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 W Hollywood przyjęła się praktyka 
pokazywania nowej produkcji filmowej wy-
branej grupie osób, zanim podejmie się de-
cyzję o ostatecznym kształcie filmu i przeka-
że się go do dystrybucji. Jeśli grupa odrzuca 
proponowane przez reżysera zakończenie 
filmu, to zmienia się je tak, by odpowiadało 
gustom publiczności, i nawet wbrew pier-
wotnemu scenariuszowi. Co uczyniliby pro-
ducenci hollywoodzcy z historii o Jezusie, 
gdyby była dana im taka szansa? Zapewne 
ich Mesjasz nosiłby rysy Supermana albo 
Spidermana - człowieka obdarzonego nad-
ludzkimi siłami, bezwzględnego w walce ze 
złem, niezwyciężonego i nad wyraz szlachet-
nego. Byłby takim, jakim chcieliby go wi-
dzowie. Bóg nie jest jednak producentem 

filmowym i nie stosuje się do upodobań 
większości. Nawet Jan Chrzciciel, który 
uważał siebie jedynie za posłańca przygoto-

wującego drogę Mesja-
szowi, wydaje się nie być 
pewien i chce rozwiać 
wszelkie nurtujące go 
wątpliwości: Czy Ty je-
steś Tym, który ma 
przyjść? A odpowiedź, 
której udzielił Jezus, 
jeszcze dzisiaj domaga 
się od nas porzucenia 
własnych oczekiwań i 
zdania się na sposób, w 
jaki Bóg przynosi zba-
wienie światu. Potrzeba 

cierpliwości i starannego przyglądania się, 
żeby rozpoznać ludzkie rysy Jego obecności 
w ludzkiej historii.  

 W owym czasie wystąpił Jan 

Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej 

te słowa: Nawróćcie się, bo bliskie 

jest Królestwo Niebieskie. Do niego 

to odnosi się słowo proroka Izajasza, 

gdy mówi: Głos wołającego na pusty-

ni: Przygotujcie drogę Panu.  

  Mt 3,1 – 12 

 Słowa, jakimi Jan 
nawołuje na pustyni do 
pokuty, są twarde, ale ja-
sne. Kto może myśleć o 
łasce, o zaproszeniu kie-
rowanym do wszystkich 
ludzi, skoro Jan Chrzci-
ciel nazywa faryzeuszy i 
saduceuszy, którzy przychodzili do niego, że-
by przyjąć chrzest pokuty, „plemieniem żmi-
jowym" i grozi im sądem? A jednak! Przecież 
nie głosi niczego innego jak łaskę i miłość Bo-
ga. Być może używa tak ostrych i drastycz-
nych słów, aby zostać dobrze zrozumianym 
przez ludzi. To bowiem, co chce powiedzieć, i 
to w taki sposób, który nie budziłby żadnych 
wątpliwości, sprowadza się do myśli, że 

chrzest pokuty nie może polegać na obmyciu 
ciała, że obmycia ciała nie można mylić ze 
znakiem dochowywania wierności przykaza-
niom Bożym. Jan Chrzciciel udzielając chrztu 
pokuty, daje świadectwo, że tylko dzięki łasce 
Bożej jest możliwa uczciwa wewnętrzna 
zmiana i że jest ona konieczna. Wyraźnie też 
wskazuje, że Bóg nikomu nie odmawia tej ła-
ski, nikogo z niej nie wyklucza, a jedynie od 
wszystkich oczekuje, by nie wzbraniali się 
przed ,,przygodą zaufania". W obrazie suro-
wego i grożącego Jana Chrzciciela można do-
strzec zatem także życzliwsze rysy: Wzywa 
nas do wolności. Zachęca do wolnego zwró-
cenia się do Boga. Chce, żebyśmy uwolnili się 
z pęt samousprawiedliwiania i nie wzbraniali 
się przed miłością jaką obdarowuje nas Bóg.  

 Skoro usłyszał w więzieniu o 

czynach Chrystusa, posłał swoich 

uczniów z zapytaniem: Czy Ty jesteś 

Tym, który ma przyjść, czy też innego 

mamy oczekiwać? Mt 11, 2 – 11 
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 Święty Józef 
był wychowany jesz-
cze w duchu Starego 
Testamentu, czuł lęk 
przed Bogiem. Kiedy 
dowiedział się, że 
Bóg zawładnął Mary-
ją, czuł się niegodny, 
by być z Nią razem. 
Przypomina się świę-
ty Piotr, który po po-
łowie ryb powiedział do Jezusa, że nie jest god-
ny, by być z Nim razem 
Nieraz czujemy się niegodni, by przyjąć Komu-
nię Świętą, a przecież nikt z nas nie jest go-

dzien, bo Komunia Święta nie jest nagrodą za 
święte życie, tylko jest miłosierdziem, którego 
nie jesteśmy godni.  
Bojaźń Boża—dar Ducha Świętego to nie jest 
lęk przed Bogiem. 
Jest on taką miłością do Boga, która świadoma 
jest własnej kruchości. To lęk przed tym, aby 
nie zerwać z Nim relacji, poczucie głębokie, że 
Bóg jest tajemnicą, z którą nie można igrać; lęk 
przed tym, że nie jest się w stanie sprostać wiel-
kiej, Boskiej miłości, a równocześnie silne pra-
gnienie bycia całym dla Boga. To dar, który 
owocuje odpowiedzialnością za siebie i innych. 
Bojaźń wobec Pana nie jest czymś, co miażdży, 
ale czymś, co poszerza serce i daje radość. W 
tym sensie jest syntezą biblijnej duchowości. 

  Mąż Jej, Józef, który był człowie-

kiem sprawiedliwym i nie chciał nara-

zić Jej na zniesławienie, zamierzał odda-

lić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, 

oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i 

rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się 

wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; 

albowiem z Ducha Świętego jest to, co 

się w Niej poczęło.  Mt 1,18 – 24 

 Narodziny Boga odbywają się 
gdzieś w ukryciu, poza miastem, w ciszy… 
żeby je zauważyć, żeby spotkać  Jezusa, 
trzeba nieraz zostawić wszystko i wyjść 
poza swoje miasto, zajęcia, spotkania, 
rozmowy, ludzi… w ciszy i samotności 
możesz doświadczyć, jak Bóg wprowadza 
się do Twojego serca i tam się zadomawia, 
czyni je swoim prawdziwym domem… 
Sprawia, że jesteś coraz bardziej kimś, z 
kim Jemu, jest przyjemnie, u kogo jest 
szczęśliwy i bezpieczny, bo uczy Cię jak 
chronić Go przed tym co Go rani… Coraz 

lepiej też wiesz co Go rani… 
Ale równie dobrze możesz to wszystko 
przegapić… jeśli nigdy nie masz czasu na 
taką samotność dla Boga, na taką pusty-
nię i ciszę…  
 
To chyba najkrótsza definicja mi-

łości: „idę, abym spełniał Twoją 

wolę mój Boże” 

Kiedy uświadamiamy sobie 

co Jezus stracił i po co 

przyszedł nie możemy nie za-

chwycić się tą miłością i nie 

być nią poruszonym.  

Aby święta te były „wstąpieniem” 

w ten dialog miłości Ojca, Syna i Ducha  

życzy Redakcja 

 Na początku było Słowo,  

a Słowo było u Boga, i Bogiem było 

Słowo. Ono było na początku u Bo-

ga. Wszystko przez Nie się stało,  

a bez Niego nic się nie stało,  

co się stało. W Nim było życie,  

a życie było światłością ludzi,  

a światłość w ciemności świeci  

i ciemność jej nie ogarnęła.   

    J 1, 1-18  

UROCZYSTOŚĆ 

NARODZENIA  

PAŃSKIEGO 
25 grudnia 2016 r.  

IV NIEDZIELA  

ADWENTU  
18 grudnia 2016 r.  
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Listopad w naszej parafii 
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CHRZTY: 
Samir Przybyłek  
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Monika Gajda – Dariusz Niesłańczyk  
Marta Jackowiak – Piotr Papis  

POGRZEBY: 
Bożena Szlezak – 48 lat  
Maria Złotek – 68 lat  
Antoni Kołodziejczyk – 68 lat  
Gertruda Woźnica – 85 lat 
Józef Pająk – 50 lat  

Co czeka nas w grudniu 

ROCZKI: 
Krzysztof Kamil Górniak 
Alan Sylwester Kudosz 
Natalia Tierientiew 
18 URODZINY: 
Artur Dyba 
Dawid Gąsior 
Agata Ostrzołek 
Martyna Zieja 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
15 rocznica 
Teresa Bogusław Copija 
Katarzyna i Marek Gibes 
Katarzyna i Rouchem El Gali 
25rocznica  
Anna i Roman Fijałkowscy 
Anna i Ireneusz Polak 

30 rocznica  
Danuta i Waldemar Brodowscy 
Bożena i Robert Musiał 
35 rocznica  
Dorota i Dariusz Pawłowscy 
Kazimiera i Tadeusz Skubis 
Barbara i Grzegorz Stryczek 
40 rocznica  
Barbara i Jan Szulik 
45 rocznica  
Marianna i Krzysztof Famulscy 
Hanna i Zygmunt Zarzykowscy 
50 rocznica 
Henryka i Mieczysław Gregorczyk 
Józefa i Tadeusz Pilch 
55 rocznica 
Jadwiga i Tadeusz Domurad 
Małgorzata i Marian Margielewicz  

22 listopada we wtorek  wspominaliśmy 
w Kościele powszechnym św. Cecylię pa-
tronkę muzyki liturgicznej, dlatego swoje 
święto patronalne przeży-
wał nasz chór „Lira”. O 
godz. 17.00 została odpra-
wiona w  jego intencji 
Msza św. a po niej chórzyści świętowali 
przy stole. 
23 listopada Seniorzy i zaproszeni goście 
bawili się podczas ostatkowej imprezy ta-
necznej. 

