocznicę 
śmierci, męża Jana, Genowefę Niziołek – w 
rocznicę śmierci.  
19.30 – Za ++ Józefa i Rozalię Drescher – w 
rocznicę śmierci, ++ z rodziny Drescher, 
Jonderko. 
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  Zachęcamy do zapoznania się z pod-

sumowaniem roku duszpasterskiego 2020, 
które przygotował ksiądz proboszcz Stefan 
Wyleżałek. Zostało ono odczytane 31 grud-
nia na Mszy św. o godz. 17.00, podczas któ-
rej, jako parafia dziękowaliśmy Bogu, za 
błogosławieństwo i łaski udzielone nam w 
2020 roku. Życzymy miłej lektury i odważ-
nej refleksji. 

 
1. MIJAJĄCY ROK:  
 
Kończy się rok 2020. To rok, który nas za-
skoczył na wielu płaszczyznach swą nie-
przewidywalnością. Od połowy marca życie 
osobiste i społeczne wielu z nas zmieniło 
się w sposób czasami nawet drastyczny. To-
warzyszyło nam i nadal towarzyszy poczu-
cie strachu, lęku i niepewności o życie swo-
je i naszych bliskich. Są też i tacy wśród 
nas, których dotknęła nagła śmierć najbliż-
szych, pozostawiając niezmiernie trudne do 
zaakceptowania poczucie żalu, smutku i 
bólu. 

W tym trudnym dla wszystkich czasie pozo-
staje nam całą naszą nadzieję złożyć w Je-
zusie Chrystusie, naszym zbawicielu, który 
z miłości do każdego z nas oddał swe życie 
na krzyżu, dla naszego zbawienia. Ta ta-
jemnica jest uobecniana w każdej Euchary-
stii. W nowym roku duszpasterskim, które-
mu towarzyszy hasło: „Zgromadzeni na 
świętej wieczerzy”, chcemy zrobić wszytko, 
aby Eucharystia – liturgiczne zgromadze-
nie wokół Jezusa ukrzyżowanego i zmar-
twychwstałego – stawało się dla jej uczest-
ników doświadczeniem wiary i rzeczywiście 
było spotkaniem z Osobą samego Chrystu-
sa, by było doświadczeniem „Sacrum” – 

spotkania z świętością samego Boga. Tego 
zadania nie jesteśmy w stanie zrealizować 
bez osobistej wiary i wiary wspólnoty Ko-
ścioła, która celebruje Eucharystię. To za-
danie powinniśmy realizować zgodnie z 
ustalonymi normami, wyrażonymi chociaż-
by we Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału 
Rzymskiego.  
 
2. JAKI BYŁ TEN ROK W DUSZPASTERSTWIE: 
 
Statystyka duszpasterska za 2020 rok jest 
następująca: 
Parafia liczy:  
ok. 7302  osób, 
W parafii mieszka:    
ok. 2892 (mieszkań) rodzin, 
Z kolędą odwiedzono:   
2020 (mieszkań) rodzin - 69,89 %, 
W tym: na Osiedlu Staszica: 54,74% 
na Osiedlu Jastrzębie – Górne: 85,05% 
Sakramentu Chrztu św. udzielono:  
36 dzieciom (- 8), 
Do I Komunii św. przystąpiło:  

70 dzieci (+ 48), 
W tym do Wczesnej Komunii przystąpiło: 
1 dziecko 
Bierzmowanych zostało:   
61 osób (- 98), 
Komunii św. rozdzielono: 
47 400, 
Do chorych zaniesiono:  
890 Komunii Św., 
Sakramentu chorych udzielono: 
93 osobom, 
Sakrament małżeństwa zawarło: 
14 par (- 12), 
Do domu Ojca odeszły:    
62 osoby (+ 1), 

Podsumowanie duszpasterskie  
i gospodarcze za rok 2020 rok 
ks. Stefan Wyleżałek 
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W intencji parafian odprawiono:  
58 Mszy św., 
Msze św. za zmarłych (zalecanych): 
7 Mszy św., 
Msze św. za zmarłych (ze skarbonki): 
6 Mszy św., 
Msze św. w intencji misji św. : 
8 Mszy św., 
W intencji + Ks. Proboszcza seniora Wacła-
wa Basiaka zostało zamówione 30 intencji 
mszalnych (Msze św. gregoriańskie), które 
odprawi Ks. Marek Konsek w WŚSD w Ka-
towicach od 5 stycznia 2021 r. 
W parafii przybyły dwie nowe ulice:  
ul. Marii Dąbrowskiej  
ul. Zofii Nałkowskiej.  
W ramach duszpasterstwa zużyto: 
60 litrów płynu wirusobójczego i dezynfe-
kującego. 
 
