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 Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma 

się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż.  „Oto pan młody idzie, 

wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły 

swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo 

nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wy-

starczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Mt 25, 1-13 

W pewnym klasztorze był starszego wieku 
opat, bardzo mądry i poważany, zawsze 
wszystkim służył radą i pomocą. Nic więc 
dziwnego, że gdy nad-
szedł czas jego odcho-
dzenia z tego świata, 
wszyscy braciszkowie 
z zakonu zebrali się 
wokół łoża umierają-
cego i płakali. Wtedy to stała się rzecz dziw-
na. Opat zaśmiał się trzy razy. Zakonnicy nie 
ukrywali swego zdumienia i zapytali: 
„Dlaczego się śmiejesz, nie widzisz, że wszy-
scy wokół płaczą?”. Na to opat z uśmiechem 

odpowiedział: „Pierwszy raz zaśmiałem się, 
bo boicie się śmierci. Drugi raz, bo nie jeste-
ście na nią przygotowani. Trzeci natomiast, 

bo skończyłem swoją pracę i 
idę, by odpocząć”. 

Dzisiejsza Ewangelia zadaje 
nam pytanie, czy jesteśmy 
przygotowani na śmierć? Czy 
jesteśmy jak panny roztrop-

ne, które nie mają tylko lampę, ale i oliwę. 
Oliwę, czyli dobre uczynki, które w pierwszej 
kolejności będą pokazane przed Bogiem. 

 

Jezus również ubolewał nad postępowaniem 
uczonych w Piśmie i faryzeuszów, którzy zaj-
mowali „katedrę Mojżesza” czyniąc się nau-
czycielami, podczas gdy ich nauczanie 
i postępowanie było wyraźnie sprzeczne 
z prawem Bożym. Jezus oskarża ich przede 
wszystkim o obłudę i pychę. Oni „mówią, 
a nie czynią”, żądając od ludu zachowywania 
mnóstwa przepisów, ja-
kich Bóg nie nakazał, lecz 
sami „palcem ruszyć ich 
nie chcą”. Pełnią dobre 
uczynki w tym celu, „żeby 
się ludziom pokazać”, 
przepełnieni pychą szukają pierwszych 
miejsc, lubią, żeby ich pozdrawiano i „żeby 
ludzie nazywali ich «rabbi»„ Jezus takiemu 
postępowaniu przeciwstawia prostotę 
i pokorę, które pragnie widzieć w swoich 
uczniach, a więc w każdym apostole. Zamiast 
podawać się za nauczycieli, powinni ukrywać 
swój autorytet za postępowaniem skromnym, 
braterskim i serdecznym, które autorytet ten 
uczyni jeszcze bardziej mocnym. Zawsze 
zresztą trzeba pamiętać, że jeden jest tylko 

nauczyciel, „jeden jest tylko Mistrz, Chry-
stus” Z tymi zaletami łączą się szczera miłość, 
wielkoduszne oddanie i osobista bezintere-
sowność, o których mówi drugie czytanie 
„Stanęliśmy pośród was pełni skromności — 
pisze św. Paweł do Tesaloniczan — jak matka 
troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Bę-
dąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy 

wam dać nie tylko naukę 
Bożą, lecz nadto dusze na-
sze, tak bowiem drogimi 
staliście się dla nas” Apo-
stoł, zwykle pełen energii 
i przedsiębiorczości, staje 

się czuły jak matka względem tych, których 
przez swoje trudy apostolskie rodzi Chrystu-
sowi. Uważa ich za swoje dzieci do tego stop-
nia, że pragnie oddać za nich również życie. 
Nie są to tylko proste słowa, ponieważ on nie 
cofa się nawet w obliczu najniebezpieczniej-
szego ryzyka, byleby tylko pozyskać ludzi dla 
Chrystusa, a ponadto głosił im Ewangelię 
w „pracy i trudzie... pracując dniem i nocą, 
aby nikomu nie być ciężarem” świadectwem 
prawdziwości własnej wiary. 

 Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i 

zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mó-

wią bowiem, ale sami nie czynią.  Mt, 23, 1-13 

XXXI NIEDZIELA  

ZWYKŁA 

5 listopada 2017 r.  

XXXII NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
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 Słysząc tę Ewangelię o sądzie ostatecz-
nym najczęściej czujemy się wezwani do po-
magania ludziom, którzy znaleźli się w po-
trzebie. Pełni dyskom-
fortu. a może także lę-
ku słuchamy gróźb o 
wiecznej karze, które 
zawarł Jezus na końcu 
swej mowy o zburze-
niu Jerozolimy i swoim ponownym przyj-
ściu. Chciałbym dzisiaj przyjrzeć się temu 
tekstowi jednak z innego punktu widze-
nia, mianowicie oczyma ludzi cierpią-
cych i doznających niesprawiedliwe-
go ucisku. Jeśli tak się nań spojrzy, 
okazuje się, że słowa Jezusa mają 
w sobie rzeczywiście coś pociesza-
jącego: Jezus daje w nich wyraz 
prawdzie, jak bardzo bliski jest 
wszystkim ludziom, którzy cierpią! 
Dla ewangelisty Mateusza bliskość 
Boga i ludzi - w osobie Jezusa - ma 
znaczenie istotne. W przyszłą niedzielę 
rozpoczynamy Adwent – czas, w którym w 
tekstach i pieśniach wciąż na nowo będzie 

spotykał nas „Emmanuel". Na początku zaś 
Ewangelii Mateusza anioł tłumaczy Józefo-
wi, że Jezus jest oczekiwanym Emmanuelem 

- „Bogiem z nami". A 
teraz jeśli w myślach 
przebiegniemy od te-
go początku Ewange-
lii Mateusza, poprzez 
mowę o sądzie osta-

tecznym do końca tej Ewangelii, to okaże się. 
ze zaraz po tej mowie Mateusz opisuje histo-

rię męki „Boga z nami". Jezus może iden-
tyfikować się z cierpiącymi, ponieważ 

doznał największych cierpień. Ma-
teuszowa historia męki kończy się 
jednak pełną nadziei wiadomością 
o zmartwychwstaniu Jezusa: „A oto 
Ja jestem z wami przez wszystkie 
dni, aż do skończenia świata!" Bez-

spornym pozostaje doświadczenie: 
cierpiący człowiek odczuwa, ze Jezus 

jest blisko niego także poprzez tych. 
którzy towarzyszą mu w cierpieniu, poma-

gają mu nieść brzemiona. 
 

 I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi 

od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a ko-

zły po swojej lewej stronie. Mt 25, 31-46 

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA 
KRÓLA WRZECHŚWIATA 

26 listopada 2017 r. 

 Jeśli Ewangelia ma jakieś serce, to bi-
je ono w łych słowach Jezusa: Nie troszczcie 
się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i 
pić, ani o swoje cia-
ło, czym się macie 
przyodziać. Ale Je-
zus nie poprzestaje 
na nich i zaraz do-
powiada: Przecież 
Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkie-
go potrzebujecie. Ale zapytajmy się szczerze: 
Kto tak postępuje? Jezus nie zachęca do bez-
troski. Pozostaje na drugim planie. Jezus 
uczy przede wszystkim zaufania. Gdy wzra-
sta zaufanie, wtedy troska staje się mniejsza. 

O tym właśnie mówi Jezus. Całe Kazanie na 
Górze jest jednym wielkim argumentem, 
który ma przekonać, że możemy polegać na 

Bogu, że możemy 
Mu zaufać. Stanąć 
przed trybunałem 
wykształconych mę-
drców i bronić swo-
jej wiary, przeciw-

stawić się ojcu, pogardzić dobrobytem przy-
szłości w imię Jezusa—czy można ściślej 
ukazać zaufanie św. Katarzyny? Módlmy się 
przez wstawiennictwo św. patronki o takie 
zaufanie Bogu dla nas.  

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA 
KU CZCI ŚW. KATARZYNY 

19 listopada 2017 r.  

 Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do 

spichlerzy, a Ojciec wasz, niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż 

one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wie-

ku swego życia?  Mt 6, 24 – 34 
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CHRZTY: 
Amelia Agata Garbacz 
Patryk Konrad Grochowski 
Szymon Andrzej Mroczek  
Karolina Marta Parzych  
Antoni Puc  
Borys Stancel  
Beata Maria Wawoczny  
Kacper Zakowicz  
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Bartosz Chyła – Grażyna Skóra 

ŚLUBY: 
Artur Goik – Dominika Tabaka  
Paweł Adamczyk – Anna Sajbor 
 
POGRZEBY: 
Czesław Gieraszek  80 lat 
Tadeusz Jankowski   57 lat 
Krystyna Krzempek   86 lat 
Małgorzata Mańka   80 lat 
Marian Włodarczyk  70 lat 
Helena Zabielska   93 lata 
Małgorzata Zagożdżon 64 lata 

Co czeka nas w listopadzie 

ROCZKI: 
Łucja Dominika Kołeczko 
Lena Ledwoń 
Wiktoria Katarzyna Nidecka 
Szymon Andrzej Wojtiuk 
 
18 URODZINY: 
Weronika Gołyszny 

Krystian Jędrzejewski 
Agata Plona 
Kinga Wróbel 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
10 rocznica 
Monika i Wojciech Sadowscy 
15 rocznica 

 14 października grupa ministran-
tów i Dzieci Maryi wraz z opiekunem ks. 
Piotrem Urodą, wybrała się na wycieczkę. 
Naszym celem była przełęcz Kubalonka, 
która łączy Istebną z Wisłą. Pierwszym 
naszym celem było schroni-
sko na Stecówce, gdzie do-
tarliśmy po 45 minutowym 
marszu od autokaru. Tam 
najpierw wstąpiliśmy do 
Kościoła MB Fatimskiej, 
który w 2011 uległ zniszcze-
niu na skutek pożaru — dopiero rok temu 
odbyła się pierwsza Msza w nowym Ko-
ściele. Następnie miały miejsce gry i za-
bawy min gra w zbijaka i w przeciąganie 
liny która skończyła się.... remisem po-

nieważ lina się przerwała. Od Stecówki 
udaliśmy się do Zapory gdzie mogliśmy 
podziwiać Jezioro Czerniańskie - tam 
Biała i Czarna Wisełka łączą się w Wisłę. 
Od Zapory udaliśmy się do zameczku 

prezydenta gdzie mogli-
śmy zjeść ciepły posiłek, a 
kto chciał mógł podziwiać 
Beskidy z tarasu widoko-
wego lub skorzystać z pla-
cu zabaw. To był ostatni 
punkt naszej wycieczki. Ok 

godz 16.30 wróciliśmy do Jastrzębia. 
Dziękujemy Opatrzności Bożej za dobrą 
pogodę, a Ks. Piotrowi, oraz innym oso-
bom za sprawowanie opieki nad nami.  
    Marcin Janicki  

WYCIECZKA 
DZIECI MARYI  

I MNISTRANTÓW 
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 5.11- XXXI Niedziela Zwykła. Kolekta na 
renowację katowickiej Katedry 
 6.11- poniedziałek. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian ul. Poznańskiej 2, 4, 6, 
8 po Mszy św. wieczornej.  
 8.11- środa. Biblioteka parafialna czynna 
od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
 9.11- czwartek. Święto rocznicy poświęce-
nia Bazyliki Laterańskiej. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian ul. Poznańskiej 
2, 4, 6, 8 po Mszy św. wieczornej. 
 10.11- piątek. Wspomnienie św. Leona 
Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.  
 11.11-sobota. Wspomnienie św. Marcina z 
Tours, biskupa. Święto Niepodległości. Msza 
św. w intencji Ojczyzny o godz. 8.00. Msza 
św. za zmarłych podopiecznych Hospicjum o 
godz. 17.00. Nauka dla rodziców i rodziców 
chrzestnych o godz. 15.30 w Domu Parafial-
nym. 
 12.11- niedziela. XXXII Niedziela Zwykła. 
Dzień Solidarności z Kościołem Prześlado-
wanym. Kolekta na potrzeby archidiecezji. 
Zbiórka przed kościołem na Fundację Papie-
ską Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Chrzty o 
godz. 12.15 
 13.11- poniedziałek. Wspomnienie św. Be-
nedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, 
pierwszych męczenników Polski. Do sprząta-
nia kościoła zapraszamy parafian ul. Poznań-
skiej 10, 12, 14, 16 po Mszy św. wieczornej. 
Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej o 
godz. 6.30. 
 14.11- wtorek. Spotkanie dla rodziców klasy 
III A z SP nr 19. 
 16.11- czwartek. Spotkanie dla rodziców 
klasy III B z SP nr 19. 
 18.11- piątek. Wspomnienie św. Elżbiety 
Węgierskiej, zak. Do sprzątania kościoła za-
praszamy parafian ul. Poznańskiej 10, 12, 14, 
16 po Mszy św. wieczornej. 
 18.11- sobota. Wspomnienie bł. Karoliny 

Kózkówny, dziewicy i męczennicy. 
 19.11- niedziela. UROCZYSTOŚĆ ODPU-
STOWA KU CZCI ŚW. KATARZYNY, DZIE-
WICY I MĘCZENNICY, PATRONKI PARA-
FII. Dzień Muzyki Liturgicznej. Msza św. w 
intencji ks. Piotra Urody z okazji urodzin o 
godz. 16. 30. Kolekta na potrzeby remontowe 
parafii. 
 20.11- poniedziałek. Wspomnienie Ofiaro-
wania NMP. 17.00.Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian ul. Poznańskiej 18, 20, 
22, 24 po Mszy św. wieczornej. 
 21.11- wtorek. Wspomnienie ofiarowania 
NMP. Msza w intencji chóru „Lira” o godz. 
17.00 
 22.11- środa. Wspomnienie św. Cecylii, 
dziewicy i męczennicy. Biblioteka parafialna 
czynna od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
 24.11- piątek. Wspomnienie św. męczenni-
ków Andrzeja Dung – Lac, prezbitera i To-
warzyszy. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian ul. Poznańskiej 18, 20, 22, 24 po 
Mszy św. wieczornej.  
 25.11 – sobota. Uroczystość św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy 
 26.11- Uroczystość Chrystusa, Króla 
Wszechświata. Roczki o godz. 12.15. Jubileu-
sze małżeńskie o godz. 16.30. Kolekta na po-
trzeby parafii. 
 27.11- poniedziałek. Msza św. w intencji 
KGW, rencistów, emerytów i wszystkich 
sprzątających kościół w miesiącu listopadzie 
o godz. 17.00. Do sprzątania kościoła zapra-
szamy parafian ul. Poznańskiej 26, 28, 13, 15 
po Mszy św. wieczornej. 
 29.11 – środa. Msza św. w 30 dzień i I rocz-
nicę po śmierci o godz. 17.00.  
 30.11 – I czwartek miesiąca. Święto św. An-
drzeja, apostoła. Msza św. w intencji powo-
łań o godz. 6.30. Msza św. w intencji ks. An-
drzeja Kotuli z okazji urodzin o godz. 17.oo. 
Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian 

6 
Sylwia i Sławomir Kontowicz 
35 rocznica 
Małgorzata i Andrzej Sieńko 
45 rocznica  
Krystyna i Brunon Burczyk 
Teresa i Ireneusz Nartowicz 

Daniela i Stanisław Niziołek 
Łucja i Stanisław Penkala 
50 rocznica 
Krystyna i Zdzisław Musiał 
60 rocznica 
Genowefa i Józef Musioł 
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 ul. Poznańskiej 26, 28, 13, 15 
 1.12- I piątek miesiąca. Msza św. w intencji 
czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Msza św. szkolna 
o godz. 17.oo. Msza św. młodzieżowa o godz. 
18.00.  

 2.12- I sobota miesiąca. Nabożeństwo wy-
nagradzające NMP o godz. 7.00. 
 3.12 –I Niedziela Adwentu. Niedziela 
Trzeźwości. Kolekta na potrzeby parafii.  

