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 Bez Piotra moja wiara byłaby trud-
niejsza. Nie mam teraz na myśli wielkiego 
Piotra, Skały, na której został zbudowany 
Kościół. Mam na myśli małego Piotra, 
który zwykł był poryw-
czo, długo i wzniośle 
się rozwodzić nad 
czymś, aż Jezus musiał 
go przywoływać do po-
rządku, sprowadzać na 
ziemię, poskramiać. 
Niekiedy Jezus mówił tajemni-
czo. Wtedy lepiej było nie otwie-
rać ust, jeśli się 
nie zrozumiało tego, co powie-
dział. Nie tak zachowywał się 
Piotr, łapał wszystko w lot, tak 
mu się przynajmniej wydawało. 
Gdy Jezus zapowiedział swoją 

śmierć nadeszła wielka godzina Piotra. 
Bierze Jezusa na bok i upomina Go gwał-
townie: Bóg do tego nie dopuści. Ale tak 
właściwie chce powiedzieć: Nie dopuszczę 

do tego. Zapobiegnę te-
mu. Mały Piotr, wielki 
chwalipięta. Ale wła-
śnie dlatego go lubię. I 
ja znam takie chwile. 
Wtedy mam ochotę 
chwalić się siłą swojej 

wiary, a w następnym momencie 
już upadam. W gębie są silni - 
owe chwalipięty. Siła jednak jest 
czymś innym, Siła wiary okazuje 
się w cierpliwym znoszeniu tego, 
czego nie da się zmienić, Tego 
musi uczyć się Piotr przez całe 
życie. Tak samo jak ja… 

 A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię 

Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do 

Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób 

Boży, lecz na ludzki».  Mt 16, 21 – 27 
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XXII NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
3 września 2017 r.  

 Jezusowi nie jest obojętne, jak żyją 
z sobą Jego uczniowie. Dlatego ewangeli-
sta Mateusz zwraca uwagę na organizację 
wspólnoty. Sposób odnoszenia się Jego 
uczniów nawzajem do 
siebie jest treścią Ewan-
gelii. Co dzieje się tu na 
naszej ziemi, ma znacze-
nie tam. w niebie. Kon-
kretnie: Grzech brata do-
tyka wszystkich członków 
wspólnoty. Chodzi o cięż-
ki grzech, który zaciemnia świa-
dectwo wiary składane przez 
wspólnotę i który czyni ją niewia-
rygodną w oczach krytycznej opi-
nii publicznej. Temu jednak, któ-
ry dopuścił się takiego grzechu, a 
więc grzesznikowi, nie powinno 

się zamykać ust ani wstydliwie go ukry-
wać. Wezwanie Jezusa do odzyskania 
grzesznika jest naglące i natarczywe. 
Grzesznika nie powinno się ani upoka-

rzać, ani publiczne pięt-
nować w pismach i gaze-
tach, ani obgadywać czy 
rozsiewać o nim plotki, 
ani dręczyć go złośliwy-
mi uwagami i aluzjami. 
Celem jest pozyskanie 
grzesznika w rozmowie, 

która szanuje jego godność i jest 
nacechowana troską pełną miło-
ści. Gdzie jeden błądzi, tam i in-
ni mogą zgubić drogę. Gdzie 
dwóch jest solidarnych z sobą. 
tam jest tez Jezus i im błogosła-
wi.  

XXIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

10 września 2017 r.  

 Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy 

im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię 

moje, tam jestem pośród nich. Mt 18, 15-20 
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 Świat dalej się kręci. Wszystko toczy 
się po staremu. Nie mogę tego pojąć. Czyż 
nikt nie zauważa, że kogoś zabrakło? Tak 
może niejeden pyta siebie, dziwi się i gor-
szy po utracie kochanej osoby. Pięć razy 
udawał się właściciel winnicy na rynek, 

aby nająć robotników. Nie dlatego, że nie 
wiedział, ilu faktycznie ich potrzebuje, ale 
dlatego, żeby ,,u Boga" nikogo nie zabra-
kło. Winnica Boża bez ostatniego robotni-
ka przestałaby nią być. Zatrzyma się świat 
- brakuje jeszcze ciebie.  

*** 
Przez to, że mówi: pierwszy ma być ostat-
nim, odbiera ci całą arogancję i zakazuje 
ci wynosić się nad nierządnicę, nawet 
gdybyś był Abrahamem, Dawidem, Pio-
trem czy Pawłem. Przez to, że mówi: 
ostatni ma być pierwszym zabrania ci wy-
kluczać siebie z grona świętych, nawet 

Chcę tez i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze 

swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni 

będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Mt, 20 1-16a 
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 Jeżeli ludzkość chce przeżyć na tym 
świecie, musi przerwać fatalny krąg, na 
który składa się: zadawanie zła, odwet i 
zemsta. Konieczność zaniechania zemsty 
zrozumieć mogą tylko ludzie rozumni. Ale 
ilu takich na świecie? Z pewnością nie 

mamy podstaw, 
aby ośmieszać 
starą zasadę, 
która usiłowała 
ograniczyć do 
minimum ludzką 
skłonność do od-
wetu: oko za 
oko, ząb za ząb. 

Jezus nie tylko zabrania stosowania pra-
wa odwetu, ale żąda szczerego i całkowite-
go przebaczenia, które nie zna granic ani 

miary. Tak przebaczyć mogą tylko ci któ-
rzy wiedzą, że sami zdani są na miłosier-
dzie Boże i oczekują, że Bóg przebaczy im 
winy.  

 Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie ile razy mam przebaczać, jeśli 

mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł: 

„nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.  

        Mt 18, 21-35 

XXV NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
24 września 2017 r.  

XXIV NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

17 września 2017 r.  
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Sierpień w naszej parafii 
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CHRZTY: 
Gabriel Antoni Adamiak  
Laura Maria Gruchała  
Miłosz Dominik Kajzer  
Filip Kisza  
Bianca Matylda Skupień-Odon 
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Wojciech Goik – Agata Jandy 
Grzegorz Podeszwa – Elżbieta Marek  
Przemysław Pawelski – Bettina Szkatuła  
Artur Goik – Dominika Tabaka  
 

ŚLUBY: 
Szymon Mączka – Karolina Krzyżak  
 
POGRZEBY: 
Adelajda Dudzik  76 lat  
Bronisław Gębica      73 lata 
Aleksander Korneluk  75 lat 
Jan Kuzara   78 lat 
Alfred Niedziółko 79 lat  
Kazimiera Rusek  87 lat  
Andrzej Wodziński    62 lata 
 

 W dniach 7 - 13. 08. 2017 grupa 52 
pielgrzymów z parafii Św. Katarzyny w 
Jastrzębiu Górnym wybrała się na ostat-
nią wycieczko pielgrzymkę, organizowaną 
przez ks. Dariusza Kamińskiego w trakcie 
jego posługi w naszej parafii. Celem tego 
wypadu były kraje nadbałtyckie - Estonia, 
Finlandia, Łotwa oraz Litwa. Pielgrzymo-
wanie rozpoczęliśmy Mszą Św. w naszym 
kościele. Po niej, o godzinie 12, wyruszyli-
śmy w drogę. Była ona dłu-
ga, ale mieliśmy okazję 
przejechać przez Warsza-
wę stolicę Polski. W ten 
sposób odwiedziliśmy pią-
tą stolicę na trasie naszej 
wycieczki, mimo że w planie były tylko 
cztery. Podczas przejazdu nie zabrakło 
wspólnych śpiewów, Różańca, litanii lore-
tańskiej, oraz koronki do Bożego Miło-
sierdzia. Po męczącej podróży, która 
trwała około 22 godzin, dotarliśmy do 
Tallina stolicy Estonii. Tam podjechali-
śmy pod port. Następnie objechaliśmy 
Tallin autobusem przejeżdżając m.in do 
dzielnicy Kadriorg. Udaliśmy się do Sobo-
ru Św. Aleksandra Newskiego i na punkt 
widokowy, z którego mogliśmy podziwiać 
Stare Miasto. Było ono kolejnym punk-

tem naszego zwiedzania. Tam mieliśmy 
czas wolny. Po zwiedzaniu Tallina udali-
śmy się do hotelu gdzie odpoczęliśmy po 
ciężkiej podróży.  
 Nazajutrz rano udaliśmy się do Por-
tu w Tallinie, gdzie czekał na nas prom. 
Po dwu i pół godzinnym rejsie dotarliśmy 
do Helsinek stolicy Finlandii. Pierwszym 
punktem naszej wycieczki była dzielnica 
domów jednorodzinnych, gdzie mogliśmy 

z zewnątrz podziwiać w ja-
kich warunkach żyją za-
możne osoby. Następnie 
udaliśmy się do hotelu, 
który w dawnych latach 
pełnił funkcję więzienia. 