3. POSTULATY DUSZPASTERSKIE: 
 
Rok 2021 ma nam uświadomić największe 
Sacrum spotkania w Eucharystii z naszym 
zbawicielem Jezusem Chrystusem. Do-
świadczenie sacrum wiąże się z pięknem 
celebracji Eucharystii, ale także z pięknem 
uczestnictwa w niej wspólnoty Kościoła, a 
więc także Kościoła parafialnego.  
Celebracja Eucharystii.  
Każda Eucharystia domaga się od sprawu-
jącego ją celebransa przestrzegania przepi-
sów prawa kościelnego, które zabezpiecza i 
ma prowadzić do ukazania całego piękna 
celebracji dla doświadczenia i przeżycia 
spotkania z świętością samego Boga w wiel-
kiej tajemnicy naszego zbawienia. Wszyst-
kie przepisy dotyczące sprawowania Eu-
charystii możemy znaleźć w Ogólnym 
Wprowadzeniu Do Mszału Rzymskiego. 
Piękne i pobożne uczestnictwo.  
W sprawowanie Eucharystii oprócz cele-
bransa zaangażowana jest, i to na wielu 
płaszczyznach, także cała zgromadzona w 
świątyni wspólnota. Rozpoczynając od rea-
lizacji powołania do kapłaństwa powszech-
nego, w którym sami z siebie mamy współ-
ofiarować to, co w naszym życiu najcenniej-
sze (nasze duchowe dary) wraz z ofiarą 

Chrystusa, poprzez czynne i owocne uczest-
nictwo – przyjęcie Komunii św., słuchanie 
Słowa Bożego, modlitwa (odpowiedzi), 
śpiew, gesty i znaki, aż po nasz strój, który 
jest także wyrazem naszego szacunku i 
uznania sacrum Eucharystii. W czym nie-
domagamy? 
- Jednolitość odpowiedzi na wezwania ka-
płana.  
Odpowiedzi udzielam jako chrześcijanin, 
katolik (on) rodzaj męski. Bez używania ro-
dzaju żeńskiego. Przykład: „Panie, nie je-
stem godzien …” chociaż wypowiada to ko-
bieta. 
- Jednolitość postaw.  
Każda postawa jest wyrazem naszego świa-
domego uczestnictwa i modlitwy całego Ko-
ścioła. Wymaga tego nasza troska o jedność 
Kościoła, a nie własna (lub innych osób) in-
terpretacja prywatnych objawień niewiado-
mego pochodzenia. 
- Jedność gestów i znaków.  
Uklęknięcie na prawe kolano przy wejściu i 
wyjściu z świątyni oraz przed przyjęciem 
Komunii św. Nie przyklękamy przed ko-
szyczkiem idąc na „tzw. ofiarę”. Uklęknię-
cie na dwa kolana zawsze przed wystawio-
nym Najświętszym Sakramentem. Pokłon 
najczęściej wtedy, kiedy stan zdrowia nie 
pozwala nam na uklęknięcie. Skłon głowy 
na każde wypowiedzenie Imienia Jezus i 
Maryja. Zwrot postawy w stronę czytanego 
Słowa Bożego – Ewangelii. Znak krzyża - 
czyńmy go z szacunkiem i czcią dla Tego, 
który na nim oddał życie. Nie jest proble-
mem to, że owych gestów i znaków nie zna-
my, ale to, że czynimy je niejednokrotnie 
bezmyślnie i byle jak. A takie uczestnictwo 
jawi się jako brak szacunku i doświadczenia 
sacrum. 
- Przyjmowanie Komunii św. na rękę. 
Przyjmowanie Komunii św. na rękę nie za-
wiera w sobie nic, co czyniłoby je niegod-
nym (por. Komunikat Komisji do spraw 
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
działająca przy KEP z dnia 3 października 
2020). Tylko grzech ciężki czyni człowieka 
niegodnym przyjęcia Komunii św. Do czasu 
epidemii, przyjmowanie Komunii św. „na 
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rękę” było praktyką mało znana w naszym 
kraju, ale nie niemożliwą, czy też niedo-
puszczalną. Dla niektórych kłóci się to z 
własną pobożnością. Wydaje się to zrozu-
miałe w normalnych warunkach. W czasie 
epidemii warunki nie są normalne. I nie-
normalne oraz bardzo bolesne jest twier-
dzenie, że „…wolę umrzeć niż przyjąć Pana 
Jezusa na rękę”. Takie twierdzenie jest bu-
rzeniem jedności Kościoła i jest grzechem 
ciężkim. Trwanie więc w takim poglądzie (i 
grzechu) stawia pod znakiem zapytania w 
ogóle przyjmowanie Komunii św. przez ta-
ką osobę. 
- Nasz strój na świętowanie spotkania z Bo-
giem.  
Prawdziwe jest powiedzenie: „Nie strój 
zdobi człowieka”. Ale nasz strój jest wyra-
zem szacunku dla drugiej osoby, szczegól-
nie dla Osoby samego Boga. Czyż Pan Bóg 
nie jest godzien najlepszego stroju jaki po-
siadamy. Nikt z nas nie idzie na ślub lub 
przyjęcie weselne bliskich w tzw. bermu-
dach i podkoszulku, bo byłaby to obraza 
gospodarzy i zgromadzonych gości. Czyż 
Bogu nie należy się więcej? 
Sacrum doświadczenia obecności Jezusa 
Chrystusa.  
Współczesne chrześcijaństwo bardziej kon-
centruje ludzi na obrzędowości niż na sa-
crum. Wielu ludzi ochrzczonych, ale w róż-
ny sposób związanych z parafią traktuje 
Eucharystię jako usługę i tylko usługę, któ-
rą się zamawia z różnych okazji (chrztu, po-
grzebu, ślubu, urodzin itd.) niejednokrot-
nie z koncertem życzeń, nie tylko nielitur-
gicznych, ale czasami i świeckich, nie do-
strzegając zupełnie tajemnic zbawienia, 
które każdy ochrzczony ma w pełni przeżyć 
doświadczając sacrum spotkania z zbawia-
jącym Bogiem. To Chrystus obecny na ołta-
rzu w swojej bezkrwawej ale realnej i praw-
dziwej ofierze jest zawsze centrum Eucha-
rystii. Podsumowując, dla niektórych, Eu-
charystia, to taka fajna akademia dla 
uczczenia jakiejś szczególnej okazji i nic po-
za tym. A gdzie Chrystus i zbawienie, które 
nam ofiaruje? 
Udział przez transmisję internetową.  