7 

Odwiedziny duszpasterskie 

Piątek 24 listopada 2017r. 
ul. Kondziołowiec 8-51a 
ul. Katowicka 14a i ul. Stodoły 1-14a 
Sobota 25 listopada  2017 r. 
ul. Lwowska 1-5 i ul. Podmiejska 12-21 
ul. Gałczyńskiego (nieparzyste) 1-37 
Niedziela 26 listopada  2017 r. 
ul. Gałczyńskiego (nieparzyste) 39-67 
ul. Gałczyńskiego (parzyste) 2-68 
Piątek 1 grudnia  2017 r. 
ul. Okopowa 1 - 11n i ul. Reymonta 55-69 
ul. Okopowa 2-52 (parzyste) 
Sobota 2 grudnia  2017 r. 
ul. Długa 2-17d 
ul. Staffa 1-14, ul. Leśmiana2-31 i ul. Staffa 
20-38 
Niedziela 3 grudnia  2017 r. 
ul. Polna od początku i ul. Pochwacie 10-42 
ul. Św. Katarzyny od 5, ul. Wierzyńskiego, 
ul. Lechonia od 1, ul. Kasprowicza od 1 i 
Asnyka od 1 
Piątek 8 grudnia  2017 r. 
ul. Strażacka 1-42 
ul. Przybosia od 1 
Sobota 9 grudnia  2017 r. 
ul. Pszczyńska 77a-117 
ul. Pszczyńska 119-145 
Niedziela 10 grudnia  2017 r. 
ul. Pszczyńska 147-157 
ul. Pszczyńska 159-173 
Piątek 15 grudnia  2017 r. 
ul. Pszczyńska 175-187 
ul. Pszczyńska 189-201 i ul. Równoległa 3-7 
Sobota 16 grudnia  2017 r. 
ul. Pszczyńska 76-126 
ul. Pszczyńska 130-200 
Niedziela 17 grudnia  2017 r. 
ul. Opolska 2 
ul. Opolska 4 

Środa 27 grudnia  2017 r. 
ul. Opolska 6 
ul. Opolska 8 
Czwartek 28 grudnia  2017 r. 
ul. Opolska 10 
ul. Opolska 12 
Piątek 29 grudnia  2017 r. 
ul. Opolska 14 
ul. Opolska 16 
Sobota 30 grudnia  2017 r. 
ul. Opolska 18 
ul. Opolska 20 
Wtorek 2 stycznia 2018 r. 
ul. Opolska 22 
ul. Opolska 24 
Środa 3 stycznia 2018 r. 
ul. Wrocławska 1  
ul. Wrocławska 3  
Czwartek 4 stycznia 2018 r. 
ul. Wrocławska 5  
ul. Wrocławska 7  
Piątek 5 stycznia 2018 r. 
ul. Wrocławska 9  
ul. Wrocławska 11  
Sobota 6 stycznia 2018 r. 
ul. Wrocławska 13  
ul. Wrocławska 15 i 16  
Niedziela 7 stycznia 2018 r. 
ul. Wrocławska 17  
ul. Wrocławska 19  
Poniedziałek 8 stycznia 2018 r. 
ul. Wrocławska 21  
ul. Wrocławska 23  
Wtorek 9 stycznia 2018 r. 
ul. Wrocławska 25  
ul. Wrocławska 27  
Środa 10 stycznia 2018 r. 
ul. Wrocławska 29  
ul. Wrocławska 31  
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„Wszyscy, według swych zadań i celów, mają miejsce w 

pięknie wszechświata.” 

Księdzu Piotrowi Urodzie życzymy, by wsłuchując się w 

Słowo Boże potrafił odczytywać i realizować wolę Bo-

żą w codzienności. Duszpasterze, Parafianie i Redakcja 

 

„Szczęście nie tkwi nigdy w tym co się ma, czy w tym 

czym się jest, ale w tym co się robi, aby coś osiągnąć” 

Dlatego właśnie Księdzu Andrzejowi Kotuli życzymy 

tego, by nieustannie odnajdywał w sobie miłość – siłę, 

która pozwoli podjąć walkę o szczęście swoje i najbliż-

szych. Duszpasterze, Parafianie i Redakcja 

 

„Modlitwa winna ogarniać wszyst-

ko, co składa się na życie.” 

Paniom Krystynie Wali, Helenie Sowie, Mariannie Czar-

nik oraz księżom Andrzejowi Kotuli i Piotrowi Urodzie 

życzymy, by potrafili w modlitwie powierzać swoją co-

dzienność Bogu, ufając Mu bezgranicznie. Seniorzy.  

 

„O wiele łatwiej jest być bohaterem niż człowiekiem 

uczciwym” 

Klerykowi Dorianowi Figołuszce życzymy, aby w swojej 

codzienności bohatersko walczył o miłość w najdrob-

niejszych czynach. Duszpasterze i Redakcja 

 

„Niech znana będzie  wasza wyrozumiała łagodność” 

Ks. Salezjaninowi Piotrowi Wali życzymy, aby Jezus pro-

wadził Go we wszystkich spotkaniach z ludźmi i umacniał 

Jego miłość. Duszpasterze, Parafianie i Redakcja. 

„ Jeśli chcesz mieć udział w Królestwie Chrystusa, mu-

sisz żyć biorąc z Niego przykład.” 

Pani Marii Kurowskiej oraz księżom Andrzejowi Kotuli i 

Piotrowi Urodzie życzymy, by Chrystus był dla Nich 

wzorem życia i drogowskazem w podążaniu drogą świę-

tości. Chór „Lira”.„ 

 

„ Religia jest jak lampa płonąca w ciemnym pokoju na-

szych doświadczeń” 

Księżom Piotrowi Urodzi i Andrzejowi Kotuli oraz 

wszystkim Auksyliatorom, którzy obchodzą swoje urodzi-

ny lub imieniny w listopadzie życzymy, aby Chrystus –

Światłość świata, rozświetlał Ich 

drogę życia i dodawał siły w trud-

nych doświadczeniach codzienno-

ści. Męski Legion Maryi. 

 

„ Życie ubogaca się każdym darowanym gestem miłości.” 

Pani Janinie Karnafał oraz ks. Andrzejowi Kotuli życzy-

my, aby nieustannie wzrastali w miłości, czyniąc swoje 

życie darem dla innych. Żeński Legion Maryi. 

 

„Człowiek bez wiary jest jak podróżny bez celu, jak 

ktoś, kto walczy bez nadziei na zwycięstwo.” 

Kalinie Kuca, Karolinie Podeszwa, Magdzie Tokarek, 

życzymy wiary, która nadaje sens życiu i miłości, która 

umacnia w walce o dobro. Oaza z ks. Stefanem. 

Serdeczności 

Czwartek 11 stycznia 2018 r. 
ul. Wrocławska 33  
ul. Wrocławska 35  
Piątek 12 stycznia 2018 r. 
ul. Wrocławska 37  
ul. Wrocławska 39  
Sobota 13 stycznia 2018 r. 
ul. Wrocławska 41  
ul. Wrocławska 43  
Niedziela 14 stycznia 2018 r. 
ul. Poznańska 1  
ul. Poznańska 3  
Poniedziałek 15 stycznia 2018 r. 
ul. Poznańska 5  
ul. Poznańska 7  
Wtorek 16 stycznia 2018 r. 

ul. Poznańska 9  
ul. Poznańska 11  
Środa 17 stycznia 2018 r. 
ul. Poznańska 2, 4, 6, 8  
ul. Poznańska 10, 12, 14, 16  
Czwartek 18 stycznia 2018 r. 
ul. Poznańska 18, 20, 22, 24  
ul. Poznańska 26, 28, 13, 15  
Piątek 19 stycznia 2018 r. 
ul. Poznańska 17, 19, 21, 23  
ul. Poznańska 25, 27, 29, 31 
Sobota 20 stycznia 2018 r. 
ul. Poznańska 30-96 
Kolęda Dodatkowa 
Niedziela 21 stycznia 2018 r. 
Kolęda Dodatkowa 

Odwiedziny duszpasterskie rozpoczynają się o godz. 15.00 
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XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 5.11  
7.3o – Za ++ rodziców Radowskich, Czyż-
ników, 3 siostry, 5 szwagrów.  
9.3o – Za + Jana Kania.  
11.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Ewy z okazji 50 rocznicy uro-
dzin.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Stefanii Wojtan z okazji 70 
rocznicy urodzin.  
16.3o – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Jacka z okazji kolejnej rocznicy 
urodzin.  
19.3o – Za + Marię Dudzik, męża Alfreda 
oraz ++ z rodziny Ogryzek, Nurek.  
PONIEDZIAŁEK 6.11  
6.3o – Za + Joannę Goik, męża Antonie-
go, ojca Alberta, Jadwigę i Ryszarda Goik 
i Eugeniusza Zielińskiego. 
17.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Haliny i Pauliny z okazji uro-
dzin.  
17.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Ryszarda z okazji kolejnej roczni-
cy urodzin. 
WTOREK 7.11  
6.3o – Za ++ rodziców Tadeusza i Stani-
sławę Pęcherek, szwagra Władysława Sy-
per, dziadków z obu stron.  
17.oo – Za + Edwarda Szymik, ++ z rodzi-
ny Szymik, Brudny.  
17.oo – Za + Jana Sadło – w kolejną rocz-
nicę śmierci, żonę Sabinę, synową Urszu-
lę.  
ŚRODA 8.11  