21 listopada wspominaliśmy św. Tarsy-
cjusza patrona ministrantów. Z tej okazji  
26 listopada  o godz. 17.00 została odpra-

wiona uroczysta Msza 
Święta, podczas której na-
stąpiło włączenie kandyda-
tów do służby liturgicznej. 

Po zakończonej liturgii ministranci wraz 
z rodzicami i księdzem opiekunem udali 
się do domu parafialnego na słodki po-
częstunek. . 

GRUPY 

ŚWIĘTUJĄ 



 SPES GRUDZIEŃ 2016 r.  

 

 4.12- II Niedziela Adwentu. Zbiórka na 
Fundusz Pomocy Kościołowi na Wscho-
dzie. 
 5.12 – poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy mieszkańców ul. Opol-
skiej 16 po Mszy św. wieczornej  
 6.12- wtorek. Poradnia Życia Rodzinne-
go czynna od godz. 16.00 w Domu Para-
fialnym. Katecheza dla rodziców dzieci 
klas II z SP nr 1 o godz. 18.oo. 
 7.12 – środa. Wspomnienie św. Ambro-
żego, biskupa i doktora Kościoła. Biblio-
teka parafialne czynna od godz. 17.00 w 
Domu Parafialnym. 
 8.12 – czwartek. Uroczystość Niepokala-
nego Poczęcia NMP. Msze św. o godz. 
6.30, 9.00  i 17.00. Msza św. w int. Dzieci 
Maryi o godz. 17.00. Adwentowy Dzień 
Skupienia dla Legionu Maryi o godz. 
12.oo. 
 9.12- piątek. Roraty dla młodzieży o 
godz. 17.oo. Do sprzątania kościoła zapra-
szamy mieszkańców ul. Opolskiej 16 po 
Mszy św. wieczornej. 
 10.12- sobota. Roraty dla dorosłych o 
godz. 8.00 
 11.12- III Niedziela Adwentu, zwana 
Niedzielą Radości (Gaudete) Kolekta na 
potrzeby parafii. 
 12.12- poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapraszamy mieszkańców 
ul. Opolskiej 18 po Mszy św. wieczornej.  
 13.12 – wtorek. Wspomnienie św. Łucji, 
dziewicy i męczennicy. Msza św. w int. 
czcicieli MB Fatimskiej o godz. 6.30. Ka-
techeza dla rodziców dzieci klasy II C z SP 
nr 19 o godz. 18.oo. 
 14.12 - środa. Wspomnienie św. Jana od 
Krzyża prezbitera i doktora Kościoła.  
 15.12 – czwartek. Katecheza dla rodzi-
ców dzieci klasy II  D z SP nr 19 o godz. 
18.oo. 
 16.12- piątek. Roraty dla młodzieży o 
godz. 17.oo. Do sprzątania kościoła zapra-
szamy mieszkańców ul. Opolskiej 18 po 
Mszy św. wieczornej.  
 17.12- sobota. Roraty dla dorosłych o 

godz. 8.00. Rozpoczynamy drugą część 
Adwentu – bezpośrednie przygotowanie 
do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. 
Odwiedziny chorych od godz. 9.00. Nau-
ka dla Rodziców i Rodziców chrzestnych 
o godz. 15.30 w Domu Parafialnym. 
 18.12- IV Niedziela Adwentu. Roczki o 
godz. 12.15. Kolekta przeznaczona na po-
trzeby remontowe parafii. 
 19.12- poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy mieszkańców Opol-
skiej 20 po Mszy św. wieczornej. 
 20.12 – wtorek. Katecheza dla rodziców 
dzieci klasy III A z SP nr 19 o godz. 18.oo. 
 21.12–środa. Biblioteka parafialna czyn-
na od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
 23.12- piątek. Roraty dla młodzieży o 
godz. 17.oo. Do sprzątania kościoła zapra-
szamy mieszkańców Opolskiej 20 po 
Mszy św. wieczornej. 
 24.12- sobota. Roraty dla dorosłych o 
godz. 8.00. Wigilia Bożego Narodzenia. O 
godz. 23.30 czuwanie przed Pasterką 
przygotowane przez Oazę. Msza św. Pa-
sterzy o godz. 24.oo. W czasie Pasterki 
kolekta przeznaczona na Fundusz Ochro-
ny Życia 
 25.12 – niedziela. Uroczystość Narodze-
nia Pańskiego. Kolekta świąteczna na po-
trzeby parafii. 
 26.12- poniedziałek. Święto św. Szcze-
pana, pierwszego męczennika. Kolekta 
przeznaczona na Wydział Teologiczny UŚ. 
Chrzty o godz. 12.15. Jubileusze małżeń-
skie o godz. 16.30. 
 27.12- wtorek. Święto św. Jana Aposto-
ła. Msza św. w int. Koła Gospodyń, eme-
rytów, rencistów i sprzątających kościół w 
grudniu o godz. 17.00. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy mieszkańców ul. Opol-
skiej 22 po Mszy św. wieczornej. 
 28.12- środa. Święto św. Młodzianków 
męczenników. Błogosławieństwo dzieci z 
okazji św. Młodzianków na Mszy św. o 
godz. 9.oo. 
 30.12- piątek. Święto św. Rodziny. O 
godz. 17.00 Msza św. za zmarłych w 30 

6 



  SPES 
 

                    GRUDZIEŃ 2016 r. 

 

 

Niedziela 4 grudnia 2016 r. 
1. ul. Wrocławska 31 
2. ul. Wrocławska 29 
Czwartek 8 grudnia 2016 r. 
1. ul. Wrocławska 27 
2. ul. Wrocławska 25 
Piątek 9 grudnia 2016 r. 
1. ul. Wrocławska 23 
2. ul. Wrocławska 21  
Sobota 10 grudnia 2016 r. 
1. ul. Wrocławska 19  
2. ul. Wrocławska 17  
Niedziela 11 grudnia 2016 r. 
1. ul. Wrocławska 15  
2. ul. Wrocławska 13  
Czwartek 15 grudnia 2016 r. 
1. ul. Wrocławska 11 
ul. Wrocławska 9 
Piątek 16 grudnia 2016 r. 
1. ul. Wrocławska 7  
2. ul. Wrocławska 5 
Sobota 17 grudnia 2016 r. 
1. ul. Wrocławska 3  
2. ul. Wrocławska 1  
Niedziela 18 grudnia 2016 r. 
1. ul. Poznańska 11  
2. ul. Poznańska 9 

Wtorek 27 grudnia 2016 r. 
1. ul. Poznańska 7  
2. ul. Poznańska 5  
Środa 28 grudnia 2016 r. 
1. ul. Poznańska 3  
2. ul. Poznańska 1  
Czwartek 29 grudnia 2016. 
1. ul. Poznańska 24, 22, 20, 18  
2. ul. Poznańska 16, 14, 12, 10  
Piątek 30 grudnia 2016 r. 
1. ul. Poznańska 8, 6, 4, 2  
2. ul. Poznańska 31, 29, 27, 25  
Poniedziałek 2 stycznia 2017 r. 
1. ul. Poznańska 23, 21, 19, 17  
2. ul. Poznańska 15, 13, 28, 26 
Wtorek 3 stycznia 2017 r. 
1. ul. Poznańska 96-30 
2. ul. Kondziołowiec 51a-8 
Środa 4 stycznia 2017 r. 
1. ul. Podmiejska 21-12 i ul. Lwowska 5-1 
2. ul. Gałczyńskiego (nieparzyste) 37-1 
Czwartek 5 stycznia 2017 r. 
1. ul. Gałczyńskiego (nieparzyste) 67-39 
2. ul. Gałczyńskiego (parzyste) 68-2 
Piątek 6 stycznia 2017 r. 
1. ul. Reymonta 69-55 i ul. Okopowa 11n-1 
2. ul. Okopowa 52-2 (parzyste) 

