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Psalm 42 

Tęsknota za Bogiem i świątynią 

 

Jak łania pragnie wody ze strumieni, * 

tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. 

Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego, * 

kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? 

Łzy są moim chlebem we dnie i w nocy; * 

"Gdzie jest twój Bóg?" pytają mnie co dzień. 

Rozpływa się we mnie moja dusza, * 

gdy wspominam, jak z tłumem kroczyłem do Bożego domu 

W świątecznym orszaku, * 

wśród głosów radości i chwały. 

Czemu zgnębiona jesteś, duszo moja, * 

i czemu trwożysz się we mnie? 

Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę: * 

On zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem! 

A we mnie samym dusza przygnębiona, † 

przeto wspominam Cię z ziemi Jordanu, * 

z ziemi Hermonu i góry Misar. 

Głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów. * 

Wszystkie Twe nurty i fale nade mną się przewalają. 

Niech Pan udzieli mi we dnie swej łaski, † 

a w nocy będę Mu śpiewał, * 

będę sławił Boga mego życia. 

Mówię do Boga: Opoko moja, czemu zapominasz o mnie? * 

Czemu chodzę smutny, gnębiony przez wroga? 

Kości we mnie się kruszą, * 

gdy lżą mnie przeciwnicy, 

Gdy cały dzień mówią do mnie: * 

"Gdzie jest Bóg twój?" 

Czemu zgnębiona jesteś, duszo moja, * 

i czemu trwożysz się we mnie? 

Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę: * 

On zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem! 
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 Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla 

odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza4: 

Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Nie-

go! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, dro-

gi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie 

ujrzą zbawienie Boże.  Łk 3, 1 – 6  

 Nacechowany kontemplacją czas ad-
wentowy albo gorączkowy czas przygotowań 
bożonarodzeniowych - dzisiejsza Ewangelia 
kwestionuje jedno i drugie. 
Do czego Jan tak naprawdę 
nas zachęca albo na co chce 
nas przygotować? Ewangeli-
sta Łukasz nie chce, żebyśmy 
słuchali Jezusa bez tego po-
przedzającego nawoływania 
Jana, które ma nas obudzić, i Kościół nie po-
zwala nam przystąpić do stajenki, zanim nie 
wysłuchamy nad Jordanem głosu Jana, pro-
roka pustyni. Żadna droga prowadząca do 

świąt Bożego Narodzenia nie może ominąć 
jego wołania do nawrócenia. Co jest 
krzywe, powinno zostać wy-

prostowane; co 
jest nierówne, 
wyrównane! To 
jest Adwent - 
czas, żeby stać 
się prawym i 
w y p r o s t o w a ć 

się, czas naprawienia niepra-
wości i przebaczenia win.   

 Pytały go tłumy: «Cóż więc mamy czynić?» On im odpowiadał: «Kto ma 

dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak 

samo czyni». Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: 

«Nauczycielu, co mamy czynić?» On im odpowiadał: «Nie pobierajcie nic więcej 

ponad to, ile wam wyznaczono». Pytali go też i żołnierze: «A my, co mamy czy-

nić?» On im odpowiadał: «Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, 

lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie».     Łk 3, 10 – 18. 

II NIEDZIELA  
ADWENTU 

5 grudnia 2021 r.  

Cóż mamy czynić?" — pytali w napięciu lu-
dzie Jana Chrzciciela. Jego odpowiedź była 
krótka i jasna: Dzielcie się z innymi tym, co 
macie, i rozumnie wypełniajcie swoje obo-
wiązki!" Czy pytający byli zadowoleni z takiej 
odpowiedzi? A może po cichu mruczeli: „Czy 
naprawdę celnicy mają być da-
lej celnikami, a żołnierze — 
żołnierzami? Czy wtedy nie po-
zostanie wszystko po stare-
mu?" Właśnie nie! Jan domaga 
się konsekwencji: celnicy nie 
mają żądać więcej, niż jest 
ustalone, a żołnierze nie mają nadużywać 
swej siły. Jan jest przekonany, że każdy czło-
wiek może służyć Bogu na tym miejscu, na 
którym Bóg go postawił. Musi tylko wypeł-
nienie swoich zadań przepełnić zasadami 

chrześcijańskimi. Znaczy to, że musi swój za-
wód traktować jako powołanie, jako 
służbę dla Boga, jako „służbę 
Bożą". „Cóż mamy czynić?" — 
Pytanie to powinno być 
też naszym pytaniem: w 

r o d z i -
nach, w 
wykony-
w a n i u 
zawodu, 
w para-
fii, a tak-

że w polityce. Pytanie 
to można też sformuło-
wać inaczej: Jak mamy 
żyć, byśmy dobrze słu-
żyli Bogu, a także naszym bliźnim?  

III NIEDZIELA  
ADWENTU 

12 grudnia 2021 r. 
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one ani ich jeszcze niena-
rodzone dzieci znajdują 
się w centrum uwagi, lecz 
sam Bóg. Nawet dzieci 
podskakują w matczy-
nych łonach z czystej ra-

d o ś c i 
Bożej. 

Być może ta-
ka jest ta-

jemnica wszelkiego 
życia. Zawsze naj-
pierw chodzi o Boga. 

Co decyduje, że jakąś rodzinę można uznać 
za rodzinę dobrą? Jeśli dokładnie przeczyta 
się dzisiejszą Ewangelię, to można dojść do 
wniosku, że dobra rodzina to taka, która 
umożliwia dzieciom stanie się dorosłymi i sa-
modzielnymi. Maryi i Józefowi było tak sar-
no trudno pogodzić się z myślą, że ich Syn 
pewnego dnia stanie się 
dorosłym i samodzielnym, 
jak przychodzi to dzisiej-
szym rodzicom. Ale Jezus 
mógł i musiał iść swoją 
drogą. Mógł i musiał stać 
się samodzielnym, aby być 
tam, gdzie mieszka Jego Ojciec. Ewangelia 
nie przedstawia nam bynajmniej jako wzoru 
rodziny harmonijnej i wolnej od konfliktów. 
Jezus nie powiedział Rodzicom, co zamierza 
zrobić, a gdy Go w końcu znaleźli, na ich wy-
mówkę odpowiedział słowami, które musiały 
być dla nich co najmniej kłopotliwe. Ale do 
takich sytuacji w rodzinie musi dochodzić, 

jeśli sen-
sem rodziny jest przygotowanie dzieci do po-
dejmowania decyzji na własne ryzyko, do do-
rosłości i samodzielności, żeby mogły swoją 
drogą iść z Bogiem i odkryć swoje powołanie. 
Nie jest to możliwe tam, gdzie zbyt wielką 
wagę przywiązuje się do tego, by dzieci były 

przede wszystkim grzecz-
ne i by wszystko układało 
się harmonijnie. Nieo-
dzownym warunkiem doj-
rzewania jest prawo dzieci 
do odkrywania świata i 
swego w nim miejsca, tzn. 

prawo do domagania się przez nie wszystkie-
go, co takie odkrywanie czyni możliwym, i 
ukazywanie im nieprzekraczalnych granic, 
które wiążą nas, ludzi. Święta Rodzina nie 
jest więc świętą rodziną dlatego, że nie znała 
żadnych konfliktów czy że zostały jej one 
oszczędzone, ale dlatego, że nie brakowało 
jej odwagi je rozwiązywać.      

 Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między 

nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go 

słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.  Łk 2, 41 – 52. 

NIEDZIELA  
ŚWIĘTEJ RODZINY 

26 grudnia 2021 r. 

Bóg wypowiedział do świata swoje osta-
teczne, najgłębsze, najpiękniejsze Słowo - 
Słowo, które stało się ciałem. Słowo, to 
nie może już nigdy zostać cofnięte - Bóg 
jest na świecie. To Słowo mówi do Ciebie 

kocham i czekam...  
Wszystkim Parafianom łaski spotkania  

ze Słowem Wcielonym   
życzą Duszpasterze i Redakcja 

UROCZYSTOSĆ 
NARODZENIA 
PAŃSKIEGO 
25 grudnia 2021 r. 

Kto tu kogo odwiedza? Maryja Elż-
bietę? Jezus Jana Chrzciciela? Bóg 
człowieka? Jedno pozostaje 
pewne: gdy Maryja odwiedza 
swoją krewną Elżbietę, nie 

IV NIEDZIELA 
ADWENTU 

19 grudnia 2021 r. 

 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z 

pośpiechem w góry do pewnego miasta w po-

koleniu Judy. Weszła do domu Zacharia-

sza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta 

usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło 

się dzieciątko w jej łonie. Łk 1, 39 – 45. 

 Na początku 

było Słowo, a Słowo 

było u Boga, i Bo-

giem było Sło-

wo. Wszystko przez 

Nie się stało, a bez 

Niego nic się nie sta-

ło, co się stało.  