6.3o – Za + Gertrudę Woźnica – w 1 rocz-
nicę śmierci, męża Rafała oraz ++ z po-
krewieństwa.  
17.oo – Za ++ Marię Machnik, męża Fran-
ciszka, syna Bernarda, zięcia Leona, wnu-
ka Bolesława, Kazimierza Rozwora oraz 
++ z pokrewieństwa Gajda, Machnik. 
17.oo – Za ++ Gertrudę Gajda, męża Paw-
ła, synów Leona, Józefa, Jana i Pawła, sy-
nową Gertrudę, zięcia Franciszka, wnuki 
Jolantę, Bolesława i Szymona.  
CZWARTEK – ŚWIĘTO ROCZNICY PO-
ŚWIĘCENIA BAZYLIKA LATERAŃ-
SKIEJ 9.11  
6.3o – Za + Annę Zacierka – w 5 rocznicę 
śmierci, rodziców z obu stron, 2 synów 
oraz ++ z rodziny.  
17.oo – Za + Władysława Wala, rodziców, 
rodzeństwo, Jana Stencel, teściów oraz 
++ z pokrewieństwa.  
17.oo – Za + Krystynę Kluska – w 20 rocz-
nicę śmierci.  
PIĄTEK – Wspomnienie św. Leona Wiel-
kiego  10.11  
6.3o – Za + Teresę Pasło, jej rodziców z 
obu stron, ++ z pokrewieństwa i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
6.3o – Za + Danutę Niedbała – od sąsia-
dów z ul. Wrocławskiej 3. 
17.oo – Za + Czesława Hojka – w rocznicę 
śmierci, ojca Jana. 
SOBOTA – Wspomnienie św. Marcina z 
Tours 11.11  
8.oo – W INTENCJI OJCZYZNY. 
8.oo – Za + córkę Beatę Kozieł – w 5 rocz-
nicę śmierci, męża Józefa Pawlik, rodzi-
ców, teściów, Alicję i Wacława Błaszczyk, 
++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
17.oo – Za + męża Jana Zuchalskiego – w 
7 rocznicę śmierci.  
17.oo – Za ++ podopiecznych Hospicjum. 
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 12.11  
7.3o – Za ++ Romana Dudzika, synową 
Teresę, Arnolda Reichman, Henryka Ko-
czor oraz ++ z pokrewieństwa Wierzgoń, 
Reichman, Dudzik. 

9 
INTENCJE MSZALNE 
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9.3o – Za + Mirosława Jóźwiak, jego ro-
dziców, Jana Ostrzołek – w rocznicę 
śmierci, żonę Irenę, ich rodziców, Kazi-
mierza Gruca.  
11.oo – W INTENCJI PARAFIAN. 
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA. 
16.3o – Za + męża Pawła.  
19.3o – Za ++ Krystynę, Albina i Antonie-
go Zontek.  
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Be-
nedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krysty-
na 13.11  
6.3o – W intencji czcicieli MB Fatimskiej. 
17.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Ireny Filip z okazji 68 rocznicy 
urodzin.  
17.oo – Do Opatrzności Bożej, w intencji 
członkiń z Róży Franciszki Iwanickiej.  
WTOREK 14.11  
6.3o – Za + Michała Skrzyńskiego – od 
rodziny Kaczorowskich.  
17.oo – Za ++ Genowefę i Piotra Zalew-
skich, Mariannę, Marię, Stanisława, Anto-
niego, Kazimierza i Mariusza Sakowskich.  
17.oo – Za + Tadeusza Bareja – w 5 rocz-
nicę śmierci, rodziców z obu stron, ++ z 
rodzin Bareja, Karwowskich.  
ŚRODA 15.11  
6.3o – Za + męża Jana Matyszewskiego – 
w 11 rocznicę śmierci, syna Leszka – w 10 
rocznicę śmierci, rodziców z obu stron 
oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyść-
cu cierpiące.  
17.oo – Za + mamę Jadwigę, córkę Justy-
nę ,brata Tadeusza, ojca Józefa.  
17.oo – Za ++ Piotra i Paraskiewię Jazło-
wiecką oraz ++ rodziców z obu stron.  
CZWARTEK 16.11  
6.3o – Za + Annę Sobik – w 6 rocznicę 
śmierci i kolejną rocznicę śmierci jej ro-
dziców.  
6.3o – Za + Stanisława Jurczak – od są-
siadów z ul. Wrocławskiej 1.  
17.oo – Za ++ Józefa i Martę Poloczek, 
córkę Irenę, Leona i Martę Mazur, syna 

Romana.  
PIĄTEK – Wspomnienie św. Elżbiety Wę-
gierskiej 17.11  
6.3o – W INTENCJI PARAFIAN 
6.3o – Za ++ rodziców, teściów oraz ++ z 
pokrewieństwa. 
17.oo – Za + męża Wojciecha Żubertow-
skiego – w 10 rocznicę śmierci, ++ rodzi-
ców z obu stron, siostrę Marię z mężem, 
braci, chrzestnych oraz ++ z pokrewień-
stwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
SOBOTA – Wspomnienie bł. Karoliny 
Kózkówny 18.11  
8.oo – Za ++ rodziców Zofię i Aleksego 
Nejman, teściów Apolonię i Jana Tokar-
skich, ++ rodzeństwo z obu stron, ++ 
szwagrów Jana i Tadeusza, siostrzeńca 
Andrzeja Dranka i dusze w czyśćcu cier-
piące.  
8.oo – Za + Alojzego Langosz, żonę Euge-
nię, Reginę i Mieczysława Skubis oraz ++ 
z rodzin Szulik, Wala, Langosz, Skubis.  
17.oo – Za + Krystynę Pikuta, ++ rodzi-
ców, Zofię Wiśniewską oraz rodziców.  
NIEDZIELA - ODPUST 19.11  
7.3o – Za ++ Leona i Martę Mazur, Cecy-
lię i Albina Stencel oraz ++ z pokrewień-
stwa Mazur, Stencel, Sitek i Polnik.  
9.3o – Za ++ Otylię Michalską – w 5 rocz-
nicę śmierci, męża Alojzego, Halinę i Leo-
narda Spałek, Marię Dobrowolską i Stani-
sława Sitek oraz ++ z pokrewieństwa. 
11.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Przemysława z okazji 20 rocz-
nicy urodzin.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Doriana – z okazji 23 rocznicy 
urodzin i Donata z okazji 40 rocznicy uro-
dzin.  
16.3o – Do Opatrzności Bożej w intencji 
Ks. Piotra z okazji urodzin.  
16.3o – Za ++ Karola i Cecylię Rączka, ro-
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dziców z obu stron, wnuczkę Sylwię, Ger-
trudę i Franciszka Zniszczoł, rodziców z 
obu stron, wnuka Grzegorza, chrześniacz-
kę Izabelę, Emilię i Franciszka Brzoza, ++ 
z pokrewieństwa Kocur, Rączka, Znisz-
czoł, Penkala, ++ księży, misjonarzy, mi-
sjonarki, zakonników, zakonnice i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
19.3o – Za + Jana Piotrowskiego – w 6 
rocznicę śmierci oraz ++ rodziców z obu 
stron. 
PONIEDZIAŁEK - Wspomnienie św. Ra-
fała Kalinowskiego 20.11  
6.3o – Za ++ rodziców Alojzego i Lidię 
Kolarczyk, dziadków Jana i Jadwigę Ko-
larczyk, Konstantego i Agnieszkę Sład-
kowski oraz + Izydora Dobisz.  
17.oo – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB Częstochowskiej, z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-
bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i 
zdrowie w intencji małżonków Lucyny i 
Ryszarda z okazji 45 rocznicy ślubu oraz z 
okazji 70 rocznicy urodzin Ryszarda. 
17.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji syna Andrzeja, Łucji i soleni-
zantki.  
WTOREK – Wspomnienie Ofiarowania 
NMP 21.11  
6.3o – Za ++ Barbarę Kocur, męża Jana, 
2 zięciów oraz ++ z rodziny Gajda, Kocur, 
Gwóźdź, 
17.oo – Do Opatrzności Bożej, w intencji 
parafialnego chóru „Lira” oraz opiekuna 
Ks. Andrzeja. 
17.oo – Za ++ członków III Zakonu Fran-
ciszkańskiego oraz ++ z ich rodzin.  
ŚRODA – Wspomnienie św. Cecylii 22.11  
6.3o – Za + Jana Szulik – od sąsiadków 
ul. Wrocławska 37.  
6.3o – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie 
i dary Ducha Św. w intencji Karola z oka-
zji 30 rocznicy urodzin.  

