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 Przeczytałam, że przed swoją mę-
czeńską śmiercią, św. Katarzyna dyskuto-
wała z 50 filozofami naraz. Podobno wygra-
ła debatę i nawet niektórzy z nich zostali 
chrześcijanami. Dlatego cesarz, tak bardzo 
się zdenerwował i wymyślił tyle tortur. Wy-
obraziłam sobie rozmowę, jaką Katarzyna 
przeprowadziłaby ze współczesnym 
„filozofem”. Wydaje mi się, że mogłaby wy-
glądać mniej więcej tak: 
F.: A czemu muszę wyznawać grzechy przed 
księdzem, ja wolę tylko przed Bogiem? 
K.: No Jezus przecież powiedział.... 
F.: Dlaczego w piątek pościmy, to jest bez 
sensu. Jezus nie powiedział, że mamy w 
piątek pościć. 
K.: No, ale powiedział, że gdy zabiorą Pana 

Młodego to... 
F.: Ale czemu mówimy, że Maryja 
jest dziewicą, skoro urodziła Jezu-
sa? 
K.: No tak, ale przecież... 
F.: A księża to złodzieje, za nasze 
pieniądze rozbijają  się wypasionymi bryka-
mi 
K.:  Ale posłuchaj... 
F.: I dzieci mają i się nimi nie zajmują... 
K.: Co do tego postu to zobacz... 
F.: No i widzisz, nie masz żadnych odpowie-
dzi, dajesz się omamić tej czarnej mafii... 
I po debacie. Cóż za błyskotliwa wymiana 
argumentów, jakie riposty, przemyślenia, 
jaki styl...  
Nie mamy dziś czasu, żeby słuchać. Zresztą 
po co? Czy ktoś może mieć mądrzejsze re-
fleksje niż my? Czy ktoś zna odpowiedź na 
nasze słuszne wątpliwości? Ależ skąd... 

 Wówczas Jezus odpowiedział 

saduceuszom, którzy twierdzą, że nie 

ma zmartwychwstania: Dzieci tego 

świata żenią się i za mąż wychodzą. 

Lecz ci, którzy uznani zostaną za 

godnych udziału w świecie przy-

szłym i w powstaniu z martwych, ani 

się żenić nie będą, ani za mąż wycho-

dzić. Łk 20,28 – 38 

  Kto Innego chce 
publicznie jedynie wystawiać 
na próbę i jego powagę w ten 
sposób osłabiać, zakłada na 
niego pułapki i stawiając mu 
podchwytliwe pytania, chce go zapędzić w 
kozi róg. Tak to było wówczas między zwo-
lennikami wpływowych ugrupowań i stanów i 
nie inaczej dzisiaj, o czym świadczą niektóre 
spory między partiami. Ale Jezus nie wdaje 
się w niekończącą się potyczkę słowną Nie 
chce nikogo zranić swoimi słowami. Przeciw-
nie, chce każdemu oddać należny mu szacu-
nek. Chętnie przyjmuje podawane mu 
,,piłeczki", aby nadać im nowy, zdumiewają-
co inny kierunek. Tak też się stało w rozmo-
wie z saduceuszami, którzy podchwytliwymi 
pytaniami dotyczącymi śmierci i zmartwych-

wstania chcieli zadać kłam nauce Jezusa i 
ośmieszyć wobec ludu. Jezus ukazuje nową 
perspektywę, kieruje rozmowę na Boga żyją-
cych. ,,Jestem, Bóg ojców waszych, Bóg 
Abrahama"- usłyszał już Mojżesz przy krze-
wie gorejącym. Bóg był, jest i będzie zawsze 
Bogiem, który dawniej i dziś zwraca się do lu-
dzi: ,,Ja jestem Stwórcą i pozostaję Bogiem 
mojego stworzenia, władcą życia i śmierci". 
Jezus musiał jedynie saduceuszom, chcącym 
pochwycić Go w mowie, przypomnieć ich 
własne Pisma, aby wykazać, że Bóg życia po-
zwala nam śmiertelnym mieć udział w zmar-
twychwstaniu. To nic, że udział w życiu 
wiecznym będzie może zupełnie inny, niż to 
sobie wyobrażamy.  

XXXII NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
10  listopada 2019 r.  

 Przypatrzcie się ptakom w po-

wietrzu: nie sieją ani żną i nie zbie-

rają do spichlerzy, a Ojciec wasz, 

niebieski je żywi. Czyż wy nie jeste-

ście ważniejsi niż one. Mt 6, 24 – 34 

UROCZYSTOŚĆ  
ODPUSTOWA KU CZCI 

ŚW.  KATARZYNY 
 17 listopada 2019 r.  

 



 SPES LISTOPAD  2019 r.  

 

4 
 Korona, która jest cierniem. Korona, któ-
ra zadaje ból, rani. Czy można tak oddawać 
cześć i pracować dla Jezusa, że zupełnie nie 
sprawia Mu to radości, ale wprost przeciwnie 
dodaje Mu cierpienia…? 
Chyba tak. 
Ile razy tak jest, że słyszę w sercu wezwanie, by 
się kimś zainteresować, zapytać, porozmawiać, 
ale wolę jednak pisać w tym czasie komentarz o 
tym, by troszczyć się o innych… 
Ile razy jest tak, że koniecznie chcę zrobić sama 
jak najwięcej, niby po to, by inni nie musieli, 
ale Ci inni właśnie chcieliby pomóc, zrobić coś 
wspólnie, budować wspólnotę, a ja to niszczę 

żeby móc delektować się myślą ile zrobiłam… 
Ile razy robiąc nawet dobre rzeczy i trudząc się 

dla innych, uparcie prze-
prowadzam swoją wolę, a 
w ogóle nie chcę usłyszeć 
czego chce Jezus i co na-
prawdę jest w tej sytuacji 
miłością… 
Czy nie jestem tym kimś, 
kto daje Jezusowi i lu-
dziom dar, który zamiast 
nieść radość i szczęście 
tak naprawdę rani i nisz-
czy…? Bo za dużo jest w 
tym darze mojego „ja”… 
Czy nie nakładam Jezuso-

wi korony z cierni, zamiast tej, którą wykuwa 
się poprzez wsłuchiwanie się w Jego pragnienia 
i  czynienie Jego woli... 

 Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty na-

wet Boga się nie boisz, chociaż tę samą 

karę ponosisz? My przecież - sprawiedli-

wie, odbieramy bowiem słuszną karę za 

nasze uczynki, ale On nic złego nie 

uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na 

mnie, gdy przyjdziesz do swego króle-

stwa. Łk 23,35b – 43 

 Twoja Pierwsza Adwentowa świeca 
mówi dziś do Ciebie: 
Moje światło nie jest usypiającą uwertu-
rą do refleksyjnego czasu Adwentu. 
Moje światło jest pierwszym, ma-
łym, stanowczym krokiem: Precz 
z ciemnością. 
Moje światło mówi: Chrystus 
przychodzi. Przypominam ci, że 
dokona On rzeczy 
niespodziewanych. Już ciebie 
widzi, spogląda przeze mnie na 
ciebie. 
Czy ty też Go widzisz? . 

,,Czuwajcie!" Czy to ma być groźba, która 
ma nam napędzić strachu i przerazić nas? 
Nie, słowa Jezusa rozumiem jako życzli-
we, ale stanowcze zaproszenie. Chce 
przyjść do naszego życia, i ma, oczywiście, 
nadzieję, że cieszymy się na Jego odwie-
dziny i jesteśmy na nie przygotowani. Nic 
bowiem nie jest tak przykre i dla gościa, i 
dla gospodarza, jak wrażenie, że odwie-
dziny są nie w porę. A należałoby dodać, 
że zadanie to stało się niepomiernie trud-
niejsze w czasach supermarketów, łapania 
okazji i gonitwy za prezentami. Dlatego 
Jezus woła dzisiaj do nas: Czuwajcie, gdy 
w waszych uszach brzmią już tylko dźwię-
ki kas sklepowych. Czuwajcie, gdy 
,,bezmyślnie" gonicie od jednego do dru-
giego opłatka. Tak, wyobraźcie sobie: 
Chcę przyjść do Was.  

 Czuwajcie więc, bo nie wie-

cie, w którym dniu Pan wasz 

przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby 

gospodarz wiedział, o której porze 

nocy złodziej ma przyjść, na pew-

no by czuwał i nie pozwoliłby wła-

mać się do swego domu. Dlatego i 

wy bądźcie gotowi...  Mt 24,37-44  

I NIEDZIELA  

ADWENTU  
1 grudnia 2019 r.  

UROCZYSTOŚĆ  

CHRYSTUSA KRÓLA 
WSZECHŚWIATA  

24 listopada 2019 r.  
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Październik w naszej parafii 

CHRZTY:  
Zofia Małgorzata Rejentowicz  
Lena Smaluch  
 
POGRZEBY: 
Gizela Bugdoł  
Halina Kopertowska  
Zbigniew Milewski  
Artur Rusiecki  
Franciszka Żurek  
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Tomasz Matyjasik – Natalia Walczak  
 
ŚLUBY: 
Jędrzej Środa -  Katarzyna Sitko  
Dawid Pawelec – Monika Partyka  
Przemysław Zubek – Natalia Lipska 
Artur Kuśka – Aneta Poznańska  
Łukasz Szmulik – Sylwia Sądowska  

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
 
15 rocznica ślubu 
Anna i Krzysztof Płonka  
15 rocznica ślubu 
Aleksandra i Tomasz Wilk  
20 rocznica ślubu 
Katarzyna i Grzegorz Łukasik    
30 rocznica ślubu 
Gabriela i Michał Kowalscy 
Ilona i Janusz Śmietana      
40 rocznica ślubu 
Maria i Leopold Wilk  
45 rocznica ślubu 
Maria i Józef Kąccy       
Krystyna i Kazimierz Kłósko  
Irena i Stanisław Olejnik     
Eleonora i Józef Rybarscy      
50 rocznica ślubu  
Bogusława i Stanisław Kalemba  

 26 października, odbył się Dekanal-
ny Turniej Piłki Nożnej dla ministrantów. 
Wzięli w nim również udział ministranci z 
naszej parafii. Przygoto-
wywali się do rywalizacji, 
ćwicząc systematycznie 
wspólną grę, przez wiele 
miesięcy. Chłopcy walczyli 
w kilku kategoriach wie-
kowych. Nasi ministranci 
zajęli III miejsce w katego-
rii „lektor młodszy”. Mło-
dych sportowców, można 
podziwiać na zdjęciach na 
kolorowych stronach.   
 Tego samego dnia wieczorem, roz-
poczęła się oazowa noc w Domu Parafial-
nym.  Najpierw był czas na tańce i gry to-

warzyskie, oraz pizzę chrupki i ciasteczka. 
A gdy już wszyscy trochę się zmęczyli, a 
ks. Mateusz po wygraniu paru rund 

„Banana” i „Bankruta” po-
szedł spać, nadszedł czas 
na wspólne oglądanie fil-
mów. Seanse przerwane 
pochłanianiem resztek 
zimnej pizzy, trwały aż do 
świtu. Niektórzy nie za-
snęli nawet na chwilę, co 
dobrze wróży na wypadek, 
gdybyśmy w przyszłości 
planowali jakieś nocne 

czuwanie w kościele.  Ksiądz co prawda, 
szybko się poddał, ale może dla Pana Je-
zusa będzie silniejszy…  
   Ala Kaczorowska  

TURNIEJ 

PIŁKARSKI  

MINISTRANTÓW 

I OAZOWA 

NOC FILMOWA 



 SPES LISTOPAD  2019 r.  