   J 1, 1 – 3. 
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Listopad w naszej parafii 

CHRZTY: 
Alicja Marzena Mroczek 
Tymoteusz Stanisław Urbańczyk  
Colin Conor Witczak  
 
ROCZKI: 
Natalia Judyta Cyfka  
Klara Natalia Tyman  
Ignacy Wojciech Święty 
  
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
35 rocznica 
Dorota i Zenon Zaniewicz  
45 rocznica 
Teresa i Jerzy Antczak     
50 rocznica 
Halina i Józef Misiur    
Krystyna i Zbigniew Szybiak   

Zofia i Tadeusz Władczyk   
Janina i Piotr Wrzoł     
60 rocznica  
Marianna i Antoni Tabaka     
  
POGRZEBY: 
Antoni Brawański 
Anna Cabaj  
Irena Czpak  
Tadeusz Głód  
Adam Koniec 
Sylwia Kukuczka  
Stanisław Łukasik 
Mirosław Moszczyński  
Marianna Rutkowska 
Zbigniew Rutkowski 
Maria Sorosiak  
Aniela Szmajduch  

 W katedrze Chrystusa Króla w Katowi-
cach w sobotę 20 listopada br. miała miejsce 
uroczystość beatyfikacyjna ks. Jana Fran-
ciszka Machy, kapłana – męczennika, za-
mordowanego w czasie II Wojny światowej. 
W uroczystości uczestniczyli także nasi para-
fianie. 
Liturgii przewodniczył kard. Marcello Seme-
raro, prefekt Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych. 
Wraz z nim modlili się 
liczni biskupi, przedstawi-
ciele duchowieństwa i 
wierni. - Ks. Jan Macha 
pokazuje, że ziemskie panowanie przemija, a 
trwa Królestwo Chrystusa – mówił w homilii 
kard. Semeraro. 
Witając zebranych metropolita katowicki 
abp Wiktor Skworc przywołał słowa „Soli 
Deo honor et gloria!”. Przypomniał, że to sło-
wa, które w czasach stalinizmu, gdy 
„człowiek czynił siebie bogiem”, nasi przod-

kowie wypisali w 1955 roku na frontonie ka-
towickiej katedry, poświęconej. „Samemu 
Bogu cześć i chwała, i dziękczynienie za owo-
ce świętości w naszym lokalnym Kościele. 
Dziś nade wszystko dziękujemy za dar świę-
tego życia kapłana Jana Franciszka Machy, 
którego beatyfikację przeżywamy” - mówił 
abp Skworc. 

Po odczytaniu formuły beaty-
fikacyjnej zabrzmiało uroczy-
ste „Alleluja” i nastąpiło od-
słonięcie wizerunku błogosła-
wionego Jana Franciszka Ma-
chy pędzla prof. Antoniego 

Cygana, byłego rektora Akademii Sztuk Pięk-
nych w Katowicach. Przedstawiciele rodziny 
nowego błogosławionego wnieśli jego reli-
kwie. Są to: ostatni list do rodziców i rodzeń-
stwa napisany przez ks. Jana Machę na krót-
ko przed śmiercią, wykonany przez niego 
własnoręcznie różaniec oraz poplamiona 
krwią chusteczka. 

BEATYFIKACJA 

KS. JANA MACHY 
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 5.12- II Niedziela Adwentu. Kolekta na po-
trzeby parafii. Przed kościołem zbiórka na 
Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. 
 6.12- poniedziałek. Do sprzątania kościoła i 

kaplicy zapraszamy parafian z ul. Poznań-
skiej 9 po Mszy św. wieczornej.  
 7.12- wtorek. Wspomnienie św. Ambrożego, 

biskupa i doktora Kościoła 
 8.12- środa. Uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia NMP. Msze Św. o godz. 6.30, 9.00 i 
17.00. Msza św. w intencji grupy Dzieci Ma-
ryi o godz. 17.00. 
 10.12- piątek. Do sprzątania kościoła zapra-

szamy parafian z ul. Poznańskiej 9 po Mszy 
św. wieczornej. 
 12.12- sobota. Roraty dla dorosłych o godz. 

8.00.  
 13.12- III Niedziela Adwentu, zwana Nie-

dzielą Radości (Gaudete). Kolekta na potrze-
by remontowe parafii.  
 13.12- poniedziałek. Wspomnienie św. Łu-

cji, dziewicy i męczennicy. Msza św. w inten-
cji czcicieli MB Fatimskiej o godz. 6.30. Ró-
żaniec fatimski o godz. 6.00. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy parafian z ul. Poznań-
skiej 11 po Mszy św. wieczornej. 

Co nas czeka w grudniu 

W homilii, którą w języku polskim odczytał 
biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej 
Marek Szkudło, kard. Semeraro powiedział, 
że świadectwo, które błogosławiony Jan 
Franciszek Macha złożył Panu Jezusowi, w 
historii Kościoła na Górnym Śląsku stanowi 
kartę prawdziwie heroicznej wiary i miłości. 
Wskazał, że wierny największemu przykaza-
niu Ewangelii, przykazaniu miłości, błogosła-
wiony ks. Macha, choć bardzo młody (miał 
zaledwie dwadzieścia osiem lat), wybrał od-
danie życia za Królestwo Chrystusa. Zwrócił 
uwagę, że od najwcześniejszych dni swego 
kapłaństwa ks. Jan oddał się na służbę bliź-
niemu, wkraczając na drogę heroicznej reali-
zacji miłości, która doprowadziła go potem 
do złożenia ofiary z życia. Przypomniał, że 
śląski kapłan opiekował się wieloma rodzina-
mi dotkniętymi koszmarem wojny. Nie był 
obojętny na żadne cierpienie, lecz gdziekol-
wiek ktoś był aresztowany, deportowany, 
rozstrzelany, przynosił pocieszenie i wspar-
cie materialne. „Nie zwracał przy tym uwagi 
na różnice narodowościowe, wyznaniowe czy 
społeczne. Jak cenny jest dzisiaj jego przy-
kład!” - podkreślił prefekt Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych. 
Kard. Semeraro zauważył, że kult nowego 
Błogosławionego wyraża się na śląskiej ziemi 
nie tylko poprzez pomniki i kamienne tabli-

ce, ale poprzez konkretne dzieła miłosiernej 
miłości, zwłaszcza w zdegradowanych osie-
dlach poprzemysłowych, przez wyjście na-
przeciw tym, których godność ludzka jest 
dzisiaj raniona. „Przyjmijcie zaproszenie te-
go kapłana, wyniesionego dzisiaj do chwały 
ołtarzy, do otwarcia nowych przestrzeni spo-
tkania z młodymi i zaangażowania ich w 
służbę Ewangelii w różnych stanach życia 
chrześcijańskiego” - apelował.  
Prezydent RP Andrzej Duda w przekazanym 
metropolicie katowickiemu liście do uczest-
ników uroczystości beatyfikacyjnej napisał 
m. in. że życie i dzieło ks. Jana Franciszka 
Machy pozostaną niezatartym historycznym 
świadectwem prawdy, przejmującą opowie-
ścią o zbrodniczym obliczu niemieckiej oku-
pacji w Polsce, ale też - w jeszcze większym 
stopniu - o jego głęboko ludzkiej, chrześci-
jańskiej i patriotycznej postawie oraz o po-
stawie podobnych Mu polskich duchownych, 
konspiratorów, harcerzy i społeczników tam-
tego czasu. 
Przed uroczystościami prefekt Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych spotkał się w kurii 
metropolitalnej z rodziną śląskiego męczen-
nika. W trakcie tego spotkania dokonał ad-
notacji w księdze chrztu, w której widniało 
nazwisko ks. Jana Machy. „Beatyfikowano 
dnia 20 listopada 2021” - napisał. 
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 14.12- wtorek. Wspomnienie św. Jana od 

Krzyża prezbitera i doktora Kościoła. 
 15.12- środa. Kwartalny dzień modlitw o ży-

cie chrześcijańskie rodzin. Biblioteka para-
fialna czynna od godz. 17.00 w Domu Para-
fialnym. 
 17.12- piątek. Kwartalny dzień modlitw o 

życie chrześcijańskie rodzin. Rozpoczynamy 
drugą część Adwentu – bezpośrednie przygo-
towanie do Uroczystości Narodzenia Pań-
skiego. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Poznańskiej 11 po Mszy św. 
wieczornej.  
 18.12- sobota. Kwartalny dzień modlitw o 

życie chrześcijańskie rodzin. Roraty dla doro-
słych o godz. 8.00. Odwiedziny chorych od 
godz. 9.00. Nauka dla Rodziców i Rodziców 
chrzestnych o godz. 15.30 w Domu Parafial-
nym. 
 19.12- IV Niedziela Adwentu. Chrzty o godz. 

12.15. Kolekta na potrzeby parafii. 
 20.12- poniedziałek. Do sprzątania kościoła 

zapraszamy parafian z ul. Poznańskiej 30 – 
96 po Mszy św. wieczornej. 
 23.12- czwartek. Spowiedź dla dzieci od 

godz. 9.00. Do sprzątania kościoła zaprasza-
my parafian z ul. Poznańskiej 30 – 96 po 
Mszy św. wieczornej. 
 24.12- piątek. Wigilia Bożego Narodzenia. 