17.oo – Za + Romana Mazur – w 2 roczni-
cę śmierci, żonę Irenę.  
17.oo – Za ++ Helenę Kopertowską, męża 
Emila, Kazimierza Kopertowskiego oraz 
Marię i Leona Grygierek.  
CZWARTEK 23.11  
6.3o – Za ++ członków Legionu Męskiego 
i Auksyliatorów.  
6.3o – Za + Stanisława Jurczak – od są-
siadów z ul. Wrocławskiej 1. 
17.oo – Za + męża Helmuta Zok ++ rodzi-
ców Agnieszkę i Maksymiliana Skórkę, 
chrześnicę Joannę, + Lidię Zarembik i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
PIĄTEK – Wspomnienie św. męczenni-
ków Andrzeja Dung-Lac 24.11  
6.3o – Za + Jana Brzoza – w 6 rocznicę 
śmierci, żonę Krystynę ich rodziców i ro-
dzeństwo oraz ++ z pokrewieństwa.  
6.3o – Za ++ rodziców Martę i Jana Sta-
choń, braci Eryka i Henryka, siostrę Annę 
oraz ++ z rodziny Goraus, Stalmach.  
17.oo – Za + Stanisława Smyrak – w 5 
rocznicę śmierci – od żony z dziećmi i 
wnukami.  
SOBOTA 25.11  
8.oo – Za + Franciszka Sitko – w 4 rocz-
nicę śmierci, rodziców, teściów oraz ++ z 
rodziny Sitko, Uherek i Ostrzołek.  
8.oo – Za ++ członkinie i auksyliatorki 
żeńskiego Legionu Maryi. 
17.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Natalii z okazji urodzin.  
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA 
CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 
26.11  
7.3o – Za ++ Emila i Marię Urbańczyk, 
Antoniego Piszczek oraz ++ dziadków z 
obu stron.  
9.3o – Za + Reinholda Szymura, rodzi-
ców, teściów oraz ++ z pokrewieństwa.  
11.oo – W INTENCJI PARAFIAN. 
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIE-
CI.  
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
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19.3o – Za ++ Gertrudę i Oswalda Guzy, 
++ rodziców i teściów oraz ++ z pokre-
wieństwa Piecha, Guzy.  
PONIEDZIAŁEK 27.11  
6.3o – Za ++ rodziców Tadeusza i Geno-
wefę Bidzińskich oraz ++ dziadków z obu 
stron.  
17.oo – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprząta-
jących kościół w miesiącu listopadzie.  
17.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Karoliny z okazji 15 rocznicy 
urodzin.  
WTOREK 28.11  
6.3o – Za ++ Martę Goik, męża Ludwika, 
syna Jana, ++ dziadków i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
17.oo – Za + Jana Nideckiego – w 2 rocz-
nicę śmierci. 
17.oo – Za + Paulinę Kasza, 2 mężów, sy-
nów Jana i Wiktora, synową Lidię, ++ z 
rodziny Kasza, Piksa, Plewniak, Żymła.  
ŚRODA 29.11  
6.3o – Za + Kazimierza Obracaj.  
6.3o – Za + Annę Piekarską – od sąsia-
dów z ul. Poznańskiej 11. 
17.oo – Za zmarłych w 30-dzień i 1 rok po 
śmierci.  
CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, 
Ap. – I czwartek miesiąca  30.11  
6.3o – W intencji Powołań.  
6.3o – Za ++ Marię i Bolesława Niem-
czyk.  
17.oo – Do Opatrzności Bożej w intencji 
Ks. Andrzeja z okazji urodzin.  
PIĄTEK – I piątek miesiąca  1.12 
6.3o – W intencji czcicieli NSPJ.  
6.3o – Za + Kazimierę Rusek – od sąsia-
dów z ul. Wrocławskiej 29. 
17.oo – Za + Henryka Sztymelskiego – w 

16 rocznicę śmierci, rodziców, teściów, ro-
dzeństwo oraz ++ z pokrewieństwa i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
SOBOTA – I sobota miesiąca 2.12 
8.oo – Za + Jana Hojka, syna Czesława, 
Alojzego i Agnieszkę Szczypka, syna Fran-
ciszka, Zofię i Augustyna Hojka, syna Jó-
zefa. 
8.oo – Za ++ rodziców Rudolfa i Reginę 
Michalczyk, brata Engelberta, żonę Ade-
lajdę, dziadków Alojzego i Anastazję Mi-
chalczyk, Józefa i Franciszkę Kabut, ++ z 
rodzin Kabut, Górka, Rduch, Kantor, Ka-
wecki i Ignacy, ++ teściów Józefa i Różę 
Jania, brata Kazimierza, jego żonę Urszu-
lę, bratanka Tomasza i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
13.oo – Ślub.  
17.oo – Za ++ Anastazję i Wincentego 
Śmietana, Floriana Przybyła, 2 żony, 2 sy-
nów, synową i wnuczkę, ++ z całej rodzi-
ny Śmietana, Przybyła i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
I NIEDZIELA ADWENTU 3.12  
7.3o – Za + Mariana Okła – w 1 rocznicę 
śmierci.  
9.3o – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie 
i dary Ducha Św. w intencji Aleksandry 
Nideckiej z okazji 18 rocznicy urodzin. 
11.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji córek Karoliny i Jowity z okazji 
kolejnych urodzin 
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.3o – Za ++ Jana Kiełkowskiego – w 
rocznicę śmierci, żonę Bronisławę, syna 
Ireneusza, Marię i Antoniego Rduch, An-
nę i Karola Kiełkowskich, Ewalda Rducha 
oraz ++ z pokrewieństwa.  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA MSZE ŚWIĘTA Z OKAZJI URODZIN 
19 LISTOPADA NA GODZ. 16.30 NA MSZĘ ŚW, W INT. KS. PIOTRA 
30 LISTOPADA NA GODZ. 17.00 NA MSZĘ ŚW.W INT. KS. ANDRZEJA  
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 Bardzo często zdarza się, że choro-
ba zmusza nas lub naszych bliskich do 
pozostawania przez dłuższy czas w domu. 
Nie można wyjść nawet do kościoła. War-
to wtedy przypomnieć sobie o możliwości 
przyjęcia Komunii Św., przystąpienia do 
spowiedzi, a nawet przyjęcia sakramentu 
chorych w czasie „odwiedzin chorych”.  
W naszej parafii mają one miejsce zwykle 
w pierwszą sobotę miesiąca. Kapłan wy-
rusza do chorych po porannej Mszy św. 
Zawsze, o tym wydarzeniu, przypominają 
nasze ogłoszenia duszpasterskie. Warto 
zatem wiedzieć, gdzie zgłosić chorego, jak 
przygotować się na to krótkie nabożeń-
stwo, wreszcie co nieco przypomnieć o 
samym Sakramencie Chorych. Po infor-
macji umieszczonej w ogłoszeniach para-
fialnych, należy chorego zgłosić w zakry-
stii lub kancelarii parafialnej, podając 
imię, nazwisko i adres. Jak przygotować 
się na przyjście kapłana z Najświętszym 
Sakramentem? Najlepiej jest przykryć 
stół białym obrusem, czasami jednak przy 
łóżku, a nawet w pokoju chorego nie ma 
stołu – warto przygotować jakieś godne 
miejsce, by móc na nim położyć naczynie 

z Komunią Św. Tak jak przy „kolędzie”, 
dobrze jest umieścić na stole krzyż i zapa-
lone świece. Dobrze jest jeśli przygotuje 
się szklankę z wodą, aby chory mógł na-
pić się, by od razu przełknąć Hostię. Jeśli 
chory nie może nic spożywać, warto to 
wcześniej zaznaczyć kapłanowi – istnieje 
możliwość przyjęcia tylko cząstki Hostii, 
lub nawet Krwi Pańskiej. Jeżeli będzie 
udzielany sakrament chorych – namasz-
czenie, dobrze także przygotować np. ka-
wałek waty, aby kapłan mógł wytrzeć ze 
oleju świętego ręce po namaszczeniu cho-
rego, a przed udzieleniem mu Komunii 
św. Taki kawałek waty, należy potem spa-