Czas epidemii, obostrzenia sanitarne, 
strach o zdrowie i życie własne bądź naj-
bliższych, choroba lub kwarantanna wymu-
siły niejako, że jedynym dla wielu sposo-
bem uczestnictwa w Eucharystii jest 
uczestnictwo w transmisji telewizyjnej, ra-
diowej lub internetowej. Niech to będzie 
nasz prawdziwy, aktywny udział (z takim 
zaangażowaniem jak w świątyni przy ołta-
rzu), a nie bierne oglądanie, jak się ogląda 
kolejny odcinek serialu. To ma być nasze 
uczestnictwo – zaangażowanie na każdej 
płaszczyźnie i w każdym momencie wraz z 
przyjęciem komunii duchowej. Dlatego nie 
jest uczestnictwem odtwarzanie nagranej 
Mszy św. po czasie z Internetu. 
 
4. PODSUMOWANIE GOSPODARCZE ZA ROK 
2020 
 
 Zakup i instalacja całego systemu do 
transmisji w kościele. 
 Instalacja głównego wyłącznika przeciw-
pożarowego w kościele w ramach dosto-
sowanie kościoła do przepisów przeciw-
pożarowych. 
 Zakup nowej szafy na monstrancje, kieli-
chy, przenośne nagłośnienia i tzw. bieli-
znę ołtarzową. 
 Renowacja baldachimu. 
 Wykonanie dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej cmentarza. 
 Renowacja obrazu św. Józefa w ołtarzu 
głównym. (Kolekta barbórkowa 2019 – 
2918 zł., sponsorzy - 4 800 zł., dotacja z 
UM - 6 500 zł. Pozostało 1 218 zł.) 
 Wymiana oświetlenia w obrazach na no-
woczesne LED-owe. (Koszt: 4 550 zł. 
Fundatorzy ofiarowali: 3 500 zł. Kolekta 
barbórkowa 2020 – 842 zł. Do pokrycia 
zostało 208 zł.) 
 Renowacja ostatnich kielichów mszal-
nych, puszek, paten płytkich i głębokich. 
 Usunięcie zniszczonych krzewów przed 
probostwem. 