O godz. 23.30, w ramach czuwania przed Pa-
sterką, Jasełka przygotowane przez Oazę. 
Msza św. Pasterzy o godz. 24.00. W czasie 
Pasterki kolekta przeznaczona na Fundusz 
Ochrony Życia. 

 25.12- sobota. Uroczystość Narodzenia 
Pańskiego. Chrzty o godz. 12.15. Nieszpory 
kolędowe o godz. 16.00. Nie ma Mszy św. o 
godz. 19.30. Kolekta na potrzeby parafii. 
 26.12- niedziela. Święto św. Rodziny Jezu-

sa, Maryi i Józefa. Dzień modlitw o świętość 
małżeństwa i rodzin. Roczki o godz. 12.15. 
Jubileusze małżeńskie o godz. 16.30. Kolekta 
przeznaczona na Wydział Teologiczny UŚ. 
Nie ma Nieszporów i Mszy św. o godz. 19.30. 
 27.12- poniedziałek. Święto św. Jana, Apo-

stoła i ewangelisty. Msza św. w intencji 
sprzątających kościół w grudniu, Koła Go-
spodyń, emerytów, rencistów o godz. 17.00. 
Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian 
z ul. Opolskiej 2 po Mszy św. wieczornej. 
 28.12- wtorek. Święto św. Młodzianków 

męczenników. Błogosławieństwo dzieci z 
okazji św. Młodzianków na Mszy św. o godz. 
9.oo.  
 30.12- czwartek. O godz. 17.00 Msza św. za 

zmarłych w 30 dzień i I rocznicę po śmierci. 
Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian 
z ul. Opolskiej 2 po Mszy św. wieczornej. 
 31.12- piątek. Nabożeństwo na zakończenie 

roku 2021 o godz. 16.30. Msza św. z rocznym 
sprawozdaniem o godz. 17.00. 
 1.01- sobota. Uroczystość Świętej Bożej Ro-

dzicielki Maryi. Msze św. według porządku 
niedzielnego. Światowy Dzień Modlitw o Po-
kój. Kolekta przeznaczona na WŚSD w Kato-
wicach.  
 2.01- II Niedziela po Narodzeniu Pańskim. 

Kolekta na potrzeby parafii. 

W Adwencie zapraszamy na Msze św. roratnie 

Roraty dla dzieci - od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.  

Roraty dla dorosłych—sobota o godz. 8.00 

 

Ze  względu na powiększającą się ilość osób przebywających na kwaran-
tannie i chorujących, Msze roratnie są transmitowane. Istnieje także moż-
liwość wysyłania odpowiedzi na zadane pytania. Szczegóły można zna-
leźć na stronie parafialnej w zakładce Roraty. 
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Odwiedziny duszpasterskie 

W związku z nadal trwającą epidemią i obawą o zdrowie i życie każdego parafianina w tym 
roku nie będzie Odwiedzin Kolędowych w tradycyjnej formie, czyli odwiedzania parafian z 
błogosławieństwem Bożym w ich mieszkaniach bądź domach  
Zapraszamy jednak parafian, którzy według poniższego planu, mieliby Kolędę w danym 
dniu, na Eucharystię z błogosławieństwem kolędowym. Mszę św. w intencji parafian miesz-
kających na danej trasie kolędowej, odprawi kapłan, który szedłby do nich z odwiedzinami. 
Zachęcamy do udziału w Mszach św. kolędowych oraz do wspólnej modlitwy. W dni powsze-
dnie będą one odprawiane o godz. 17.00 a w niedzielę o 16.30.  
Istnieje możliwość indywidualnej Kolędy od godz. 18.00, ale tylko na osobiste zaproszenie 
gospodarzy. Pragnienie takiej wizyty należy zgłosić w kancelarii, gdzie również ustalone zo-
staną szczegóły – termin i czas odwiedzin.     Duszpasterze 

Sobota 27 listopada 2021 r. 

1. ul. Kondziołowiec, ul. Lwowska  

i ul. Podmiejska, 

2. ul. Przybosia, ul. Katowicka 14A  

i ul. Stodoły, 

Niedziela 28 listopada 2021 r. 

1. ul. Strażacka, 

2. ul. Gałczyńskiego, 

Niedziela 5 grudnia 2021 r. 

1. ul. Reymonta, ul. Polna i ul. Pochwacie, 

2. ul. Staffa i ul. Leśmiana, 

Sobota 11 grudnia 2021 r. 

1. ul. Długa, ul. M. Dąbrowskiej  

i ul. Z Nałkowskiej, 

2. ul. Okopowa, 

Niedziela 12 grudnia 2021 r. 

1. ul. Św. Katarzyny, ul. Wierzyńskiego,  

ul. Lechonia, ul. Kasprowicza, i ul. Asnyka, 

2. ul. Pszczyńska 77D-145, 

Sobota 18 grudnia 2021 r. 

1. ul. Pszczyńska 147F-173F, 

2. ul. Pszczyńska 175E-201 i ul. Równoległa, 

 

Niedziela 19 grudnia 2021 r. 

1. ul. Pszczyńska 76C-200A, 

2. ul. Opolska 2-12, 

Poniedziałek 27 grudnia 2021 r. 

1. ul. Opolska 14-24, 

2. ul. Wrocławska 1-7, 

Wtorek 28 grudnia 2021 r. 

1. ul. Wrocławska 9-19, 

2. ul. Wrocławska 21-31, 

Środa 29 grudnia 2021 r. 

1. ul. Wrocławska 33-37, 

2. ul. Wrocławska 39-43, 

Czwartek 30 grudnia 2021 r. 

1. ul. Poznańska 1-11, 

2. ul. Poznańska 2-12,  

Niedziela 2 stycznia 2022 r. 

1. ul. Poznańska 14-28,  

2. ul. Poznańska 13-23, 

Czwartek 6 stycznia 2022 r. 

1. ul. Poznańska 25-31,  

2. ul. Poznańska 30-96, 

Sobota 8 stycznia 2022 r. 

1. Kolęda dodatkowa 
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II NIEDZIELA ADWENTU 5.12  
7.30 – Za + Antoniego Jarczok, ++ rodziców 
i teściów i rodzeństwo. 
9.30 – Za Martę, Leona, Romana, Irenę i Al-
berta Mazur.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Krystyny z okazji 50 rocznicy urodzin.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
16.30 – Za ++ rodziców Józefa i Helenę Odu-
lińskich – w kolejną r. śmierci, brata Jana – 
w 3 r. śmierci, brata Romana, bratowe Łucję i 
Ewę oraz ++ z rodziny.  
19.30 – Za + Józefa Winkler, brata Michała, 
rodziców Różę i Józefa Winkler, Martę i Jana 
Jędrzejczyk oraz ++ z pokrewieństwa i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
PONIEDZIAŁEK 6.12  
6.30 – Za + śp. Tadeusza Domańskiego, żo-
nę, zięcia, rodziców z obu stron, Reginę i 
Pawła Mołdrzyk, Leona Rakowskiego. 
6.30 – Za + Ernę Grabarczyk – w 1 r. śmierci, 
męża Alfreda – w 11 r. śmierci, ++ rodziców i 
pokrewieństwo z obu stron.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla rodzi-
ny Orszulik z ul. Okopowej.  
WTOREK – Wsp. św. Ambrożego 7.12  
6.30 – Za + Urszulę Obracaj – w 1 r. śmierci. 
17.00 – Za + Józefa Cudzich – w 13 r. śmier-
ci, teściów, rodziców, siostrę Marię z mężem, 
brata Karola z żoną, brata Jerzego oraz ++ z 
pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za ++ Bertę i Sylwestra Godziek.  
ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANE-
GO POCZĘCIA NMP 8.12  
6.30 – Za + Danutę Osiecką – w 1 r. śmierci, 
++ z rodziny Osieckich, Wesołowskich, Sa-
dowskich, Konarskich, Walusów, Lucimów, 
++ męczenników niemieckich obozów śmier-
ci, łagrów rosyjskich, dzieci nienarodzonych i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
9.00 – Za ++ rodziców Irenę i Józefa Rut-
kowskich, Huberta Lewandowskiego oraz ++ 
z rodziny.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Tadeusza z okazji 60 rocznicy urodzin.  
17.00 – W intencji grupy Dzieci Maryi. 
CZWARTEK 9.12  
6.30 – Za + Elżbietę Jonderko – od Józefa i 

INTENCJE MSZALNE 
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„Człowiek bez wiary jest jak podróżny bez celu, jak 

ktoś, kto walczy bez nadziei na zwycięstwo.” 

Wszystkim Legionistom i Auksyliatorom, którzy obcho-

dzą swoje imieniny lub urodziny w grudniu, życzymy 

wiary, która nadaje sens ludzkiemu życiu i umacnia w 

walce o dobro. Męski Legion Maryi  

 

„Modlitwa winna ogarniać wszyst-

ko, co składa się na nasze życie.” 