 

6 

Co czeka nas w listopadzie 

3.11- XXXI Niedziela Zwykła. Kolekta na 
renowację katowickiej Katedry 
4.11- poniedziałek. Wspomnienie św. Karo-
la Boromeusza, biskupa. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. Wrocław-
skiej 23 po Mszy św. wieczornej.  
6.11- środa. Biblioteka parafialna czynna 
od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
7.11- czwartek. Spotkanie rodziców dzieci z 
SP nr 1 z klasy 3 A i B o godz. 18.oo. 
8.11- piątek. Do sprzątania kościoła zapra-
szamy parafian z ul. Wrocławskiej 23 po 
Mszy św. wieczornej. 
9.11- sobota. Święto rocznicy poświęcenia 
Bazyliki Laterańskiej. Odwiedziny chorych 
od godz. 9.00. . Nauka dla rodziców i ro-
dziców chrzestnych o godz. 15.30 w Domu 
Parafialnym. 
10.11- niedziela. XXXII Niedziela Zwykła. 
Dzień Solidarności z Kościołem Prześlado-
wanym. Zbiórka przed kościołem na Fun-
dację Papieską Pomoc Kościołowi w Po-
trzebie. Chrzty o godz. 12.15. Kolekta na 
potrzeby Parafii. 
11.11- poniedziałek. Wspomnienie św. Mar-
cina z Tours, biskupa. Święto Niepodległo-
ści – 101 rocznica odzyskania niepodległo-
ści. Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 
9.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Wrocławskiej 25 po Mszy św. 
wieczornej.  
12.11- wtorek. Wspomnienie św. Jozafata, 
biskupa i męczennika. Spotkanie rodziców 
dzieci z SP nr 19 z klasy 3 A o godz. 18.oo. 
13.11 – środa. Wspomnienie św. Benedyk-
ta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, 
pierwszych męczenników Polski. Msza św. 
w intencji czcicieli MB Fatimskiej o godz. 
6.30. Modlitwa w intencji Parafii, po Mszy 
św. wieczornej. 
14.11- czwartek. Spotkanie rodziców dzieci 
z SP nr 19 z klasy 3 B o godz. 18.oo. 
15.11- piątek. Do sprzątania kościoła zapra-
szamy parafian z ul. Wrocławskiej 25 po 
Mszy św. wieczornej. 

17.11- niedziela. UROCZYSTOŚĆ ODPU-
STOWA KU CZCI ŚW. KATARZYNY, 
DZIEWICY I MĘCZENNICY, PATRONKI 
PARAFII. Dzień Muzyki Liturgicznej. 
Światowy Dzień Ubogich. Msza św. w in-
tencji ks. Piotra Urody z okazji urodzin o 
godz. 16. 30. Kolekta na potrzeby remonto-
we parafii. 
18.11- poniedziałek. Wspomnienie św. Ka-
roliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy. 
Do sprzątania kościoła zapraszamy para-
fian z ul. Wrocławskiej 27 po Mszy św. wie-
czornej. 
20.11- środa. Wspomnienie św. Rafała Ka-
linowskiego. Biblioteka parafialna czynna 
od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
21.11– czwartek. Wspomnienie Ofiarowa-
nia NMP.  
22.11- piątek. Wspomnienie św. Cecylii, 
dziewicy i męczennicy. Msza w intencji 
chóru „Lira” o godz. 17.00.Do sprzątania 
kościoła zapraszamy parafian z ul. Wro-
cławskiej 27 po Mszy św. wieczornej.  
24.11- Uroczystość Chrystusa, Króla 
Wszechświata. Roczki o godz. 12.15. Jubile-
usze małżeńskie o godz. 16.30.  Kolekta na 
potrzeby archidiecezji. 
25.11- poniedziałek. W naszej parafii Uro-
czystość św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 
dziewicy i męczennicy – patronki parafii. 
Msza św. w intencji KGW, rencistów, eme-
rytów i wszystkich sprzątających kościół w 
miesiącu listopadzie o godz. 17.00. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy parafian z 
ul. Wrocławskiej 29 po Mszy św. wieczor-
nej. 
29.11– piątek. Msza św. w 30 dzień i I rocz-
nicę po śmierci o godz. 17.00. Do sprząta-
nia kościoła zapraszamy parafian z ul. 
Wrocławskiej 29 
30.11– sobota. Święto św. Andrzeja, apo-
stoła.  
1.12– I Niedziela Adwentu. Niedziela 
Trzeźwości. Kolekta na potrzeby parafii. 
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Odwiedziny duszpasterskie 

Czwartek 21 listopada 2019 r. 
1. ul. Wrocławska 1  
2. ul. Wrocławska 3  
Piątek 22 listopada 2019 r. 
1. ul. Wrocławska 5  
2. ul. Wrocławska 7  
Sobota 23 listopada 2019 r. 
1. ul. Wrocławska 9  
2. ul. Wrocławska 11  
Niedziela 24 listopada 2019 r. 
1. ul. Wrocławska 13  
2. ul. Wrocławska 15 i 16  
Czwartek 28 listopada 2019 r. 
1. ul. Wrocławska 17  
2. ul. Wrocławska 19  
Piątek 29 listopada 2019 r. 
1. ul. Wrocławska 21  
2. ul. Wrocławska 23  
Sobota 30 listopada 2019 r. 
1. ul. Wrocławska 25  
2. ul. Wrocławska 27  
Niedziela 1 grudnia 2019 r. 
1. ul. Wrocławska 29  
2. ul. Wrocławska 31  
Czwartek 5 grudnia 2019 r. 
1. ul. Wrocławska 33  
2. ul. Wrocławska 35  
Piątek 6 grudnia 2019 r. 
1. ul. Wrocławska 37  
2. ul. Wrocławska 39  
Sobota 7 grudnia 2019 r. 
1. ul. Wrocławska 41  
2. ul. Wrocławska 43  
Niedziela 8 grudnia 2019 r. 
1. ul. Poznańska 1  
2. ul. Poznańska 3  
Czwartek 12 grudnia 2019 r. 
1. ul. Poznańska 5  
2. ul. Poznańska 7  
Piątek 13 grudnia 2019 r. 
1. ul. Poznańska 9  
2. ul. Poznańska 11  
Sobota 14 grudnia 2019 r. 
1. ul. Poznańska 2, 4, 6, 8  
2. ul. Poznańska 10, 12, 14, 16  