 
5. SPRAWY GOSPODARCZE: 
 
Parafia ma także wymiar materialny – 
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utrzymuje się dzięki ofiarności parafian. 
Saldo roku 2019 wynosiło: 
243151 zł. 
W ciągu minionego roku z niedzielnych ko-
lekt zebrano: 
Na parafię:     
28 kolekt - 71061 zł. 
W tym na cele remontowe:   
10 kolekt - 39589 zł. 
Ofiary w kopertach i przelewem (od epide-
mii):   
69716 zł. 
Kolekta barbórkowa:     
1 kolekta - 842 zł. 
Pozostałe ofiary na parafię:  
106269 zł. 
Ofiary kolędowe:     
45310 zł. 
Opłaty cmentarne:    
40510 zł. 
Razem dochody parafii w roku 2020: 
333708 zł. 
Kolekty i zbiórki na pozostałe cele: 
Na Archidiecezję:     
5 kolekt - 13329 zł. 
Na WŚSD:      
2 kolekty - 6982 zł. 
Na WT UŚ:      
4 kolekty - 11449 zł. 
„Jałmużna Postna”: 
1 kolekta - 4368 zł. 
Na zakony kontemplacyjne: 
1 kolekta - 3599 zł. 
Na Misje: 
2 kolekty - 5444 zł. 
Na Caritas:    
0 kolekt - 0 zł. 
Kolekta na Stolicę Apostolską:   
1 kolekta - 3295 zł. 
Na renowację Katedry:  
3 kolekty - 7529 zł. 
Na Fundusz Obrony Życia:   
1 kolekta - 1187 zł. 
Fundusz Stypendialny im Ks. E. Szramka: 
1 kolekta - 481 zł. 
Zbiórka na pomoc Kościołowi w Potrzebie: 
1 zbiórka - 1257 zł. 
Zbiórka na pomoc Kościołowi na wschodzie
  

1 zbiórka - 1577 zł. 
Zbiórka na uchodźców z LESBOS:   
1 zbiórka - 1874 zł. 
Zbiórka na powodzian z Podkarpacia:  
1 zbiórka - 5387 zł. 
Ofiary na Boży Grób w Jerozolimie :  
1 zbiórka - 938 zł. 
Zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia:  
1 zbiórka - 2601 zł. 
Ofiary z tytułu binacji i trynacji:  
12 zbiórek—3210 zł. 
Razem przekazano:    
74507 zł. 
Koszty utrzymania parafii wyniosły:  
Remonty i inwestycje:     
42362 zł. 
Utrzymanie parafii:    
175739 zł. 
W tym utrzymanie cmentarza – śmieci: 
17892 zł. 
Razem wydatki wynoszą:   
218101 zł. 
Saldo roku 2020 wynosi   
115607 zł. 
W kasie parafialnej jest:  
358758 zł. 
„Bóg Zapłać” wszystkim za tak wielką ofiar-
ność! Szczególne „Bóg Zapłać” cichym bezi-
miennym i imiennym donatorom czasu 
epidemii oraz tegorocznych prac remonto-
wo-konserwatorskich. 
 