Paniom Marii Naróg oraz Urszuli 

Szafrańskiej życzymy, by modlitwa była dla Nich źródłem 

siły i umocnieniem w trudach dnia codziennego. Żeński 

Legion Maryi. 

 

„To Pan zapragnął Cię mieć dla Siebie, a być dla Niego 

znaczy być dla innych.” 

Ks. Andrzejowi Sacherowi życzymy, by świadomość by-

cia wybranym przez Pana mobilizowała Go do czynienia 

ze swojego życia daru dla innych.  

Duszpasterze, Parafianie i Redakcja. 

„Bardzo zwyczajne i proste akty miłości oraz uczynki 

miłosierdzia sprawiają, że płomień Chrystusowego świa-

tła może się wiecznie palić.” 

Paniom Leokadii Piotrowskiej, Urszuli Szafrańskiej i Kry-

stynie Mazur życzymy, by swoim postępowaniem pod-

trzymywały Chrystusowe światło w świecie.  

Seniorzy  

 

„Kto zna innych ludzi jest mądry, 

ale ten, komu uda się poznać 

samego siebie, jest bez wątpienia najmądrzejszy” 

Hiacyncie Grygier, Gosi Zając i Danielowi Mielechowi 

życzymy, by w drodze poznawania siebie towarzyszyła 

Im miłość Jezusa, który pozwala znieść słabości i do-

brze wykorzystać talenty.  

Oaza z ks. Mateuszem. 

Serdeczności 
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Bogusławy Kapuściak z Podwilka.  
6.30 – Za + Elżbietę Jonderko – od Marii z 
Podwilka.  
17.00 – Za + Romana Smorzyk, ++ rodziców 
z obu stron oraz ++ z pokrewieństwa.  
PIĄTEK 10.12  
6.30 – Za + Józefa Salachna – od sąsiadów 
ul. Opolska 4. 
6.30 – Za ++ rodziców Anastazję i Alberta 
Grabarczyk, siostrę Joannę Goik, męża Anto-
niego, ++ rodziców, dziadków, Julię i Pawła 
Szlosarek, ++ z rodzin Grabarczyk, Goik, 
Grzonka, Miłek, Mazur, Kozielskich, ++ te-
ściów i ++ z rodziny, ++ księży i nauczycieli, 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za ++ Anastazję i Wincentego Śmie-
tana, dwóch synów Stanisława i Bolesława, 
synowe Małgorzatę i Lidię, ++ z rodziny 
Przybyła, Śmietana i dusze w czyśćcu cierp. 
SOBOTA 11.12  
8.00 – Za + męża Jerzego Zrostek – w 5 r. 
śmierci, ojca Henryka Gajda – w 26 r. śm. 
8.00 – Za + Jana Piotrowskiego – w 10 r. 
śmierci, rodziców z obu stron. 
13.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Romana Sitko z okazji 90 rocznicy uro-
dzin oraz błogosławieństwo dla całej rodziny. 
17.00 – Za + Ludwikę Niziołek – w r. śmier-
ci, męża Jana i żonę Genowefę, Jana, Sabinę 
i Urszulę Sadło, + Sławomira Jędrzejkiewicz 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
III NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE 
12.12  
7.30 – Do Opatrzności Bożej, MB Fatimskiej 
i Anioła Stróża, z prośbą o Bożą Opiekę, dary 
Ducha Św. i zdrowie dla Hiacynty z okazji 15 
rocznicy urodzin.  
9.30 – Za + Mirosława Jóźwiak, jego rodzi-
ców, brata Zbigniewa, Irenę Ostrzołek – w r. 
śmierci, męża Jana, ich rodziców oraz + Ka-
zimierza Gruca.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji 70 urodzin Ireny oraz błogosławieństwo 
dla syna z rodziną.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Du-

cha Św. w intencji Zuzanny z okazji 18 rocz-
nicy urodzin.  
16.30 – W INTENCJI PARAFIAN.  
19.30 – Za ++ Izabelę i Pawła Lichtańskich, 
rodziców, rodzeństwo oraz ++ z rodziny.  
PONIEDZIAŁEK - Wsp. św. Łucji 13.12  
6.30 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Pio-
tra z okazji 50 rocznicy urodzin oraz Natalii z 
okazji kolejnej rocznicy urodzin.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Tadeusza z okazji 80 rocznicy urodzin.  
WTOREK – Wsp. św. Jana od Krzyża 14.12  
6.30 – Za + męża Leszka Rakowskiego – w 
30 r. śmierci, rodziców Tadeusza i Genowefę, 
rodzeństwo Krystynę, Wiesława, Henryka, 
bratową Halinę, ++ z pokrewieństwa, ++ z 
rodzin Kowalskich, Fijałkowskich, Marci-
niak, Gabryś, Golec, Bajzert, Szelągowskich, 
Wąsik, Olma, Irenę Podsiadło, Mariannę Ma-
dera, 2 mężów i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za + męża Antoniego Reniec, teściów 
Feliksa i Mariannę Reniec, rodziców Alojzego 
i Lidię Kolarczyk oraz ++ z rodzin Reniec, 
Kolarczyk Sładkowski, Dobisz, Madej.  
17.00 – Za ++ rodziców Leona i Genowefę 
Wielgat, męża Edwarda, rodziców Annę i Jó-
zefa Leśniak, zięcia Waldemara oraz ++ z po-
krewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
ŚRODA 15.12  
6.30 – Za + żonę Zofię Marmon – w 5 r. 
śmierci, rodziców z obu stron oraz ++ z po-
krewieństwa Świder, Marmon.  
17.00 – Za + Pawła Filip – w 6 r. śmierci.  
17.00 – Za + Ludwika Cofalik – w r. śmierci, 
żonę Genowefę, ++ dziadków, syna, zięcia.  
CZWARTEK 16.12  
6.30 – Za + Józefa Salachna – od sąsiadów 
Opolska 4.  
6.30 – Za ++ Krystynę i Józefa Witczaków, 
++ brata, bratową, ++ rodziców z obu stron i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za + Erwina Papierok – w 6 r. śmier-
ci, żonę Wandę oraz ++ z pokrewieństwa 
Brudny, Papierok. 
PIĄTEK 17.12  
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6.30 – Za + Bolesława Śmietana – w 1 r. 
śmierci, żonę Lidię, rodziców z obu stron i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
6.30 – Za + Józefa Salachna – od sąsiadów 
ul. Opolska 4.  
17.00 – Za + Eugeniusza Mstowskiego, żonę 
Janinę, zięcia Daniela, Ernę i Feliksa Grzon-
ka, Henryka Śmietana, ++ z rodziny Mstow-
skich, Tarapata, Jaros.  
SOBOTA 18.12  
8.00 – Za ++ Eugenię i Henryka Kanclerz 
oraz ++ z rodziny.  
8.00 – Za ++ Franciszkę i Augustyna Marek, 
Bronisława Bielich, rodziców i rodzeństwo, 
Jana i Julię Langer.  
17.00 – Za + Gertrudę Winkler, męża Wikto-
ra, Bronisławę i Józefa Polok, Antoniego i 
Annę Wzientek, rodziców Benicjusza i Kata-
rzynę Pojda, ++ z pokrewieństwa Wzientek, 
Boruta, Jędrzejczyk. 
IV NIEDZIELA ADWENTU 19.12  
7.30 Za ++ Sylwestra i Anielę Gajda, 3 dzieci, 
rodziców z obu stron, Alfreda i Janusza 
Krypczyk, Romana, Marię i Eugeniusza Wo-
wra, Jana Sitek oraz++ z pokrewieństwa. 
9.30 – Za + Hildegardę Szulik, męża Ewalda, 
++ z rodziny i pokrewieństwa.  
11.00 – Za + Arnolda Reichman – w 7 r. 
śmierci.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Za + Macieja Ludkiewicz oraz ++ 
babcie i dziadków. 
19.30 – Za ++ Pawła i Annę Kałuża, ich ro-
dziców i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę Du-
dzik, córkę Leokadię, syna Alfreda, synową 
Marię.  
PONIEDZIAŁEK 20.12  
6.30 – Za + Alberta Grabarczyk – w r. śmier-
ci, żonę Anastazję, córkę Joannę, jej męża 
Antoniego, Jadwigę i Ryszarda Goik, Annę i 
Pawła Grzonka oraz ++ z pokrewieństwa.  
6.30 – Za + śp. Józefa Salachna – od sio-
strzenicy Anny z rodziną i chrześnicy Anety z 
rodziną.  
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 Ewy z okazji kolejnej rocz-
nicy urodzin oraz błogosławieństwo dla całej 
rodziny.  