Niedziela 15 grudnia 2019 r. 
1. ul. Poznańska 18, 20, 22, 24  
2. ul. Poznańska 26, 28, 13, 15  
Środa 18 grudnia 2019 r. 
1. ul. Poznańska 17, 19, 21, 23  
2. ul. Poznańska 25, 27, 29, 31 
Czwartek 19 grudnia 2019 r. 
1. ul. Poznańska 30-96 
2. ul. Kondziołowiec 8-51a 
Piątek 20 grudnia 2019 r. 
1. ul. Przybosia od 1 
2. ul. Katowicka 14a i ul. Stodoły 1-14a 
Sobota 21 grudnia 2019 r. 
1. ul. Lwowska 1-5 i ul. Podmiejska 12-21 
2. ul. Strażacka 1-42 
Niedziela 22 grudnia 2019 r. 
1. ul. Gałczyńskiego (nieparzyste) 1-37 
Piątek 27 grudnia 2019 r. 
1. ul. Gałczyńskiego (nieparzyste) 39-67 
2. ul. Gałczyńskiego (parzyste) 2-68 
Sobota 28 grudnia 2019 r. 
1. ul. Okopowa 1-11n i ul. Reymonta 55-69 
2. ul. Okopowa 2h -52 (parzyste) 
Niedziela 29 grudnia 2019 r. 
1. ul. Długa 2-17d 
2. ul. Staffa 1-14, ul. Leśmiana2-31 i ul. 
Staffa 20-38 
Poniedziałek 30 grudnia 2019 r. 
1. ul. Polna od pocz. i ul. Pochwacie 10-42 
2. ul. Św. Katarzyny od 5, ul. Wierzyń-
skiego, ul. Lechonia od 1, ul. Kasprowicza 
od 1 i Asnyka od 1 
Czwartek 2 stycznia 2020 r. 
1. ul. Pszczyńska 77a-117 
2. ul. Pszczyńska 119-145 
Piątek 3 stycznia 2020 r. 
1. ul. Pszczyńska 147-157 
2. ul. Pszczyńska 159-173 
Sobota 4 stycznia 2020 r. 
1. ul. Pszczyńska 175-187 
2. ul. Pszczyńska 189-201 i ul. Równole-
gła 3-7 
Niedziela 5 stycznia 2020 r. 
1. ul. Pszczyńska 76-126 
2. ul. Pszczyńska 130-200a 
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Poniedziałek 6 stycznia 2020 r. 
1. ul. Opolska 2 
2. ul. Opolska 4 
Wtorek 7 stycznia 2020 r. 
1. ul. Opolska 6 
2. ul. Opolska 8 
Środa 8 stycznia 2020 r. 
1. ul. Opolska 10 
2. ul. Opolska 12 
Czwartek 9 stycznia 2020 r. 
1. ul. Opolska 14 
2. ul. Opolska 16 

Piątek 10 stycznia 2020 r. 
1. ul. Opolska 18 
2. ul. Opolska 20 
Sobota 11 stycznia 2020 r. 
1. ul. Opolska 22 
2. ul. Opolska 24 
Niedziela 12 stycznia 2020 r. 
Kolęda Dodatkowa 

Odwiedziny duszpasterskie rozpoczynają się o godz. 15.00 

„Wszyscy, według swych zadań i celów, mają miejsce 

w pięknie wszechświata.” 

Księdzu Piotrowi Urodzie życzymy, by wsłuchując 

się w Słowo Boże potrafił odczytywać i realizować 

wolę Bożą w codzienności. Duszpasterze, Parafia-

nie i Redakcja 

 

„Modlitwa winna ogarniać wszystko, co składa się na 

nasze życie.” 

Paniom Krystynie Wali, Mariannie Czarnik oraz księ-

żom Andrzejowi Kotuli i Piotro-

wi Urodzie życzymy, by potrafili 

w modlitwie powierzać swoją 

codzienność Bogu, ufając Mu 

bezgranicznie. Seniorzy.  

 

„Jeśli chcesz mieć udział w Królestwie Chrystusa, 

musisz żyć biorąc z Niego przykład.” 

Pani Marii Kurowskiej oraz księdzu Piotrowi Uro-

dzie życzymy, by Chrystus był dla Nich wzorem ży-

cia i drogowskazem w podążaniu drogą świętości. 

Chór „Lira”. 

 

„Życie ubogaca się każdym darowanym gestem miło-

ści.” 

Pani Janinie Karnafał życzymy, aby nieustannie wzra-

stała w miłości, czyniąc swoje życie darem dla in-

nych. Żeński Legion Maryi. 

„Religia jest jak lampa płonąca w ciemnym pokoju 

naszych doświadczeń” 

Księżom Piotrowi Urodzie oraz wszystkim Auksylia-

torom, którzy obchodzą swoje urodziny lub imieni-

ny w listopadzie życzymy, aby Chrystus –Światłość 

świata, rozświetlał Ich drogę życia i dodawał siły w 

trudnych doświadczeniach codzienności. Męski Le-

gion Maryi. 

 

„Niech znana będzie wszystkim wasza wyrozumiała 

łagodność” 

Ks. Salezjaninowi Piotrowi Wali 

życzymy, aby Jezus prowadził 

Go we wszystkich spotkaniach 

z ludźmi i umacniał Jego miłość. Duszpasterze, Para-

fianie i Redakcja. 

     

„O wiele łatwiej jest być bohaterem niż człowie-

kiem uczciwym” 

Księdzu Dorianowi Figołuszce życzymy, aby w swo-

jej codzienności bohatersko walczył o miłość w naj-

drobniejszych czynach. Duszpasterze i Redakcja 

 

„Człowiek bez wiary jest jak podróżny bez celu, 

jak ktoś, kto walczy bez nadziei na zwycięstwo.” 

Kalinie Kuca i Karolinie Podeszwa, życzymy wiary, 

która nadaje sens życiu i miłości, która umacnia w 

walce o dobro. Oaza z ks. Mateuszem. 