6. JAKIE MAMY PLANY GOSPODARCZE NA ROK 
2021. 
 
Na wszelkie plany gospodarcze w nadcho-
dzącym roku musimy patrzeć poprzez pry-
zmat panującej epidemii, obostrzeń oraz 
ograniczonych środków finansowych. Nic 
nie zapowiada, że przyszły rok będzie wspa-
niały. Raczej musimy się uzbroić w wielką 
cierpliwość i pokorę. 
Dom Parafialny.  
Zleciliśmy inwentaryzację i ekspertyzę bu-
dowlaną Biurowi Projektowo – Budowlano 
- Inwestycyjnemu pana Arkadiusza Fory-
siuka, które pozwolą dokonać ponownych 
obliczeń statycznych i dynamicznych bu-
dynku. Wiemy, że gęstość materiału z jakie-
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go wybudowano ściany nośne jest o wiele 
za mała w odniesieniu do projektu. Będzie 
trzeba wzmacniać ściany bloczkami beto-
nowymi i innymi wzmocnieniami. Niestety, 
opracowanie nie jest jeszcze gotowe. Epide-
mia mocno pomieszała szyki w pracach in-
wentaryzacyjnych i projektowych i opóźniła 
dokończenie wszystkich konkretnych roz-
strzygnięć. 
W grudniu, dzięki uprzejmości jednego z 
parafian zrobiliśmy audyt energetyczny ka-
merą termowizyjną Domu parafialnego i 
Probostwa. Oba budynki przy temperaturze 
na zewnątrz ok. 3oC świecą na pomarańczo-
wo. To świadczy o dużej utracie ciepła. 
Trzeba będzie podjąć także w najbliższej 
przyszłości temat ocieplenia tych budyn-
ków 
Dokończenie renowacji kielichów, paten, 
monstrancji i innego sprzętu liturgicznego.  
Do dnia dzisiejszego odnowiono 
(pozłocono na nowo) 11 kielichów, 2 kieli-
chy tzw. „puszki” do rozdzielania Komunii 
św., monstrancję oraz 8 paten płytkich i 3 
głębokie. Koszt renowacji w całości wyniósł 
na dzień dzisiejszy 16 345 zł. Na ostatnią 
partię naczyń do renowacji mamy zabez-
pieczoną sumę 2 055 zł. Obecnie do reno-
wacji przekazano ostatnie pateny oraz Cu-
stodię. Obecnie mamy pożyczoną Custodię 
z parafii NMP Matki Kościoła. Dzieci ko-
munijne w tym roku przekazały na ten cel 
4 300 zł oraz sponsor ofiarował sumę 
3 000 zł. Bóg zapłać za tak hojny dar. 
Realizacja wytycznych ponownej kontroli 
przeciwpożarowej jaką przeprowadziła w 
naszym kościele Komenda Miejska Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-
Zdroju.  
Epidemia spowodowała opóźnienia w wielu 
dziedzinach życia. Mimo licznych próśb i 
ponagleń, dalej czekamy na opracowanie 
Rzeczoznawcy do spraw Pożarowych doty-
czące instalacji hydrantów w naszym ko-
ściele, które zostanie przesłane do Woje-
wódzkiej Komedy Straży Pożarnej oraz Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ka-
towicach (w celu rozstrzygnięcia i podjęcia 
ostatecznej decyzji). Czekamy dalej na eks-

pertyzę.  
Przygotowanie do remontów w kościele. Po 
konsultacji w czasie marcowej wizyty Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków z Kato-
wic otrzymaliśmy wytyczne do opracowa-
nia konserwatorskiego dotyczącego wymia-
ny pokrycia dachowego, wykonania na no-
wo elewacji oraz wymiany drzwi kościoła. 
Konserwator nakazał wrócić do historycz-
nego wyglądu. Dach ma być pokryty czer-
woną dachówką tzw. karpiówką. Drzwi ze-
wnętrzne mają być wykonane na wzór pier-
wotnych, a elewacja ma zawierać jaśniejsze 
filary od ścian. Obecnie trwają ostatnie 
konsultacje z konserwatorem przed za-
twierdzeniem projektu. 
Powiększenie cmentarza.  
Mamy wstępny projekt cmentarza wraz z 
dokumentacją geologiczno-inżynierską 
oraz zgodą Państwowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Teraz trzeba czekać na 
nowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, który ma już niezłe opóźnienie. Po-
tem projekt szczegółowy, zatwierdzenie w 
PSSE oraz u Konserwatora Zabytków 
(otoczenie konserwatorskie) i możemy roz-
począć budowę. 
Na nasze plany gospodarcze kładzie się co-
raz mocniejszy cień ryzyka. Ryzyka inflacji 
która rośnie dość szybko – czego każdy z 
nas doświadcza przy najmniejszych zaku-
pach. Mam nadzieję że zgromadzone środki 
z parafialnych ofiar nie staną się za jakiś 
czas grosikami za które nie będziemy w sta-
nie nic wyremontować. 
 