Stamtąd udaliśmy się do Soboru Uspien-
skiego. Następnie udaliśmy się na spacer 
na Manneherminitie, gdzie po drodze 
zwiedziliśmy Muzeum Narodowe, Parla-
ment, Plac Senacki, Dworzec Główny, Fil-
harmonię i Stadion Olimpijski (widziany 
z autobusu). Później zwiedziliśmy kościół 
luterański wybudowany w skałach. Na-
stępnie udaliśmy się do kościoła Św. Hen-
ryka gdzie mieliśmy Mszę Św. Po niej 
udaliśmy się na obiad. Po obiedzie mieli-
śmy czas wolny. Kiedy skończył się czas 
wolny, udaliśmy się do portu, gdzie póź-

WYCIECZKA  

DO KRAJÓW  

NADBAŁTYCKICH 
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nym wieczorem mieliśmy prom powrotny 
do Tallina. 
Nazajutrz rano, po śniadaniu, wyruszyli-
śmy do Rygi. Na samym początku zostali-
śmy zauroczeni ryską secesją. Miało to 
miejsce podczas spaceru szlakiem ryskich 
klejnotów. Następnie udaliśmy się na Sta-
re Miasto mijając przy okazji Łotewską 
Operę Narodową. Na starówce mieliśmy 
czas wolny. Myślę, że w Rydze, każdego z 
uczestników urzekły wspaniałe zabudo-
wania po obydwu stronach rzeki Daugawy 
czyli Dźwiny. Mieliśmy bowiem okazje je 
podziwiać w trakcie podróży do naszego 
hotelu. 
 Następnego dnia udaliśmy się w 
drogę do naszego kolejnego celu, którym 
było Wilno. Po około czterogodzinnej po-
dróży dotarliśmy na miejsce. Pierwszym 
punktem naszego zwiedzania była Ostra 
Brama, gdzie mieliśmy Mszę Św. przy 
Matce Bożej Ostrobramskiej. Po Mszy 
udaliśmy się do kaplicy, gdzie znajdowała 
się kopia oryginalnego obrazu Jezusa Mi-
łosiernego. Stamtąd pojechaliśmy na 
cmentarz na Rossie, gdzie pochowani są 
m.in. Maria Piłsudska, Adam Piłsudski, 
Joachim Lelewel czy Rafał Radziwiłło-
wicz. Z cmentarza na Rossie udaliśmy się 
do Kościoła Św. Piotra i Pawła, który jest 
uważany za perłę baroku. Zobaczyliśmy 
także pomnik Adama Mickiewicza. Kolej-
nym naszym punktem była katedra Św. 
Stanisława biskupa i Św. Władysława. Po 
krótkim zwiedzaniu mieliśmy czas wolny 
na posiłek. Po czasie wolnym udaliśmy się 
na wzgórze Trzech Krzyży, gdzie mieliśmy 
okazję podziwiać Panoramę Wilna. Po 
zwiedzaniu udaliśmy się do hotelu na 
nocleg. 
 W sobotę nasze zwiedzanie rozpo-
częliśmy od Mszy Św. w Sanktuarium Mi-
łosierdzia Bożego, gdzie znajduje się ory-
ginalny obraz Jezusa Miłosiernego. Na-
stępnie udaliśmy się na Stare Miasto, mi-
jając jeszcze przy okazji kościół Św. Ja-
nów i cerkiew Św. Ducha. Na Starówce 

mieliśmy czas wolny. Następnie udaliśmy 
się pod klasztor oo. Bazylianów, gdzie 
znajduje się cela Konrada. Tam był wię-
ziony Adam Mickiewicz wraz z resztą Fi-
lomatów i Filaretów. Tam też rozgrywa 
się III część dziadów Adama Mickiewicza. 
Na koniec udaliśmy się ponownie pod 
Ostrą Bramę, aby wyruszyć w dalszą dro-
gę. Kolejnym punktem naszej wycieczki 
były Troki, gdzie znajduje się zamek. 
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż Troki by-
ły dawniej stolicą Księstwa Litewskiego. 
Najbardziej jednak urzekający jest obraz 
malowniczych jezior, które znajdują się 
tuż obok zamku i w obrębie tego miasta. 
Łącznie jest ich ok. 62. Kiedy udawaliśmy 
się w drogę powrotną, niespodziewanie 
zaskoczyła na litewska audra czyli burza z 
piorunami. Była ona dość gwałtowna, a 
na dodatek zepsuł nam się autobus. Na 
szczęście panom kierowcom udało się go 
naprawić i wyruszyliśmy w drogę powrot-
ną do Polski przejeżdżając przez Olitę 
(Alytus). Po dwugodzinnej podróży przy-
jechaliśmy w okolicę Sejn gdzie mieliśmy 
ostatni nocleg. 
 W niedzielę po śniadaniu wyruszyli-
śmy do Sokółki, gdzie znajduje się Cu-
downa Hostia. Tam 12 października 2008 
r. miał miejsce Cud Eucharystyczny. Mie-
liśmy okazję uczestnictwa we Mszy Św. 
Przed nią, wysłuchaliśmy jeszcze krótkie-
go filmu. Były to świadectwa osób, które 
modląc się przed Cudowną Hostią dozna-
ły wielu łask. Po Mszy Św. udaliśmy się na 
obiad, po którym wyruszyliśmy w drogę 
powrotną do Jastrzębia, gdzie byliśmy 
późnym wieczorem. 
 Chcielibyśmy podziękować najpierw 
Opatrzności Bożej za szczęśliwą wyciecz-
kę i dobrą, słoneczną pogodę w każdym 
dniu. Następnie ks. Dariuszowi za zorga-
nizowanie wycieczki. Oraz panu przewod-
nikowi Maciejowi, panom kierowcom Ma-
ciejowi i Tomaszowi i wszystkim którzy 
przyczynili się do fantastycznej atmosfery 
na wycieczce.   Marcin Janicki. 



  SPES 
 

                    WRZESIEŃ 2017 r. 

 

 3.09 – XXII Niedziela Zwykła. O godz. 
11.00 Msza św. dożynkowa. Festyn do-
żynkowy o godz. 15.00. O godz. 14.00 w 
Katedrze -Dzień Wspólnoty Ruchu Świa-
tło- Życie. Kolekta na potrzeby archidie-
cezji. 

 4.09 - poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. Św. Kata-
rzyny, ul. Wierzyńskiego, ul. Lechonia, ul. 
Kasprowicza i ul. Asnyka po Mszy św. 
wieczornej. 
 6.09 – środa. Biblioteka parafialna 

Co czeka nas we wrześniu 
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18 URODZINY: 
Justyna Jaromin 
Aleksandra Kita 
Wiktor Palczak 
Marta Wiśniewska 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
1 rocznica 
Agnieszka i Józef Bielak 
Monika i Dariusz Niesłańczyk 
Marta i Piotr Papis 
Marta i Tomasz Szulc 
5 rocznica 
Ewa i Damian Lelińscy 
Joanna i Ariel Zeljas 
10 rocznica 
Małgorzata i Wojciech Witkowscy 
15 rocznica  
Żaneta i Grzegorz Nartowicz 
Barbara i Mariusz Piotrowscy 
Danuta i Krzysztof Saltarius 
20 rocznica 
Beata i Kazimierz Fajkis 
Urszula i Artur Grabowscy 
Magdalena i Maciej Tarała 
25 rocznica 
Mirela i Wojciech Kowalczyk 
Justyna i Zbigniew Matejek 
Marzena i Piotr Ostrzołek 
Barbara i Zdzisław Zemlik 
 

