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 Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza 

wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie 

zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: "Ten czło-

wiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć".  Łk 14, 25 – 33 

 S ł o w a 
Pana Jezusa 
głoszące, że 
większa będzie 
radość w nie-

bie z jednego grzesznika, 
który się nawraca, niż z  
dziewięćdziesięciu dzie-
więciu sprawiedliwych, 
którzy nie potrzebują na-
wrócenia ,  powinny 
ośmielać tych, którzy boją się przystępo-
wać do sakramentu pokuty, uważając, że 
nie są tego godni. Ewangelia głosi, że Pan 

Jezus staje zawsze po stronie najsłab-
szych, choćby jednej bezbronnej owcy. 
Święty Paweł podaje słowa Pana Jezusa: 
większą radością jest dawać niż brać. Bóg 
stale się raduje, że daje—wypełnia pustkę 

w ludzkim sercu Swoją 
Obecnością. 

  «Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięć-

dziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją 

znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i są-

siadów i mówi im: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginę-

ła". Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesz-

nika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, 

którzy nie potrzebują nawrócenia.  Łk 15, 1 – 32 

 Kto chce wieżę, musi zastanowić 
się, ile to będzie kosztowało—żeby ją wy-
kończyć, nie tylko rozpocząć budowę, ale 
całkowicie wykoń-
czyć. Kto chce wojo-
wać, musi rozważyć, 
jakimi siłami zdoła 
pokonać wroga.  
Nie wystarczy uwie-
rzyć w Jezusa. Trzeba 
zdać sobie sprawę, czego Jezus ode mnie 
oczekuje. Podjąć wyznaczone mi zadanie 
do końca. Kto chce być prawdziwym 
chrześcijaninem, musi uświadomić sobie, 

jaki trud go czeka. Nie powinien się dzi-
wić, że będzie szedł trudną drogą, bo taką 
drogą szedł Jezus. Czy potrafię być na-

prawdę chrze-
ścijaninem? XXIII NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 8 września 2019 r.  

XXIV NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 15 września 2019 r.  
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 Dlaczego bogacz został tak surowo 
ukarany? Nie uczynił przecież biednemu 
Łazarzowi nic złego. Ani nie przegonił go 
spod swoich drzwi, ani nie miał nic prze-
ciwko temu, że Łazarz 
czekał na chleb, który 
spadał z jego stołu. Nie, 
bogacz nie był winien, że 
Łazarz dosłownie zszedł 
na psy. A może jednak? 
Bogacz widział nędzę Ła-
zarza. Godził się, że Łazarz 
głoduje i cierpi z powodu 
wrzodów pokrywających jego 
ciało. Sam zaś dzień w dzień 
świetnie się bawił i żył w do-
statku. Jego wina polegała 
właśnie na tym, że tuż za bra-
mą jego domostwa szerzyła się 
nędza, a on nie zrobił nic, żeby 

jej zaradzić, chociaż miał ku temu moż-
liwości. 
 Bogacz był winien nie dlatego, że 
rozmyślnie uczynił Łazarzowi coś złego. 

Jego wina polega na tym, 
że widząc, jak wielką 
cierpi nędzę, nie okazał 
mu odrobiny współczucia 
i nie wsparł według swo-
ich możliwości, żeby 
mógł żyć godnie, po ludz-

ku. Zdarza się, że nasi bliźni 
wegetują, podobnie jak Ła-
zarz, przed naszymi drzwiami. 
Czyż nie pytamy wtedy siebie: 
„Cóż mogę za to, że na świecie 
jest nędza i cierpienie?" A po-
winniśmy się raczej pytać: 
,,Co mogę zrobić, żeby nędzy i 
cierpienia było mniej?"  

  Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w 

mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I za-

wołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza".  Łk 16, 1-13  

 Tak wiele mówi się o tym, jacy je-
steśmy zapobiegliwi, zaradni—kiedy cho-
dzi o nasze sprawy mate-
rialne. Zupełnie jak wło-
darz z przypowieści. Nie 
jesteśmy jednak równie 
przezorni, kiedy chodzi o 
naszą duszę. Nie umie-
my znaleźć czasu na 
krótką modlitwę, spo-
wiedź, Komunię św. Tyle mamy 
zajęć. Zapobiegliwy włodarz za-
miast stu beczek oliwy oddał 
pięćdziesiąt, zamiast stu kor-
ców pszenicy—osiemdziesiąt. 

Jednakże duchowe wartości są niepo-
dzielne. Czy można oddać Bogu pół ser-

ca, czwartą część duszy, 
jedną setną swojego cza-
su? 

 Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w 

drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w 

zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto 

wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem6 nie okazaliście się wierni, 

kto wam da wasze?  Łk 16, 1-13 

XXVI NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 25 września 2016 r.  

XXV NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
18 września 2016 r.  
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Co czeka nas we wrześniu 

Sierpień w naszej parafii 

CHRZTY:  
Helena Maria Barchańska  
Tymoteusz Maj  
Mikołaj Kamil Gondek  
Tymon Antoni Gondek  
 
POGRZEBY: 
Kazimierz Gnaś 
Sylwia Macidłowska  
Joachim Mańka  
Teodor Sikora 
Aniela Sobik 
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Łukasz Godziek – Karolina Woźniak 
Kamil Pawlaczyk – Justyna Pogoda 

ŚLUBY: 
Fabian Lechowicz – Patrycja Krasińska  
Adrian Nalbach – Iwona Domagała  
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
5 rocznica ślubu 
Magdalena i Adam Wyrębelscy  
Magdalena i Damian Stawiccy  
25 rocznica ślubu 
Gabriela i Tadeusz Kąsek  
30 rocznica ślubu 
Renata i Piotr Zarembik  
45 rocznica ślubu 
Teresa i Witold Bąk  
50 rocznica ślubu  
Małgorzata i Bernard Jagieła  

 1.09 – XXII Niedziela Zwykła. O godz. 
14.00 w Katedrze -Dzień Wspólnoty Ru-
chu Światło- Życie. Kolekta na potrzeby 
archidiecezji. 
 2.09 - poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. Wro-
cławskiej 5 po Mszy św. wieczornej.  
 3.09 – wtorek. Wspomnienie św. Grze-
gorza Wielkiego, papieża i doktora Ko-
ścioła. 
 4.09– środa. Biblioteka parafialna czyn-
na od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.  
 5.09 – I czwartek miesiąca. Msza św. w 
intencji powołań o godz. 6.30. Do sprzą-
tania kościoła zapraszamy parafian z ul. 
Wrocławskiej 5 po Mszy św. wieczornej. 
 6.09 – I piątek miesiąca. Msza św. w in-
tencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Nauki 

przedślubne o godz. 16.30 w Domu Para-
fialnym. Msza św. dla młodzieży o godz. 
19.00.  
 7.09 - I sobota miesiąca. Nabożeństwo 
wynagradzające NMP o godz. 7.00. Nauki 
przedślubne o godz. 16.30 w Domu Para-
fialnym. 
 8.09 - XXIII Niedziela Zwykła. Piel-
grzymka do Sanktuarium NMP w Pszo-
wie. Poświęcenie tornistrów na Mszy św. 
o godz. 11.00. Dzień Skupienia dla narze-
czonych o godz. 15.30 w Domu Parafial-
nym. Kolekta na potrzeby parafii. 
 10.09 - poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. ul. Wro-
cławskiej 7 po Mszy św. wieczornej.  
 12.09 – czwartek. Uroczystość NMP 
Piekarskiej, głównej patronki archidiece-



 SPES WRZESIEŃ 2019 r.  