7. SŁOWA WDZIĘCZNOŚCI: 
 
Słowa wielkiej wdzięczności kieruję w stro-
nę duszpasterzy – Ks. Piotra i Ks. Mateusza 
za sprawowanie sakramentów oraz za całą 
posługę duszpasterską, formacyjną, kate-
chetyczną i charytatywną. 
Dziękuję także: 
 Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św. 
za pomoc przy rozdzielaniu Komunii św. 
i zanoszeniu jej do chorych. 
 Pani Alicji za dyspozycyjność oraz podej-
mowanie bardzo wielu inicjatyw: za wie-
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loletnie prowadzenie grupy młodzieżo-
wej „Ruchu Światło–Życie”, za organizo-
wanie Pielgrzymek młodzieżowych na 
Jasną Górę, za wieloletnie redagowanie 
SPES’a, za utworzenie i prowadzenie no-
wej strony internetowej naszej parafii, 
prowadzenie transmisji internetowych, 
przygotowanie scenek na Roratach i od-
grywanie ich wraz z Ks. Mateuszem i 
młodzieżą, za przygotowanie tegorocznej 
bożonarodzeniowej szopki i wszelkie 
wnoszone dobro do parafii. 
 Panom kościelnym i wszystkim, którzy 
im pomagają za całoroczną posługę. 
 Organistkom za upiększanie liturgii gra-
niem na organach i śpiewem. 
 Ministrantom oraz Grupie Dorosłych 
Lektorów Słowa Bożego, 
 Paniom dekorującym naszą świątynię, 
 Parafialnej Radzie Duszpasterskiej, 
 Pani zajmującej się gablotami, 
 Wszystkim grupom parafialnym – dzie-
cięcym, młodzieżowym i dorosłych. Ma-
my nadzieję, że po zniesieniu obostrzeń 
sanitarnych wszystkie wrócą do życia i 
spokojnej działalności formacyjnej, mo-
dlitewnej, ewangelizacyjnej i charytatyw-
nej. 
 Pocztom sztandarowym, 
 Strażakom z OSP Jastrzębie Górne, 
 Orkiestrze, 
 Pani pracującej w Kancelarii, 
 Kolporterom i wszystkim rozprowadzają-
cym Gościa Niedzielnego. 
 Wszystkim posługującym na probostwie. 
 Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, 
 Prezesowi oraz członkom Koła Emerytów 
i Rencistów nr 7, 
 Zarządowi i woluntariuszom Hospicjum 
Domowego działającego przy naszej pa-
rafii, 
 Zarządowi Rady Osiedla „Jastrzębie Gór-
ne i Dolne”, 
 Zarządowi Rady Osiedla „Staszica”, 

 Jastrzębskiemu Klubowi Trzeźwości 
„Karlik”, 
 Kwiaciarni „Róża”, 
 Wszystkim sprzątającym nasz kościół w 
mijającym roku. 
 Wielkie podziękowanie kieruję w stronę 
grupy mężczyzn emerytów („Kompanii 
Braci”) za wszelkie wykonane prace oraz 
ogromną dyspozycyjność. Gorące podzię-
kowanie składam panu Karolowi, Wie-
sławowi wraz z pracownikami, także pa-
nu Ryszardowi, panu Adamowi za wszel-
kie prace i pomoc. Serdeczne podzięko-
wanie państwu Krystianowi i Urszuli za 
wszelką pomoc, ofiarność i dyspozycyj-
ność, państwu Adamowi i Alinie za spre-
zentowanie choinki, pani Krysi i Jadwi-
dze oraz panu Piotrowi za ufundowanie 
nowego oświetlenia, a także ozdób choin-
kowych i ich zawieszenie, panu Tadeu-
szowi za pomoc w sprawach konserwa-
torskich, wszystkim innym osobom, któ-
re okazują nam codziennie wielką życzli-
wość, pomoc, pamięć i dobro. „Bóg Za-
płać!” 

BÓG ZAPŁAĆ! za wszelkie dobro Boże i 
ludzkie, którego doświadczamy w naszej 
wspólnocie parafialnej. 
 
8. ZAKOŃCZENIE: 
 
Kończy się kolejny rok. Rok w duszpaster-
stwie trudny, nieprzewidywalny i obciążony 
wieloma utrudnieniami oraz ograniczenia-
mi. Jaki będzie Nowy Rok? Na to pytanie 
nie znamy odpowiedzi. Dlatego całą naszą 
ufność i nadzieję złóżmy w Świętej Bożej 
Opatrzności. Niech ona nas prowadzi pew-
ną drogą Bożej miłości do zbawienia. Z mi-
łości też będziemy sądzeni bo: "Zaprawdę, 
powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście 
jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili" (Mt 25) - mówi Pan Je-
zus. 
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Tym razem 10 rebusów. Wszystkie ukryte hasła związane są z cza-
sem Bożego Narodzenia. Rozwiązanie  prześlij na adres:  

krecikpolarny@gmail.com  

Nagrody za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Natalia Pojda i Matylda Pan-
cherz. Gratulujemy! Można je odebrać w  kancelarii. Godzinach pracy kancelarii można zna-
leźć na stronie parafialnej www.katarzynajastrzebie.com. 

Dla dzieci 
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