Odwiedziny duszpasterskie 

dzień i I rocznicę po śmierci. Do sprząta-
nia kościoła zapraszamy mieszkańców ul. 
Opolskiej 22 po Mszy św. wieczornej. 
 31.12- sobota. Nabożeństwo na zakoń-
czenie roku 2016 o godz. 16.30. Msza św. 
z rocznym sprawozdaniem o godz. 17.00. 
 1.01 -niedziela. Uroczystość Świętej Bo-
żej Rodzicielki Maryi. Światowy Dzień 
Modlitw o Pokój. Kolekta przeznaczona 
na WŚSD w Katowicach. 
 2.01- poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy mieszkańców ul. Opol-
skiej 24 po Mszy św. wieczornej. 
 4.01 – środa. Biblioteka parafialna czyn-
na od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
 5.01 – I czwartek miesiąca. O godz. 6.30 
Msza św. w int. powołań.. Do sprzątania 

kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkań-
ców ul. Opolskiej 24 po Mszy św. wieczor-
nej. 
 6.01- piątek. Uroczystość Objawienia 
Pańskiego. Misyjny Dzień Dziecka. Porzą-
dek Mszy św. jak w niedzielę. Msza św. w 
int. czcicieli NSPJ o godz. 7.30. Dziecięce 
Koło Misyjne będzie po każdej Mszy św. 
kolędowało i zbierało ofiarę, aby wesprzeć 
działalność naszych misjonarek. Kolekta 
przeznaczona jest na misje. 
 7.01- I sobota miesiąca. Nauka dla Ro-
dziców i Rodziców chrzestnych o godz. 
15.30 w Domu Parafialnym. 
 8.01- niedziela. Święto Chrztu Pańskie-
go. Chrzty o godz. 12.15. Kolekta przezna-
czona jest na potrzeby archidiecezji.  
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Sobota 7 stycznia 2017 r. 
1. ul. Długa 17d-2 
2. ul. Staffa 38-20, ul. Leśmiana 31-2 i ul. 
Staffa 14-1 
Niedziela 8 stycznia 2017 r. 
1. ul. Pochwacie 42-10 i ul. Polna od końca 
2. ul. ul. Asnyka od końca, ul. Kasprowicza 
od końca, ul. Lechonia od końca, ul. Wierzyń-
skiego od koń. i Św. Katarzyny od koń. 
Poniedziałek 9 stycznia 2017 r. 
1. ul. Strażacka 42-1 
2. ul. Przybosia od końca 
Wtorek 10 stycznia 2017 r. 
1. ul. Katowicka 14a i ul. Stodoły 14a-1 

2. ul. Równoległa 7-3 i ul. Pszczyńska 201-189 
Środa 11 stycznia 2017 r. 
1. ul. Pszczyńska 187-175 
2. ul. Pszczyńska 173-159 
Czwartek 12 stycznia 2017 r. 
1. ul. Pszczyńska 157-147 
2. ul. Pszczyńska 145-119 
Piątek 13 stycznia 2017 r. 
1. ul. Pszczyńska 117-77a 
2. ul. Pszczyńska 200-130 
Sobota 14 stycznia 2017 r. 
1. ul. Pszczyńska 126-76 
Niedziela 15 stycznia 2017 r. 
1. Kolęda Dodatkowa 

Odwiedziny duszpasterskie rozpoczynają się o godz. 15.00 

„Człowiek bez wiary jest jak podróżny bez celu, 

jak ktoś, kto walczy bez nadziei na zwycięstwo.” 

Legioniście panu Henrykowi Brylewskiemu oraz auk-

syliatorom Zofii Mrozik, Marzenie Stylok, Małgorzacie 

Mazur, Marii Dulembie, Mireli Ledwoń, Krystynie Ma-

zur, Marii Podeszwie, Barbarze Grund, Ludwikowi 

Sobik, Adamowi Sitko i Gerardowi Pakurze życzy-

my wiary, która nadaje sens ludzkiemu życiu i umac-

nia w walce o dobro. Męski Legion Maryi  

 

„Modlitwa winna ogarniać 

wszystko, co składa się na na-

sze życie.” 

Paniom Marii Naróg oraz Urszuli Szafrańskiej życzy-

my, by modlitwa była dla Nich źródłem siły i umoc-

nieniem w trudach dnia codziennego. Żeński Legion 

Maryi. 

 

„Jeśli chcesz mieć udział w Królestwie Chrystusa, 

musisz żyć biorąc z Niego przykład.” 

Panu Gerardowi Pakurze życzymy by Chrystus był 

dla Niego wzorem życia i drogowskazem w podąża-

niu drogą świętości. Chór „Lira”. 

„Bardzo zwyczajne i proste akty miłości oraz uczyn-

ki miłosierdzia sprawiają, że płomień Chrystusowe-

go światła może się wiecznie palić.” 

Paniom Reginie Roman, Leokadii Piotrowskiej, Ur-

szuli Szafrańskiej i Krystynie Mazur życzymy, by swo-

im postępowaniem podtrzymywały Chrystusowe 

światło w świecie. Seniorzy  

 

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

Niego znaczy być dla innych.” 

Ks. Andrzejowi Sacherowi ży-

czymy, by świadomość bycia 

wybranym przez Pana mobilizo-

wała Go do czynienia ze swojego życia daru dla 

innych. Duszpasterze, Parafianie i Redakcja. 

 

„Kto zna innych ludzi jest mądry, ale ten, komu uda 

się poznać samego siebie, jest bez wątpienia naj-

mądrzejszy” 

Magdzie Wąsik życzymy, by w drodze poznawania 

siebie towarzyszyła Jej miłość Jezusa, który pozwa-

la znieść słabości i dobrze wykorzystać talenty. Oa-

za z ks. Stefanem. 

Serdeczności 

Roraty— poniedziałek, wtorek o godz. 17.00.  
  środa, czwartek, piątek 6.30 
Roraty dla młodzieży—piątek o godz. 17.00 
Roraty dla dorosłych—sobota o godz. 8.00 
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II NIEDZIELA ADWENTU 4.12  
7.30 – Za + Władysława Ługowy – w 8 r. śm., 
rodz. i teściów oraz ++ dziadków z obu stron.  
9.30 – Za + męża Pawła Filip, rodziców z obu 
stron Czesławę, Alojzego, Katarzynę, Włady-
sława, dziadków z obu stron, Zygmunta i ro-
dziców chrzestnych. 
9.30 – Za + Mirosława Jóźwiak, Irenę 
Ostrzołek – w r. śm., męża Jana, Stanisława 
Jóźwiak, żonę Irenę oraz Kazimierza Gruca.  
11.00 – W int. Górników i ich rodzin.  
12.15 – Za ++ Dorotę Skowron, Wiktorię i Jó-
zefa Skowron, Henryka Sztajnowskiego oraz 
++ z rodziny Sztajnowskich, Wiśniewskich, 
Skowronów i Jędrusików.  
16.30 – Za ++ Emilię Matera – w r. śm., mę-
ża Alojzego, Krystynę i Jana Brzoza oraz ++ z 
rodziny Brzoza, Gajdzik, Matera, Lichtański, 
Jesionek, Wala.  
19.30 – Za ++ rodziców Tadeusza i Hildegar-
dę Langer, dziadków Jana i Łucję Langer, 
Marię i Piotra Oczadły, Józefa Kanię oraz He-
lenę i Stanisława Rogowskich.  
PONIEDZIAŁEK 5.12  
6.30 – Za + męża Huberta Lewandowskiego, 
jego rodziców Cecylię i Jerzego, rodziców Ire-
nę i Józefa Rutkowskich. 
6.30 – Za + Janinę Wróbel – od sąsiadów z 
ul. Wrocławskiej 3  
17.00 – Do O. B. w int. członkiń z Róży Apo-
lonii Mazur. 
WTOREK 6.12  
6.30 – Za ++ członkinie z Róży Franciszki 
Iwanickiej.  
17.00 – Za + Elżbietę Blazewicz.  
17.00 – Za ++ Stefana Matloch, żonę Martę, 
synową Helenę, zięcia Jana, rodziców, ro-
dzeństwo z obu stron oraz ++ z pokrewień-
stwa Matloch, Goik, Gajda. 
ŚRODA – Wspomnienie św. Ambrożego 7.12  
6.30 – Za + Ryszarda Maksymowicz – od To-
masza i Agnieszki Mosz z córką.  
6.30 – Za + Ryszarda Maksymowicz – od Da-
nuty i Mieczysława Mosz z rodziną z Kęt. 
17.00 – Do O. B., z podz. za otrz. łas., z proś-
bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdro-
wie w int. Tadeusza z okazji 55 r. ur.  
CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKA-