Serdeczności 
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XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 3.11  
7.30– Za ++ rodziców Radowskich, Czyż-
ników, 3 siostry, 5 szwagrów.  
9.30– Za + Marię Dudzik, męża Alfreda, 
++ z rodz. Kuś, Dudzik, Ogryzek, Nurek.  
11.00– Za + Dorotę Skowron, Henryka 
Sztajnowskiego, Wiktorię i Józefa Skow-
ron, ++ z rodziny Skowron, Sztajnow-
skich, Wiśniewskich, dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Gerarda z okazji 80 rocznicy ur.  
16.30– Za + Macieja Ludkiewicza oraz + 
babcię i dziadków.  
19.30– Za + córkę Izabelę Szczęsny – w 21 
rocznicę śmierci. 
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Ka-
rola Boromeusza 4.11  
6.30– Za ++ Romana i Leokadię Dudzik, 
synową Teresę, + Arnolda Reichman, 
Henryka Koczor oraz ++ z pokrewieństwa 
Dudzik, Reichman, Wierzgoń. 
17.00– Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB Fatimskiej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
dla Krystyny z okazji urodzin i błogosła-
wieństwo dla całej rodziny. 
17.00– Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Ryszarda Bella z okazji urodzin.  
WTOREK 5.11  
6.30– Za + Annę Zacierka – w 7 rocznicę 
śmierci, rodziców z obu stron, 2 synów 
oraz ++ z rodziny. 
17.00– Za ++ Piotra i Paraskiewę Jazło-
wieckich, rodziców z obu stron.  
17.00– Za ++ Franciszkę i Jana Olejnik, 
Annę i Henryka Macha, Klaudię Kaufolh 
oraz ++ z rodziny Olejnik, Nowak. 
ŚRODA 6.11  
6.30– Za + Anastazję Grabarczyk – w 2 

rocznicę śmierci, męża Alberta, córkę Jo-
annę – w 11 rocznicę śmierci, męża Anto-
niego, rodziców Ryszarda i Jadwigę Goik 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
17.00– Za + Genowefę Cofalik, męża Lu-
dwika, syna i zięcia.  
17.00– Za + Edwarda Szymik oraz ++ z 
rodziny Szymik, Brudny. 
CZWARTEK 7.11  
6.30– Za ++ rodziców Tadeusza i Stani-
sławę Pęcherek.  
17.00– Za ++ rodziców Tadeusza i Hilde-
gardę Langer, Jana i Łucję Langer, Marię 
i Piotra Oczadły, + Józefa Kanię.  
17.00– Za + Marię Złotek, ++ rodziców, 
teściów oraz ++ z pokrewieństwa i dusze 
w czyśćcu cierpiące. 
PIĄTEK 8.11  
6.30– Za ++ rodziców Gertrudę Woźnica 
– w 3 rocznicę śmierci, męża Rafała, ich 
++ rodziców oraz + Ottona Pękała i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
17.00– Za ++ Alojzego i Eugenię Langosz, 
Reginę i Mieczysława Skubis oraz ++ z ro-
dzin Wala, Langosz, Skubis.  
17.00– Za + Teresę Hyba i Irenę Hyba, 
rodz. z obu stron, córkę Bernardę Kurek. 
SOBOTA – ŚWIĘTO ROCZ. POŚWIĘCE-
NIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ 9.11  
8.00– Za ++ członkinie z Róży Teresy 
Fajkis: Zytę Potyka, Emmę Fajkis, Łucję 
Wojak, Agnieszkę Adamek, Agnieszkę 
Płonka, Helenę Kopertowski, Agnieszkę 
Kuzara, Elfrydę Bronny, Martę Durczok, 
Eugenię Langosz, Marię Poloczek, Hilde-
gardę Szulik, Otylię Michalski.  
17.00Za + Bożenę Szlezak, teścia Zygfry-
da, szwagra Pawła, bratową Jolantę, ++ 
dziadków z obu stron. 
17.00– Za + Mirosława Jóźwiak, jego ro-
dziców, brata Zbigniewa, ++ Jana Ostrzo-
łek – w rocznicę śmierci, żonę Irenę, ich 
rodziców oraz + Kazimierza Gruca. 
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 10.11  
7.30– Za + córkę Beatę Kozieł – w 7 rocz-
nicę śmierci, męża Józefa Pawlik, rodzi-
ców, teściów, Alicję i Wacława Błaszczyk, 

INTENCJE MSZALNE 
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Franciszka Kwiatkowskiego, dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
9.30– Za + Jana Kania, rodziców Józefinę 
i Józefa, brata Andrzeja.  
11.00– Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Heleny Sowa z okazji 70 roczni-
cy urodzin oraz urodzin zięcia Przemysła-
wa i wnuczki Marty.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA. 
16.30– Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Jacka z okazji kolejnej rocznicy 
urodzin i Reginy z okazji rocznicy ur.  
19.30– Za + Bronisławę Kołeczko, ++ ro-
dziców Annę i Erwina Adamczyk, Jadwigę 
i Feliksa Pieter, ++ dziadków Martę i 
Henryka Kołeczko, Katarzynę i Pawła Ad-
amczyk oraz ++ z pokrewieństwa.  
PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Mar-
cina z Tours 11.11  
6.30– Do Opatrzności Bożej z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Urszuli z okazji urodzin oraz 
urodzin Łucji, Andrzeja i Mariusza. 
9.00– W INTENCJI OJCZYZNY. 
17.00– Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w in-
tencji Ireny Filip z okazji 70 rocznicy ur. 
WTOREK – Wsp. św. Jozafata 12.11  
6.30– Za ++ Jana i Jadwigę Odorskich, 
Mariannę Stawską, Kornelię i Jana So-
snowskich, Halinę Lubowiecką.  
17.00– Za ++ Marię Machnik, męża Fran-
ciszka, syna Bernarda, zięcia Leona, wnu-
ka Bolesława, Kazimierza Rozwora oraz 
++ z pokrewieństwa Gajda, Machnik.  
17.00– Za ++ Gertrudę Gajda, męża Paw-
ła, synów Leona, Józefa, Jana i Pawła, sy-
nową Gertrudę, zięcia Franciszka, żonę 
Agnieszkę, wnuki Jolantę, Bolesława, 
Czesława i Szymona. 
ŚRODA – Wspomnienie św. Benedykta, 

Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna 13.11  
6.30– W intencji czcicieli MB Fatimskiej. 
17.00– Za ++ Martę i Jana Gajda, zięciów 
Krystiana i Bernarda, Annę i Wiktora Ko-
łeczko, 2 synów Franciszka i Józefa, syno-
wą Zofię, + Jerzego Majka.  
17.00– Za + Klarę Gładysz, męża Teodo-
ra, rodziców, teściów oraz ++ z rodziny 
Gładysz, Gajda, Piechoczek. 
CZWARTEK 14.11  
6.30– Za + Stanisława Piekara. 
17.00– Za + Jana Waleńczyk – w 9 r. śm. 
rodziców, dziadków oraz ++ z pokrewień-
stwa Marczyńskich, Waleńczyków.  
17.00– Za ++ Genowefę i Piotra Zalew-
skich, Mariannę, Marię, Stanisława, Anto-
niego, Kazimierza i Mariusza Sakowskich, 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
PIĄTEK 15.11  
6.30– Za + bratową Kazimierę Korzań-
ską, brata Janka, rodziców – od Krystyny 
Romanowskiej z rodziną. 
17.00– Za ++ rodziców Zofię i Aleksego 
Nejman, teściów Apolonię i Jana Tokar-
skich, rodzeństwo z obu stron, szwagrów 
Jana i Tadeusza, ++ z rodziny Zagrodnik, 
Tokarskich, ++ dziadków z obu stron, du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
17.00– Za + Michała Jasińskiego – od żo-
ny i dzieci z rodzinami.  
SOBOTA 16.11  
8.00– Za ++ Franciszka i Zofię Stencel, 
syna Jana, Agnieszkę, Konrada i Włady-
sława Wala oraz ++ z rodz. Wala, Stencel.  
17.00– Za + Jana Zuchalskiego – w rocz-
nicę śmierci, jego rodziców, Różę i Leona 
Kłosek, syna Józefa, córkę Różę, Anielę 
Krzystała i Eugeniusza Banasik.  
17.00– Za ++ Cecylię i Karola Rączka, ro-
dziców z obu stron, wnuczkę Sylwię, Ger-
trudę i Franciszka Zniszczoł, rodziców z 
obu stron, wnuka Grzegorza, chrześnicę 
Izabelę, Emilię i Franciszka Brzoza, Po-
krewieństwo Kocur, Rączka, Zniszczoł, 
Penkala, Musiolik, Szotek, ++ księży, za-
konnice i zakonników, misjonarzy i misjo-
narki, ++ nauczycieli i dusze w czyśćcu 
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cierpiące.  
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – OD-
PUST 17.11  
7.30– Za + Reinholda Szymura, ++ rodzi-
ców, teściów oraz ++ z pokrewieństwa i 
dusze w czyśćcu cierpiące. 
9.30– Za + Otylię Michalską – w 7 roczni-
cę śmierci, męża Alojzego, Halinę i Leo-
narda Spałek, Marię Dobrowolską, Stani-
sława Sitek oraz ++ z pokrewieństwa.  
11.00– Za + żonę Krystynę Pikuta, rodzi-
ców, mamę Zofię Wiśniewską, ++ rodz. 
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
Koła Emerytów Nr 7. 
16.30– Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w int. Donata i ks. Doriana z okazji ur. 
16.30– Do Opatrzności Bożej, w intencji 
Ks. Piotra z okazji urodzin.  
19.30– Za ++ Stefana, Jana i Mieczysława 
Zaręba oraz + Kazimierza Szczepańczyka.  
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie bł. Ka-
roliny Kózkówny 18.11  
6.30– Za ++ rodziców Tadeusza i Geno-
wefę Bidzińskich, dziadków z obu stron, 
++ z pokrewieństwa.  
17.00– W INTNCJI PARAFIAN. 
17.00– Do Opatrzności Bożej w int. ks. 
Piotra –od III Zakonu Franciszkańskiego. 
WTOREK 19.11  
6.30– Za ++ Krystynę i Józefa Witcza-
ków, rodziców z obu stron, brata Mikołaja 
i żonę Jarmiłę, Martę Niechwiejczyk i jej 
męża, ++ z rodziny, ++ Księży, dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
17.00– Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie 
i dary Ducha Św. w intencji Adrianny z 
okazji 18 rocznicy urodzin. 
17.00– Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Krystyny i Kazimie-
rza z okazji 45 rocznicy ślubu.  

ŚRODA – Wspomnienie św. Rafała Kali-
nowskiego 20.11  
6.30– Za ++ rodziców Alojzego i Lidię 
Kolarczyk, Feliksa i Mariannę Reniec oraz 
++ z pokrewieństwa.  
17.00– Za + Jana Brzoza, żonę Krystynę, 
rodziców, teściów, rodzeństwo, ++ z rodz. 
17.00– Za ++ Legionistów i Auksyliato-
rów – od Prezydium Męskiego LM.  
CZWARTEK  - Wspomnienie Ofiaro-
wania NMP 21.11  
6.30– Do Opatrzności Bożej w intencji 
członków Róży Męskiej. 
6.30– Za ++ członków z Róży Męskiej. 
17.00– Za + Tomasza Kaczmarczyk  
PIĄTEK – Wspomnienie Św. Cecylii 22.11  
6.30– Za + syna Rafała Zabawa, męża 
Edwarda Stoch, ++ rodziców, ++ z rodzi-
ny i dusze w czyśćcu cierpiące. 
6.30– Za + Stefanię Mynarską, męża Jó-
zefa, + Franciszka Rosner, ++ z pokre-
wieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące – od 
Sylwii Gryman i Stanisławy Niemczyk.  
17.00– Do Opatrzności Bożej w intencji 
parafialnego chóru „Lira” oraz opiekuna 
ks. Mateusza.  
SOBOTA 23.11  
8.00– Za ++ Helenę i Emila Kopertow-
skich, syna Kazimierza oraz ++ Marię i 
Leona Grygierek.  
8.00– Za + Czesława Hojka, ojca Jana.  
17.00– Za + Stanisława Sitek, ++ rodzi-
ców oraz ++ z pokrewieństwa.  
NIEDZIELA – UROCZ, JEZUSA CHRY-
STUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 24.11  
7.30– Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Aleksandry i Zbi-
gniewa z okazji 45 rocznicy ślubu. 
9.30– Za ++ Stanisława, Marię, Ignacego 
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.  
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11.00– Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Józefy i Kazimierza 
z okazji 50 rocznicy ślubu, błogosławień-
stwo dla dzieci i wnuków oraz rodziny 
Ogrodników. 
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI. 
16.30– JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE. 
19.30– Za ++ Romana i Irenę Mazur oraz 
++ z rodzin Mazur, Poloczek. 
PONIEDZIAŁEK – UROCZ. ŚW. KATA-
RZYNY ALEKSANDRYHSKIEJ 25.11  
6.30– Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Kamila z okazji 30 rocznicy 
urodzin – od rodziny. 
17.00– Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprząta-
jących kościół w miesiącu listopadzie.  
17.00– Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i 
dary Ducha Św. w intencji Natalii z okazji 
urodzin. 
WTOREK 26.11  
6.30– Za + Martę Goik, męża Ludwika, 
syna Jana, dusze w czyśćcu cierpiące. 
17.00– Za + Franciszka Sitko – w 6 rocz-
nicę śmierci, żonę Jadwigę oraz ++ z ro-
dziny Sitko, Ostrzołek, Uherek.  
17.00– Za + Paulinę Kasza, 2 mężów, sy-
nów Jana i Wiktora, synową Lidię, zię-
ciów Eryka i Alojzego oraz ++ z rodziny 
Kasza, Piksa, Plewniak, Żymła.  
ŚRODA 27.11  
6.30– Za + Annę Niećko – w 1 rocznicę 
śmierci.  
17.00– Za + Helmuta Zok, ++ rodziców, 
Maksymiliana Skórka, babcię Marię, 
chrześnicę Joannę, Lidię Zarembik i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
17.00– Za ++ Legionistów i Auksyliato-
rów Legionu Żeńskiego. 
CZWARTEK 28.11  
6.30– Za ++ Marię i Bolesława Niemczyk. 