30 rocznica  
Małgorzata i Jan Mądry 
35 rocznica 
Jolanta i Eugeniusz Kałuża 
Ewa i Robert Konrad 
Bogumiła i Krzysztof Sitarz 
Danuta i Adam Witak 
40 rocznica  
Elżbieta i Franciszek Adamscy 
Elżbieta i Stanisław Chałupka 
Grażyna i Eugeniusz Guzy 
Iwona i Mieczysław Jagiełłowicz 
Zofia i Zygmunt Kajewscy 
Teresa i Stanisław Jąkała 
Janina i Leon Musioł 
Ewa i Henryk Pawlik 
Bogumiła i Władysław Pieszko 
Grażyna i Marek Szewczyk 
Anna i Janusz Świętoń 
Urszula i Piotr Zniszczoł 
45 rocznica  
Zofia i Andrzej Drąg 
Barbara i Stanisław Matys 
Maria i Eugeniusz Wojciechowscy 
Maria i Wisław Tkacz 
50 rocznica 
Helena i Roman Pilzak 
Stanisława i Henryk Ziółkowscy 
55 rocznica 
Danuta i Oskar Gajda 
Elżbieta i Teodor Sikora 
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czynna od godz. 17.00 w Domu Parafial-
nym. 
 8.09 - piątek. Święto Narodzenia NMP. 
Do sprzątania kościoła zapraszamy para-
fian z ul. Św. Katarzyny, ul. Wierzyńskie-
go, ul. Lechonia, ul. Kasprowicza i ul. 
Asnyka po Mszy św. wieczornej. 
 9.09 - sobota. Odwiedziny chorych od 
godz. 9.00.  
 10.09 - XXIII Niedziela Zwykła. Piel-
grzymka do Sanktuarium NMP w Pszo-
wie. Poświęcenie tornistrów na Mszy św. 
o godz. 11.00. Kolekta na potrzeby Wy-
działu Teologicznego UŚ.  
 11.09 - poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. Pszczyń-
skiej 76-124 po Mszy św. wieczornej.  
 12.09 - wtorek. Uroczystość NMP Pie-
karskiej, głównej patronki archidiecezji.  
 13.09 – środa. Wspomnienie św. Jana 
Chryzostoma, biskupa i męczennika. Ró-
żaniec fatimski o godz. 6.oo. 
 14.09 - czwartek. Święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego.  
 15.09 - piątek. Wspomnienie NMP Bole-
snej. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. ul. Pszczyńskiej 76-124 po 
Mszy św. wieczornej. 
 16.09 - sobota. Wspomnienie świętych 
męczenników Korneliusza, papieża i Cy-
priana, biskupa. Nauka dla rodziców i ro-
dziców chrzestnych o godz. 16.30 w Do-
mu Parafialnym. 
 17.09 - XXIV Niedziela Zwykła. Świato-
wy Dzień Środków Społecznego Przekazu. 
Pielgrzymka Dzieci Maryi do Katedry. 
Chrzty o godz. 12.15. Kolekta przeznaczo-
na na potrzeby remontowe parafii.  
 18.09 - poniedziałek. Święto św. Stani-
sława Kostki, zakonnika patrona Polski i 
młodzieży. Do sprzątania kościoła zapra-
szamy parafian z ul. Pszczyńskiej 130-
200 po Mszy św. wieczornej.  
 20.09 – środa. Wspomnienie św. mę-
czenników Andrzeja Kim Taegon prezbi-
tera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy. 
Biblioteka parafialna czynna od godz. 

17.00 w Domu Parafialnym. 
 21.09 - czwartek. Święto św. Mateusza, 
Apostoła i Ewangelisty.  
 22.09 - piątek. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 
130-200 po Mszy św. wieczornej.  
 23.09 – sobota. Wspomnienie św. Pio z 
Pietrelciny, prezbitera. 
 24.09 - XXV Niedziela Zwykła. Poświę-
cenie różańców dzieci komunijnych w 
czasie Mszy św. o godz. 11.00. Roczki o 
godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o 
godz. 16.30.  
 25.09 - poniedziałek. Msza św. w inten-
cji Koła Gospodyń, emerytów, rencistów i 
sprzątających kościół we wrześniu o godz. 
18.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Pszczyńskiej 77a-117 po 
Mszy św. wieczornej.  
 26.09 – wtorek. Imieniny Arcybiskupa 
Seniora Damiana Zimonia. 
 27.09 – środa. Wspomnienie św. Win-
centego a Paulo.  
 28.09 – czwartek. Wspomnienie św. 
Wacława, męczennika. Imieniny ks. Wa-
cława Basiaka 
 29.09 - piątek. Święto Świętych Archa-
niołów Michała, Gabriela i Rafała. Msza 
św. za zmarłych w 30 dzień i I rocznicę po 
śmierci o godz. 18.00. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. ul. 
Pszczyńskiej 77a-117 po Mszy św. wie-
czornej. 
 30.09 – sobota. Wspomnienie św. Hie-
ronima, prezbitera i doktora Kościoła.  
 1.10 – XXVI Niedziela Zwykła. Kolekta 
na WŚSD Rozpoczynamy nabożeństwa 
różańcowe: w tygodniu o godz. 17.15, a w 
niedzielę o 15.45 
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XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 3.09 
7.3o – Za ++ Łucję i Józefa Cebula, zięcia 
Reinholda oraz ++ z pokrewieństwa.  
9.3o – Za + Magdalenę, Pelagię i Tadeu-
sza Doniec, Franciszka, Stefana, Walerię i 
Józefa, Pelagię i Tadeusza z rodz. Doniec.  
11.oo – DOŻYNKI. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w int. Urszuli i Piotra z okazji 40 rocz. śl.  
16.3o – Za + Macieja Ludkiewicz.  
19.3o – Za + Józefa Świercz – w9 rocznicę 
śmierci, rodziców, brata, Annę i Czesława 
Pośpiesznych oraz + Teresę Więcek.  
PONIEDZIAŁEK 4.09  
6.3o – Za + Romana Dudzik, synową Te-
resę oraz ++ rodziców.  
8.oo – Msza św. na rozpoczęcie roku 
szkolnego  

18.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Marzeny z okazji 45 rocz. ur.  
WTOREK 5.09  
6.3o – Za + Beatę Matys, ++ z rodziny 
Matys, Faber, Urbańczyk i dusze w czyść-
cu cierpiące.  
18.oo – Do Opatrzności Bożej, MB Nieu-
stającej Pomocy i Aniołów Stróżów z po-
dziękowaniem za dar życia, z prośbą o Bo-
że błogosławieństwo, dary Ducha Św. i 
zdrowie dla Błażeja z okazji 10 rocznicy 
urodzin oraz dla Michała, Hiacynty, Jaku-
ba, Pawła, Błażeja, Natalii i Doroty na no-
wy rok szkolny. 
ŚRODA 6.09  
6.3o – Za ++ z rodzin Adamek, Wysłucha, 
Kłosok, Kałuża, Goik, + Katarzynę Szy-
mon, Laurencję Smulską.  
18.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
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INTENCJE MSZALNE 

„Modlitwa jest siłą człowieka.” 

Pani dyrygent Wioletcie Żankowskiej życzymy, by 

Pan umacniał Ją w każdej chwili życia i uzdalniał do 

miłości. Chór „Lira”. 

 

„A ja ufam miłosierdziu Twemu, rozraduje się moje 

serce wybawieniem przez Ciebie.” 

Legionistom panu Janowi Kołeczce i Ryszardowi 

Juszczakiewiczowi oraz 

wszystkim Auksylistorom, któ-

rzy we wrześniu obchodzą 

swoje urodziny i imieniny,  ży-

czymy, by doświadczenie Bo-

żego miłosierdzia było dla Nich źródłem ufności i 

radości serca. Męski Legion Maryi. 

 

„Nie wystarczy mieć wielkie zalety, trzeba jeszcze 

umieć je wykorzystać.” 

Paniom Irenie Kaziszyn, Marii Ledwoń, Otyli Szymik i 

Marii Grygier życzymy umiejętności odkrywania w 

sobie dobra i dzielenia się nim z bliźnimi. Seniorzy. 

 

„Kto potrafi cieszyć się szczęściem drugiego, kto 

umie dawać z siebie jak najwięcej, kto kocha ponad 

wszystko i mimo wszystko, ten dopiero jest praw-

dziwym człowiekiem.”  

Pani Wiesławie Klusek życzymy, by każdy dzień był 

dla Niej okazją do wzrastania w miłości, a Pan wle-

wał w Jej serce radość, pokój i nadzieję. Żeński 

Legion Maryi  

 

„Bądź Mu wierny, a On zajmie 

się tobą, prostuj swe drogi i 

Jemu zaufaj.” 