lić (tak jak to czynimy np. z obrazkami 
świętymi – nie wyrzuca się ich do śmiet-
nika!). Obrzęd udzielania Komunii św., 
wygląda mniej więcej tak: znak krzyża, 
akt pokutny lub/i spowiedź chorego, od-
czytanie fragmentu Pisma Św., modlitwa, 
namaszczenie (o ile chory sobie tego ży-
czy), Komunia św., błogosławieństwo 
(jeśli udzielony był Wiatyk, błogosławień-
stwo z udzieleniem odpustu zupełnego). 
Wiatyk, to przyjęcie Komunii św. w mo-
mencie umierania. Warto przypomnieć, 
że w ciężkiej chorobie, nawet gdy ona nie 
wydaje się być śmiertelną, chrześcijanin 
powinien poprosić o sakrament namasz-
czenia, mówi o tym Pismo św. (Jk 5,14-
15). W tym sakramencie Kościół poleca 
chorych cierpiącemu Panu, aby ich po-
dźwignął i zbawił. Sakramentu udziela się 
również wtedy, gdy ktoś jest nieprzytom-
ny, ale tylko wtedy, gdy można przypusz-
czać, że jako wierzący tego by sobie ży-
czył. 
Kiedy przyjmujemy ten sakrament? Wie-
le osób uważa, że przed samą śmiercią, 
podczas, gdy w samej nazwie słyszymy 
przecież, że jest to sakrament chorych, a 

nie namaszczenie umierających… 
Przyjęcie tego sakramentu, to za-
proszenie Jezusa do tego, by ra-
zem z nami przeżywał chorobę, 
którą jesteśmy doświadczeni. 
Przyjmujemy go po to, byśmy 

umieli kochać pomimo naszego cierpie-
nia. Byśmy nie dali się temu cierpieniu 
ogarnąć i zwyciężyć, ale by było ono dla 
nas szansą wzrastania w miłości. Jeśli 
przyjmiemy ten sakrament z wiarą, to 
może on sprawić, że będzie w nas więcej 
pokoju, radości, cierpliwości, że będziemy 
potrafili odwrócić naszą uwagę od bólu, 
mniej narzekać i mniej poddawać się 
smutkowi. Czasem można ten sakrament 
przyjąć także wtedy, gdy choruje nasza 
dusza, gdy nie potrafimy wyrwać się z 
choroby grzechu, gdy nie mamy już sił do 
walki. Albo wtedy, gdy doświadczyliśmy 
jakiś wielkich ran psychiczno-

Sakrament chorych 
Ala Kaczorowska 
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emocjonalnych i okazuje się, że nie potra-
fimy sobie z tym sami poradzić i zacząć 
normalnie funkcjonować. Każdy sakra-
ment ukierunkowany jest bardziej na na-
szą duszę, mniej na ciało. Można by więc 

powiedzieć, że sakrament chorych to sa-
krament uzdrowienia i umocnienia naszej 
duszy w sytuacji gdy dotyka nas choroba, 
przyjmująca przeróżne oblicza – nie zaw-
sze atakując tylko nasze ciało.● 

 Od jakiegoś czasu dużo w naszym 
kościele katolickim mówi się i słyszy o 
Mszach z modlitwą o uzdrowienie. Myślę, 
że każdemu z nas coś się „obiło” o uszy. 
Takie msze są również sprawowane w na-
szym mieście w parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego na „Szóstce”. W jej orga-
nizację zaangażowana jest grupa modli-
tewna Odnowy w Duchu Świętym działa-
jąca w tamtejszej parafii od prawie 25 lat. 
Msza z modlitwą o uzdrowienie jest spra-
wowana w każdy ostatni czwartek miesią-
ca za wyjątkiem wakacji czy też okresu 
Świąt Bożego Narodzenia. Poprzedza ją 
adoracja Najświętszego Sakramentu w ci-
szy. W tym czasie jest możliwość skorzy-

stania z sakramentu pokuty i pojednania. 
W centralnym punkcie jest oczywiście Eu-
charystia i modlitwa przed Najświętszym 
Sakramentem. Wszystko kończy się Ape-
lem Jasnogórskim. Msza o uzdrowienie 
jest zwykłą Mszą św. i jest dla każdego. 
Wszyscy bowiem jesteśmy chorzy, jeśli 
nie na ciele to na duszy. Chorobą duszy 
jest grzech, a wiec jako słabi i grzeszni 
wszyscy potrzebujemy uzdrowienia z na-
szych upadków i słabości. Najlepszym le-
karzem specjalistą od dolegliwości duszy 
jest Pan Jezus, który mówi „Przyjdźcie do 
Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciąże-
ni jesteście, a Ja was pokrzepię.” (Mt 11, 
28). Dlatego przychodzą tam osoby zma-
gające się z różnego rodzaju ciężarami, 
noszonymi od lat. Ludzie z doświadcze-
niem zranień i bólu zadanego przez bliź-
nich, często najbliższych. Modlitwa jest 

okazją do stanięcia oko w oko z własną 
słabością, cierpieniem, grzechem i niemo-
cą. Przychodzą, bo doświadczają mocy 
modlitwy we wspólnocie, bo łatwiej im 
otworzyć się na działanie Ducha Świętego. 
Mi osobiście łatwiej podnieść ręce, kla-
skać w dłonie i śpiewem chwalić Pana. 
Niektórzy przychodzą, bo po prostu lubią 
chodzić na Mszę o uzdrowienie. Niektórzy 
przychodzą na zaproszenie kogoś znajo-
mego, ktoś inny zaszedł tu z ciekawości, 
kolejny - bo potrzebuje odrobiny nadziei. 
Czasem przez przypadek ktoś znalazł się 
w pobliżu kościoła o właściwej porze. 
Przychodzą, bo zostali poproszeni o mo-
dlitwę. Ktoś słyszał, czy też przeczytał o 

uzdrowieniu kogoś z choroby i dlatego 
przychodzi. Każdy przychodzi z jakąś in-
tencją: wypowiedzianą, napisaną czy też 
ukrytą głęboko w sercu. Te napisane moż-
na złożyć do koszyka, który potem w pro-
cesji z darami zostaje przyniesiony do oł-
tarza. W liście św. Jakuba czytamy 
„Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech 
się modli! Jest ktoś radośnie usposobio-
ny? Niech śpiewa hymny! Choruje ktoś 
wśród was? Niech sprowadzi kapłanów 
Kościoła, by się modlili nad nim i nama-
ścili go olejem w imię Pana. A modlitwa 
pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem 
i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił 
grzechy, będą mu odpuszczone. Wyzna-
wajcie zatem sobie nawzajem grzechy, 
módlcie się jeden za drugiego, byście od-
zyskali zdrowie. Wielką moc posiada wy-

Msza z modlitwą o uzdrowienie 
Krzysztof Gorczyca 
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trwała modlitwa sprawiedliwego.” (Jk 5, 
13-16). Msza o uzdrowieniem jest właśnie 
czasem modlitwy, gdzie każdy może wy-
powiedzieć publicznie i na głos swoją 
prośbę, intencję i podziękować za otrzy-
mane łaski. Na początku przywołuje się 
Ducha Świętego, aby wylał swoje dary na 
całe zgromadzenie. Bez Jego działania, 
trudno powierzyć Panu wszystko, co nas 
zniewala i ogranicza. Modlitwa jest cza-
sem, aby Bogu dać szansę, by sam mógł 
się zatroszczyć o swoje dzieci. Tylko od 
nas zależy, czy otworzymy się na działanie 
Ducha Świętego i skorzystamy z obfitości 
łask, jakie Pan nam przez Niego zsyła. 
Jest to też czas uwielbienia Pana śpie-
wem. Podczas modlitwy jest specjalna 
oprawa muzyczna, która dodaje wzniosło-
ści wydarzeniu. Są także słowa poznania, 
poprzez które Bóg daje znać, że uzdrawia 
konkretne choroby i sytuacje. Kulminacją 
jest indywidualne błogosławieństwo Naj-
świętszym Sakramentem. Po zakończonej 
modlitwie, wychodząc z kościoła można 
poczęstować się fragmentem Słowa Boże-
go. Następnie wylosowany fragment roz-
ważać. Co chce mi powiedzieć sam Bóg, 