 

6 

zji.  
 13.09 – piątek. Wspomnienie św. Jana 
Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła. 
Nabożeństwo fatimskie o godz. 17.oo. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy parafian 
z ul. Wrocławskiej 7 po Mszy św. wieczor-
nej. 
 14.09 - sobota. Święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Odwiedziny chorych od 
godz. 9.00.  
 15.09 - XXIV Niedziela Zwykła. Świato-
wy Dzień Środków Społecznego Przekazu. 
Pielgrzymka Dzieci Maryi do Katedry. 
Kolekta na Wydział Teologiczny UŚ 
 16.09 - poniedziałek. Wspomnienie św. 
męczenników Korneliusza, papieża i Cy-
priana, biskupa. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 9 
po Mszy św. wieczornej.  
 18.09 – środa. Święto św. Stanisława 
Kostki, zakonnika patrona Polski i mło-
dzieży. Kwartalny dzień modlitw za dzie-
ci, młodzież i wychowawców. Biblioteka 
parafialna czynna od godz. 17.00 w Domu 
Parafialnym. 
 20.09 - piątek. Wspomnienie św. mę-
czenników Andrzeja Kim Taegon prezbi-
tera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy. 
Kwartalny dzień modlitw za dzieci, mło-
dzież i wychowawców. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. Wro-
cławskiej 9 po Mszy św. wieczornej.  
 21.09 – sobota. Święto św. Mateusza, 
Apostoła i Ewangelisty. Kwartalny dzień 
modlitw za dzieci, młodzież i wychowaw-
ców. Nauka dla rodziców i rodziców 
chrzestnych o godz. 16.30 w Domu Para-
fialnym. Archidiecezjalne Święto Bierz-
mowanych w Katedrze. 
 22.09 - XXV Niedziela Zwykła. Chrzty o 
godz. 12.15. Kolekta na potrzeby remon-
towe parafii. 
 23.09 - poniedziałek. Wspomnienie św. 
Pio z Pietrelciny, prezbitera. Do sprząta-
nia kościoła zapraszamy parafian z ul. 
Wrocławskiej 11 po Mszy św. wieczornej.  

 26.09 – czwartek. Imieniny Arcybisku-
pa Seniora Damiana Zimonia. 
 27.09 – piątek. Wspomnienie św. Win-
centego a Paulo. Msza św. za zmarłych w 
30 dzień i I rocznicę po śmierci o godz. 
18.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Wrocławskiej 11 po Mszy 
św. wieczornej. 
 28.09 - sobota. Wspomnienie św. Wa-
cława, męczennika. Imieniny ks. Probosz-
cza seniora Wacława Basiaka  
 29.09 – XXVI Niedziela Zwykła. Po-
święcenie różańców dzieci komunijnych 
w czasie Mszy św. o godz. 11.00. Roczki o 
godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o 
godz. 16.30. Kolekta na WŚSD  
 30.09 – poniedziałek. Wspomnienie św. 
Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła. 
Msza św. w intencji Koła Gospodyń, eme-
rytów, rencistów i sprzątających kościół 
we wrześniu o godz. 18.00. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy parafian z ul. Wro-
cławskiej 13 po Mszy św. wieczornej. 
 1.10 - wtorek. Wspomnienie św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora 
Kościoła. Rozpoczynamy nabożeństwa 
różańcowe: w tygodniu o godz. 17.15, a w 
niedzielę o 15.45.  
 2.10 – środa. Wspomnienie świętych 
Aniołów Stróżów. Biblioteka parafialna 
czynna od godz. 17.00 w Domu Parafial-
nym. 
 3.10 – I czwartek miesiąca. Msza św. w 
intencji powołań o godz. 6.30. Do sprzą-
tania kościoła zapraszamy parafian z ul. 
Wrocławskiej 13 po Mszy św. wieczornej. 
 4.10 – I piątek miesiąca. Wspomnienie 
św. Franciszka z Asyżu. Msza św. w inten-
cji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Msza św. 
szkolna o godz. 16.3o. Msza św. dla mło-
dzieży o godz. 19.00. 
 5.10 - I sobota miesiąca. Wspomnienie 
św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy. Nabo-
żeństwo wynagradzające NMP o godz. 
7.00.  
 6.10 - XXVII Niedziela Zwykła.  
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„A ja ufam miłosierdziu Twemu, rozraduje się moje 

serce wybawieniem przez Ciebie.” 

Legionistom panu Janowi Kołeczce i Ryszardowi 

Juszczakiewiczowi oraz wszystkim Auksylistorom, 

którzy we wrześniu obchodzą swoje urodziny i 

imieniny,  życzymy, by doświadczenie Bożego miło-

sierdzia było dla Nich źródłem ufności i radości ser-

ca. Męski Legion Maryi. 

 

„Nie wystarczy mieć wielkie za-

lety, trzeba jeszcze umieć je 

wykorzystać.” 

Paniom Irenie Kaziszyn, Marii 

Ledwoń, Otylii Szymik i Marii Grygier życzymy umie-

jętności odkrywania w sobie dobra i dzielenia się 

nim z bliźnimi. Seniorzy. 

 

„Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe 

drogi i Jemu zaufaj.” 

Ks. Seniorowi Wacławowi Basiakowi życzymy z oka-

zji imienin, by wierne i ufne trwanie przy Chrystusie 

było dla Niego źródłem radości i szczęścia.  

Duszpasterze, Parafianie i Redakcja. 

„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  

 

„Modlitwa jest siłą człowieka.” 

Pani dyrygent Wioletcie Żan-

kowskiej życzymy, by Pan 

umacniał Ją w każdej chwili ży-

cia i uzdalniał do miłości. Chór „Lira”. 

 

„Wszyscy, według swych zadań i celów, mają miejsce 

w pięknie wszechświata.” 

Manueli Góreckiej, Pawłowi Grygier i Błażejowi Ko-

łeczko, życzymy, by wsłuchując się w Słowo Boże 

potrafili odczytywać i realizować wolę Bożą w co-

dzienności. Oaza z ks. Mateuszem. 

Serdeczności 

7 

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatia-
num w Krakowie organizuje Korespon-
dencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest 
ułatwienie po-
znania i rozu-
mienia ksiąg Pi-
sma Świętego.  

W kursie może brać udział  każdy zainte-
resowany Pismem Świętym, Kurs prowa-
dzony jest w wersji tradycyjnej 

(papierowej) oraz elektro-
nicznej. Podstawowe infor-
macje o kursie można uzy-
skać na stronie interneto-
wej: 

www.kursbiblijny.deon.pl  

o r a z  p o d  p o d a n y m i  a d r e s e m  
e-mailowymi lub adresem pocztowym. 

 

kkb.biuro@gmail.com 

Ks. Zbigniew Marek SJ 

Ul. Zaskale 1, 30—250 Kraków 

„Kurs Biblijny” 

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU 

ZAPROSZENIE  

NA KURS BIBLIJNY 
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Aby dowiedzieć się, jak powinniśmy odnosić się do sąsia-
dów, przyjaciół i znajomych—bliźnich, zrób tak: znajdź po-
dane niżej litery na zewnętrznej części koła, a litery znajdu-
jące się pod nimi wpisz na linii. (Wj 20, 17)  

Rozwiązanie prześlij na adres: krecikpolarny@gmail.com  Nagrody za rozwiązanie z 
poprzedniego numeru otrzymują Wiktoria Wojtan i Maja Zagórska. Gratulujemy! 
Można je odebrać 8 września na Mszy św. o godz. 11.00. 