LANEGO POCZĘCIA NMP 8.12  
6.30 – Za + Henryka Figołuszka – od żony i 
syna Doriana. 
9.00 – Za ++ rodziców Rudolfa i Reginę Mi-
chalczyk, brata Engelberta, żonę Adelajdę, 
dziadków Alojzego i Anastazję Michalczyk, 
Józefa i Franciszkę Kabut, ++ z rodzin Kabut, 
Górka, Rduch, Kantor, Kawecki i Ignacy, ++ 
teściów Józefa i Różę Jania, brata Kazimie-
rza, jego żonę Urszulę, bratanka Tomasza 
oraz d. w cz. cierp.  
17.00 – W int. Dzieci Maryi.  
PIĄTEK 9.12  
6.30 – Za + Jadwigę Orłowską – w 12 r. śm. 
oraz ++ rodziców z obu stron.  
6.30 – Za ++ Tadeusza Domańskiego, żonę 
Stefanię, rodz. z obu stron, rodzeństwo, Regi-
nę i Pawła Mołdrzyk i Leona Rakowskiego.  
17.00 – Za + Józefa Cudzich – w 8 r. śm., ro-
dziców, teściów, siostrę Marię, braci Karola i 
Jerzego oraz ++ z pokrewieństwa.  
SOBOTA 10.12  
8.00 – Za + Józefa Muszyńskiego.  
8.00 – Za + Martę Godziek. 
13.00 – Do O. B., z podz. za otrz. łas., z proś-
ba o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdro-
wie w int. Romana Sitko z okazji 85 r. ur. 
oraz błogosławieństwo dla całej rodziny. 
17.00 – Za ++ Ernę Grzonka, męża Feliksa, 
syna Daniela, dziadków z obu stron, Henryka 
Śmietana, + Sandrę, Agnieszkę Mrowiec, Eu-
geniusza Mstowskiego, żonę Janinę oraz ++ z 
rodziny i d. w cz. cierp.  
III NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE 
11.12  
7.30 – Za + Antoniego Jarczok – w 9 r. śm.. 
9.30 – Za + Leszka Grzelak – w 1 r. śm., ojca 
Mariana oraz ++ teściów.  
11.00 – Za ++ Gertrudę Winkler, męża Wik-
tora, córkę Bronisławę, męża Józefa, Annę i 
Antoniego Wzientek, ++ rodziców oraz Beni-
cjusza Pojda i ++ z pokrewieństwa. 
12.15–Za ++ rodz. Praksedę Kuczyńską i Wa-
cława Kuczyńskiego oraz Tadeusza Sokala.  
16.30 – Za ++ Ludwikę Niziołek – w kolejną 
rocznice śmierci, męża Jana, Genowefę Ni-
ziołek, Jana Sadło, żonę Sabinę, synową Ur-
szulę oraz ++ z pokrewieństwa.  
19.30 – Za + Tadeusza Smolenia – od Ry-
szarda Czubernat oraz Moniki i Jana Staszi-
czek.  

9 
INTENCJE MSZALNE 
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PONIEDZIAŁEK 12.12  
6.30 – Za + Izydora Urbańczyk, Marię i Ad-
olfa Musioł, ++ Pawła i Martę Marcisz, Bogu-
miła Płocha, Ludwika Ostrzołka oraz ++ z 
pokrewieństwa i d. w cz. cierp. 
6.30 – Za ++ Pawła i Martę Marcisz, córkę 
Marię, Franciszka i Marię Biernat oraz + Ro-
mana Cholewik i ++ z pokrewieństwa. 
17.00 – Do O. B., z podz. za otrz. łas., z proś-
bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdro-
wie w int. Tadeusza, Stanisławy, Bogusława i 
Grzegorza Sawczuk oraz Karoliny Olczak. 
WTOREK – Wspomnienie św. Łucji 13.12  
6.30 – W int. czcicieli MB Fatimskiej.  
6.30 – Za ++ Annę i Pawła Kałuża, ich rodzi-
ców i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę Dudzik, 
córkę Leokadię, syna Alfreda i synową Marię.  
17.00 – Za ++ Martę i Leona Mazur, syna 
Romana oraz ++ Martę i Józefa Poloczek.  
ŚRODA – Wsp. św. Jana od Krzyża 14.12 
6.30 – Za ++ rodz. Jana i Annę Skiba, br. Ja-
na, Zygmunta i Edwarda oraz d. w cz. cierp. 
17.00 – Za + męża Leszka Rakowskiego – w 
25 r. śm., rodziców Genowefę i Tadeusza, 
siostrę Krystynę, brata Wiesława, bratową 
Halinę, ++ z pokrewieństwa, ++ z rodzin Ko-
walskich, Fijałkowskich, Marciniak, Golec, 
Ruteckich, Olma, Arcikiewicz, Abramczyk, 
Irenę Podsiadło i d. w cz. cierp. 
17.00 Za + Eugeniusza Mstowskiego – w 5 r. 
śm., matkę Teresę i brata Tadeusza.  
CZWARTEK 15.12  
6.30 – Za + Zofię Borkowską, ++ rodziców, 
teściów oraz ++ z rodziny. 
17.00 – Za + Marię Schroeder – w 12 r. śm., 
++ rodziców, brata Antoniego, Ernę Schroe-
der w r. śm., męża Eryka, syna Karola, za + 
Krystynę Walczak – w 2 r. śm., męża Jana, 
syna Zdzisława.  
17.00 – Za + Tomasza Kaczmarczyk, ++ z ro-
dziny Terlichów i Kaczmarczyk.  
PIĄTEK 16.12  
6.30 – Za + Erwina Papierok – w 1 r. śm., żo-
nę Wandę, rodziców, teściów.  
6.30 – Za + Reginę Woźniak – od sąsiadów z 
ul. Wrocławskiej 29. 
17.00 – Za ++ Brunona Guzy, Apolonię Gu-
zy, Zygmunta i Zofię Polnik, Ryszarda Pol-
nik, Annę Job oraz ++ z pokrewieństwa Gaj-
da, Guzy, Polnik, Grabarczyk.  
SOBOTA 17.12  

8.00 – Za + Eugeniusza Mstowskiego, żonę 
Janinę, zięcia Daniela, Ernę i Feliksa Grzon-
ka, Henryka Śmietana oraz ++ z rodzin Mro-
wiec, Jaros, + Jana, dziadków z obu stron.  
8.00 – Za + Anastazję Śmietana – w r. śm., 
męża Wincentego, ++ rodziców i rodzeństwo 
oraz ++ z pokrewieństwa Śmietana, Mazur. 
17.00 – za ++ rodziców Józefa i Helenę Odu-
lińskich – w kolejną r. śm. oraz ++ z rodziny. 
IV NIEDZIELA ADWENTU 18.12  
7.30 – Za + Arnolda Reichman – w 2 r. śm..  
9.30 – Za + Józefa Kania, żonę Józefinę i sy-
na Jana.  
11.00 – Do O. B., z podz. za otrz. łas., z proś-
bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdro-
wie w int. Joanny Skomra – z okazji 40 r. ur.  
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI. 
16.30 – Za + Macieja Ludkiewicz.  
19.30 – Za ++ Leona i Genowefę Wielgat.  
PONIEDZIAŁEK 19.12  
6.30 – Za + Sylwestra i Anielę Gajda, 3 dzie-
ci, rodziców z obu stron, Jana Sitek, Euge-
niusza i Marię Wowra, Alfreda Krypczyk oraz 
++ z pokrewieństwa.  
17.00 – Do O. B., z podz. za otrz. łas., z proś-
bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdro-
wie w int. Agaty z okazji urodzin.  
17.00 – Do O. B. w int. mieszkańców z ul. Po-
znańskiej 2 – 8. 
WTOREK 20.12  
6.30 – Za + Alberta Grabarczyka, córkę Jo-
annę, zięcia Antoniego oraz ++ z pokr.  
17.00 – Za ++ Bogumiłę Rutkowską, męża 
Władysława oraz ++ z pokrewieństwa. 
17.00 – Za ++ Martę i Ludwika Balzam, syna 
Tadeusza, wnuków Krystiana i Zbigniewa 
oraz ++ z pokrewieństwa i d. w cz. cierp.  
ŚRODA 21.12  
6.30 – Za ++ Agnieszkę i Rudolfa Pielesz, 
Edwarda, Hildegardę i Romana Rychel, Er-
wina Wita oraz ++ dziadków.  
17.00 – Do O. B., za wstawiennictwem Św. 
Franciszka, w int. sióstr i braci III Zakonu 
Franciszkańskiego naszej parafii oraz opie-
kuna Ks. Dariusza. 
17.00 – Za + Józefa Oślizło – w r. śm.. 
CZWARTEK 22.12  
6.30 – Za ++ Jana Hojka, syna Czesława, 
Alojzego i Agnieszkę Szczypka, syna Fran-
ciszka, Zofię Hojka, męża Augustyna, syna 
Józefa oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron. 
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17.00 – Za + Antoninę Oleksy. 
17.00 – Za + męża Leona Gajda, syna Bole-
sława  
17.00 – Za + Zofię Marciniak – w 7 r. śm. – 
od syna Roberta z rodziną.  
PIĄTEK 23.12  
6.30 – Za ++ Franciszka Podeszwa, żonę 
Martę, syna Franciszka, zięciów Jana i Zbi-
gniewa oraz ++ rodzeństwo z obu stron.  
6.30 – Za ++ Jadwigę i Kazimierza Remian, 
córkę Annę, syna Stanisława.  
17.00 – Do O. B., MB Fatimskiej i Aniołów 
Stróżów z podz. za dar życia, z prośbą o bło-
gosławieństwo Boże, dary Ducha św. i zdro-
wie dla Hiacynty z okazji 10 r. ur., Doroty z 
okazji 5 urodzin oraz Jakuba z okazji 16 r. ur. 
SOBOTA – WIGILIA BOŻEGO NARODZE-
NIA 24.12  
8.00 –Za ++ rodziców Emmę i Wiktora Faj-
kis, ich rodziców i rodzeństwo oraz ++ z ro-
dzin Fajkis, Szulik, Wala.  
8.00 – Za + Jana Lazar, ++ rodziców, te-
ściów, brata i szwagrów oraz d. w cz. cierp.  
8.00 – Za ++ Alfonsa i Albinę Wowra, Aloj-
za, Czesława i Grażynę Zgrzędek, Jerzego 
Idzikowskiego oraz ++ z pokrewieństwa.  
24.00 – W INT. PARAFIAN.  
NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ NARODZE-
NIA PAŃSKIEGO  25.12  
7.30 – Za + męża Eugeniusza Bednarz – w 8 
r. śm. i wnuczkę Dianę.  
9.30 – Za ++ rodziców Helenę i Macieja My-
jak, Helenę i Stanisława Madura, Jadwigę i 
Bolesława Myjak, Rozalię i Franciszka Ma-
ster, synów Władysława i Andrzeja, ++ Kry-
stynę i Jana Adamczyk, synów Bronisława, 
Edwarda, Aleksandra i synową Leokadię.  
11.00 – W INT. PARAFIAN.  
12.15 – Do O. B., z podz. za otrz. łas., z proś-
bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdro-
wie w int. Romana z okazji 80 r. ur.  
16.30 – Za + Henryka Wierzgoń, żonę Kune-
gundę, rodziców Wiktorię i Jana, siostry, 
braci oraz ++ z pokrewieństwa. 
19.30 – Za żywych i zmarłych legionistów Le-
gionu Męskiego i opiekuna Ks. Dariusza.  
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPA-
NA – pierwszego męczennika 26.12  
7.30 – Za + Józefa Musioł – w 1 r. śm.. 
9.30 – Za ++ Annę i Rafała Sitek, rodziców, 
Irenę Sitek oraz ++ z pokrewieństwa Sitek, 