mój Ojciec? Msza z modlitwą o uzdrowie-
nie, to dwugodzinne spotkanie i rozmowa 
z Bogiem, która dla każdego uczestnika 
ma szansę stać się modlitwą pogłębioną, 
czymś normalnym i naturalnym. Nie zaw-
sze od razu przyniesie ukojenie i spokój. 
Ale, gdy człowiek, chce, stara się i próbuje 
szukać Boga poprzez takie doświadczenie,  
ma szansę spotkać Go naprawdę. Takie 
spotkanie u jednych przynosi natychmia-
stową poprawę, u innych zaś jest począt-
kiem procesu „leczenia”, który wymaga 
czasu, jak każda kuracja. Bóg jest obecny i 
czeka, abyś pozwolił Mu się z tobą spo-
tkać, abyś pokazał Mu swój ból, abyś 
otworzył się na Jego moc, troskę i czułość, 
bo jak czytamy u św. Mateusza „On wziął 
na siebie nasze słabości i nosił nasze cho-
roby.” (Mt 8, 17). Msza św. z modlitwą o 
uzdrowienie jest sprawowana w każdy 
ostatni czwartek miesiąca (wg ogłoszeń) o 
godz. 19.00 w parafii Podwyższenia Krzy-
ża Świętego, która mieści się przy ul. Ku-
socińskiego 45 na „Szóstce”. Poprzedza ją 
adoracja Najświętszego Sakramentu od 
godz. 18.30 a kończy Apel Jasnogórski o 
godz. 21.00. ● 

  Żyjemy pośród ludzi, a każdy czło-
wiek ma swoją osobowość, przyzwyczaje-
nia, słabości i grzechy, którymi w jakiś 
sposób nas rani. Niektórzy robią to z pre-
medytacją. Niektórzy nieświadomie, wca-
le tego nie zauważając. Niektórzy dlatego, 
że inaczej nie potrafią, choć bardzo się 
starają. O dziwo, najwięcej takich ran, za-
dają nam najbliżsi – ci, którzy nas kocha-
ją i których my kochamy. Ich obojętność, 
zaniedbania, brak starań i słabość najbar-
dziej nas boli i dotyka, ponieważ mamy 
wobec tych osób największe oczekiwania. 
Zdarza się też – i to wcale nie rzadko – że 
czujemy się skrzywdzeni przez kogoś, kto 
autentycznie okazuje nam miłość. Nie ro-
zumiemy tego, bo mamy inne wyobraże-
nie o miłości. Czy dzieci nie czują się 
skrzywdzone, gdy rodzice nie pozwalają 
im jeść cukierków, albo każą się uczyć…? 

Jak wiele osób czuje się skrzywdzonych, 
przez Boga? A przecież wiemy, że w Nim 
jest tylko miłość i dobro… Nosimy w so-
bie poczucie krzywdy, a ono niszczy nas i 
nasze relacje z innymi. Potwierdzą to za-
równo psycholodzy, jak i spowiednicy czy 
kierownicy duchowi. Kto chce wzrastać w 
miłości wobec ludzi i Boga musi się zmie-
rzyć z tym tematem. Dlatego zapraszam 
do przeczytania tekstu, który oparty jest o 
treść Fundamentu – jezuickich rekolek-
cji, które podprowadzają do uzdrowienia 
z poczucia krzywdy.  
Dlaczego warto rozpocząć proces uzdro-
wienia z poczucia krzywdy? Powodów jest 
wiele. 1. Poczucie krzywdy wewnętrznie 
nas blokuje, staje się trucizną życia 2. 
Człowiek nie cieszy się pełnią życia, prze-
żywa frustracje, lęki. Skupia się na sobie i 
swoich emocjach, tak bardzo, że niemal 
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nie jest w stanie budować normalnych re-
lacji z otoczeniem: z Bogiem, z rodziną z 
innymi ludźmi. 3. Słuchamy wtedy na-
szych emocji bardziej niż Słowa Bożego. 
4. Poczucie skrzywdzenia, dominuje nad 
wszystkimi emocjami, pragnieniami i tę-
sknotami. Zestarzałe poczucie krzywdy, 
które zepchnęliśmy gdzieś do naszej pod-
świadomości i tak broni się samo w sobie. 
Sprawia, że widzimy wtedy, przede 
wszystkim, błędy, grzechy upadki innych. 
Jednocześnie bardzo trudno jest zaakcep-
tować to, że ktoś zwraca uwagę nam. 5. 
Zniekształca sumienie – możemy uważać, 
że mamy prawo do jakichś zachowań, że 
to nie nasza wina - jesteśmy tacy, bo 
przecież ktoś, kiedyś nas skrzywdził. 
Usprawiedliwiamy nasze grzechy, uważa-
jąc, że w naszym wyjątkowym przypadku 
to nic złego. Albo zrzucamy odpowie-
dzialność za nasze zachowanie na innych, 
na krzywdziciela. Zachowujemy się jak 
niedojrzałe dzieci, które nie biorą odpo-
wiedzialności za swoje czyny. 6. Człowiek 
staje się podejrzliwy, widzimy w innych 
raczej zło, złe intencje, motywacje. To 

przez pryzmat zła widzimy i oceniamy in-
nych. 7. Traktujemy ludzi jako zagrożenie 
8. Jeśli nie uleczymy doznanych krzywd, 
sami staniemy się krzywdzicielami. Dra-
styczny przykład – osoby molestowane 
seksualnie w dzieciństwie, w bardzo wielu 
wypadkach, w dorosłym życiu, same staja 
się gwałcicielami. Zresztą zapytaj siebie – 
ile wad, negatywnych zachowań, przeją-
łeś po swoich rodzicach? 9. Warto pamię-
tać, że do krzywdy nie można się przy-
zwyczaić. Bez względu na wiek i życiowe 
doświadczenie, zawsze boli. Można nau-
czyć się tłumić ból, ale on, prędzej czy 
później, da o sobie znać. 10. Skutkami 
utajonego poczucia krzywdy, są poczucie 

zagrożenia, lęku, gniewu, niechęci do lu-
dzi, a nawet stany depresyjne. 11. Uleczo-
na rana może stać się miejscem wrażliwo-
ści na drugiego człowieka. Radość czło-
wieka uzdrowionego, wyraża się w poma-
ganiu innym, otwarciu na ludzi - pomoc 
takiego człowieka jest bardzie skuteczna. 
Owocem uzdrowienia, jest także radość 
przyjmowania ludzi takimi jakimi są. 
O czym warto pamiętać, by nie dać się 
zwyciężyć swoim ranom. 1. Ważne jest sa-
mo pragnienie pokonania poczucia 
krzywdy. Zatem należy je podsycać, roz-
palać. Każdą krzywdę warto traktować, 
jako życiowe zadanie. 2. Cenna jest inten-
sywna modlitwa, która rozpala pragnie-
nie walki o to, by się nie poddać zranie-
niom. Oraz rozważanie Słowa Bożego, 
które zmienia sposób myślenia i leczy. 
Warto też wiernie modlić się za osoby, 
które nas skrzywdziły – udziela nam się 
wtedy radość Boga, który cieszy się z na-
szej miłości, silniejszej niż poczucie 
krzywdy. Zbliża nas to także emocjonal-
nie do samego krzywdziciela.  3. Warto 
strać się żyć pełnią życia, cieszyć życiem, 

zauważać piękno wokół siebie, w innych i 
w sobie. Ucinać swoje narzekanie na in-
nych i myśli, które krążą wokół ludzkich 
błędów i upadków – także naszych wła-
snych 4. Trzeba podejmować decyzję o 
rezygnacji ze statusu ofiary, która wszyst-
ko może, i którą wszyscy powinni się zaj-
mować, ponieważ została skrzywdzona. 
Brać codziennie na nowo odpowiedzial-
ność za samego siebie, za swoje życie, za 
swoje czyny. Zaangażować się w dobro, 
zmusić do wysiłku. 5. Stać się jak dziecko, 
które wie, że nie jest samowystarczalne. 
Przyjąć, że jest się w swoim wnętrzu, w 
emocjach bezbronnym w doznanych 
krzywdach. Taka bezbronność otwiera na 