Dla dzieci 
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XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 1.09  
7.30 – Za + Henryka Ledwoń, rodz. Aloj-
zego i Annę, Romana, Annę, Franciszka i 
Lidię Witak, Pelagię i Józefa Filipowski, 
Otylię i Romana Staszek, ++ z pokrew. 
9.30 – Za ++ z rodzin Kędzia, Łaźniowski, 
Danielewski, Paradiuk, Mercik, Anzorge, 
Rączka oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
11.00 – Za ++ Magdalenę i Franciszka, 
Walerię, Stefana, Józefa i Pelagię z rodzi-
ny Doniec. 
12.15 – Za + Marka Sitko – w  rocznicę 
śmierci, ojca Ernesta, ++ z rodziny Sitko, 
Suskich i dusze w czyśćcu cierpiące. 
16.30 – Do O.B. , z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog., 
opiekę i zdrowie w intencji Urszuli i Je-
rzego z okazji 45 r. śl. oraz błog. Boże dla 
córek Hani i Kasi z rodzinami.  
19.30 – Za + Zbigniewa Sternal – w 3 
rocznicę śmierci, rodziców z obu stron. 
PONIEDZIAŁEK 2.09  
6.30 – Za + Kazimierza Obracaj – w 4 
rocznicę śmierci oraz ++ z pokrew. 
18.00 – Do O.B. , z podz. za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze błog., opiekę i 
zdrowie w int. Krzysztofa z okazji 50 r. ur.  
WTOREK – Wspomnienie św. Grzegorza 
Wielkiego 3.09  
6.30 – Za + Romana Dudzika, żonę Le-
okadię, rodziców, synową Teresę, dusze w 
czyśćcu cierpiące. 
18.00 – Za + brata Ryszarda – w 1 roczni-
cę śmierci, córkę Justynę, mamę Jadwigę, 
brata Tadeusza. 
ŚRODA 4.09  
6.30 – Za + Stanisława Piekara.  
18.00 – Za ++ rodziców Łucję Langer, 
córkę Danielę, syna Tadeusza, synowe 
Ewę i Hildegardę, ++ z rodziny Kolarczyk. 
CZWARTEK – I czwartek miesiąca 5.09  
6.30 – W int. Powołań.  
18.00 – Do O.B. , z podz. za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze błog., opiekę i 
zdrowie w int. męża Ryszarda – w okazji 

75 r. ur., wnuka Alana – z okazji 15 r. ur.  
PIĄTEK – I piątek miesiąca 6.09  
6.30 – W int. czcicieli NSPJ. 
18.00 – Za + Genowefę Cofalik – w rocz-
nicę śmierci, męża Ludwika, syna Bolesła-
wa, zięcia Pawła i dusze w czyśćcu cierp. 
SOBOTA I sobota miesiąca 7.09  
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpie-
nie Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. 
Serca Jezusowego i zadośćuczynienie za 
grzechy własne, swoich bliskich, naszej 
Ojczyzny i całego Świata. 
18.00 – Do O.B. , z podz. za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze błog., opiekę i 
zdrowie w int. Danuty z ok. kolejnej r. ur. 
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 8.09  
7.30 – Za + Gintra Sładkowskiego – w 1 
rocznicę śmierci, żonę i 2 synów. 
9.30 – Za ++ Franciszka i Wiktorię Ka-
czorowskich, Leona, Stanisławę i Zbignie-
wa Kamińskich oraz dusze w czyść. cierp.  
11.00 – Za + syna Piotra, męża Józefa So-
wa, rodziców z obu stron, ++ z pokre-
wieństwa, + Lucjana Wojciechowskiego i 
dusze w czyśćcu cierpiące. 
12.15 – Do O.B. , z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog., 
opiekę i zdrowie w int. małżonków Danu-
ty i Jana z okazji 50 r. śl.. 
16.30 – Za + Macieja Ludkiewicz – w 
rocznicę śmierci. 
19.30 – Za ++ Franciszka Jazłowieckiego i 
Wojciecha Bachlaj. 
PONIEDZIAŁEK 9.09  
6.30 – Za ++ z pokrewieństwa Adamek, 
Wysłucha, Kłosok, Błatoń, Goik. 
18.00 – Do O.B.  z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog., 
opiekę i zdrowie w int. córki Anny i wnu-
ków Błażeja i Jakuba z okazji urodzin. 
WTOREK 10.09  
6.30 – Za + Martę Podeszwa, męża Fran-
ciszka, syna, córkę Jadwigę, zięciów, ++ 
rodzeństwo oraz + Ks. Józefa Czernika. 
18.00 – Za + Annę Sobik – w 8 rocznicę 
śmierci i kolejną r. śmierci jej rodziców. 
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ŚRODA 11.09  
6.30 – Za + Stanisława Piekara – w 2 
rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Pieka-
ra, Józefczyk i dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.00 – Za + Reginę Mołdrzyk, męża 
Pawła, syna Kazimierza, rodziców z obu 
stron, Leona Rakowskiego, Tadeusza i 
Stefanię Domańskich oraz ++ z pokre-
wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
CZWARTEK - UROCZYSTOŚĆ NMP PIE-
KARSKIEJ 12.09  
6.30 – Za + Jana Grund – od mieszkań-
ców ul. Wrocławska 43.  
18.00 – Za + Wandę Papierok – w 10 
rocznicę śmierci, męża Erwina oraz ++ z 
pokrewieństwa Brudny, Papierok. 
PIĄTEK - Wspomnienie św. Jana Chryzo-
stoma 13.09  
6.30 – Za + Marię Poloczek, męża Wikto-
ra, syna Antoniego, jego żonę Ewę, 
wnuczkę Agnieszkę oraz ++ z rodziny Po-
loczek, Mazur, Szlezinger.  
18.00 – W int. czcicieli MB Fatimskiej.  
SOBOTA – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA 
KRZYŻA ŚW. 14.09  
8.00 – Za + Władysława Wala, rodziców, 
teściów oraz ++ z rodziny Wala, Stencel. 
12.00 – Ślub.  
18.00 – Za ++ Stanisława, Marię, Ignace-
go i Jerzego Gajdzik, Helenę i Franciszka 
Skucik, Eryka Polnik, Agnieszkę, Fran-
ciszka i Alfreda Błatoń, Jadwigę Krzem-
pek, Jadwigę Placek, Henryka Malanow-
skiego, Jana Adamus, Łukasza Bołdys i 
dusze w czyśćcu cierpiące. 
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA  15.09  
7.30 – Do O.B. , z podziękowaniem za 
odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog., 
opiekę i zdrowie w int. małżonków Euge-
nii i Mariana z okazji 45 r. śl..  
9.30 – Za ++ rodziców Albinę i Józefa 
Skroban, synów Stefana i Stanisława, Lju-
binkę i Eugeniusza Konior oraz ++ z po-
krewieństwa z obu stron.  
11.00 – Do O.B. , dziękując za przeżyte 75 
lat, prosząc o zdrowie i błogosł. na dalsze 
lata dla Marii oraz dla całej rodziny, dzie-