Kocur, Barchański.  
11.00 – Do O. B., z podz. za otrz. łas., z proś-
bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdro-
wie w int. Stefanii z okazji 85 r. ur.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE. 
19.30 – Za + Jerzego Mitko, dziadków Teo-
dora i Elżbietę Płonka, Bronisława i Marię 
Mitko, Alfreda i Anielę Płonka, syna Michała, 
Konrada i Różę Grygier, syna Kazimierza 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. JANA, Apostoła i 
Ewangelisty 27.12  
6.30 – Za + Franciszka Brylewskiego. 
6.30 – Za + Alfreda Adamek – w r. śm., żonę 
Krystynę, + siostrę Helenę, rodz. z obu stron.  
17.00 – Do O. B., w int. KGW, emerytów i 
rencistów oraz sprzątających kościół w mie-
siącu grudniu.  
ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW 
28.12  
6.30 – Za ++ Józefa i Krystynę Witczaków, 
++ rodziców z obu stron, rodzeństwo i d. w 
cz. cierp.  
6.30 – Za + Bronisława Bielich – w rocznice 
śmierci, Franciszkę Marek – w r. śm. i + mę-
ża Augustyna.  
9.00 — W int. dzieci naszej parafii. 
17.00 – Za + Zofię Pomykała – w 3 r. śm..  
CZWARTEK 29.12  
6.30 – Za + Ryszarda Libera – w 1 r. śm., ++ 
rodziców Helenę i Stanisława Libera oraz 
brata Stanisława, ++ rodziców Annę i Adama 
Rogowskich i siostrzeńca Andrzeja Kaczor.  
6.30 – Za + Zdzisława Maj – od sąsiadów z 
ul. Lwowskiej.  
17.00 – Za + Ludwika Cofalik – w r. śm., żo-
nę Genowefę, syna Bolesława, zięcia Pawła. 
PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. RODZINY JEZUSA, 
MARYI I JÓZEFA 30.12  
6.30 – Za + Agnieszkę Górniak – w 8 r. śm., 
siostrę Teresę i Marię z mężem Brunonem, 
brata Jana z żoną Anną, rodziców, za + Ry-
szarda Lęża, syna Mirosława, Franciszkę 
Olma z mężami, Rozalię Rusin, + Józefa Gór-
niak i d. w cz. cierp.  
6.30 – Za ++ Irenę i Józefa Rutkowskich, 
męża Huberta Lewandowskiego oraz ++ z 
pokrewieństwa i d. w cz. cierp.  
17.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzien i 1 
rok po śmierci.  
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SOBOTA 31.12  
8.00 – Za + Sylwestra Lasko, rodziców Jani-
nę i Stanisława Sowa, teściów Franciszkę i 
Karola Lasko, szwagra Jacka, bratową Mał-
gorzatę.  
17.00 – W INT. PARAFIAN 
17.00 – Do O. B., z podz. za otrz. łas., z proś-
ba o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdro-
wie w int. Kazimiery i Tadeusza z okazji  
35 rocznicy ślubu. 
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ 
RODZICIELI MARYI 1.01   
7.30 – Za ++ Łucję i Karola Wojak, ich rodz. 
i rodzeństwo, zięciów Stanisława i Józefa. 
9.30 – Za + Józefa Guzy – w r. śm.. 
11.00 – Do O. B., z podz. za otrz. łas., z proś-
bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdro-
wie w int. małżonków Anny i Czesława z oka-
zji 40 rocznicy ślubu.  
12.15 – W INT. PARAFIAN.  
16.30 – Za + Mieczysława Brodzik. 
19.30 – Za + Henryka Figołuszka – od syna 
Donata z rodziną.  
PONIEDZIAŁEK 2.01   
6.30 – Za + Henryka Figołuszka – od rodziny 
Kołder. 
6.30 – Za + Antoniego Kołodziejczyk – od 
rodziny Cyganik z Przegini Duchownej.  
17.00 – Do O. B., z podz. za otrz. łas., z proś-
bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdro-
wie i dary Ducha św. w int. Magdaleny Suro-
wieckiej z okazji 18 r. ur. – od prababci i cioci 
Danusi.  
WTOREK 3.01  
6.30 – Za + Henryka Figołuszka – od Bożeny 
Lęcznar. 
6.30 – Za + Teresę Mrowiec – od Jadwigi i 
Błażeja Bednarek z Michalczowej. 
17.00 – Za + Pawła Filip – w 1 r. śm., rodzi-
ców z obu stron.  
ŚRODA 4.01   
6.30 – Za + Zdzisława Maj – od sąsiadów z 
ul. Wrocławskiej nr 3.  
6.30 – Za + Henryka Figołuszkę – od rodziny 
Machowskich.  
17.00 – Za + Janinę Matyjasik.  
CZWARTEK 5.01  
6.30 – W int. powołań.  
6.30 – Za + Hildegardę Adamczyk, Francisz-
kę Biernat, Agnieszkę Smołka, Amalię Bron-
ny oraz Ks. Józefa Szulika, ++ księży, którzy 