Ks. Seniorowi Wacławowi Basia-

kowi życzymy z okazji imienin, by wierne i ufne trwa-

nie przy Chrystusie było dla Niego źródłem radości 

i szczęścia. Duszpasterze, Parafianie i Redakcja. 

 

„Wszyscy, według swych zadań i celów, mają miejsce 

w pięknie wszechświata.” 

Manueli Góreckiej życzymy, by wsłuchując się w 

Słowo Boże potrafiła odczytywać i realizować wolę 

Bożą w codzienności. Oaza z ks. Stefanem 

Serdeczności 
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w intencji Danuty z okazji urodzin.  
CZWARTEK 7.09  
6.3o – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji męża Ryszarda – z okazji73 rocz-
nicy urodzin i wnuka Dominika z okazji 
15 urodzin.  
18.oo – Za + Henryka, Mirosława Matera, 
Józefa i Martę Matera, Annę i Józefa Czyż 
oraz ++ z rodziny Matera, Czyż i dusze w 
czyśćcu cierpiące. 
PIĄTEK – ŚW. NARODZENIA NMP 8.09  
6.3o – Za + Martę Podeszwa, męża Fran-
ciszka, ich rodz. rodzeń. syna i zięciów.  
18.oo – Za ++ Reinholda i Marię Kałuża 
oraz ++ z rodzin Kałuża, Zauer.  
SOBOTA 9.09  
8.oo – Za ++ z rodzin Poloczek, Szlezin-
ger, Mazur. 
14.oo – Ślub.  
18.oo – Za + Danielę Jasnowską – w 1 
rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Bo-
brzyk, Więtczak, Hałas i dusze w czyśćcu 
cierpiące. 
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 10.09  
7.3o – Za + Genowefę Cofalik – w roczni-
cę śmierci, męża Ludwika, syna Bolesła-
wa, zięcia Pawła.  
9.3o – Za + Krzysztofa Linde – w 1 rocz. 
śmierci oraz ++ dziadków z obu stron 
11.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Krystyny i Ryszar-
da Piechoczek z okazji 25 rocznicy ślubu.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Marii i Jana z oka-
zji 45 rocznicy ślubu oraz w intencji 
wnuczki Jagody z okazji 18 rocz. urodzin.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, w intencji 
nowożeńców Agnieszki i Radosława Wej-
ster oraz ich rodziców.  
16.3o – Za + Stanisława Kaweckiego – w 
13 rocznicę śmierci, jego rodziców Olgę i 

Adolfa, teściów Wiktorię i Pawła oraz ++ 
z pokrewieństwa z obu stron.  
19.3o – Za + Franciszka Jazłowieckiego. 
PONIEDZIAŁEK 11.09  
6.3o – Za ++ Eugeniusza, Franciszkę, Ró-
żę, Pawła i Roberta Szkatuła, Marię Szka-
tuła, Bożenę, Józefa Niekrawiec, Kazimie-
rza Czerwiec, Stefana Pełka, ++ z rodziny 
Grzesik, Mieszczak, Tuczyński i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
18.oo – W intencji parafian.  
WTOREK – UROCZYSTOŚĆ NMP PIE-
KARSKIEJ 12.09  
6.3o – Za + Władysława Wala, rodziców, 
teściów, rodzeństwo, Ks. Augustyna Ma-
chalica, Ks. Czesława Podleskiego, O. Leo-
narda Stencel oraz ++ z pokrewieństwa. 
18.oo – Za + Wandę Papierok – w8 rocz-
nicę śmierci, męża Erwina oraz ++ z po-
krewieństwa Brudny, Papierok. 
ŚRODA – Wspomnienie św. Jana Chryzo-
stoma 13.09  
6.3o – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
18.oo – Za ++ Katarzynę i Maksymiliana 
Smyczek.  
CZWARTEK – ŚWIĘTO PODWYŻSZE-
NIA KRZYŻA ŚW. 14.09  
6.3o – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Eugenii i Mariana z 
okazji kolejnej rocznicy ślubu.  
18.oo – Za + córkę Justynę, mamę Jadwi-
gę.  
PIĄTEK – Wsp. NMP Bolesnej 15.09  
6.3o – Za + Ryszarda Grygier, synową 
Sylwię Grygier, Roberta Grygier, żonę 
Gertrudę, Alberta Mołdrzyka, żonę Stefa-
nię, Marię Mołdrzyk oraz ++ z pokrewień-
stwa Grygier, Mołdrzyk, Fabian i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
18.oo – Za + Alojzego Wala – w 40 rocz-
nicę śmierci, rodziców, teściów, rodzeń-
stwo, szwagra oraz ++ z rodzin Wala, Ad-
amczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.  
SOBOTA – Wspomnienie św. męcz. Kor-
neliusza i Cypriana 16.09  
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8.oo – Za + męża Władysława Wala – w 
60 rocz. zawarcia związku małżeńskiego. 
16.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 Elżbiety i 
Teodora Sikora z okazji 55 rocznicy ślubu.  
18.oo – Za + Michała Fajkis – w 4 roczni-
cę śmierci, Ewę Olszowską-Nowak i Ja-
dwigę Fajkis.  
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 17.09  
7.3o – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Danuty i Zbigniewa 
z okazji kolejnej rocznicy ślubu.  
9.3o – Za ++ Zbigniewa, Stanisławę i Leo-
na Kamińskich oraz Wiktorię i Franciszka 
Kaczorowskich.  
11.oo – Za ++ z rodzin Kędzia, Łaźniew-
ski, Danielewski, Paradiuk, Mercik i An-
zorge oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.3o – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Jolanty z okazji 80 rocz. ur.  
19.3o – Za ++ Marię i Alojzego Mazur, 
córki Eleonorę Urbańczyk i Lidie Śmieta-
na, za ich ++ rodziców i rodzeństwo i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. STANI-
SŁAWA KOSTKI 18.09  
6.3o – Za ++ Marię i Józefa Niemczyk – 
w rocznicę śmierci, córki Stefanię i Annę, 
syna Alojzego, 2 zięciów oraz ++ z rodzin 
Niemczyk, Budziński. 
18.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji męża Mieczysława z okazji 70 
urodzin oraz w intencji Katarzyny i Rafała 
z okazji 13 rocznicy ślubu.  
WTOREK 19.09  
6.3o – Za ++ rodziców Alojzego i Lidię 
Kolarczyk oraz ++ z rodziny Sładkow-