6.30– Za + Floriana Górniak – od rodziny 
Kożuch ze Starego Sącza.  
17.00– Za + brata Ryszarda, mamę Ja-
dwigę, córkę Justynę, brata Tadeusza, oj-
ca Józefa.  
PIĄTEK 29.11  
6.30– Za ++ członkinie z Róży Franciszki 
Iwanickiej. 
6.30– Za + Teodora Sikora – od rodziny 
Brandys, Szczęsny. 
17.00– Za zmarłych w 30-dzień i 1 rok po 
śmierci. 
SOBOTA – ŚWIĘTOP ŚW. ANDRZEJA, 
Ap. 30.11  
8.00– Za + Kazimierza Obracaj, ++ z po-
krewieństwa.  
8.00– Za ++ z rodziny.  
17.00– Za ++ Irenę i Romana Mazur oraz 
++ rodziców.  
I NIEDZIELA ADWENTU 1.12  
7.30– Za ++ Emila i Marię Urbańczyk, 
Antoniego Piszczek oraz ++ dziadków z 
obu stron.  
9.30– Za + Jerzego Witkowskiego – od 
swatów.  
11.00– Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Andrzeja Wojtan z okazji 75 
rocznicy urodzin.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Krystyny – III Zakon Francisz-
kański. 
16.30– Za + męża Henryka – w rocznicę 
śmierci, rodziców, teściów, rodzeństwo 
oraz ++ z rodzin Sztymelskich, Przewo-
dowskich i dusze w czyśćcu cierpiące.  
19.30– Za + Alojzego Mazur.  
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 Co to są cnoty? Każda cnota to, naj-
prościej mówiąc, sprawność w czynieniu 
dobra czy też w wybieraniu jakiejś dobrej 
postawy. Ks. Andrzej Krasiński w 
„Katechizmie Płockim” zwraca uwagę, że 
cnota nie jest czymś gotowym, z czym 
przychodzimy na świat. „Jej początkiem 
jest zdolność do czynienia dobra, która to 
zdolność przechodzi z czasem w spraw-
ność” – wyjaśnia i przypomina, że dziecko 
nie od razu umie wiązać sznurowadło, żo-
na nie od razu potrafi ugotować mężowi 
smaczny obiad, skoczek narciarski nie od 
razu skacze daleko i z klasą. „Nie od razu 
czynienie dobra przychodzi nam z łatwo-
ścią. Każdy musi zacząć od małych rzeczy, 
ćwiczyć się w nich, by z czasem osiągnąć 
sprawność działania, czynienia jakiegoś 
dobra, czyli cnotę”. Dzięki nim, łatwiej i z 
większą pewnością, przychodzi nam pro-
wadzić życie molarnie dobre.  
Brzmi teoretycznie, ale jest bardzo prak-
tyczne. A wygląda to tak. Człowiek ma 
różne zdolności i władze. Posiad 1. rozum, 
2. wolę, 3. władzę, która pomaga w prze-
zwyciężaniu trudności oraz 4. władzę, 
która ukierunkowuje go na to, czego po-
żądają zmysły.  
Jak te wszystkie władze i zdolności wpły-

wają na ludzkie czyny? Rozum (w tym 
wypadku rozum praktyczny) zadaje pyta-
nie – czym jest dobro? Jak należy postę-
pować? Wola, kieruje nas ku temu, co ro-
zum uznał za dobre. Siła do przezwycięża-
nia trudności, pomaga w  chwilach, gdy 
jest nam coś trudno osiągnąć lub gdy po-
jawiają się jakieś przeszkody – np. walka 
o dobre stopnie w szkole. Siła pożądliwa 
natomiast, skłania nas ku temu czego pra-
gną nasze zmysły, ze względu na oczeki-
waną przyjemność – przykładem może 

być pożądanie kawałka tortu.  
Wszystkie te władze i zdolności same w 
sobie są dobre. Podobnie jak uczucia i 
emocje, które im towarzyszą – nadzieja, 
rozpacz odwaga, strach, radość, smutek, 
tęsknota i niechęć – same w sobie wszyst-
kie są dobre. Jednak ważne jest, aby 
wszystkie te władze duszy, razem z towa-
rzyszącymi im uczuciami, były odpowied-
nio uporządkowane i posłuszne rozumo-
wi. Porządek ten można osiągnąć, dzięki 
praktyce cnót naturalnych. Roztropność, 
udoskonala rozum praktyczny. Sprawie-
dliwość, udoskonala wolę. Męstwo zapew-
nia wytrwałość w trudnościach. Umiarko-
wanie, pozwala opanować dążenie do 
przyjemności. Te cztery cnoty odgrywają 
kluczową rolę i dlatego nazywamy je cno-
tami kardynalnymi. Pomagają one osią-
gnąć człowiekowi swój zamierzony cel i 
naturalną doskonałość. Z tego powodu 
cnoty te są tak ważne.  
Człowiek jednak, ma nie tylko cel docze-
sny, ale także cel nadprzyrodzony, którym 
jest sam Bóg, relacja z Nim. Aby więc 
człowiek mógł osiągnąć swój cel, zarówno 
doczesny, jak i nadprzyrodzony, Bóg ob-
darza go dodatkowymi cnotami, a także 
dzięki swej łasce, udoskonala cnoty kar-