ci, wnuków i prawnuków.  
12.15 – Do O.B.  z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośba o dalsze błog., opiekę i zdro-
wie w int. Tadeusza z okazji 60 r. ur.  
16.30 – Za + Wojciecha Bachlaj – w 1 
rocznicę śmierci. 
19.30 – Za + Józefa Winkler.  
PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. męcz. 
Korneliusza i Cypriana 16.09  
6.30 – Za + Annę Kowalską – w 1 r. śm. 
18.00 – Do O.B. , z podziękowaniem za 
odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog., 
opiekę i zdrowie w int. Anny i Mariusza z 
okazji 25 rocznicy śl.  
WTOREK 17.09  
6.30 – Za + Stefanię Domańską – w rocz-
nicę śmierci, męża Tadeusza, rodziców z 
obu stron, zięcia, Reginę i Pawła Moł-
drzyk oraz + Leona Rakowskiego. 
18.00 – Za ++ Marię i Alojzego Wuwer, 
Ryszarda Wiśniewskiego. 
ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA 
KOSTKI 18.09  
6.30 – Za ++ Martę i Jana Gajda, zięciów 
Krystiana i Bernarda, Annę i Wiktora Ko-
łeczko, synów Franciszka i Józefa, synową 
Zofię i + Jerzego Majka. 
18.00 – Do O.B. , za wstawiennictwem 
Św. Franciszka, w int. sióstr i braci III Za-
konu Franciszkańskiego naszej parafii 
oraz opiekuna Ks. Piotra. 
CZWARTEK 19.09  
6.30 – Do O.B. , z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog., 
opiekę i zdrowie w int. małżonków Kata-
rzyny i Rafała z okazji 15 r. śl..  
18.00 – Za + męża Pawła Filip, rodziców i 
rodziców chrzest., dziadków z obu stron, 
Ludwika Kuszek i Zdzisława Borysewicz. 
PIĄTEK – Wspomnienie św. męcz. An-
drzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang 
i Tow. 20.09  
6.30 – Za ++ Franciszkę, Różę i Marię 
Szkatuła, Pawła, Eugeniusza i Roberta 
Szkatuła, Bożenę i Józefa Niekrawiec, Ste-
fana Pełkę, Kazimierza Czerwiec, Krzysz-
tofa i Adama Oślizło, ++ z rodz. Miesz-
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czak, Brzoza, Tuczyński i d. w czyść. cierp. 
18.00 – Za + Kazimierza Gruca – w 8 
rocznicę śmierci,  
SOBOTA – ŚW. ŚW. MATEUSZA 21.09  
8.00 – Za + Leona Mazura, żonę, syna i 
zięciów.  
13.00 – Do O.B. , z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog., 
opiekę i zdrowie w int. małżonków Danu-
ty i Zbigniewa Kustos – z okazji 40 r. śl.. 
18.00 – Za + Michała Fajkis – w 6 r. śm., 
Ewę Olszowską-Nowak i Bożenę Szlezak.  
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA  22.09  
7.30 – Za ++ rodziców Emmę – w roczni-
ce śmierci i Wiktora Fajkis.  
9.30 – Za + Henryka Sosna, brata, rodzi-
ców i teściów, Marię Schroeder, Antonie-
go Nogły, Henryka Smuga, żonę Teresę, 
Jana Galus, 2 żony Annę i Cecylię oraz ++ 
z rodziny Sosna, Kocur, Nogły.  
11.00 – Do O.B. , z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog., 
opiekę i zdrowie w int. małżonków Teresy 
i Leonarda z okazji 45 r. śl..  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA. 
16.30 – Do O.B. , z podziękowaniem za 
odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog., 
opiekę i zdrowie w int. Krystyny z okazji 
60 r. ur. i błogosł. dla dzieci i wnuków.  
19.30 – Za + Franciszka Sitko, żonę Ja-
dwigę, rodziców Katarzynę i Teofila, te-
ściów Agnieszkę i Jana Ostrzołek, Gertru-
dę Uherek, Różę Sitko oraz ++ z rodziny 
Sitko, Uherek, Ostrzołek.  
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Pio 
z Pietrelciny 23.09  
6.30 – Za ++ Marię i Józefa Niemczyk – 
w rocznicę śmierci, ++ z rodziny. 
18.00 – Do O.B. , z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog., 
opiekę i zdrowie w int. Anieli i Edwarda z 
okazji 30 r. śl., braci Henryka i Jerzego z 
okazji urodzin oraz błog. dla całej rodziny.  
WTOREK 24.09  
6.30 – Za ++ Marię i Wincentego Kołoch, 
Lucynę i Tadeusza Jędrusiak, Stanisława i 
Janusza Lenort.  

18.00 – Za + Stanisława Kowal, żonę Ha-
linę, rodziców z obu stron, + Gertrudę Ja-
nota, córkę Dorotę  i dusze w czyś. cierp.  
ŚRODA 25.09  
6.30 – Za + Tadeusza Bareja, ++ rodzi-
ców i teściów, ++ z pokrewieństwa Bareja, 
Karwowski i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + męża Józefa Pawlik – w 13 
rocznicę śmierci, córkę Beatę Kozieł, ro-
dziców, teściów, Alicję i Wacława Błasz-
czyk oraz ++ z pokrew. i d. w czyść. cierp.  
CZWARTEK 26.09  
6.30 – Za + Barbarę Osmenda – w r. śm. 
13.00 – Ślub.  
18.00 – Za ++ Reinholda i Marię Kałuża 
– w r. śm., ++ z rodziny Kałuża, Zauer. 
PIĄTEK - Wspomnienie św. Wincentego 
à Paulo 27.09  
6.30 – Za + Albinę Wowra – w r. śmierci, 
męża Alfonsa oraz ++ z pokrewieństwa. 
18.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień 
i 1 rok po śmierci. 
SOBOTA – Wsp. św. Wacława 28.09  
8.00 – Za ++ Ingę i Pawła Skiba, ++ ro-
dziców, rodzeństwo oraz ++ z pokrewień-
stwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za ++ Cecylię i Karola Rączka, 
rodziców z obu stron, wnuczkę Sylwię, 
Gertrudę i Franciszka Zniszczoł, rodziców 
z obu stron, wnuka Grzegorza, chrześnicę 
Izabelę, Emilię i Franciszka Brzoza, ++ z 
pokrew. Rączka, Kocur, Zniszczoł, Penka-
la, Musiolik, Szotek, ++ księży, zakonnice 
i zakonników, misjonarzy i misjonarki, 
++ nauczycieli i dusze w czyśćcu cierp. 
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 29.09  
7.30 – Do O.B. , z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze błog., opiekę i zdro-
wie w int. Zdzisława z okazji 75 r. ur. 
9.30 – Do O.B. , z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog., 
opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. w int. 
Radosława z okazji 18 r. ur. 
11.00 – Do O.B. , z podziękowaniem za 
odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosł., 
opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. w int. 
Dawida z okazji 18 r. ur.  
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12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.30 – Do O.B. , z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog., 
opiekę i zdrowie w int. Łucji Sitko z okazji 
75 r. ur. 
PONIEDZIAŁEK - Wspomnienie św. Hie-
ronima 30.09  
6.30 – Za + Małgorzatę Mańka – w rocz-
nicę śmierci, męża Joachima. 
18.00 – Do O.B.  w int. KGW, emerytów i 
rencistów oraz sprzątających kościół w 
miesiącu wrześniu.  
WTOREK  - Wspomnienie św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus 1.10  
6.30 – Za + Adama Iskra, ++ Katarzynę i 
Władysława Sobusiak, Anielę i Jana Iskra 
oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron. 
18.00 – Za + Władysławę Lisowską, męża 
Arnolda, ++ z rodziny Lisowski, Olejnik, 
Omeckich,  
18.00 – Za + Stanisława Olejniczak – w 
15 rocznicę śmierci, siostrę Elżbietę.  
ŚRODA – Wspomnienie św. Aniołów 
Stróżów 2.10  
6.30 – Za + Bogumiła Płocha, jego rodzi-
ców, Agnieszkę i Alojzego Szczypka, syna 
Franciszka, wnuków.  
18.00 – Do O.B. , za wstawiennictwem 
MB Częstochowskiej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błog., opiekę i zdrowie w int. małżonków 
Katarzyny i Grzegorza z okazji 20 r. śl. 
oraz błogosł. Boże dla całej rodziny.  
CZWARTEK - I czwartek miesiąca 3.10  
6.30 – W int. Powołań.  
18.00 – Za ++Henryka, Mirosława Mate-
rę, rodziców Józefa i Annę Czyż, ++ z ro-
dziny Czyż, Matera i dusze w czyś. cierp.  
18.00 – Za + Alfreda Wowra.  
PIĄTEK – Wspomnienie św. Franciszka z 
Asyżu – I piątek miesiąca 4.10  
6.30 – W int. czcicieli MB Fatimskiej.  
18.00 – Za + Magdalenę Maciejczyk – w 
22 rocznicę śmierci, męża Ryszarda.  
18.00 – Za + Franciszka Szlosarek – w 17 
rocznicę śmierci, żonę Franciszkę, rodzi-