Uzdrowienie z poczucia krzywdy 
Ala Kaczorowska 
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Bożą pomoc. Nieoddanie krzywdy Bogu, 
skutkuje często nadwrażliwością na wła-
snym punkcie - widzimy zranienia tam 
gdzie ich nie ma, koloryzujemy własne 
dzieciństwo. Zraniona ambicja nie po-
zwala na szczere patrzenie na siebie. Uka-
zujemy nadmiernie swoje cierpienia i wi-
ny innych. Rezygnujemy ze spontanicz-
ności w relacjach oraz z wolności. Czło-
wiek cały czas żyje w napięciu – gotowo-
ści bojowej. 6. Pamiętać, że pielęgnowana 
krzywda zniekształca nasze sumienie. 
Sprawia, że ono twardnieje, przestaje być 
wrażliwe na wszystko poza emocjami 
związanym z naszym poczuciem skrzyw-
dzenia 7. Jeśli krzywda dokonała się w 
przestrzeni materialnej, warto przypomi-
nać sobie, że życie wieczne, nie zależy od 
tego co posiadamy. 8. W pracy nad prze-
baczeniem ważna jest świadomość dys-
proporcji mojego grzechu i krzywdy mi 
wyrządzonej - wszyscy jesteśmy dłużnika-
mi Boga. 9. Nie powinniśmy zamykać się 
w sobie – warto o swoim przeżywaniu 
zranienia opowiedzieć, wypowiedzieć 
swoje emocje. Daje nam to większy dy-
stans do tego co nas boli, łagodzi nasze 
silne emocje. W niektórych wypadkach 
wystarczy to, by się z krzywdą uporać. 
Ważne jest jednak, przed kim się wypo-
wiadamy – nie może to być osoba, która 
nasze emocje będzie podsycać, poprzez 
słowa wzmacniające naszą niechęć do 
krzywdziciela. Pomocny będzie ktoś, kto 
nas wysłucha i pomoże nam zrozumieć 
nasze uczucia. Może to być kierownik du-
chowy czy stały spowiednik. 10. Warto 
nauczyć się traktować cierpienie, jako 
szansę na rozwój. 
Przebieg leczenia. To zawsze bardzo indy-
widualna sprawa. Zależy od siły zranie-
nia, okoliczności, bliskości relacji z 
krzywdzicielem a także w wielkim stop-
niu - od wrażliwości i historii życia osoby 
zranionej. Jedni poradzą sobie prawie sa-
mi – oczywiście przy udziale Jezusa, a in-
ni będą potrzebowali pomocy specjalisty. 
Jest jednak kilka punktów procesu lecze-

nia przez, które każdy musi przejść. 1. 
Ważne jest samo odkrycie i nazwanie 
krzywdy. Czasem jest to oczywiste, ale by-
wa i tak, że zepchnęliśmy nasze doświad-
czenie zranienia do podświadomości lub 
otchłani naszej pamięci. W jednym i dru-
gim wypadku, o tym, że krzywda jest nie-
uleczona świadczą nasze lęki. Boimy się 
ponownego zranienia w podobny sposób, 
dlatego chcemy się przed tym zabezpie-
czyć. Możemy unikać relacji z osobami o 
podobnym do krzywdziciela wyglądzie, 
głosie, podobnym zachowaniu, albo na-
wet w ogóle unikać bliższych relacji. Mo-
żemy bać się różnych miejsc, przedmio-
tów, sytuacji, które nasza podświadomość 
łączy w jakiś sposób z krzywdą. To tylko 
kilka przykładów, ale warto przyjrzeć się 
temu czego się boimy i odkryć dlaczego 
tak jest. Lęki z reguły wynikają ze zranień 
– szczególnie tych nieprzepracowanych. 
Skutkami trwania w lęku przed ponow-
nym zranieniem są: A. życiowa wegetacja 
(nie podejmuję żadnego ryzyka), B. prze-
noszenie poczucia skrzywdzenia i lęku na 
inne relacje i niszczenie ich przez po-
dejrzliwość, oskarżenia, nadmierne ocze-
kiwania, brak zaufania itd., C. pogłębie-
nie lęku poprzez zbytnie krążenie wokół 
niego w swoich myślach i emocjach – lęk 
staje się coraz silniejszy, aż do paraliżu, 
który zupełnie blokuje, D. izolacja od lu-
dzi, poczucie bezpieczeństwa ma się tylko 
z dala od innych, E. nadmierne zwracanie 
uwagi na opinię innych – nie podejmo-
wanie działania, aby nie zostać ocenio-
nym, skrytykowanym, F. ciągłe napięcie, 
zmęczenia, poczucie bycia uwięzionym 2. 
Oznaką nieprzepracowanych zranień, 
mogą być także nasze nałogi – bardziej 
lub mniej zgubne. Szukamy w przyjemno-
ściach rekompensaty, pocieszenia. To na-
turalne, ale ktoś z nieuleczoną krzywdą 
jest ciągle nienasycony. Łatwo się uzależ-
nia od tych przyjemności, są dla niego 
ucieczką przed problemem, o którym 
chce zapomnieć. 3. Warto pamiętać, że 
niezasłużone cierpienie upodabnia nas do 



 SPES LISTOPAD 2017 r.  

 

18 

Wydawca SPES: Parafia św. Katarzyny w Jastrzębiu - Zdroju ul. Św. Katarzyny 3 www.katarzyna.katowice.opoka.org.pl 
tel. 32 4712055    Kontakt z redakcją: adres mailowy: krecikpolarny@gmail.com         strona: www.spes24.pl 
Zespół redakcyjny: Ala Kaczorowska, ks. Stefan Wyleżałek ,  
Zdjęcia: Dominika Olszewska, Maria Kaczorowska  
Numer zamknięto: 2 listopada 2017 r.  Nakład: 350 egzemplarzy  

Jezusa, o ile oczywiście potrafimy je przy-
jąć. Jeśli to zrobimy, krzywda straci swą 
niszczycielską moc.  
Etapy leczenia: 1. Nazwać krzywdę. 2. 
Zdecydować, że rezygnuje się z zemsty 3. 
Uznać swoje zranienie i ubóstwo 4. Dzie-
lić się zranieniami 5. Określić stratę, by 
świadomie rozstać się z tym co się utraci-
ło. 6. Zaakceptować gniew i chęć zemsty 
(to nie znaczy, żeby się im poddać) 7. 
Przebaczyć sobie (ofiara często czuje się 
winna – może uważać, że zasłużyła na ra-
nę, albo oskarżać się za swoje uczucia, 
pragnienie zemsty itd.) 8. Próbować zro-
zumieć winowajcę. 9. Odnaleźć sens 
krzywdy – zauważyć, że jest szansa wzro-
stu. 10. Wiedzieć, że jest się godnym 
przebaczenia i już się przebaczenie otrzy-
mało (od Boga) 11. Nie chcieć pojednania 
za wszelką cenę (zwykle to dzieje się po-
woli, a czasem jest niemożliwe) 12. Otwo-
rzyć się na łaskę przebaczenia. 13. Zdecy-
dować, czy zerwać relację, czy ją uzdrowić 

(mamy prawo nie odbudowywać relacji, 
szczególnie wtedy, gdy krzywdziciel jest 
nadal realnym zagrożeniem i nie zmienia 
swojego postepowania wobec nas) 
Jeśli zainteresował Cię temat uzdrowie-
nia z poczucia krzywdy, zachęcam abyś 
zdecydował się przeżyć rekolekcje igna-
cjańskie. Prowadzone są w ośrodkach je-
zuickich w różnych terminach (można je 
znaleźć w Internecie) Przeżywa się w ci-
szy z pomocą kierownika duchowego – 
jedynego człowiek, z którym się w tym 
czasie rozmawia. Rozpoczyna się od Fun-
damentu, który trwa 5 dni i opiera się 
właśnie o proces uzdrowienia z poczucia 
krzywdy. Później można też przeżyć 4 Ty-
godnie i Syntezą – każde z tych rekolekcji 
są 8 dniowe i prowadzą w głąb zdrowego 
życia duchowego. Rekolekcje są także wy-
dane na płytach – można je przeżyć sa-
modzielnie, o ile ma się ku temu warunki. 
W takim wypadku nie korzysta się z po-
mocy kierownika duchowego. ● 

Rozwiąż rebus, którym jest myśl z księgi Malachiasza. Rozwiązanie prześlij na adres 
krecikpolarny@gmail.com 

Nagrodę za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Wiktoria Wilk i Amelia 
Wilk. Gratulujemy. Można je odebrać 12 listopada na Mszy św. o godz. 11.00 

Dla dzieci 
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