WTOREK 21.12  
6.30 – Za + Józefa Salachna – od sąsiadów 
Opolska 4.  
17.00 – Za + męża Leona – w r. śmierci, syna 
Bolesława, za + Anielę Mitko. 
17.00 – Za ++ Martę i Ludwika Balzam, sy-
nów Ludwika i Tadeusza, wnuków Krystiana 
i Zbigniewa oraz ++ z rodziny Balzam.  
ŚRODA 22.12  
6.30 – Za + Józefa Musioł – w 6 r. śmierci, 
żonę Genowefę, synów Stefana i Krystiana, 
Eugeniusza Sładkowskiego oraz ++ z rodzin 
Musioł, Lazar.  
6.30 – Za + Franciszka Podeszwa, żonę Mar-
tę, córkę Jadwigę, synów Kazimierza i Fran-
ciszka, zięciów Zbigniewa i Jana.  
17.00 – Za ++ członków III Zakonu Francisz-
kańskiego oraz ++ z ich rodzin.  
CZWARTEK 23.12  
6.30 – Za + Stanisława Piekara.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Józefa z okazji 70 rocznicy urodzin.  
17.00 – Za + córkę Magdalenę Gembalczyk- 
w 3 r. śmierci.  
PIĄTEK – WIGILIA BOŻEGO NARODZE-
NIA 24.12  
6.30 – Za ++ rodziców Emmę i Wiktora Faj-
kis, ich rodziców i rodzeństwo, ++ z rodzin 
Fajkis, Szulik, Wala.  
6.30 – Za + Alfonsa Wowra, żonę Albinę, 
Alojzego, Czesława i Grażynę Zgrzędek, Je-
rzego Idzikowskiego oraz ++ z rodziny.  
6.30 – Za + Marię Biernat, ++ rodziców, te-
ściów, Franciszka Biernat, Elżbietę i Mieczy-
sława Ryt.  
24.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
24.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
24.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA 
PAŃSKIEGO 25.12  
7.30 – Za ++ rodziców Jadwigę i Kazimierza 
Remian, córkę Annę i syna Stanisława.  
9.30 – Za ++ rodziców Wacława – w 5 r. 
śmierci i Alicję Błaszczyk, ++ z rodzin Błasz-
czyk, Kazimierczak, Chrząszcz, Ziora, Józefa 
Pawlik, Beatę Kozieł i dusze w czyśćcu cier-
piące.  
11.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
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12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.30 – Za + męża Jana Lazar, ++ Gertrudę i 
Aleksego Somerlich, Anielę i Tadeusza Chro-
stowski oraz ++ z rodziny. 
NIEDZIELA – ŚWIĘTO ŚW. RODZINY JE-
ZUSA MARYI I JÓZEFA 26.12  
7.30 – Za + Józefa Guzy – w 10 r. śmierci, 
żonę Serafię,  
9.30 – Za + Józefa Kania, żonę Józefinę, sy-
nów Jana i Andrzeja.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Leonarda z okazji 69 rocznicy urodzin.  
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. JANA, Ap. 
27.12  
6.30 – Za + śp. Józefa Salachnę – od dyrek-
torów placówek oświatowych gminy Chybie.  
6.30 – Za + śp. Józefa Salachnę – od grona 
pedagogicznego i pracowników Szkoły Podst. 
Im. Pawła Kojzara w Mnichu. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
sprzątających kościół w grudniu. oraz KGW, 
emerytów i rencistów. 
WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW 
28.12  
6.30 – Za ++ Agnieszkę i Floriana Górniak, 
Teresę Orszulik, Bożenę Górniak, Annę i 
Emila Sobik oraz ++ z rodziny Górniak, So-
bik, Orszulik i dusze w czyśćcu cierpiące. 
9.00 – W intencji dzieci naszej parafii.  
17.00 – Za ++ rodziców Gertrudę i Emila 
Płonka, syna Jana, zięcia Mariana Aleksiń-
skiego.  
ŚRODA 29.12  
6.30 – Za + Henryka Wierzgoń, żonę Kune-
gundę, rodziców Wiktorię i Jana, 3 braci, 3 
siostry, szwagrów i szwagierki.  
6.30 – Za + śp. Zofię Pomykała – w 7 r. 
śmierci o łaskę życia wiecznego.  
17.00 – Za ++ Annę i Rafała Sitek, rodziców, 
rodzeństwo, synową Irenę oraz ++ z pokre-
wieństwa Sitek, Kocur, Barchański.  
CZWARTEK 30.12  
6.30 – Za + Waltera Piechaczek – od znajo-
mych żony zmarłego.  
6.30 – Za + Zofię Maciak – od sąsiadów 
Wrocławska 11.  

17.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1 
rok po śmierci.  
PIĄTEK 31.12  
6.30 – Za + męża Sylwestra Lasko, rodziców 
Janinę i Stanisława Sowa, teściów Franciszkę 
i Karola Lasko, siostrę Krystynę, szwagra 
Jacka Wojciechowskich, bratową Małgorzatę 
Lasko oraz ++ z pokrewieństwa.  
17.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
17.00 – W INTENCJI PARAFIAN.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji małżonków Kazimiery i Tadeusza z okazji 
40 rocznicy ślubu.  
SOBOTA - UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ RO-
DZICIELKI MARYI 1.01  
7.30 – Za ++ Irenę i Alicję Trzensioch oraz 
++ z rodziny.  
9.30 – Za ++ rodziców Rudolfa i Reginę Mi-
chalczyk, ++ teściów oraz ++ z rodziny Mi-
chalczyk.  
11.00 – Za ++ rodziców Stanisławę i Józefa 
Łagowskich, Genowefę i Stanisława Herda, 
dziadków z obu stron, brata, szwagra.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Za + męża Edwarda Leśniak, ++ ro-
dziców, teściów, zięcia Waldemara oraz ++ z 
rodziny Leśniak, Wielgat.  
19.30 – Za + Małgorzatę Sitko, brata Piotra 
Lemcio, tatę Franciszka Lemcio.  
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃ-
SKIM 2.01  
7.30 – Za ++ Łucję i Karola Wojak, ich rodzi-
ców, rodzeństwo, córkę Teresę, zięciów Sta-
nisława i Józefa.  
9.30 – Za + Genowefę Niećko – w 2 r. śmier-
ci, córkę Annę, ++ rodziców, rodzeństwo 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
11.00 – Za + Henryka Smuga – w r. śmierci, 
żonę Teresę, ++ rodziców, braci, siostry, 
Henryka Sosna, ++ dziadków, ++ z pokr.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
16.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Urszuli z okazji 70 urodzin.  
19.30 – Za ++ Gerarda, Julię, Romana, Józe-

fa i Krystiana Kupny, ++ z rodziny Cisek, Li-

zoń, Borkowski, Paluch. 



  SPES 
 

    GRUDZIEŃ 2021 r. 

 

13 
 Nikt nie odczuwa szczęścia w tym, za 

czym prawdziwe wcześniej nie zatęsknił. Dla-
tego Bóg szuka w Tobie tęsknoty za nawróce-
niem 
Czas nadejścia Chrystusa nie był wydarze-
niem rozreklamowanym na całym świecie. 
Wystąpienie Jana Chrzciciela dokonało się 
na odległej prowincji Imperium. Skromność 
tego wydarzenia daje wiele do myślenia. Jan 
był rzeczywiście głosem wołającym na pusty-
ni, głosem Boga rozlegającym się w świecie, 
w którym niewielu chciało słuchać Bożych 
napomnień.  
Podobnie może być dzisiaj. Przyjście Jezusa 
do mnie lub do Ciebie odbywa się skromnie, 
na marginesie wielkich wydarzeń lub kłótni 
sejmowych. Akurat teraz, kiedy czytasz ten 
komentarz, Bóg czyta Twoje myśli i pragnie 
dopatrzyć się wzruszenia sumienia, pragnie-
nia przemiany, tęsknoty za Nim. Nikt nie od-
czuwa szczęścia w tym, za czym prawdziwe 

wcześniej nie zatęsknił. Dlatego Bóg szuka w 
Tobie tęsknoty za nawróceniem. Jeśli ją 
masz, On umożliwi ci naprawienie Twojej 
ścieżki życia. Najwyższy bowiem daje czło-
wiekowi to, za czym on naprawdę tęskni.  
Mamy czas do śmierci, gdyż po niej wcale nie 
będziemy inni niż za życia. Jeśli za życia tę-
skniliśmy tylko za dobrami materialnymi, 
władzą, wykorzystaniem innych, urządze-
niem siebie w komforcie, po śmierci odkryje-
my w sobie to samo, ale tam już będzie za 
późno na nawrócenie i tęsknotę za ducho-
wym wzrostem. Pozostaniemy wiecznie złak-
nionymi tego, co zostawiliśmy na ziemi, a 
czego w niebie nie będzie. Wieczny, dręczący 
głód, nieskończone niezaspokojenie i rozpacz 
pomyłki, której nie da się naprawić. Wiecz-
ność stanie się bezdrożem, prowadzącym do 
coraz większej rozpaczy. Czy zdajesz sobie 
sprawę, że właśnie w tym momencie, gdy 
czytasz ten komentarz, Bóg przygląda się To-
bie i doszukuje się tęsknoty za nawróceniem? 