ców z obu stron, siostry, braci, zięciów 
Ryszarda i Zbigniewa oraz ++ z pokrew.  
SOBOTA - Wspomnienie św. Faustyny 
Kowalskiej – I sobota miesiąca 5.10  
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpie-
nie Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. 
Serca Jezusowego i zadośćuczynienie za 
grzechy własne, swoich bliskich, naszej 
Ojczyzny i całego Świata. 
13.00 – Ślub.  
18.00 – Za ++ Józefa i Stefanię Deptuła, 
Tomasza i Antoninę Sędrowskich, córkę 
Krystynę, Mariana Szwelickiego oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
18.00 – Za ++ Karola i Cecylię Rączka, 
rodziców z obu stron, wnuczkę Sylwię, 
Gertrudę i Franciszka Zniszczoł, rodziców 
z obu stron, wnuka Grzegorza, chrześnicę 
Izabelę, Emilię i Franciszka Brzoza, ++ z 
pokrewieństwa Kocur, Rączka, Zniszczoł, 
Penkala, Musiolik, Szotek, ++ księży, za-
konnice i zakonników, misjonarzy i misjo-
narki, ++ nauczycieli i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 6.10  
7.30 – Za + Teresę Sładkowską – w 9 
rocznicę śmierci, męża i 2 synów.  
9.30 – Za ++ Mariannę, Edwarda, Kata-
rzynę i Józefa Korpowskich, Marię i Fran-
ciszka Koch, Rocha i Józefę Gajek i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Do O.B.  w int. 25 lat prof. sióstr 
Heleny i Stefanii i 30 lat sióstr Marii i 
Krystyny. 
12.15 – Do O.B. , za wstawiennictwem MB 
Fatimskiej i św. Józefa, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błog., opiekę i zdrowie w intencji Ma-
rii i Leopolda – z okazji 40 r. śl. oraz błog. 
dla rodziny.  
16.30 – Za + Kazimierza Gruca, jego ro-
dziców, Irenę i Jana Ostrzołek, ich rodzi-
ców oraz + Mirosława Jóźwiak.  
19.30 – Do O.B. , z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog., 
opiekę i zdrowie w intencji Artura z okazji 
30 r. ur.  
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 Mam zwyczaj pić rano kawę, zazwy-
czaj nie ubieram czerwonych spodni, i 
przyzwyczaiłem się do oglądania konkret-
nego programu informacyjnego o tej sa-
mej porze – każdy z nas ma jakieś zwy-
czaje – czasami nawet dość dziwaczne lub 
dla innych śmieszne – ale nikt rozsądny 
nie nazwie ich tradycją, chyba, że będzie 
to jakaś forma żartu albo szczególnej eks-
presji. „Mam tradycję picia rano kawy” – 
podejrzewam, że większość takie zdanie 
zrozumie, jako poważną konieczność wy-
picia czarnego naparu, by się obudzić. Ra-
czej mało kto uzna tą czynność za praw-
dziwą tradycję. Warto rozróżnić to, co na-
zywamy zwyczajami od tego, co stanowi o 
tradycji. Na równi ze zwyczajami/
przyzwyczajeniami stawia się na przykład 
modę. W danej grupie, społeczności tak, 
czy tak, zwykło się zachowywać, ubierać, 
modelować fryzurę. Nieprzestrzeganie ta-
kiego sposobu zachowania spotka się, być 
może, z zaciekawieniem (ktoś się dziwacz-
nie uczesał), zaskoczeniem (po co mu te 
czerwone spodnie), zadziwieniem (nie pi-
jasz co rano kawy?), ale raczej nie powo-
duje wykluczenia kogoś z lokalnej spo-
łeczności. Zwyczaje/przyzwyczajenia bar-
dzo szybko się zmieniają – chociaż niewy-
kluczone, że niektóre z nich staną się tra-
dycją. Czym jest zatem tradycja? Przeka-

zywane z pokolenia na pokolenie treści 
kultury (takie jak: obyczaje, poglądy, wie-
rzenia, sposoby myślenia i zachowania, 
normy społeczne), uznane przez zbioro-
wość za społecznie doniosłe dla jej współ-
czesności i przyszłości – tak brzmi słowni-
kowa definicja. Mówiąc inaczej, jest to 
sposób przekazywania wiary, przekonań, 
wartości, światopoglądu, kultury, rzeczy 
kolejnym pokoleniom tak, aby jak naj-
mniej z tego dobra utracić. Skoro jestem 
przekonany, że dany sposób działania jest 