skich, Langer, Dobisz. 
18.oo – Za ++ Jana i Bernadetę Wypiór – 
w kolejną rocz. śm. brata Józefa oraz ++ 
teściów Michała i Anielę Wach, dziadków 
z obu stron i bliskich z naszych rodzin.  
ŚRODA – Wspomnienie św. męczenni-
ków Andrzeja Kim Taegon i Pawła Chong 
Hasang 20.09  
6.3o – Za + Leszka Adasiak, Edytę i Józe-
fa Obracaj, synów Kazimierza i Jerzego, 
synową Barbarę, Józefa i Józefę Adasiak, 
synów Józefa i Zenona, córki Ludwikę i 
Janinę oraz ++ z pokrewieństwa Obracaj, 
Adasiak, Lazar. 
18.oo – Za + Kazimierza Gruca – w6 rocz-
nicę śmierci. 
CZWARTEK — ŚWIĘTO ŚW. MATEU-
SZA 21.09  
6.3o – Za + Juliannę Łosiewicz.  
18.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w int. Jadwigi Gajda – z okazji 90 rocz. 
ur. – od III Zakonu Franciszkańskiego. 
PIĄTEK 22.09  
6.3o – Za + Franciszka Sitko, rodziców 
Katarzynę i Teofila, teściów, Gertrudę 
Uherek, Różę Sitko oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
18.oo – Za + Zbigniewa Sternal – od Mag-
daleny Czerneckiej z rodziną.  
SOBOTA – Wspomnienie św. Pio z Pie-
trelciny 23.09  
8.oo – Za + Leona Mazur, żonę, syna i 
zięciów.  
13.oo – Ślub. 
18.oo – Za + Cecylię Rączka – w 5 roczni-
cę śmierci, męża Karola, rodziców z obu 
stron, wnuczkę Sylwię, Gertrudę i Fran-
ciszka Zniszczoł, rodziców z obu stron, 
wnuka Grzegorza, chrześniaczkę Izabelę, 
Emilię i Franciszka Brzoza, ++ z pokre-
wieństwa Kocur, Raczka, Zniszczoł, Pen-
kala, ++ księży, misjonarzy, misjonarki, 
zakonników i zakonnice i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 24.09  
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7.3o – Za ++ rodziców Emmę – w roczni-
cę śmierci i Wiktora Fajkis.  
9.3o – Za + Wiesława Podsiedlik – w9 
rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów. 
11.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Milieny i Wojcie-
cha Dudzik – w 1 rocznicę ślubu. 
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI. 
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE. 
19.3o – Za ++ Zofię i Franciszka Owczar-
czyk, Katarzynę i Teofila Sitko, Gertrudę 
Uherek, dziadków z obu stron i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
PONIEDZIAŁEK 25.09  
6.3o – Za ++ Annę i Emila Sobik, córkę 
Renatę, Teresę Orszulik, Agnieszkę Gór-
niak oraz ++ z rodzin Sobik, Orszulik, 
Górniak. 
18.oo – Do Opatrzności Bożej, w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprząta-
jących kościół w miesiącu wrześniu.  
WTOREK 26.09  
6.3o – Za + Barbarę Osmenda – w 5 rocz-
nicę śmierci. 
18.oo – Za ++ Reginę Mołdrzyk, męża 
Pawła, rodziców z obu stron, Leona Ra-
kowskiego, Tadeusza i Stefanię Domański 
i dusze w czyśćcu cierpiące. 
ŚRODA – Wspomnienie św. Wincentego 
à Paulo 27.09  
6.3o – Do Opatrzności Boże, MB Fatim-
skiej, z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski z okazji kolejnych urodzin, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdro-
wie.  
18.oo – Za + Alfreda Wowra – w 19 rocz-
nicę śmierci, syna Bogdana – w 1 rocznicę 
śmierci, rodziców z obu stron, zięcia An-
toniego Nogły, Ludwika i Irenę Kloch oraz 
++ Tadeusza i Zbigniewa Balzam.  
CZWARTEK – Wspomnienie św. Wacła-
wa 28.09  
6.3o – Za + Zbigniewa Sternal – w 1 rocz-
nicę śmierci – od żony.  
18.oo – Za + Tadeusza Kłus.  

PIĄTEK – ŚW. ŚW. ARCHANIOŁÓW MI-
CHAŁA, GABRIELA i RAFAŁA 29.09  
6.3o – Za + Stanisława Wronkę – w 15 
rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.oo – Za zmarłych w 30-dzień i 1 rok po 
śmierci.  
SOBOTA – Wsp. św. Hieronima 30.09  
8.oo – Za + Albinę Wowra – w rocznicę 
śmierci, męża Alfonsa.  
18.oo – Za + męża Józefa Pawlik – w 11 
rocznicę śmierci, córkę Beatę Kozieł, ro-
dziców, teściów, Alicję i Wacława Błasz-
czyk oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA  1.10  
7.3o – Za + Grażynę Pietrzak – w 4 rocz-
nicę śmierci oraz ++ z rodzin Pietrzak i 
Pietrzyk.  
9.3o – Za ++ Henryka Sosna, brata, ro-
dziców, teściów, Marię Schroeder, Marię i 
Antoniego Nogły, Henryka Smuga, żonę 
Teresę, Jana Galus, żonę Annę oraz ++ z 
rodzin Sosna, Kocur, Nogły i dusze w 
czyśćcu cierpiące. 
11.oo – Za ++ Władysławę i Arnolda Li-
sowskich, ++ z rodzin Lisowskich, Marko-
wicz i Omeckich. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej, MB Nieu-
stającej Pomocy z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji 
małżonków Zofii i Jana z okazji 45 roczni-
cy ślubu oraz z okazji65 urodzin Zofii i70 
rocznicy urodzin Jana.  
16.3o – Za ++ Karola i Cecylię Rączka, ro-
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 i zakonnice oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
19.3o – Za ++ rodziców Emmę – w 16 
rocznicę śmierci i Wiktora Fajkis. 
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 We wrześniu dzieci i młodzież wraca-
ją do szkół i ku swojej wielkiej rozpaczy, na 
nowo stają się uczniami. To przywołuje w 
moich myślach obraz tego, który sam sie-
bie nazywał Umiłowanym Uczniem. Św. 
Jan chciał się uczyć i poszukiwał mistrza… 
Czy w Tobie i we mnie jest chociaż trochę 
tego pragnienia, by uczyć się Boga…? 
Co właściwie wiemy o św. Janie? Niewie-
le… Jego imię znaczy – Bóg czyni łaskę. Był 
synem Zebedeusza, batem Jakuba, ryba-
kiem. Zanim został uczniem Jezusa, praw-
dopodobnie był uczniem Jana Chrzciciela. 
Ani on, ani nikt inny, nie zapisał jego dzie-
jów. Chociaż żył do około 100 roku p. Ch. – 
ponad 30 lat dłużej niż św. Piotr czy św. 
Paweł – to wiemy tylko tyle, że założył Ko-
ściół w okolicach Efezu i był zesłany na wy-
spę Patmos. Jego Ewangelia jest mniej hi-
storią, a bardziej teologią. Wydaje się być 
bardzo prosta, ale jednocześnie ma kilka 
warstw. Jan nie tyle spisuje dzieje Jezusa, 
ale raczej dzieli się z nami swoim głębokim 
doświadczeniem spotkania z Bogiem, który 
jest Tajemnicą i Miłością.  
Nie możemy więc za bardzo mówić o życiu 
Jana, ale możemy się przyjrzeć jego ce-
chom . Po co? Aby zobaczyć, co znaczy być 

umiłowanym uczniem Jezusa. I zadać so-
bie pytanie - czy ja, chociaż w małym stop-
niu, jestem takim uczniem…? 
Siedem cech Jana — Umiłowanego Ucznia: 
1. Poszukiwacz powołany. Jan wyrusza na 
poszukiwanie Pana i odkrywa, że sam jest 
przez Niego poszukiwany. Gdy Jan Chrzci-
ciel wskazuje na Baranka Bożego, Andrzej i 
Jan idą za Jezusem, a On zadaje im pytanie 
– czego szukacie? Co odpowiada Jan? Szu-
kam prawdy, szczęścia? Nie. Odpowiada 
pytaniem – „Nauczycielu, gdzie miesz-
kasz?” On nie szuka czegoś, ale Kogoś. Nie 
szuka u Nauczyciela prawdy, filozofii, mą-
drości, ale relacji. Pyta o adres, bo chce z 
Jezusem zamieszkać – przebywać z Nim. 

Jezus mówi wtedy do Andrzeja i Jana – 
„chodźcie a zobaczycie”. Najpierw 
„chodźcie”, a potem „zobaczycie”. To bar-
dzo ważna kolejność. W innym miejscu Jan 
mówi, że Jezus jest Drogą, Prawdą i Ży-
ciem. Najpierw trzeba zdecydować się na 
wspólną drogę, przebywanie, relację, do-
piero potem doświadcza się Prawdy, po-
znaje Ją. Zauważ co objawia nam tutaj św. 
Jan – musisz tak, jak ja zaryzykować. Wy-
ruszyć we wspólną drogę z Jezusem, nie 
wiedząc dokąd ona prowadzi. Tylko tak 
możesz zbudować relację. Większość z nas 
wolałby odwrotną kolejność. Najpierw 
chcemy wiedzieć, czy ten Pan Bóg napraw-
dę istnieje, jaki jest, co mi da. Najpierw Go 
poznać, a jeśli się nam spodoba, to ewentu-
alnie za Nim pójść. Ale Bóg pragnie nasze-
go zaufania w ciemno. Mówi – zaryzykuj, 
chodź ze Mną w drogę – podczas wspólnej 
podróży poznaje się tych, z którymi się wę-
druje. Zdecyduj się wyruszyć. Później po-
znasz prawdę o Mnie. Miewamy też inną 
pokusę – chcemy najpierw poznać siebie, 
poukładać wszystko, naprawić, a potem 
dopiero być dobrym uczniem Jezusa i po-
dejmować się różnych posług. A Jezus mó-
wi – to nie tak. Chodź ze mną taki niena-

prawiony. Może kiedyś to się zmieni, a 
może do końca pozostaniesz słaby. 
Świętość to nie idealność, ale bliskość z 
Bogiem, zaufanie - poleganie na Nim, 
nie na sobie. Jan uczy nas, że trzeba Bo-
gu zaufać, przed wszelkim widzeniem. 