Nie otrzymasz łaski nawrócenia, jeśli za nią 
naprawdę nie tęsknisz.  
Nadejście Chrystusa będzie wyprostowaniem 
moich i twoich ścieżek, podniesieniem w gó-
rę tych, co zapadli się w doliny smutku, upo-
korzeniem tych, co swą wyniosłością wznieśli 
się jak góry, spoglądając na innych z wysoka, 
surowym wyprostowaniem krętaczy i zale-
czeniem poranionych z ich udręczenia, żalu i 
nieprzebaczenia.  
Wołanie Jana opowiada tylko o drogach 
krzywych, wyboistych, wyniosłych, zdołowa-
nych. Każdy człowiek podąża do celu wiecz-
nego, ale żaden człowiek nie potrafi naprawić 
swojej drogi bez łaski Boga. Łaska jest do-
stępna dla tych, którzy okazują skruchę, do-
konując pokuty. O to właśnie chodziło Jano-
wi wówczas i dziś o to samo chodzi. Chrystus 
przychodzi każdego roku w dniach obchodze-
nia Jego narodzin. Mamy przygotować dla 
Niego drogę, aby mógł do nas przyjść.  
Przygotować drogę, to właśnie wydobyć się z 
dołu rozpaczy, zrezygnować z górowania nad 
innymi, zrezygnować z kłamliwego krętacze-
nia, uleczyć rany wyboiste w swoim sumie-
niu. Wszystko to możliwe jest dzięki skrusze i 
pokucie. Miłosierdzie chodzi tylko po ścież-
kach skruchy, podobnie jak łódź płynie tylko 
po wodzie, a ptak tylko wznosi się w powie-
trze albo samochód tylko jedzie po ulicy. 
Skrucha daje człowiekowi nadzieję i wydoby-
wa go z rozpaczy oraz zwątpienia, uniemożli-
wia pychę i wyniosłość, demaskuje osobiste 
kłamstwa oraz leczy żal i złość, jakie gnieżdżą 
się w naszych krzywdach. ●  

Zatęsknij 
O. Augustyn Pelanowski 
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 Każdy człowiek, niezależnie od tego 

kim jest, gdzie żyje, czy jest wierzący, poszu-
kujący, albo nawet nieuznający istnienia Bo-
ga nosi w swoim sercu głęboko wpisane pra-
gnienie Boga. Kościół pięknie nazywa ten 
stan łacińskim określeniem capax dei – czyli 
„człowiek zdolny przyjąć Boga”. Bóg w każ-
dego wpisuje pragnienie siebie, bo każdego 
chce przyciągnąć do siebie i stworzyć relację. 
Słyszeliśmy pewnie o 5 drogach św. Tomasza 
do poznania Boga. Pozwólcie, że ośmielę się 
zaproponować 5 dróg do odkrycia w sobie 
pragnienia i tęsknoty za Bogiem: 
Moment tęsknoty – mój przyjaciel opowia-
dając kiedyś mi o swoim spełnionym życiu: 
żonie, dobrej pracy, relacjach, powiedział: 
„wiesz co Krzysiek, ale to jeszcze nie to!” To 
jest właśnie ten moment tęsknoty za Bogiem, 
który można w sobie odkryć szczególnie wte-
dy, kiedy po ludzku wszystko mamy, jeste-
śmy naprawdę spełnieni. Wszystko mamy, a 

jednak coś w sercu podpowiada, że to jeszcze 
nie wszystko. Św. Augustyn genialnie określa 
ten stan: „niespokojne jest serce nasze, dopó-
ki nie spocznie w Tobie”. 
Poszukiwanie sensu – Viktor 
Frankl, wiedeński psychiatra, 
napisał poruszającą książkę 
„Człowiek w poszukiwaniu sen-
su” (polecam każdemu jej lek-
turę). Opisuje w niej swoje 
przeżycia i obserwacje podczas 
pobytu w piekle obozu koncen-
tracyjnego. Zauważył, że więź-
niowie, którzy nosili w sobie 
sile poczucie sensu życia – 
mieli do kogo wrócić, dla kogo żyć – byli w 
stanie przeżyć to okrutne doświadczenie. To 
odkrycie doprowadziło go do stworzenia za-
łożeń logoterapii – od logos, czyli „sens”. To 
samo słowo „logos” oznacza w Biblii Chrystu-
sa (por. J 1, 1-18). Każdy człowiek ma w sobie 
naturalne pragnienie poszukiwania sensu, a 

Biblia podpowiada, że ostatecznym logosem 
(sesnem) człowieka jest Jezus Chrystus. 
Moment światła – chodzi mi o pewne do-
świadczenie, które jest bardzo rzadkie i dość 
trudne do opisania. Kiedy w jakichś okolicz-
nościach czy sytuacji we wnętrzu ma się takie 
poczucie ogromnego światła, nawet wręcz 
fizycznego ciepła rozlewającego się po całym 
ciele. Po tym doświadczeniu przeżywa się 
ogromny pokój serca, utrzymujący się przez 
pewien czas, nawet kilka dni. Trudno to opi-
sać, za to łatwo to zbagatelizować, stwierdzić, 
że „to tylko emocje”. 
Zachwyt nad pięknem – kiedy jesteś na jed-
nym z tatrzańskich szczytów, a przed Tobą 
rozpościera się widok zapierający dech w 
piersiach. Czujesz, że rzeczywistość, na którą 
patrzysz całkowicie Cię przerasta, a jedno-
cześnie fascynuje. Zachwyt nad piękne, któ-
rego można doświadczyć w różnych okolicz-
nościach, kontemplując przyrodę, dzieła 
sztuki czy piękno człowieka ostatecznie odsy-
ła do Boga, źródła wszelkiego piękna. 
Powołanie – kiedy spełniam moje obowiązki 
kapłańskie, szczególnie kiedy głoszę słowo 
Boże, prowadzę rekolekcje, mam takie we-
wnętrzne przeświadczenie: „jestem dokład-
nie tu gdzie powinienem być”. To doświad-
czenie dostępne każdemu, kto w swoim życiu 
odkryje i będzie realizował swoją wyjątkową 

misję, zadanie. To wewnętrzne 
poczucie, że w życiu robię do-
kładnie to co kocham znowu 
odsyła nas do Boga, bo to On 
wpisuje w ludzkie serce kon-
kretną życiową misję, pasję czy 
powołanie.  
Zobacz dziś na swoje życie, róż-
ne wydarzenia z przeszłości i 
spróbuj wyśledzić momenty, 
kiedy Bóg upominał się o sie-
bie, chcąc Cię do siebie przycią-
gnąć. Podziękuj Mu za to jak 

konkretnie działa w Twoim życiu. 
Módl się o wielkie pragnienie Boga, bo pra-
gnienie powoduje wybór. Jeżeli zapragniesz 
Boga, wybierzesz Go. 
A jeżeli nie odkrywasz w sobie żadnego pra-
gnienia Boga, to przynajmniej zapragnij pra-
gnąć. ●  

Pragnienie Boga 
Ks. Krzysztof Augustyn 
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 W relacji z Bogiem łatwo pomylić role. 

To On jest Bogiem. Człowiekowi natomiast z 
dużą łatwością przychodzi określać, co jest 
dobre i co jest szczęściem. W historii świata 
nieraz tak było, że prawdę tworzyli ludzie i 
ustalali, czym jest prawdziwe szczęście. Zwy-
kle kończyło się to tragicznie i wiązało się z 
ogromnym cierpieniem ludzi. Człowiek, rzecz 
jasna, pragnie być szczęśliwy i dlatego szuka i 
ociera się o wiele rzeczywistości, śniąc o za-
spokojeniu swoich pragnień. Skąd wiemy, co 
jest dla nas dobre? Czy opieramy swoje decy-
zje jedynie o ludzkie pragnienia i żądze, czy 
może otwieramy się na Boga i na Jego pou-
czenia? Czy Bóg, który jest Miłością i Życiem, 
może swoim słowem prowadzić nas do cier-
pienia i zagłady? Czy Bóg jest kimś, kto miał-
by odebrać szczęście? 

W Ewangelii słyszymy o ludziach, którzy szli 
za Jezusem, bo Ten dawał im chleba w obfi-
tości. Byli najedzeni do syta, więc szli za Nim, 
będąc przekonanymi, że zawsze już tak bę-
dzie. Jezus natomiast daje im jasno do zrozu-
mienia, że Syn Boży przyszedł na ziemię, że-
by z zupełnie innego powodu być bardzo bli-
sko ludzi. Nie przyszedł po to, żeby być jedy-
nie gwarantem ziemskiego sukcesu, obfitości, 
witalności. Jezus Chrystus ma zaspokoić naj-
większy głód człowieka. Największym pra-
gnieniem ludzi jest pragnienie życia - wiecz-
nego życia w Miłości, Prawdzie, Szczęściu. Te 
słowa zostały tutaj napisane z wielkich liter, 
bo chodzi o Boga. 