pracowali w naszej parafii. 
17.00 – Za ++ Józefa i Adelajdę Goik, syna 
Włodzimierza, córkę Edytę oraz Jadwigę i 
Ludwika Gajda.  
PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA 
PAŃSKIEGO 6.01  
7.30 – W int. czcicieli NSPJ. 
9.30 – Za + Henryka Smuga, żonę Teresę, 
rodziców z obu stron, Henryka Sosna, ++ 
dziadków oraz ++ z pokrewieństwa.  
11.00 – Do O. B., z podz. za otrz. łas., z proś-
ba o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdro-
wie w int. Zbigniewy z okazji 80 r. ur.  
12.15 – Do O. B. z podziękowaniem za pierw-
szy rok życia Marty, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę, zdrowie i potrzebne ła-
ski na dalsze lata życia. 
16.30 – Za + Zbigniewa Sternal – od sąsia-
dów z ul. Opolskiej 12.  
19.30 – Do O. B., z podz. za otrz. łas., z proś-
bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdro-
wie w int. mamy.  
SOBOTA 7.01  
8.00 – Za ++ rodziców Franciszka i Zofię 
Stencel, Agnieszkę i Konrada Wala, rodzeń-
stwo oraz ++ z pokrewieństwa.  
8.00 – Za + Stefanię i Franciszka Dudek.  
12.30 – Ślub.  
17.00 – Za + Krzysztofa Linde, ++ z rodziny 
Linde i Prusinowskich.  
NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIE-
GO 6.01  
7.30 – Za ++ Marię i Józefa Chmielewskich – 
w kolejną r. śm.. 
9.30 – Za + Monikę Holesz – w 7 rocznice 
śmierci, męża Ryszarda, syna Jana, jego syna 
Jarosława, rodziców z obu stron, Łucję, An-
toniego i Aleksandra Trzonkowskiego, Leona 
i Annę Sitek oraz d. w cz. cierp.  
11.00 – Do O. B. z podz. za otrz. łas., z prośba 
o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w int. Tadeusza z okazji 70 r. ur.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA. 
16.30 – Do O. B., z podz. za otrz. łas., z proś-
ba o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdro-
wie w int. Dariusza z okazji kolejnej r. ur.  
19.30 – Za ++ Gerarda Zdrzałek – w rocznice 
śmierci, rodziców Jerzego i Agnieszkę, dziad-
ków z obu stron, Różę Zdrzałek, Alberta 
Śmietana oraz Józefa i Marię Bachlaj, ++ z 
pokrewieństwa Zdrzałek, Czylok. 
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 Zanim przejdę do bezpośredniego 
tematu naszego rozważania o modlitwach 
eucharystycznych w Mszy z udziałem 
dzieci. Chciałbym uporządkować kilka 
wiadomości o modlitwach eucharystycz-
nych. A więc co to jest? 
Modlitwa eucharystyczna (łac. Prex eu-
charistica) to główna część Eucharystii. 
Wraz z Obrzędami Komunii tworzy całość 
Liturgii Eucharystycznej - punktu kulmi-
nacyjnego Mszy Świętej. Poprzedza ją 
przygotowanie Ołtarza  oraz przyniesienie 
chleba i wina, które w czasie właśnie tej 
modlitwy staną się sakramentalnymi zna-
kami śmierci i zmartwychwstania Zbawi-
ciela poprzez uobecnienie się w tych po-
staciach Ciała i Krwi Chrystusa. 
Obecnie w Mszale Rzymskim w wydaniu 
dla diecezji polskich znajduje się w sumie 
Dziesięć Modlitw Eucharystycznych. 
Cztery pierwsze to  zasadnicze warianty 

występujące w wydaniu typicznym Msza-
łu Rzymskiego czyli wydaniu łacińskim 
Stolicy Apostolskiej. Są to:  
Pierwsza Modlitwa Eucharystyczna zwa-
na Kanonem rzymskim. Jest  najstarszą 
zachowaną formą tej modlitwy w Kościele 
Katolickim. Powstała w IV-VI wieku i roz-
wijana na przestrzeni stuleci. Jej użycie 
jest zalecane w uroczystości i święta. 
Druga Modlitwa Eucharystyczna, która 
została stworzona po Soborze Watykań-
skim II i była inspirowana anaforą Hipo-
lita z III wieku. 
Trzecia Modlitwa Eucharystyczna jest no-
wą modlitwą, została stworzona po sobo-
rze i czerpie z modlitw liturgicznych i 
pism Ojców Kościoła. 
Czwarta Modlitwa Eucharystyczna jest 
wzorowana w dużej mierze na aleksan-
dryjskiej anaforze św. Bazylego Wielkiego 

oraz na anaforze św. Jakuba. 
Poza wariantami z wydania typicznego w 
Mszale Rzymskim dla diecezji polskich 
znajdują się jeszcze: Piąta Modlitwa Eu-
charystyczna złożona z cztery wariantów 
o różnych tematach do wyboru, Dwie Mo-
dlitwy eucharystyczne o tajemnicy pojed-
nania i Trzy Modlitwy Eucharystyczne z 
udziałem dzieci, które głoszą swymi te-
matami, że Bóg jest naszym Ojcem, miłu-
je nas oraz, że każde dziecko jest powoła-
ne do wdzięczności wobec Boga. Jednak 
użycie tych ostatnich modlitw euchary-
stycznych jest ograniczone do Mszy dla 
dzieci.  
Czym więc różnią się te trzy ostatnie for-
my od reszty? Po pierwsze są one bardziej 
dostosowane pod względem językowym 
do mentalności dzieci. Po drugie uczest-
nictwo dzieci musi być czynne, a więc 
zwiększono w nich liczbę aklamacji. Jed-

nocześnie te Modlitwy 
eucharystyczne dalej 
zachowują charakter 
modlitwy Celebransa 
oraz umożliwią bar-
dziej czynne uczest-

nictwo dzieci w liturgii. Po trzecie modli-
twy te nie posiadają tekstów do koncele-
bry, ponieważ ze względu na psychologię 
dzieci odradza się koncelebrowanie Mszy 
dla dzieci.   
Podsumowując Modlitwy eucharystyczne 
przeznaczone do użytku na Mszach z 
udziałem dzieci mają ułatwić odbiór zba-
wiennych treści najmłodszym uczestni-
kom Ofiary Chrystusa, jednocześnie za-
wierając wszystkie konieczne elementy 
do godnego sprawowania Najświętszej 
Tajemnicy Eucharystii. Użycie tych tek-
stów jest ściśle regulowane przez przepisy 
znajdujące się w „Dyrektorium o Mszach 
z udziałem dzieci” wydanym przez Kon-
gregację Kultu Bożego l listopada 1973 
roku.  
Spójrzmy teraz na treści przekazywane w 
każdej z tych modlitw eucharystycznych. 

Msza z udziałem dzieci 
Patrycjusz Machalski 
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 Jezus brał dzieci na ręce i błogosławił, 
ukazując je jako wzór dla dorosłych (Mk 
10,13-16). Nie chodziło Mu jednak o to, by 
dorośli zdziecinnieli, ani też o to, że dzieci 
są wzorem moralnej niewinności dla do-
rosłych. Dziecko ufa bezgranicznie swoim 
rodzicom, wtula się w ich ramiona, by po-
czuć ciepło, bliskość i miłość. Przy rodzi-
cach czuje się bezpieczne i szczęśliwe. Ta-
ka sama relacja powinna towarzyszyć 
nam dorosłym w stosunku do naszego 
Boga, który jest naszym Ojcem i do nasze-
go Zbawiciela - Jezusa Chrystusa. W tym 
mamy się upodabniać do dzieci. Tym bar-
dziej, że od Chrztu św. jesteśmy dziećmi 
Bożymi. Nie tylko dziećmi ale i dziedzica-

mi. Św. Paweł w Liście do Rzymian pisze: 
„Albowiem wszyscy ci, których prowadzi 
Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzy-
maliście przecież ducha niewoli, by się 
znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymali-
ście ducha przybrania za synów, w którym 
możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam 
Duch wspiera swym świadectwem nasze-
go ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. 
Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzica-
mi: dziedzicami Boga, a współdziedzicami 
Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpi-
my po to, by też wspólnie mieć udział w 
chwale”. (Rz 8,14-17). To wyróżnienie i 
zaszczyt, który daje nam przez Chrystusa 
w Duchu Świętym sam Bóg, nasz najlep-

Pierwsza Modlitwa eucharystyczna w 
Mszy z udziałem dzieci jak już wspomnia-
łem szczególnie ukierunkowana jest na 
zagadnienie Bóg naszym Ojcem. Ukazuje 
ona Boga Stwórcę jako dobrego Tatę 
opiekującego się wszystkim, co stworzył. 
Cechuje się ona dodatkowymi aklamacja-
mi: " Tobie chwała na wieki" wypowiada-
nymi przez zgromadzenie w trakcie mo-
dlitwy kapłana w miejscu zwyczajnej pre-
facji. Druga z tych modlitw eucharystycz-
nych kładzie szczególny nacisk na ukaza-
nie Bożej miłości do nas. Kapłan zwraca 
się w niej słowami: "Wiemy, że bardzo 
nas kochasz, bo dla nas stworzyłeś wielki, 
piękny świat, i dałeś nam swojego Syna, 
Jezusa Chrystusa, aby nas prowadził do 
Ciebie. Boże, nasz Ojcze, Ty tak nas ko-
chasz, że jednoczysz nas z Jezusem...". 
Uświadamiają one w prosty sposób wiel-
ką i niezgłębioną miłość naszego Taty do 
całego stworzonego świata, a przede 
wszystkim do nas jako Jego najukochań-
szych dzieci. Natomiast  Trzecia Modli-
twa eucharystyczna w Mszy z udziałem 
dzieci ma ukierunkować zgromadzonych 
na drogę dziękowania Bogu za ogromne 
Jego łaski. Ma ona również charakter ka-