najskuteczniejszy i przynosi największe 
dobro – chcę ten sposób utrwalić, aby nie 
został utracony dla dalszych pokoleń. Ten 
proces utrwalenia dokonuje się raczej w 
ciągu kilku pokoleń, a nie w wysiłku jed-
nostki i jest uznany przez szerszą społecz-
ność. Dlatego z jednej strony musi ten 
przekaz mieć jakąś niezmienną formę – 
by jej treści nie zniekształcić, a jednocze-
śnie musi być na tyle elastyczny, by zmie-
niać się w zależności od okoliczności ży-
cia. Mało kto w mieście, będzie 
„tradycyjnie” o północy karmił zwierzęta 
w oborze, specjalnym opłatkiem dla zwie-
rząt… Tradycja nosi pewne cechy: po 
pierwsze jest łącznikiem między pokole-
niami. Ktoś komuś przekazuje tradycję. 
Babcia opowiada wnuczce, matka pokazu-
je i uczy córkę „w jaki sposób coś się ro-
bi”, ojciec daje lekcje synowi. To przeka-
zywanie buduje w rodzinie więzi, umacnia 
je, czyni kogoś następnego odpowiedzial-
nym (mam zadanie do wykonania, wiedzę 
do przekazania kolejnym) rodzi tożsa-
mość osoby, społeczności – wiemy „z ko-
go” jesteśmy, a to daje poczucie własnej 
wartości. Po drugie tradycja pozostawia 
przedmioty kultury (czy to wysokiej czy 
niskiej, czy to dzieła sztuki czy pług dziad-
ka), które budują nie tylko stan posiada-
nia (nie muszę się o coś od początku sta-
rać), wbrew pozorom stają się zarzewiem 
postępu (mogę udoskonalić to co jest), ale 
też tworzą kanon piękna i wartości. 
Wreszcie tradycja (czy raczej trzeba mó-
wić o wielu tradycjach) stanowią to dzie-
dzictwo, którym się żyje teraz. To bardzo 
ważna cecha: tradycja to coś, co się ciągle 
praktykuje, czym się nadal żyje. Uznaję 
pewne zachowanie za walor, pewną po-
stawę za ważną, przedmioty za istotne – 
dlatego tak właśnie się zachowuję (bo mi 
tak przekazano a ja się z tym zgadzam i 
identyfikuję). 
Tradycja, którą się nie żyje jest raczej ar-
tefaktem z historii, pamiątką rodzinną, 
ale nie tradycją! Bez tradycji człowiek 
musi „zaczynać od zera”. Nie tylko w kwe-

Tradycje... 
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stii kultury materialnej, ale również du-
chowej – staje się wydziedziczony, pozba-
wiony korzeni, fundamentu (nawet jeśli 
się z nim nie zgadza). Człowiek pozbawio-
ny odniesień do tradycji może zagubić 
swoją tożsamość, a kimś takim łatwo ma-
nipulować.  
Warto zatem pomyśleć o tym jakie mamy 
przyzwyczajenia, ale jeszcze bardziej o 
tym jakie mamy tradycje: te rodzinne ale i 
szerzej: społeczne, narodowe, parafialne. 
Warto je nazwać, by być ich świadomym, 
żyć nimi i przekazywać je dalej. Rozsąd-

nie jest nie odrzucać zbyt pochopnie tra-
dycji przekazywanych nam przez naszych 
przodków, ale ze spokojem spójrzeć o 
czym mówią te sposoby zachowania, któ-
re nam „narzucili”, o czym mówią przed-
mioty, które nam pozostawili. A może i 
warto snuć refleksję nad tym: co po nas 
zostanie?. Co przekażemy innym? Jakie 
dobro zostawimy (nawet jeśli ktoś je od-
rzuci!), jakie bogactwo kultury, wartości 
wiary? Czy nie zaprzepaścimy tego co 
otrzymaliśmy od innych? ● 

 „Przeto, bracia, trwajcie niewzrusze-
nie i trzymajcie się tradycji, o których zo-
staliście pouczeni bądź żywym słowem, 
bądź za pośrednictwem naszego listu” – 
takie słowa kieruje św. Paweł do Tesaloni-
czan (2 Tes 2,15). No tak, ale wtedy nie by-
ło tradycji nabożeństw majowych, wspól-
nych nieszporów, strojenia choinki na Bo-
że Narodzenie, pustego miejsca przy wigi-
lijnym stole (ba, nie było jeszcze Uroczy-
stości Bożego Narodzenia!!!), święcenia 
wielkanocnych pokarmów i wielu innych. 
Zatem słowo Tradycja (odtąd będę je pisał 
z dużej litery) oznacza w tym kontekście 
zupełnie co innego, niż tradycja (tą piszę z 
małej), o której mowa w poprzednim zda-
niu czy wcześniejszym artykule. Obie: Tra-
dycja i tradycja mają swoje znaczenie i 
miejsce w naszej rzeczywistości, bez nich 
utracilibyśmy poczucie tożsamości i o wie-
le więcej. Co więcej? O tym postaram się 
napisać wyjaśniając czym jest Tradycja w 
Kościele.  

W zasadzie ten komentarz objaśnia sens 
powtarzalności świętowania cyklicznie 
(np. co roku) tych samych prawd wiary. W 
czym rzecz? Ano w naszych ułomnościach. 
Wspólnota wierzących istnieje dzięki Du-
chowi Świętemu, ta więź jest bardzo ścisła, 
a mimo to nie unicestwia naszego człowie-

czeństwa wraz z jego mizernością. Dlatego 
uczniowie Jezusa doświadczali (i doświad-
czają) nie tylko radości, łaski prawdy i mi-
łości, ale i próby, spowodowanej przede 
wszystkim sporami co do prawd wiary, po-
wodującymi podziały w jedności. Tak więc 
temu, co dzieje się na świecie i momentom 
słabości Kościoła, towarzyszy zawsze nie-
bezpieczeństwo utraty wiary, tym samym 
utraty miłości i braterstwa. Ten, kto wie-
rzy w Kościół miłości i pragnie w nim żyć, 
ma konkretny obowiązek uznać, że istnieje 
również to niebezpieczeństwo, i zaakcep-
tować, że nie jest możliwa komunia z tym, 
kto oddalił się od nauki o zbawieniu (por. 
2 J 9-11, tak ten fragment komentuje Be-
nedykt XVI). Wobec takich osób Kościół 
pierwotny postępował jednocześnie z wiel-
ką miłością, ale również stanowczością - 
bo Kościół miłości jest również wspólnotą 
prawdy, pojmowanej przede wszystkim 
jako wierność Ewangelii. Z tego powodu 
Kościół potrzebuje kogoś, kto by Go umac-

niał w prawdzie i prowadził dzięki mą-
dremu i wiarygodnemu rozeznaniu: te-
mu właśnie ma służyć urząd aposto-
łów. Kościół, który cały należy do Du-

cha ma własną strukturę, sukcesję apo-
stolską, do której należy zagwarantowanie, 
by trwał w przekazanej przez Chrystusa 
prawdzie, z której wynika także zdolność 
do miłowania. Dzieje Apostolskie wyrażają 
to w bardzo konkretny sposób: „trwali oni 
w nauce Apostołów i we wspólnocie, w ła-