To w jego Ewangelii pojawiają się słowa 
„błogosławieni, którzy nie widzieli a uwie-
rzyli” Jesteśmy w takiej sytuacji, że nie wi-
dzimy, ale możemy „zobaczyć” jeśli podej-
miemy ryzyko drogi… 
2. Jan to uczeń umiłowany. Pomaga nam 
zrozumieć, że relacja z Mistrzem, albo jest 
relacją miłości albo nie ma jej w ogóle. W 
13 rozdziale Ewangelii, Jan pisze, że Jezus 
umiłował nas do końca. Nie chodzi tu tylko 
o śmierć na krzyżu, ale o pełnię miłości. O 
miłość szaloną, która niczego nie zostawia 
dla siebie. Jezus zaprasza nas przecież do 
swojej najintymniejszej relacji z Ojcem. Po-
zwala uczestniczyć w swoim spotkaniu z 

W szkole św. Jana 
Ala Kaczorowska 
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Nim. Oddaje nam naprawdę wszystko. Jan 
jest tym zafascynowany. Rozumie też, że 
Jezus pragnie, byśmy i my zaprosili Go we 
wszystkie przestrzenie swojego życia i po-
wierzyli Mu je w pełnym zaufaniu.  
Podczas Ostatniej Wieczerzy, Umiłowany 
Uczeń spoczywa na łonie Jezusa. Obecne 
tam słowo kolpon, można przetłumaczyć, 
jako łono, ale również jako miłosierdzie. 
Jest tu użyty czasownik, który oznacza nie 
tyle spoczywanie na łonie, a raczej bycie w 
nim, zwrócenie się do niego. Jan jest więc 
kimś, kto wchodzi nieustannie w miłosier-
dzie Boga, przebywa w nim, zagłębia się w 
nie, pozwala się nim ogarnąć. W tym sa-
mym czasie, kiedy Jan spoczywa na łonie 
Jezusa, odgrywa się też inna scena. Jezus 
zanurza kęs i podaje Judaszowi. To oznaka 
szczególnej bliskości, miłości - tak się nie 
zachowuje wobec kogoś obcego. Judasz 
bierze ten kęs i nie spożywając go, wycho-
dzi w ciemność. Jan wchodzi w miłość Bo-
ga, a Judasz odrzuca tę miłość, bliskość i 
wchodzi w ciemność. Umiłowany Uczeń 
pokazuje nam, że Judaszowi towarzyszy ta 
sama miłość, którą on poznał i jej uwierzył 
(por. 1 J, 4,16), a w którą Judasz zwątpił i 
którą odrzucił. Być uczniem to uwierzyć 
miłości Jezusa, pozwolić się jej ogarnąć. 
Zauważ, że Jan nie używa swojego imienia, 
ale cały czas nazywa siebie Umiłowanym 
Uczniem. To jest teraz jego imię, jego toż-
samość, najważniejsza prawda w jego ży-
ciu, fundament. Nie chodzi o to, że się w 
ten sposób wyróżnia, jakby mówił - to mnie 
Jezus kocha najbardziej… To nie jest py-
cha. On żyje prawdą o tym, że jest przez 
Boga kochany. Mówi nam – jeśli nie jesteś 
w Jezusie zakochany, to jak Judasz wcho-
dzisz w ciemność, nie ma cię, jesteś bezuży-
teczny.  
3. Jan jest stróżem najgłębszej więzi Jezu-
sa. Stoi pod krzyżem Pana i tam otrzymuje 
trzy cenne dary. Jezus powierza mu to co 
najbardziej ukochał, aby Umiłowany Uczeń 
o to dbał i to chronił. Przede wszystkim w 
sobie samym. Słyszy, jak Jezus modli się 
psalmami. To pierwszy dar – miłość do 
Izraela, do tego wszystkiego co Bóg objawił 

o Sobie w historii relacji z narodem wybra-
nym. Słyszy słowa „Oto Matka twoja” i od 
tej chwili bierze Ją do najgłębszej części sa-
mego siebie. To drugi dar – relacja z Mary-
ją, Kimś, kto jest Jezusowi najdroższy. Sły-
szy, jak Jezus powierza Maryi jego samego i 
cały rodzący się właśnie Kościół. To trzeci 
dar. Jeśli nie masz w sobie tych trzech mi-
łości, to nie możesz być uczniem Jezusa. 
Jeśli nie karmisz się duchowością psalmów 
i proroków, którymi żył Jezus. Jeśli nie ko-
chasz Jego Matki, która jest najdoskonal-
szym wzorem wiary i miłości. Jeśli nie ko-
chasz Kościoła i w jakiś sposób go odrzu-
casz. Za każdym razem, gdy ktoś odrzucał 
choć jeden z tych trzech cennych Darów, 
pojawiały się herezje i rozłamy.  
4. Jan jest świadkiem zmartwychwstania. 
Biegnie do Grobu. Jest poruszony przez 
pragnienie zobaczenia Jezusa. Nie jest to 
ciekawość sensacji, ale ciekawość Osoby, 
spotkania – pragnie wiedzieć, co się dzieje 
z Kimś, kogo kocha. Ale, chociaż gnany tym 
pragnieniem dobiega pierwszy, umie też 
czekać. Pozwala, by Piotr wszedł przed nim. 
Uznaje prymat Piotra. Pragnienie Jana jest 
uporządkowane, zdyscyplinowane. Choć 
jest bardzo silne, nie powoduje wcale tego, 
że nikt i nic się nie liczy. Jest to miłość peł-
na pasji, która umie respektować czas ocze-
kiwania - bardzo pragnę poznać Pana Boga, 
ale wiem, że nie mogę jeszcze w pełni tego  
doświadczyć. Jan zobaczył i czeka. To głę-
bokie pragnienie, połączone z umiejętno-
ścią czekania, czyni go zdolnym do widze-
nia tego, co niewidzialne. Widzi Tego, który 
jest Niewidzialny i potrafi na Niego oczeki-
wać. Dlatego staje się świadkiem Boga, któ-
ry wydaje się być nieobecny. Spotkał Boga 
w nieobecności, w Pustym Grobie i może 
świadczyć o Jego Obecności. W świecie, w 
którym wydaje się, że Pana Boga nie ma, 
Jan jest świadkiem Jego ukrytej Obecności. 
Jeśli mamy w sobie pragnienie Boga i po-
trafimy czekać, stajemy się świadkami Je-
zusa wobec tych, którzy uważają, że Boga 
nie ma. Nasze pragnienie i oczekiwanie sta-
je się dla innych widoczne i mogą ich pocią-
gnąć ku Jezusowi. Nie głosimy przecież 
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W naszej parafii rozpoczął posługę ks. 
Piotr Uroda. Zapraszam do przeczytania 
krótkiego wywiadu z nowym wikarym.  
A.K.: Proszę, aby przedstawił się Ksiądz 
Czytelnikom.  
Ks. P.U.: Ksiądz Piotr Uroda. Jestem księ-
dzem od 11 lat. Wychowywałem się w Ka-
towicach – Bogucicach, choć urodziłem 
się w... Sosnowcu :) Pracę magisterską 
napisałem z teologii dogmatycznej, a kon-
kretnie z eklezjologii, z posoborowej wizji 
Kościoła. 