Zdaję sobie sprawę z tego, że w tym momen-
cie ktoś może zaprzeczyć, mówiąc, że właści-
wie to nie czuje pragnienia wiecznego życia. 
Ktoś może myśli teraz o tym, ile jeszcze lat 
życia na ziemi zostało. Może dziesięć? Może 
dwadzieścia? I najważniejsze - ktoś powie - 
żeby jakoś dobić do tej śmierci, żyjąc godnie, 
bez bólu, bez cierpienia. Żeby było co zjeść i 
żeby było ciepłe łóżko w mroźne noce. Kogoś, 
kto bardzo cierpi w życiu doczesnym, per-
spektywa życia wiecznego może przerażać. 
Na własne uszy słyszałem: "Kilkadziesiąt lat 

dałem jakoś radę, ale wieczności to już chyba 
nie przeżyję". W tym jest właśnie sęk, że 
wieczności się nie przeżywa. Tylko życie, któ-
re ma początek i koniec, które ma granice, 
można przeżyć. W wieczności się żyje. Tam 
nie ma śmierci, bo tam grzech nie niszczy, 
tam grzech nie odrywa od prawdziwego 
szczęścia, tam nie ma rozgoryczenia i wynisz-
czania ocieraniem się o ułudę szczęścia. Tam 
nie ma ułudy. Tam jest prawda i prawdziwe 
szczęście. 

W Ewangelii według św. Jana czytamy, że Je-
zus nadaje sobie samemu różne określenia. 
Przedstawia się nam jako: "światłość świata" 
(J 8,12; 9,5), "brama owiec" (J 10,7.9), 
" d o b r y  p a s t e r z "  ( J  1 0 , 1 1 . 1 4 ) , 
"zmartwychwstanie i życie" (J 11,25), "droga, 
prawda i życie" (J 14,6), "woda życia" (J 
4,10), a dziś mówi o sobie, że jest "chlebem 
życia" (J 6,35). Nie trzeba przecież uzasad-
niać, jak istotne są w życiu człowieka rzeczy-
wistości z określeń w autoprezentacji Jezusa. 
W życiu człowieka niezastąpione są przecież 
woda, chleb i światło. Trudno jest żyć bez 
prawdy, słowa i drogi. Jezus, przedstawiając 
się, wypowiada tak naprawdę podstawowe 
ludzkie potrzeby. Jezus chce nam powie-
dzieć, że On jako Bóg jest najważniejszy w 
życiu człowieka. Jawi się jako ktoś, bez kogo 
nie da się żyć w pełni i szczęśliwie. Ciągle nie-
zaspokojonymi potrzebami człowieka są: ak-
ceptacja, prawdziwa przyjaźń, kochanie i by-
cie kochanym. Człowiek jest tak skonstruo-

wany przez Boga, 
że najlepiej rozwija 
się i żyje, kiedy 
tworzy liczne rela-
cje. Kiedy tutaj, na 
ziemi, wydaje nam 

się, że w zaspokajaniu tych wszystkich po-
trzeb chodzi jedynie o nasze doczesne życie, 
to Jezus przypomina nam dzisiaj, że to 
wszystko to dopiero namiastka tego, co nas 
czeka. Ten nienasycony głód chleba, głód ko-
chania i bycia kochanym zostanie zaspokojo-
ny w pełni w momencie stanięcia twarzą 
twarz z Bogiem. Już tu, na ziemi, Bóg przygo-
towuje nas do pełnego życia i daje nam w 
prezencie pragnienie i tęsknotę za życiem 
wiecznym. ●  

Tęsknota za życiem wiecznym 
O. Oskar Maciaczyk OFM 
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Tęsknota bywa trudnym uczuciem, wielu cier-

pi z jej powodu. Ale dla chrześcijan może być też 
wspaniałą okazją do tego, by na nowo odkryć coś 
naprawdę ważnego.  
Tęsknota uwalnia  
Jest pewna pokusa, żeby uciekać od tęsknoty, 
żeby jej nie czuć. Czymś naturalnym jest, że 
chcemy mieć to, za czym tak tęsknimy. Wielu te-
raz tęskni za Eucharystią i to jest coś naturalne-
go, kiedy jesteśmy od czegoś na chwilę oddziele-
ni. Ale tęsknota pozwala uciec od rutyny i prze-
myśleć do głębi swoje motywacje. Czy tęsknię, bo 
to burzy jakiś porządek, jakieś moje przyzwycza-
jenie? Może też przyzwyczajenie do myśli, że jeśli 
chodzę na Mszę świętą – to jestem dobrym 
chrześcijaninem? Czy jest inny powód?  
Dobrze jest tęsknić. Kiedy jesteśmy ze swoimi 
tęsknotami sam na sam, to możemy w wolności 
zbadać swoje serce, wolni od cudzych oczekiwań 
i zasad. 
Dlatego człowiek może żyć z niezaspokojoną tę-
sknotą, przyjąć ją. Człowiek może wtedy przestać 
koncentrować się na współczuciu samemu sobie, 
na byciu ofiarą okoliczności życia, ale może od-
kryć w tym miejscu nową ścieżkę, która prowadzi 
przez jego własny świat, drogę ku Bogu, który 
jako jedyny może zaspokoić jego wewnętrzną tę-
sknotę – napisał Anselm Grun. 
Tęsknota, która karmi  
We wszystkim, co powoduje cierpienia – w bra-
ku miłości, nieporozumieniu, samotności, odrzu-
ceniu i krzywdach, zwłaszcza tych doznawanych 
od ludzi, od których oczekiwaliśmy troski i bez-
pieczeństwa – we wszystkim wyraża się podsta-
wowe cierpienie, polegające na tym, że nasza tę-

sknota za miłością, poczuciem wspólnoty, akcep-
tacją, byciem mile widzianym – nie może być za-
spokojona. Niemożność zaspokojenia tych tęsk-
not jest wpisana w ludzie życie.   
Ale tęsknota żywi nas i wzmacnia. Łączy i tworzy 
wspólnotę, tak jak wspólny posiłek. Człowiek, 
który przez rozmowę dotyka tęsknoty drugiego 
człowieka, otwiera swe serce. To jest wyzwalają-
ce doświadczenie. Otwiera niebo i poszerza hory-
zonty. W tęsknocie odczuwam drugiego człowie-
ka, doświadczam jego bliskości, bardziej niż w 
przypadku zgodności przekonań. Odczuwając 
tęsknotę drugiego człowieka – przeczuwam jego 
tajemnicę. 

Kto tęskni, ten prawdziwie dotyka Boga  
Tęsknota to prawdziwa modlitwa, w niej dusza 
ludzka zbliża się do Boga. Modlitwa nie jest bła-
ganiem ani dziękczynieniem, ale sięganiem do 
Boga. Jest tęsknotą za Tym, który napełnia moje 
serce swoją miłością i Duchem Świętym. Gdy do-
świadczam w tęsknocie zbawczej i pełnej miłości 
bliskości Boga, spełnia się to wszystko, o co pro-
szę w modlitwie błagalnej. Wówczas uwalniam 
się od tego negatywnego wpływu człowieka, któ-
ry mnie zranił. Odczuwam pokój i wewnętrzną 
jedność. Strach nie ma już nade mną władzy. Tę-
sknota prowadzi mnie do Boga i wypełnia całą 
moją istotę, jednoczy mnie z Jezusem – tak, że 
doświadczam w Nim pokoju, zbawienia, wolno-
ści i miłości.  
Wiara jest tęsknotą  
Święty Jan od Krzyża pisał o tym, że kiedy czło-
wiek zostanie wyniesiony przez Boga do pozna-
nia Jego miłości, wtedy jego wiara jest tęsknotą. 
Wielu uważa, że wiara to pewność, myli ją z tym, 
że ktoś jest pewny swoich przekonań, twierdzeń, 
dogmatów. Tymczasem wiara jest relacją, jest 
Miłością, za którą się tęskni, której się pragnie. A 
ponieważ Miłość jest nieskończona, to jej pra-
gnienie też jest nieskończone. To pragnienie mo-
że być cierpieniem, ale tak naprawdę, dzięki tej 
tęsknocie możemy poznać, że naprawdę kocha-
my, że dotknęła nas Boża miłość. I chociaż ta tę-
sknota jest cierpieniem, to powinna być też źró-
dłem radości i potężniej wdzięczności, że dostali-
śmy od Boga takie dotknięcie Jego miłości, które 
sprawia, że chcemy więcej i więcej, choć przecież 
wiemy, że nasze serce nie ma nieskończonej po-
jemności. Ale taka tęsknota rozszerza to serce.  