techizujący, poucza dzieci, aby już od tej 
pory za wszystko dziękowały swojemu Oj-
cu w niebie. Modlitwa ta również jako je-
dyna z tych trzech zawiera teksty własne 
na okres Narodzenia Pańskiego i okres 
Wielkanocny. Jednak należy wspomnieć 
również o tym, że każda z tych modlitw 
eucharystycznych (choć zawiera uprosz-
czone formy prefacji, epiklezy i anamnezy 
z dodatkowymi komentarzami mającymi 
na celu wzbudzić uwagę dzieci oraz pou-
czyć je, że na Ołtarzu dzieją się ważne 
"rzeczy" dla każdego człowieka) nie jest 
pozbawiona tekstów ogólnych dla modli-
twy eucharystycznej czyli aklamacji Sanc-
tus, formuły przeistoczenia i aklamacji po 
przeistoczeniu oraz zakończenia modli-
twy Wielką Doksologią. Po której nastę-
pują już zwyczajnie Obrzędy Komunii.  
Użycie przez Celebransa jednej z trzech 
modlitw eucharystycznych w Mszy z 
udziałem dzieci zawsze musi mieć podło-
że katechetycznego wychowywania dzieci. 
Modlitwy te mają ułatwić przeżycie naj-
większych i najświętszych tajemnic Ko-
ścioła czyli Eucharystii.● 
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szy Ojciec. Czy jesteśmy szczęśliwi i dum-
ni z tak wielkiej godności jaką posiada-
my? Pytanie trudne, domagające się indy-
widualnej odpowiedzi każdego ochrzczo-
nego. 
Pytanie staje się trudne już przez sam 
fakt traktowania Boga, Kościoła, którego 
głową jest Jezus Chrystus a my zjedno-
czeni w Nim stanowimy Jego mistyczne 
Ciało, w naszym pojmowaniu, myśleniu, 
decyzjach i czynach. Czasami nasze my-

ślenie, zachowanie – życie - przypomina 
rozkapryszone dziecko, które tupie nóż-
kami przed rodzicami, złości się na 
wszystkich, krzyczy lub siedzi obrażone w 
kącie, bo czegoś nie dostało. A nam się 
wydaje, że wszystko jest w porząd-
ku, że mamy do tego prawo, że 
wszystko nam się należy. 
Takie sytuacje – z życia ducho-
wego „dzieci Bożych” - można 
czasami analogicznie zoba-
czyć w czasie Mszy św., kiedy 
nawet jedno dziecko nieprzy-
gotowane do przeżycia Eucha-
rystii potrafi sterroryzować ca-
łą wspólnotę, uniemożliwiając ja-
kiekolwiek duchowe przeżycie 
świętych misteriów. Dziecko 
nie zawsze wie, gdzie się 
znajduje, jeżeli rodzice 
go do tego nie przygotu-
ją, nie wytłumaczą, że 
jest różnica między 
placem zabaw, super-
marketem, przedszkolem 
a kościołem. Może ktoś za-
rzucić, że takiemu „brzdącowi” nie da 
się jeszcze takich rzeczy wytłumaczyć. Być 
może przyznałbym rację, ale niestety ży-
cie daje inną odpowiedź. Dzieci na Mszy 

św. to sprawa powszechna. Są takie, które 
przeszkadzają, krzyczą, biegają, jedzą 
chrupki, bawią się beztrosko zabawkami i 
potrafią jeszcze wiele innych, dziwnych 
rzeczy robić, których w kościele czynić nie 
wypada. Są i takie dzieci, które całą Mszę 
św. potrafią wpatrzone w ołtarz przeklę-
czeć na kolanach ze złożonymi rękami. 
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że każde 
dziecko ma inny temperament, że każde 
trochę inaczej przechodzi etapy rozwoju 

psychicznego i ruchowego itp. Na to 
mamy niewielki wpływ. Jeżeli jednak 
wielu rodziców chce się pochwalić – 
najczęściej w czasie Duszpasterskich 
Odwiedzin Kolędowych – jak ich 
dziecko pięknie potrafi pomodlić się 

modlitwą „Ojcze nasz …” lub „Aniele Boży 
…”, bądź zaśpiewać kolędę, jestem prze-
konany, że także to samo dziecko zrozu-
mie, że do kościoła człowiek idzie się po-
modlić, że nie wolno przeszkadzać innym, 

że w kościele trzeba być cicho i zacho-
wywać się grzecznie bo tam mieszka 

Bóg. 
Drodzy rodzice nie bójcie się 
tłumaczyć dzieciom na pozór 
trudnych spraw. Nie bójcie się 
czasem trudnych, a czasem 
dziwnych pytań swoich po-
ciech. Uzbrójcie się w „świętą” 

cierpliwość, bo nasz Ojciec w 
niebie jest jeszcze cierpliwszy wo-
bec każdego z nas. A najtrudniej-

sze zadanie dla dorosłych – 
bądźcie przykładem dla 

swoich dzieci, bo sło-
wa pouczają a przy-
kład pociąga. 
Sami na nowo 
uświadommy sobie 

nasze „Boże dzie-
cięctwo”, które po-

zwoli nam zaufać Bogu, wtulić się 
w Jego ramiona i poczuć ciepło i ogrom 
Jego miłości. ● 

Dzieci w kościele 
ks. Stefan Wyleżałek 
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 Czas Adwentu... Czas oczekiwania... 
Radosne przygotowanie do przyjęcia bo-
żej Dzieciny... Radosne oczekiwanie na 
przyjęcie tego co daje Bóg... 
 Różne są drogi do zostania Rodzi-
cem. Można zostać Rodzicem przez 
„przypadek”. Można także świadomie za-
planować swoje rodzicielstwo. Można też 
planować, że będziemy mieć mnóstwo 
dzieci i może się to okazać tylko naszym 
planem... Planem niezgodnym w tym cza-
sie z Wolą Stwórcy… 
 Co wtedy zrobić??? Można się obra-

zić na Pana Boga i cały świat. Pielęgno-
wać w sobie złość, poczucie zawodu i stra-
ty. Stawać się coraz bardziej zgorzknia-
łym, zgubionym i smutnym... 
Można też wsłuchiwać się w Głos, który 
przychodzi w sposób nieoczekiwany, nie-
zgodny z naszą wolą i wyobrażeniem. Nie 
moja lecz Twoja Wola niech się stanie! 
 Nasza Przyjaciółka, która pragnie 
mieć męża i dzieci stała się duchowym ro-
dzicem dzieci naszych i naszych Przyja-
ciół. Jak nikt pamięta o wszystkich rocz-
nicach, wie dobrze jakie są ich pasje i za-

Zadaliśmy grupie dzieci pytanie dlaczego 
warto chodzić na Mszę świętą i co im 
utrudnia jej przeżywanie, co się nie podo-
ba, przeszkadza. Zachęcamy do przeczy-
tania wypowiedzi. 

 

Warto chodzić do Kościoła, bo można po-
głębiać swoją wiarę i żeby Pan Bóg prze-
baczył nam grzechy. Według mnie we 
Mszy św. jest fajne to, że na  początku 
śpiewa się piosenki i rozmawia z Księ-
dzem. 
Najbardziej nie lubię, gdy jest długie ka-
zanie,  wtedy Msza św. strasznie się prze-
dłuża. Oliwia 

 

Lubię chodzić na Mszę św. jak ksiądz za-
prasza nas przed ołtarz i opowiada histo-
rie. Oliwia 

 

Lubię chodzić do Kościoła bo uczę się no-
wych opowieści o Bogu i wiem jak Go 
uradować. 

Czasami czegoś nie rozumiem i chciała-
bym, żeby ksiądz wytłumaczył co to ozna-
cza. Maja 

 

Przyjmujemy Pana Jezusa, możemy się 
pomodlić, porozmawiać z Panem Bogiem, 
możemy podziękować za to co nam robił 
przez tydzień. 

Czasami trochę się nudzi. Janina 

Żeby  swoją wiarę. Żeby budować więź z 
Panem Bogiem. Żeby się pomodlić za 
zmarłych. 
Na Mszach św.  dziecięcych możemy się 
śmiać, rozmawiać, śpiewać piosenki. Mo-
żemy chodzić na Roraty. 

Trzeba przy spowiedzi się przyznać do te-
go, że się zgrzeszyło. Czasami trudno zro-
zumieć wolę Bożą. Co każdy symbol na 
Mszy św. znaczy np.: uniesienie rąk.  
     Oliwia 

 

Na Mszy św. podoba mi się, że można 
śpiewać pieśni, czytać czytania, kazania, 
które są czasami ciekawe. 

Na Mszy św. nie podoba mi się, że jest za 
mało ławek i czasami nie ma gdzie sie-
dzieć. Karolina 

 

Na Mszy św. podoba mi się kazanie i pie-
śni. 

Nie podoba mi się, że Msza św. czasami 
się przedłuża. Natalia 

 

W kościele podoba mi się, gdy przyjeż-
dżają misjonarze i odpowiadają ciekawe 
rzeczy lub gdy księża mają bezpośredni 
kontakt z wiernymi. 