Tradycja Kościoła 
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15 
maniu chleba i w modlitwach” (Dz. Ap. 
2,42). Komunia rodzi się z wiary wzbudzo-
nej przez przepowiadanie apostolskie, 
umacnia się dzięki łamaniu chleba i mo-
dlitwie, a wyraża w braterskiej miłości i 
służbie. Apostołowie oraz ich następcy są 
zatem stróżami i wiarygodnymi świadka-
mi, powierzonego Kościołowi depozytu 
prawdy, są również szafarzami miłości. Na 
tym przekazywaniu dóbr zbawienia, dzięki 
któremu wspólnota chrześcijańska staje 
się, mocą Ducha, nieustanną aktualizacją 
pierwotnej komunii, polega Tradycja apo-
stolska Kościoła. Jest ona tak nazywana, 
ponieważ zrodziła się ze świadectwa apo-
stołów oraz wspólnoty uczniów u począt-
ków. Została przekazana pod natchnie-
niem Ducha Świętego w pismach Nowego 
Testamentu i w życiu sakramentalnym, w 
życiu wiary, i do niej – do tej Tradycji, któ-
ra stanowi zawsze aktualną pełną rzeczy-
wistość daru Jezusa – Kościół stale czyni 
odniesienie jako do swego fundamentu i 
normy, dzięki nieprzerwanej sukcesji po-
sługi apostolskiej. Pierwotnie w Kościele 
istniało tylko ustne przekazywanie wiary. 
Najpierw czynili to apostołowie, którzy 
świadczyli o tym, co było ich osobistym 
doświadczeniem, wspólnym namysłem 
Kolegium Dwunastu przy obecności Du-
cha Św. Wraz z mijającym czasem zaczęto 
to, czego nauczali, spisywać, lecz by słowa 
spisane nie spowodowały zamętu wyja-
śniano je tym, co przekazywano dalej ust-
nie. Słowo spisane (Biblia), to co przekazy-
wano dalej przez świadectwo, obecność 
Ducha św., które stale nam to Słowo wyja-
śnia i pogłębia, chociaż niczego nowego 
nie dodaje, uaktualnia i uobecnia – to Tra-
dycja Kościoła. Nie jest ona zwyczajnym 
materialnym przekazem tego, co w począt-
kach zostało dane apostołom, lecz skutecz-
ną obecnością Pana Jezusa, ukrzyżowane-
go i zmartwychwstałego, który przewodzi i 
towarzyszy w Duchu zgromadzonej wspól-
nocie. Warto dodać, że wspólnota Kościoła 
obejmuje nie tylko wszystkich wierzących 
w pewnym momencie historycznym, ale 

rozciąga się na wszystkie epoki i pokole-
nia. Dzięki Duchowi Św. sprawujemy tę 
samą Mszę św. (nie taką samą, lecz tę sa-
mą), co chrześcijanie żyjący 2000 lat te-
mu, i tę również sprawować będą za dzie-
siątki czy setki lat. W tej Mszy uczestniczą 
nasi zmarli, którzy żyją w Bogu. Dzięki 
Duchowi Św. spotkanie Zmartwychwstałe-
go, które stało się udziałem wspólnoty 
apostolskiej u zarania Kościoła, będzie 
mogło być przeżywane przez następne po-
kolenia, jest bowiem przekazywane i uob-
ecniane w wierze, w kulcie i we wspólnocie 
Ludu Bożego, pielgrzymującego w czasie. 
Dlatego również i my w Wielkanoc przeży-
wamy spotkanie ze Zmartwychwstałym 
nie tylko jako wydarzenie z przeszłości, 
lecz w aktualnej jedności wiary, liturgii i 
życia, dlatego ma sens wciąż na nowo wra-
cać do tych samych treści wiary przeżywa-
nych w konkretnych uroczystościach ka-
lendarza liturgicznego – nie chodzi bo-
wiem o celebrację czy wspominanie jakieś 
czasu (np. daty narodzin), ale przeżywanie 
treści wiary, która przez to mocniej się uo-
becnia w naszym życiu z Bogiem. Na ko-
niec oddajmy głos Benedyktowi XVI: 
„Tradycja nie jest przekazem martwych 
rzeczy lub słów. Tradycja to żywa rzeka, 
łącząca nas ze źródłem – w której źródło 
jest zawsze obecne. To wielka rzeka pro-
wadząca nas do portu wieczności. I ponie-
waż tak jest, w tej żywej rzece wciąż na no-
wo urzeczywistnia się słowo Pana, które 
usłyszeliśmy na początku, odczytane przez 
lektora: A oto ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świa-
ta” (Mt 28,20) 
„ a więc nie jesteście już obcymi i przyby-
szami, ale jesteście współobywatelami 
świętych i domownikami Boga – zbudo-
wani na fundamencie apostołów i proro-
ków, gdzie głowicą węgła jest sam Chry-
stus Jezus. W Nim zespalana cała budowla 
rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim 
i wy także wznosicie się we wspólnym bu-
dowaniu, by stanowić mieszkanie Boga 
przez Ducha” (Ef 2,19-22) ● 
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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.M.D.: Nazywam się Mateusz Drobny, 
urodziłem się w Wodzisławiu Śl., pocho-
dzę ze Skrzyszowa, od 6 lat jestem księ-
dzem. Jako diakon byłem na stażu w Ja-
strzębiu w Matce Kościoła. 
A.K.: W jakich parafiach dotychczas 
Ksiądz pracował i jakim duszpasterstwem 
zajmował? 
Ks.M.D.: Leszczyny – św. Andrzej Bobola, 
to moja pierwsza parafia, następnie pra-
cowałem w Katowicach – Zawodziu pod 
okiem Opatrzności Bożej. Teraz moją no-
wą patronką będzie św. Katarzyna. Praco-
wałem w Przedszkolu, Szkole Podstawo-
wej, Gimnazjum oraz Liceum. Prowadzi-
łem rozmaite grupy, spotykałem się z 
dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 
A.K.: Jak to się stało, że trafił Ksiądz do 
Seminarium? Jaka jest historia Księdza 
powołania? 
Ks.M.D.: To bardzo długi temat, obiecuję 
że kiedyś o tym opowiem. 
A.K.: Jest Ksiądz związany z jakimś ru-
chem odnowy Kościoła, wspólnotą? Jeśli 

tak, to jakim? 
Ks.M.D.: Przed wstąpieniem do semina-
rium obce mi były wszystkie wspólnoty. 
W czasie studiów i kapłaństwa poznałem 
wiele z nich np. Oazę, Focolare, Szkołę 
Nowej Ewangelizacji. 
A.K.: Ma Ksiądz jakieś ciekawe zaintere-
sowania czy sposoby spędzania wolnego 
czasu? Pomagają jakoś w wychowywaniu 
siebie na osobę w szczególny sposób słu-
żącą Panu Bogu? Pomagają w pracy dusz-
pasterskiej? 

Ks.M.D.: Lubię jeździć na rolkach, zbierać 
grzyby, łowić ryby. Gram w szachy i w 
ping-ponga. Każda z tych przestrzeni po-
maga w głoszeniu Jezusa. Chrystus nau-
czał nie tylko w świątyniach ale przede 
wszystkich w codziennych przestrzeniach 
życia. 
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, 
odnajduje? 
Ks.M.D.: Jestem otwarty na każdą posłu-
gę, która zostaje mi zlecona. Prowadziłem 
rekolekcje Oazowe, Dzieci Maryi, Mini-
stranckie. Co roku prowadzę pieszą piel-
grzymkę Szlakiem Orlich Gniazd na Jasną 
Górę. Regularnie głoszę rekolekcje Wiel-
kopostne dla dzieci i młodzieży. Prowadzę 
również kierownictwo duchowe. Trochę 
migam. Prowadzę kanał na YouTube i Fa-
cebooku o nazwie NieTylkoDlaDzieci, 
gdzie zamieszczam filmiki z komentarzem 
do coniedzielnej Ewangelii 
A.K.: A są takie przestrzenie kapłaństwa, 
które sprawiają większą trudność? 
Ks.M.D.: Samo kapłaństwo jest czymś 
niebywałym, niejednokrotnie czuję się 
niegodny, słaby. Ufam jednak Jezusowi, 

„że moc w słabości się doskonali. 
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.M.D.: Modlitwa, Msza, Słowo Boże to 
niezwykłe bogactwo, które rzuca światło 
na moje życie. Spowiedź, odwiedziny cho-
rych, rozmowy z uczniami, pod kościo-
łem, grupy parafialne – spotkanie z czło-
wiekiem wiele zmieniło w moim życiu. 