Poznawano ich po miłości   
Można odnieść wrażenie, że współcześnie chrze-
ścijan świat poznaje po tym, że chodzą do ko-
ścioła. Tymczasem w Nowym Testamencie czyta-
my, że chrześcijan poznawano po tym, jak się 
miłują. Może ten trudny czas, czas tęsknoty za 
Eucharystią, jest także po to, żebyśmy odkryli to, 
co tak naprawdę jest światłem i solą świata. Tę-
sknota może pomóc nam rozszerzyć swoje serce, 
by tę miłość, której doświadczamy od Boga, tak-
że w Eucharystii, wylać na cały świat. Czy to nie 
może być ta iskra miłosierdzia, która może roz-
palić cały świat? ●  

Tęsknota, która karmi i rozszerza serce 
Justyna Nowicka 
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 W 2025 roku będziemy obchodzić 
dwusetną rocznicę istnienia naszego kościo-
ła parafialnego w jego obecnym kształcie. 
Będzie zatem okazja do przybliżenia historii 
parafii na tle szerszej historii Jastrzębia - 
Zdroju oraz dziejów  jego mieszkańców. Je-
steśmy wszak najstarszą jastrzębską parafią 
z Jej pięknymi, bogatymi, ale niekiedy bar-
dzo dramatycznymi wydarzeniami. Pragnie-
my je naszym parafianom i ich bliskim w 
przystępny sposób przybliżyć.  
Gdy uporano się z odbudową kościoła i za-
budowań parafialnych, zapadła decyzja o 
wyodrębnieniu z parafii pw. św. Katarzyny 
nowej parafii – pw. Najświętszego Serca Pa-
na Jezusa. Podział poprzedziło głosowanie 
przeprowadzone wśród mieszkańców Ja-
strzębia. Generalnie chodziło o przynależ-
ność parafialną osób zamieszkujących Ja-
strzębie Dolne, Pochwacie czy Zdrój. Wywo-
łało to liczne dyskusje i spory, tym bardziej, 
że wynik głosowania nie wszystkich zado-
walał. Część parafian planowała interwencję 
w Kurii, jednak ks. proboszcz Augustyn Ma-
chalica zdołał odwieść ich od tego pomysłu, 
przekonując, że dalsze roztrząsanie tego te-
matu niepotrzebnie rozbija jedność miej-
scowych katolików. Był to bowiem okres 
stalinowskich represji i tego typu spory były 

władzy wyraźnie na rękę. Ostatecznie więc 
nowa parafia objęła swoim zasięgiem za-
chodnią część Jastrzębia. 
Ks. proboszcz był już osobą w podeszłym 
wieku. Wieloletnia posługa duszpasterska, 
poparta działalnością społeczną, trudy wo-
jenne i mozolna odbudowa kościoła – to 
wszystko odcisnęło piętno na zdrowiu i si-
łach ks. Machalicy. Na początku 1959 r. ks. 
proboszcz wniósł prośbę o przeniesienie w 
stan spoczynku. Kuria wyraziła zgodę, mia-
nując na jego miejsce ks. Antoniego Pitasa. 
Uroczyste wprowadzenie nowego probosz-
cza odbyło się 23 września 1959 r.  
Ks. Pitas przystąpił do remontu dawnej wo-

zowni na potrzeby salki katechetycznej. Na-
leży przy tym zaznaczyć, że inicjatywa ta by-
ła notorycznie torpedowana przez władze 
państwowe. Ostatecznie jednak parafianie 
dopięli swego i dzieci mogły przenieść się z 
ciasnej zakrystii do nowo urządzonej sali. 
Innym pomysłem, który bardzo zadowolił 
dzieci, było ustawienie nowego żłóbka na 
Boże Narodzenie 1964 r., wykonanego we-
dług projektu p. Cieślaka z Bytomia. Tenże 
sam dekorator przygotował również projekt 
nowego Grobu Pańskiego na Wielkanoc 
1965 r. 
Był to czas zbliżającego się Millenium, czyli 
obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski. Para-
fianie masowo brali udział w nabożeń-
stwach i przygotowywali się do duchowego 
przeżycia tej wielkiej rocznicy. 3 maja 1966 
r. delegacje z parafii wzięły udział w uroczy-
stościach jasnogórskich.  
W tym czasie pojawiło się nowe zagadnie-
nie, które w najbliższym czasie miało zmie-
nić parafię nie do poznania. Od kilku lat 
trwała budowa kopalni „Zofiówka”, zaś na 
początku 1967 r. oddano do użytku pierwsze 
bloki na ul. Śląskiej, co oznaczało, że liczba 
parafian będzie stale rosnąć. Z miesiąca na 
miesiąc przybywało chętnych do uczestni-
czenia w nabożeństwach. Były to najczęściej 

młode małżeń-
stwa i ich małe 
dzieci. Dla dusz-
pasterzy, a w pa-
rafii był tylko 
proboszcz i wi-

kariusz, oznaczało to większą liczbę sakra-
mentów. Niemałym wyzwaniem były też co-
raz częstsze problemy z młodymi mieszkań-
cami domów górnika, związane z ich akli-
matyzacją czy skłonnościami do różnych na-
łogów.  
W latach 60. parafia przeprowadziła wiele 
remontów. Wymieniono dach, wykonano 
radiofonizację i nowe oświetlenie kościoła, 
odnowiono organy. Zakupiono także nowe 
tabernakulum oraz cyborium, a także wiele 
innych elementów wyposażenia świątyni. Z 
myślą o rosnącej liczbie dzieci urządzono 4 
nowe salki katechetyczne. ●  

Parafia w okresie powojennym 
Marcin Boratyn 
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Droga Krzyżowa 
 

Ukrzyżuj, Ukrzyżuj tak wołał tłum przed sądem Piłata 
Tak bardzo nienawidzili Króla tego Świata 

 
Nie chcieli patrzeć na Tego, co ludzkie grzechy gładził 

I niewidomego ze ślepoty i ciemności wyprowadził 
 

Nie znali Tego co chodzeniem obdarzył chromego 
I mową czystą obdarzył niemego 

 
Obcy im był Ten co dał roślinom korzenie 

I cudzołóstwo przebaczył Marii Magdalenie 
 

Nic nie znaczył dla nich Pan co Świat ten stworzył 
I każdemu człowiekowi Drogę do Nieba otworzył 

 
Krzyż ciężki na Święte Plecy Panu nałożyli 

A przy tym strasznie Króla Niebiosów i Ziemi tej lżyli 
 

W czasie drogi na Golgotę ostrymi biczami smagali  
Odpocząć Panu nawet na chwilę nie dali 

 
Gdy Go Matka na Drodze Krzyżowej Spotkała 

Głośno płacząc do Serca Swego przytulała 
 

Jednak były osoby co Panu Jezusowi Mu pomagały,  
Bo Mistrza Swego nad wszystko Ukochały 

 
Chociaż trzy razy Pan Jezus pod Krzyża ciężarem upadał 
To dla Zbawienia ludzkiego po trzykroć z ziemi wstawał 

 
Gdy Pana Jezusa na Golgocie Ukrzyżowali 

Dwóch łotrów razem z Nim na krzyżach powieszali 
 

Zły Gestas o uratowanie własnego życia Chrysta Pana prosił 
Dobry Dyzma natomiast o przebaczenie dla siebie modły wznosił 

 
Gdy wszyscy patrzyli jak Pan Życia kona 
Rozdarła się na dwoje Niebiosów zasłona 

 
Wtem Mesjasz na Krzyża Drzewie Życie Swe zakończył 

I Na wieki ze Swoim Ojcem w Niebie się połączył 
  

Po zdjęciu z Krzyża w Grobie Ciało Pana złożyli 
Józef z Nikodemem nabożnie Je uczcili 

 
Po trzech dniach okazało się że Grób Pański jest pusty 

Że nie ma tam nikogo tylko pogrzebowe chusty 
 

Pan jak pismo głosi z Grobu Żywy wstał 
I w ten sposób Tobie człowiecze życie wieczne dał 

 
Jezu Chryste Królu Wiecznej Chwały dziś prosimy Ciebie 
Abyś pozwolił nam kiedyś radować się z Tobą w Niebie 

 

    Marcin Janicki 

 

List do Dzieciątka 

 

Drogi Panie Jezu, który za więcej niż miesiąc 

Przyjdziesz do nas każdego człowieka ciesząc 

Każdy miejsce Ci miejsce w sercu przygotuje 

I przez to Tobie radość wielką zgotuje 

Każde Twoje dziecko o prezent Cię prosi 

I modlitewne listy do Ciebie wznosi 

Ania chce świecowe kredki 

A Bartek do tenisa nowe paletki 

Maskotka Andy Pandy i przyjaciół to marzenie Kasi 

I zestaw Lalek Barbie to wymarzony prezent Basi 

Bartek chce bluzkę z Psiego Patrolu 

Aby mógł kolegom pochwalić się w przedszkolu 

Edek nowy rower potrzebuje 

Bo w wakacje formę sportową szykuje 

Dorośli też Ciebie o prezent proszą 

I swoje prośby do Ciebie wznoszą 

O pomoc w trudnych spraw załatwieniu 

Studenci zaś o pomoc w kolokwium zaliczeniu 

O ustanie pandemii każdy Ciebie prosi 

Bo tych złych wiadomości już nie znosi 

O pokój na granicy wschodniej bardzo Cię błagamy 

Bo bezpieczeństwo w naszym kraju nad wszystko kochamy 

Jednak najbardziej Panie Jezu Ciebie potrzebujemy 

Bo Ty nas Zbawisz kiedyś i my to wiemy 

 

Marcin Janicki 



 

 

 