Nie podoba mi się, że nie rozumiem nie-
których rzeczy. Alex 
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interesowania. Dba także o rozwój ducho-
wy naszych dzieci i jest na każdej mszy w 
intencjach naszych rodzin. Co Bóg jej 
przez to mówi? Jeszcze nie wiemy... 
 Nasza inna Przyjaciółka będąc oso-
bą samotną otwarła się na rodzicielstwo 
zastępcze. Dziś jest żoną i matką 
(adopcyjną i biologiczną).  
 Nasze plany też się nie pokrywały z 
Wolą Stwórcy. Pierwszy syn miał się uro-
dzić kilka lat wcześniej. Nie był to okres 
radosnego oczekiwania, tylko czas fru-
stracji i złości. Do czasu, kiedy na teście 
zakupionym w aptece pojawiły się wycze-
kiwane od lat czerwone i niebieskie paski. 
To był naprawdę radosny czas oczekiwa-
nia na przyjęcie Tego, którego daje Bóg.  
Nasz drugi syn rodził się w naszych ser-
cach zupełnie inaczej. Po czasie buntu i 

żałoby pojechaliśmy na rekolekcje mał-
żeńskie z konkretnym pytaniem do Pana 
Boga: Jak widzi naszą dalszą drogę mał-
żeńską w sytuacji kiedy pomimo naszych 
planów ze względów zdrowotnych nie 
możemy mieć kolejnego dziecka? Jako 
jedni z nielicznych przyjechaliśmy do 
Olsztyna pod Częstochową, nie po to by 
ratować nasz związek, tylko po to żeby 
szukać drogowskazu naszej dalszej drogi. 
W ostatnim dniu małżeństwo prowadzące 
rekolekcje dało świadectwo swojego ro-
dzicielstwa - rodzicielstwa adopcyjnego.    
Rozpoczął się kolejny czas adwentu w na-
szym życiu i jak zwykle były chwile piękne 
oraz czas buntu i walki z własną pychą. 
Dane nam było doświadczyć mądrości 
Ludzi pełniących służbę w Katolickim 
Ośrodku Adopcyjnym i Opiekuńczym w 
Opolu, którzy traktują adopcję jako rodzi-
cielstwo trudne. Rodzicielstwo obarczone 
stratą rodziców po nienarodzonym biolo-

gicznie dziecku i stratą dziecka znajdują-
cego się w sytuacji, gdzie nie jest możliwe 
bycie z rodzicami biologicznymi. Rodzi-
cielstwo to znane było od wieków i dzięki 
niemu przeżył między innymi Mojżesz 
oraz Jezus Chrystus usynowiony przez 
św. Józefa. Już teraz wiemy, że tak samo 
trudny ale i pełen nadziei był czas oczeki-
wania na naszych obu synów. Niezależny 
od naszych planów i wyobrażeń, Pan Bóg 
uczył nas, że wszystko co dobre i piękne 
pochodzi od niego. Uczy nas, że obaj nasi 
synowie nie są nasi, tylko Świata. My co-
dziennie uczymy się od naszych dzieci 
Miłości, a Oni... mamy nadzieję uczą się 
kochać siebie i Pana Boga. 
 Nasza miłość powinna być dojrza-
ła... Ma prawie osiemnaście lat i na pew-
no dwa dobre owoce - naszych synów. Po-

nad czterdzie-
ści lat przeży-
wamy co roku 
radosny czas 
oczekiwania na 
przyjście Pana. 

W jaki sposób go przyjmiemy? Czy tak jak 
nasze Przyjaciółki i nasza rodzina, czy 
może tak jak św. Józef... W cichości i po-
korze, bez zbędnego intelektualizowania i 
buntu. Tak po ludzku to wszystko wydaje 
się być trudne i skomplikowane. Buntuje-
my się i tupiemy nogami jak małe dzieci 
w sytuacjach, kiedy coś jest nie po nasze-
mu. Lękamy się o dzień jutrzejszy i czy 
damy radę w nowych sytuacjach.  
Czas adwentu, niezależnie czy w grudniu, 
czy w innej porze roku może być okresem 
radosnego oczekiwania i wsłuchiwania 
się w wolę Boga. Nasze doświadczenie 
wskazuje, że w byciu rodzicem nie za wie-
le zależy od nas. A Pan Bóg zaskakuje nas 
stale i daje możliwość permanentnego 
rozwoju w codziennej walce z naszą py-
chą. 
„Oto Ja ......... ........., niech Mi się stanie 
według twego słowa!” Łk 1,38. ●  
 

Oczekiwanie na dziecko... 
Świadectwo Rodziców  
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Osiołek przeczytał fragment ewangelii wg św. Mateusza 
(5,13-16) Chyba jednak trochę nieuważnie. Przeczytaj i 
Ty ten fragment i uzupełnij brakujące słowa. Następnie 
te same wyrazy wykreśl w odpowiadających im wier-
szach diagramu. Literki, które pozostaną, utworzą 
rozwiązanie. Przeczytaj je, a wytłumaczysz osioł-
kowi kiedy będzie pięknym lampionem, za którego 
światłem ludzie pójdą do Jezusa. Wyślij rozwiąza-
nie na adres krecikpolarny@gmail.com A nagrody 
za rozwiązanie poprzedniego numeru otrzymują 
Maksymilian Kołeczko i Wiktoria Wykner. Można 
je odebrać 11 grudnia na Mszy Św. o godz. 11.00 

No i jak tam! Gotowi na Adwent, na Ro-
raty, na przygotowywanie dróg dla Jezu-
sa i na rozświetlenie ciemności?! Nie!!! No chyba żartujecie?! Ja 
kocham Adwent, bo on przygotowuje na Boże Narodzenie, a to 
przecież takie święto osiołków. Dlaczego?  Wiadomo, że przy naro-
dzeniu Jezusa obecny był osiołek, a nie jakiś tam super rumak, czy 
wielgaśny, zgarbiony wielbłąd. Osioł był! Widocznie Jezus najbar-
dziej lubi osiołki... No, ale do rzeczy. Tak się przejąłem tym Ad-
wentem, że już na początku listopada zacząłem odkurzać mój lam-
pion. I co się okazało? Że ktoś mi go złośliwie zepsuł! Pewnie ktoś z 
tej zazdrosnej redakcji, ale ja się jeszcze odpłacę. Tak im poprze-
stawiam literki w tekstach, że za wypisywanie głupot ksiądz Pro-
boszcz ich zwolni i będę królował na wszystkich stronach, a nie tyl-
ko na tej jednej. Odechce im się psuć lampiony pobożnym osłom. 
Ale ja sobie i tak poradzę! Wymyśliłem, że sam będę lampionem. 
Tak! Bo przecież Pan Jezus mówi, że mamy świecić. No to będę 
świecił. Dlatego od tygodnia cały czas się naświetlam pod lampa-
mi. Ciężka praca. Zrobiłem sobie takie dwa stanowiska. Jedno ob-
ok telewizora, a drugie obok lodówki. Całymi dniami, bez chwili 
przerwy leżę na poduszce i się naświetlam. Oczywiście chcieli mnie 
oderwać od tej wyczerpującej służby. Mama chciała, żebym po-
sprzątał, Gloria przyszła z jakimś zadaniem z matematyki, żebym 
jej tłumaczył, tata marudził, że do sklepu iść trzeba po marchew-
kę... Wszyscy mieli do mnie pretensje, tak jakby nie widzieli, że 
wykonuję morderczy wysiłek przy tym naświetlaniu i że ktoś z ro-
dziny musi uratować honor i być przygotowanym do Adwentu. 
Zawsze mnie nie doceniają... Ale ja będę najpiękniejszym lampio-
nem i na pewno swoim 

światłem pokażę innym drogę do Jezusa... Co mó-
wicie? Nie słyszę... Że nie będę...? Ale dlaczego...? 
    Osiołek Ofiarka 

Dla dzieci 

1 G S D O Y Z L O Ą 

2 U T B R A A C I C 

3 P Z O S O Ą L I Ć 

4 J E U G K R Y O Ć 

5 D K O R O C E M B 

6 Ś W I R E C I Ł O 

7 W E I D Z I E L I 

8 C O Z J Y N C A Y 

1. Jesteście _ _ _ _ ziemi 

2. Jeśli sól _ _ _ _ _ _ swój smak 

3. Czymże ją _ _ _ _ _ _ _ 

4. Nie może się _ _ _ _ _ miasto położone na górze 

5. Nie zapala się też światła i nie stawia pod _ _ _ _ _ _ 

6. Ale na świeczniku, aby _ _ _ _ _ _ _ _ wszystkim 

7. Aby _ _ _ _ _ _ _ _ wasze dobre uczynki 

8. I chwalili _ _ _ _ waszego, który jest w niebie 
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