A.K.: W jakich parafiach dotychczas 
Ksiądz pracował i jakim duszpasterstwem 
zajmował? 
Ks. P.U.: W Rybniku – Chwałowicach 
(pierwsze 3 lata kapłaństwa) zajmowałem 
się po trochu duszpasterstwem Dzieci 
Maryi, ministrantów, Ruchu Światło-
Życie, bierzmowańcami i grupą modlitew-
ną. W Siemianowicach Śląskich – Michał-
kowicach (kolejne 3 lata kapłaństwa) by-
łem odpowiedzialny za wspólnotę mini-
strantów (super było!), krąg Oazy Rodzin, 

idei, doktryny, zbioru zasad moralnych, ale 
zaproszenie do relacji z Żyjącym Bogiem.  
5. Jan pozostaje uczniem oczekiwania. 
Chociaż doświadczył Bożego objawienia i 
spotkania z Jezusem, nadal czeka, pragnie, 
szuka. Jezus mówi Piotrowi - Jeśli chcę, 
aby pozostał aż przyjdę, co tobie do tego?  
J 21,22 Tak, jakby Jan był pozostawiony, 
aby oczekiwać na przyjście Jezusa. Był w 
łonie Jezusa, zanurzony w Jego miłosier-
dziu i spotkał Zmartwychwstałego, ale cały 
czas Go pragnie. Żyje pragnieniem spotka-
nia Boga i poznania Go w pełni. O Tobie 
mówi serce Moje szukaj jego oblicza  
Ps 27,8 Jeśli nie szukamy Boga i nie czeka-
my na Niego, nie jesteśmy już uczniami Je-
zusa. Nie możemy pozwolić sobie na zesta-
rzenie się w tej relacji i niczego już od Boga 
nie oczekiwać – żyć przekonaniem, że On 
już niczym nie może nas zaskoczyć, nic no-
wego dać. Jan to uczeń oczekiwania, który 
poprzez swoje ciągle nienasycone pragnie-
nie Boga, wzywa nas do tego, byśmy i my 
takie pragnienie w sobie rozpalali.  
6. Jan kontemplatyk miłości. Tę cechę uka-
zuje nam Apokalipsa. Jan zostaje porwany, 
aby uczestniczyć w wielkiej liturgii, w któ-
rej centrum znajduje się Bóg. Przeżywa tę 
liturgię w sposób głęboko mistyczny, przyj-
muje całym sobą, kontempluje. Pokazuje 
nam, że uczniem Jezusa nie zawsze jest ten, 
kto na liturgii działa, jest aktywny, mówi 
mnóstwo fantastycznych komentarzy i po-
rywające kazania. To nie wystarczy – umi-
łowany uczeń to ten, kto na liturgii daje się 
kochać, obdarować, porwać. Kto pozwala 

się wypełnić obecnością Ukochanego. Jan 
kontempluje Bożą obecność, zanurza się w 
niej. Słyszy szum wód i mówi „odwróciłem 
się, aby zobaczyć głos” Ap 1,12 Czy można 
zobaczyć głos? Jan potrafi, ponieważ słu-
chając słów, widzi w nich Osobę – wycho-
dzi poza słuchanie, aby żyć spotkaniem... 
Nie zatrzymuje się na słowie, ale skupia się 
na spotkaniu z Jezusem. Apokalipsa kończy 
się dialogiem liturgicznym, w którym uczeń 
wzywa Oczekiwanego: Przyjdź Panie Jezu... 
Przyjdę niebawem – odpowiada Jezus… 
7. Jan jest tajemnicą. Nie wyjaśnia siebie, 
nie opisuje, nie usprawiedliwia. Tylko Bóg 
Go zna. Jest tajemnicą także dla siebie. My 
także jesteśmy dla siebie i innych tajemni-
cą, nieodkrytym bogactwem. Chcielibyśmy 
siebie poznać do końca, aby lepiej nad sobą 
zapanować, ale Bóg milczy i nam tego nie 
objawia. Jan wie, że trzeba to przyjąć. Wie, 
że za drzwiami stoi Bóg, który wszystko wie 
i czeka, aby Go wpuścić i uczynić Panem 
domu – „Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli 
kto posłyszy Mój głos i drzwi otworzy, wej-
dę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze 
Mną” Ap 3,20 Umiłowany uczeń to ten, kto 
nie boi się otworzyć drzwi, choć nie wie, co 
się wydarzy. Wie tylko, że Jezus będzie bli-
sko… 
Czy po przeczytaniu tego tekstu, mógłbyś 
powiedzieć, że jesteś uczniem Jezusa? A 
chciałbyś nim być? Pamiętaj, św. Jan uczy, 
że nie musisz być idealny, aby wyruszyć w 
drogę z Panem. Potrzebne jest tylko Twoje 
pragnienie i decyzja, że chcesz z Nim 
pójść…  ● 



 SPES WRZESIEŃ 2017 r.  

 

16 
bierzmowańców i niektóre dzieci komu-
nijne. W Świętochłowicach (kolejne 5 lat 
kapłaństwa) odpowiadałem za przygoto-
wania do Światowych Dni Młodzieży, by-
łem odpowiedzialny za dekanalną wspól-
notę Oazy Dorosłych, bierzmowańców, 
Koło Misyjne, Koło Przyjaciół Radia Ma-
ryja, Trzeci Zakon Franciszkański. 
A.K.: Jak to się stało, że trafił Ksiądz do 
Seminarium? Jaka jest historia Księdza 
powołania? 
Ks. P.U.: Dzięki zbliżeniu się do Jezusa 
przez charyzmat Ruchu Światło-Życie. 
Tam odkryłem swoją drogę życiową - ale 
dłuuugo by opowiadać... 
A.K.: Jest Ksiądz związany z jakimś ru-
chem odnowy Kościoła, wspólnotą? Jeśli 
tak, to jakim?  
Ks. P.U.: Z Ruchem Światło-Życie. 
A.K.: Ma Ksiądz jakieś ciekawe zaintere-
sowania czy sposoby spędzania wolnego 
czasu? Pomagają jakoś w wychowywaniu 
siebie na kapłana? Pomagają w pracy 
duszpasterskiej? 
Ks. P.U.: Uwielbiam chodzić po górach 
(Beskidy, Tatry, ferraty w Dolomitach). 
Od 11 lat w ten sposób spędzam niemal 
każdy dzień wolny. To pozwala mi odrea-
gować, nabrać właściwego dystansu, ra-

dości i sił na kolejny tydzień. Lubię też 
pływać i czytać. 
A.K.: Co najbardziej Księdza pociąga w 
byciu kapłanem? Co jest szczególnie waż-
ne w tym powołaniu? W jakiej dziedzinie 
duszpasterstwa dobrze się Ksiądz czuje? 
Ks. P.U.: Budowanie rzeczywistej wspól-
noty wierzących w Jezusa w Jego Koście-
le. Cieszy mnie bardzo, kiedy widzę w 
nim młodych, szczerze szukających i od-
krywających w swoim życiu działanie Bo-
ga. 
A.K.: A są takie przestrzenie kapłaństwa, 

które sprawiają większą trudność? 
Ks. P.U.: Rola urzędnika w kancelarii wy-
pisującego zaświadczenia i podbijającego 
pieczątki... Przykre, kiedy ktoś tylko tyle 
potrzebuje od księdza w swoim życiu. 
A.K.: Ma Ksiądz jakieś doświadczenia z 
dotychczasowej pracy duszpasterskiej, 
które w szczególny sposób na Księdza 
wpłynęły, pozwoliły rozwinąć się ducho-
wo, poznać siebie, zmienić coś w sobie, 
zbliżyć do Jezusa? Jakie? 
Ks. P.U.: Na pewno letnie rekolekcje Ru-
chu Światło-Życie, zarówno z młodzieżą, 
jak i z rodzinami. 
A.K.: Przydzielono już Księdzu jakieś za-
dania na czas pracy w naszej parafii? Ja-
kie?  
Ks. P.U.: Przejmę posługi po moim Po-
przedniku, ks. Darku. 
A.K.: Ma Ksiądz jakieś pomysły duszpa-
sterskie, które chciałby Ksiądz u nas zrea-
lizować? Jakie?  
Ks. P.U.: Tak, mam parę pomysłów z po-
przednich parafii, ale najpierw wolę się 
przyjrzeć rzeczywistości nowego miejsca i 
ludzi. Nie buduję od nowa ale kontynuuję 
i po mnie też będą kontynuować. 
A.K.: Ma Ksiądz w sobie jakieś obawy do-
tyczące tego bycia z nami? Jakie? Spo-

dziewa się Ksiądz jakichś trudności?  
Ks. P.U.: Cieszę się, że do Was trafiłem. 
To miła odmiana po 8 latach w ścisłej 
aglomeracji :) 
A.K.: Może jest coś, co chciałby Ksiądz 
jeszcze nam powiedzieć? 
Ks. P.U.: Proszę o modlitwę, życzliwość i 
liczę na współpracę i wszelką pomoc we 
wspólnym budowaniu i duchowym wzro-
ście nas wszystkich! 
A.K.: Dziękuję za rozmowę i życzę, by 
czas pracy w naszej był dla Księdza szan-
są wzrastania w miłości… ● 