Wywiad z ks. Mateuszem Drobnym 
Ala Kaczorowska 
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 Doraźnie, ks. proboszcz postanowił 
skorzystać z istniejącej w samym centrum 
miasta kapliczki św. Jana Nepomucena - 
zlokalizowanej w pobliżu obecnej siedziby 
Urzędu Miasta Jastrzębie - Zdrój i kościo-
ła pw. Miłosierdzia Bożego. Kapliczkę po-
ważnie zniszczoną, odrestaurowano w lip-
cu 1972 roku. Została otynkowana z ze-
wnątrz, jak i odnowiona wewnątrz. Wsta-
wiono do niej nowe okna, drzwi. Zrekon-

struowano przegniłe zadaszenie. Już pod-
czas przeprowadzanego remontu, dwaj 
praujący przy tym murarze byli inwigilo-
wani przez funkcjonariuszy milicji. Poja-
wił się u ks. proboszcza w tej sprawie 

przedstawiciel wojewódzkiego koserwato-
ra zabytków z Katowic. Ku zaskoczeniu 
księdza, pochwalił remont "zabytkowego 
obiektu" i polecił umieścić na dachu ka-
pliczki zdjętą podczas remontu sygnatur-
kę bez dzwonu z krzyżem. Stwierdził, że 
kaplica będzie miała wówczas charakter 
sakralny. Niestety sygnaturki nie udało 
się umieścić, bo tymczasem została ukra-
dziona. Nie była ona zabytkiem, gdyż za-

montował ją ostatni właściciel kapliczki i 
ziemi, na której była usytuowana - Alojzy 
Szraj. Również kapliczka nie figurowała z 
żadnym katalogu zabytków. Zabytkiem 
była drewniana figura św. Jana Nepomu-

Św. Jan Nepomucen—część 4. 
Andrzej Kinasiewicz 

A.K.: Przydzielono już Księdzu jakieś za-
dania na czas pracy w naszej parafii? Ja-
kie? 
Ks.M.D.: Tak ale zgubiłem gdzieś tę kart-
kę… Jest ich 
dużo i bardzo 
się cieszę: od 
Oazy po Legion 
Maryi.  
A.K.: Ma 
Ksiądz jakieś 
pomysły dusz-
pasterskie, któ-
re chciałby 
Ksiądz u nas 
zrealizować? 
Jakie?  
Pragnę współ-
pracować z 
księżmi i ludź-
mi. Chcę po-
znać parafię, jej tradycję i dobrze wypeł-
nić swoje obowiązki. To jest mój priory-
tet.  
A.K.: Ma Ksiądz w sobie jakieś obawy do-
tyczące tego bycia z nami? Jakie? Spo-

dziewa się Ksiądz jakichś trudności? Jak 
Ksiądz sobie z tym radzi? 
Ks.M.D.: Modlę się i trzyma się Jezusa. W 
moim życiu duchowym olbrzymią wartość 

ma regularna 
spowiedź. 
A.K.: Często 
Księdza proszą 
o rozwiązanie 
jakiejś zagadki 
kryminalnej…? 
Ks.M.D.: Mu-
szę się przyznać 
do grzechu lek-
kiego: nigdy nie 
widziałem ani 
jednego odcin-
ka tego serialu. 
A.K.: Może jest 
coś, co chciałby 
Ksiądz jeszcze 

nam powiedzieć? 
Ks.M.D.: Bardzo się cieszę, że będę mógł 
posługiwać w tej parafii. Bardzo serdecz-
nie proszę o modlitwę w mojej intencji. ● 
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cena. 
W dniu 20 maja 1973 roku ks. Czesław 
Podleski w porozumieniu z księżmi wika-
rymi postanowił celebrować o godz. 9.00 
eucharystię w kaplicy. Bez żadnych ogło-
szeń z ambony, a jedynie poprzez przeka-
zywanie informacji tzw. "pocztą pantoflo-
wą", przed kaplicą zgromadziło się ok. 
300 osób. Drugą w tym dniu mszę świętą 
odprawiono o godz. 11.00.  Dla ludzi, któ-
rym niezmiernie trudno było dotrzeć do 
naszego kościoła, ze względu na nierówy i 
m o m e n t a m i 
grząski teren, 
było to fanta-
styczne rozwią-
zanie. 
Nepomuceńska 
kapliczka była 
maleńka. Mie-
ściła się w niej 
jedynie figura 
św. Jana Nepo-
mucena, mensa 
ołtarzowa oraz 
celebrans. Nato-
miast wierni 
uczestniczący we mszy świętej stali na ze-
wnątrz, otaczając kapliczkę wokół. Usta-
wiali się wzdłuż ogrodzenia z drucianej 
siatki, kilkanaście metrów w prawo i lewo 
od kapliczki. Zajmowali przy tym część 
bardzo ruchliwej ul. Średnicowej ( obec-
nie Al. Józefa Piłsudskiego ). Stali także 
po drugiej stronie ulicy. Ziemia była gli-
niasta i przy deszczach bardzo śliska. Naj-
więcej osób gromadziło się na mszy o 
godz. 11.00. Niekiedy liczba uczestników 
znacznie przekraczała 1000. Dlatego cele-
bransa wspomagał drugi kapłan, prowa-
dzący przy pomocy tranzystorowej ko-
lumny nagłaśniającej komentarz litur-

giczny i śpiewy. Księża z naszej parafii św. 
Katarzyny i Najświętszego Serca Pana Je-
zusa ze Zdroju, naprzemiennie sprawują-
cych tutaj mszę świętą, żartobliwie nazy-
wali kapliczkę "bazyliką mniejszą". A to 
ze względu na jej niewielkie rozmiary, ale 
także z powodu ogromnego znaczenia , 
jakie miała dla życia religijnego miesz-
kańców gwałtownie rozwijającego się Ja-
strzębia - Zdroju. 
Jej wielką rolę dostrzegły również ówcze-
sne władze komunistyczne, które wpi-

śmie przesłanym 
ks. proboszczo-
wi, wyrzucały, że 
poprzez odpra-
wianie w tym 
miejscu mszy św. 
widzą " groźbę " 
wymuszenia na 
władzach pozwo-
lenia na budowę 
nowego kościoła 
w naszym mie-
ście. A władza 
takiego zezwole-
nia na pewno nie 

wyda!  Prawdopodobnie była nawet pró-
ba zburzenia kapliczki podczas tzw. akcji 
jednej nocy. Przyszło jednak polecenie 
władz wyższych, aby tego nie robić. Oba-
wiano się gwałtownej reakcji społeczeń-
stwa. 
Wiernym pomagającym przy dekorowa-
niu, i utrzymywaniu kapliczki w należy-
tym stanie zatruwano życie. Jednego z 
nich zwolniono nawet z pracy w kopalni 
"Zofiówka" z jednoczesnym wyrzuceniem 
z mieszkania zakładowego. Na szczęście 
interwencja Rady Zakładowej powstrzy-
mała te okrutne działania.● 

 

 



  SPES 
 

     WRZESIEŃ 2019 r. 

 

 



 

 

 