Wywiad z ks. Piotrem Urodą 
Ala Kaczorowska 
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  Rozpoczynamy w naszej gazetce para-
fialnej cykl artykułów pod tytułem: 
„Liturgia Mszy Świętej – chcemy rozu-
mieć i przeżywać”. Jest to cykl poświęco-
ny wyjaśnieniu symboli, gestów, postaw i 
tekstów liturgicznych, mający zachęcić 
nas do głębszego i świadomego uczestnic-
twa w Największej Tajemnicy naszej wia-
ry – Eucharystii. W każdym z artykułów 
zostanie przedstawiona poszczególna 
część Mszy Świętej z wyjaśnieniem jej 
symboliki. 
W obecnym numerze, chcę omówić pro-
cesję wejścia. Każda Msza Święta rozpo-
czyna się procesją celebransa wraz z asy-
stą do ołtarza. Zwykle towarzyszy jej 
śpiew. Procesja wejścia może mieć cha-
rakter mniej (dojście najkrótszą drogą z 
zakrystii) lub bardziej uroczysty. Sama 
procesja jako pochód do ołtarza jest sym-
bolem Kościoła wędrującego - ludu który 
jest w drodze, który pielgrzymuje od nie-
woli grzechu do życia w wolności, do ży-
cia w Chrystusie.  
W trakcie procesji zgromadzeni wierni 
wstają. Jest to postawa liturgiczna ukazu-
jąca, że ja, chrześcijanin, jestem już 
uczestnikiem zmartwychwstania, jestem 
człowiekiem wolnym. Moim ciałem się 
modlę i wyrażam prawdę o tym kim je-

stem. Wierni wstają również po to, by 
przywitać kapłana, który za każdym ra-
zem, kiedy wchodzi do kościoła, aby prze-
wodniczyć Eucharystii, przedstawia sa-
mego Chrystusa - jest in persona Christi. 
Witają wiec tak naprawdę Chrystusa, któ-
ry jest obecny „w osobie odprawiającego, 
gdyż Ten sam, który kiedyś ofiarował się 
na krzyżu, obecnie ofiaruje się przez po-
sługę kapłanów" (KL 7).  
Asysta ubrana jest na biało w alby lub 

komże. Białe szaty służby liturgicznej ma-
ją przypominać białe szaty chrzcielne, bę-
dące znakiem obleczenia się w łaskę 
Chrystusa poprzez sakrament chrztu. Są 
też zapowiedzią uczestniczenia w chwale 
Boga, jakiej pragniemy dostąpić po na-
szym zmartwychwstaniu: „Odziani w bia-
łe szaty, a w ręku ich palmy (...) To ci, 
którzy przychodzą z wielkiego ucisku i 
opłukali swe szaty i we krwi Baranka je 
wybielili” (Ap 7, 9.14). Celebrans jest 
ubrany w szaty mszalne, podkreślające, 
że ksiądz nie sprawuje liturgii jako pry-
watna osoba, ale jako sam Chrystus.  
Podczas uroczystej liturgii, asysta udaje 
się do ołtarza w sposób bardziej uroczysty 
(dłuższą drogą). W procesji można nieść 
kadzidło, krzyż, świece i księgę Ewangelii. 
Dymiąca kadzielnica poprzedzająca całą 
procesję jest symbolem modlitw zanoszo-
nych do Boga: „Niech moja modlitwa 
wznosi się przed Tobą jak dym kadzi-
dło” (Ps 141, 2). Wyraża również naszą 
cześć dla krzyża. Krzyż i świece niesione 
na początku są znakiem Chrystusa, który 
prowadzi nas do Ojca. Szczególną racją 
dla niesienia krzyża w procesji wejścia 
jest to, że Msza święta uobecnia krzyżową 
ofiarę Chrystusa. Zgodnie z tradycją, w 
procesji może być niesiony także Ewan-

geliarz - znak Chrystusa-Słowa 
Wcielonego. Księgę Ewangelii niesie 
przed kapłanem diakon lub lektor. 
Po dojściu procesji do prezbiterium, 
Ewangeliarz zostaje złożony na ołta-
rzu, na znak ścisłego związku Słowa 

Bożego i sakramentu.  
Nie wszyscy wchodzimy procesjonalnie, 
ale postawa stojąca, wyraża nasze włącze-
nie się w procesję. Pieśń, która temu to-
warzyszy ma umocnić jedność zgroma-
dzonych oraz wprowadzić w tajemnicę, 
która będzie za chwilę celebrowana. Może 
nas także wprowadzać w treści przeżywa-
ne w danym okresie liturgicznym lub w 
uroczystość, święto czy wspomnienie ob-
chodzone w danym dniu ● 

Procesja wejścia 
Patrycjusz Machalski  
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Jak jeszcze byłem ma-
łym osiołkiem, to by-
łem strasznie głupi i 
koniecznie chciałem zmywać naczynia. Upierałem się, że bę-
dę pomagał mamie, ale mi nie pozwalali, bo za pierwszym 
razem stłukłem szklankę. Zakradałem się więc potajemnie 
do kuchni, gdy nikogo nie było, i ćwiczyłem sobie. Cieszyłem 
się, że mama przyjdzie i pomyśli, że jakiś miły krasnoosiołek 
zaczarował kuchnię i jest czysta... Jaki ja śmieszny byłem - 
kto by się pchał do zmywania... Normalnie, aż mi wstyd o 
tym pisać. Taki obciach... Kto normalny robi mamie takie 
niespodzianki. I to jeszcze w ukryciu! Żebym to jeszcze robił 
tak, żeby wszyscy zobaczyli, że ja  jestem taki dobry i poma-
gam, żeby wszyscy mnie chwalili, podziwiali. Ale nie! Ja, jak 
idiota, ukrywałem to i w końcu nikt mi nawet  nigdy nie po-
dziękował. Na szczęście urosłem i zmądrzałem i nie bawię się 
już w dziecinne niespodzianki i nic za nikogo nie robię. Po 
co! Czasem tylko przypominam sobie, jak z wypiekami na 
pyszczku, siedziałem ukryty pod stołem, żeby zobaczyć, jak 
mama wchodzi do kuchni i uśmiecha się tak promiennie, 
jakby jej ktoś podarował co najmniej wycieczkę do Finlan-
dii... Czasem sobie przypominam... i trochę za tym tęsknię... 
Ale na szczęście szybko odganiam te wspomnienia. Zabijam 
je i już! Co mi tu będą mąciły spokój…            Osiołek 

Dla dzieci 

OZIMINA 

KOŁO 

USTRÓJ 

ROK 

APOKALIPSA 

STRONA 

OTWÓR 

ATAK 

META 

WANIENKA 

PACZKA 

FROTKA 

JARZĘBINA 

WÓZEK 

WIÓRKI 

MIOTŁA 

SSAK 

ŁYŻWA 

ZERO 

MORWA 

ECHO 

KASTA 

KOREK 

SATELITA 

MAKOWIEC 

SITO 

MIASTO 

KORONA 

Kiedy Osiołek napisał już swój tekst, zupełnie niechcący przeczytała go Gloria - jego siostra. Bardzo 
się zmartwiła zakończeniem, bo wygląda na to, że z Ofiarką dzieje się coś złego. Postanowiła, że przy-
gotuje transparent i zawiesi go w pokoju brata, aby przeczytał hasło i się zastanowił. Jeśli chcesz wie-
dzieć co będzie na nim napisane, musisz rozwiązać zadanie. Aby to zrobić należy wykreślić ze zbioru 
liter wszystkie podane wyrazy. Są one ukryte w pionowych i poziomych rzędach. Jeśli uda Ci się ich 
pozbyć, pozostaną tylko te literki, które tworzą hasło, gdy czyta się je po kolei. A może i Ty spróbu-
jesz posłuchać podpowiedzi Glorii i wykonasz to co podpowie napis na transparencie. Odkryte hasło 
wyślij na adres krecikpolarny@gmail.com A nagrody za 
rozwiązania z poprzedniego numeru otrzymują Wiktoria 
Wykner i Maksymilian Kołeczko. Można je odebrać 10.IX. 
na Mszy św. o godz. 11.00 

U P O M R S T R O N A 

S A T E L I T A Z Y P 

T T W T W T R K O Ł O 

R A Ó A M O R W A Ó K 

Ó K R Ł Y Ż W A Ć D A 

J A R Z Ę B I N A O L 

Ż M Y O Z I M I N A I 

M A C I K A I E U Ś P 

I K P K O R O N A I S 

A O O F R O T K A S A 

S W Ó Z E K Ł A N S E 

T I D E K K A S T A O 

O E B R R P A C Z K A 

E C H O O W I Ó R K I 
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