dynalne.  
Po pierwsze Bóg obdarza 
człowieka trzema cnotami 
Boskimi, które nazywamy 
też teologicznymi – są nimi 

wiara, nadzieja i miłość. Wiara udoskona-
la rozum. Nadzieja i miłość udoskonalają 
zaś wolę. Po drugie przyrodzone cnoty 
moralne, czyli cnoty kardynalne – roz-
tropność, sprawiedliwość, męstwo i 
umiarkowanie – dzięki łasce Boga, mogą 
być udoskonalone i przez to skierowane 
ku celowi nadprzyrodzonemu człowieka, 
czyli ku relacji z Bogiem.  
Naturalne cnoty moralne nabywamy po-
przez cierpliwą praktykę. Cnoty nadprzy-
rodzone są nam zaś udzielone przez Boga 
wraz z łaską uświęcają, którą otrzymuje-

Kilka słów o cnotach 
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my podczas Chrztu świętego, i która póź-
niej wzrasta w nas, dzięki innym sakra-
mentom, modlitwie i sakramentaliom. 
Cnoty, zarówno te nabyte, jak i te wlane, 

w różny sposób udoskonalają władze du-
szy. Dzięki cnotom, zupełnie bezpiecznie, 
możemy dojść do naszego celu ostatecz-
nego.● 

 Nie chcę w tym artykule omawiać 
szczegółowo poszczególnych cnót Bo-
skich, kardynalnych, czy też innych, które 
od tych cnót się wywodzą (np. św. Tomasz 
z Akwinu od cnoty sprawiedliwości wywo-
dzi cnoty społeczne – posłuszeństwo, 
wdzięczność, prawdomówność itp.) Nie-
które z nich, były już kiedyś głównym te-
matem numeru gazety, inne prawdopo-
dobnie jeszcze będą. Chciałbym raczej po-
dzielić się myślą, zaczerpniętą  z książki 
Roda Drehera „Opcja Benedykta”, która 
w podtytule zawiera ciekawy problem – 
jak przetrwać czas neopogaństwa.  
No bo, sam powiedz, drogi czytelniku, czy 
we współczesnym świecie łatwo jest wzra-
stać, na przykład w cnocie umiarkowania 
i wychowywać dzieci tak, by i im łatwo by-
ło w niej wzrastać. Czy umiarkowanie cie-
szy się dziś szacunkiem, czy też raczej 
świat bombarduje nieustanie nasze zmy-
sły i rozbudza w nas pragnienia, by posia-
dać więcej, jeść więcej, nie ograniczać się 

w oddawaniu się temu, co przyjemne i za-
spokajać bez skrupułów każde pożąda-
nie… Można by zadać podobne pytanie o 
każdą z cnót. Neopogański świat, który 
nas otacza nie cenni sobie cnót. Każe nam 
się rozwijać, a owszem – mamy być bar-
dziej efektywni, realizować siebie 
(cokolwiek egocentrycznego to znaczy), 
dbać o idealny wygląd, poświęcać więk-
szość czasu na pracę zawodową, dokształ-
cać się nieustannie, poznawać nowe tech-
niki uczenia się i relaksowania (najlepiej 
te wywodzące się ze wschodnich religii), 
podróżować, bogacić się i być (najlepiej 

bezmyślnie) otwartym na wszystko co no-
woczesne i modne… (wcale nie twierdzę, 
że każde z tych dążeń jest złe…)  
Jak zatem być chrześcijaninem, przyjacie-
lem Jezusa, gdy świat, który nas otacza 
pogardza chrześcijaństwem, kpi z nas, wi-
dząc, że walczymy z naszymi grzechami i 
miewamy wyrzuty sumienia, kpi z naszej 
pracy nad cnotami, a nasze poglądy, które 
ukształtowała Ewangelia, nazywa ciemno-
grodem…  
A teraz uświadom sobie, że im człowiek 
młodszy, tym jego środowisko bardziej 
naciska na niego w taki właśnie sposób… 
Co zrobić, by ułatwić i sobie i tym wszyst-
kim młodym ludziom pozostanie przy Je-
zusie i wzrastanie w cnotach? 
Autor „Opcji Benedykta”, jeden z rozdzia-
łów książki, poświęca koncepcji chrześci-
jańskiej wioski. Chodzi w niej o to, by sta-
rać się mieszkać i przebywać wśród ludzi, 
którzy wyznają te same, co my wartości i 
tak, jak my zaufali Jezusowi. Tworzenie 

takich wspólnot za-
mieszkania, niesie 
ze sobą ogromną 
wartość. Żyjąc bli-
sko siebie, chrze-
ścijanie mogą się 

wspierać w wybieraniu dobra, wychowa-
niu dzieci i dawać sobie nawzajem poczu-
cie, że nie są osamotnieni i śmieszni w 
swoich poglądach, ponieważ przyjęli je od 
Nieskończonej Mądrości. Dzieci z takich 
rodzin, wychodząc na podwórko, spotyka-
ją kolegów, którzy także są przyjaciółmi 
Jezusa, uważają, że nieładnie jest przekli-
nać, że nie powinno się śmiać z kogoś kto 
nie jest modnie ubrany, i że to normalne, 
że wieczorem modlą się razem z rodzica-
mi, że chodzą na Roraty i że mają posta-
nowienie wiekopostne…  
I nie chodzi tu o to, by siebie czy też swoje 

Chrześcijańska wioska... 
Ala Kaczorowska 
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dzieci odizolować  od społeczeństwa i od 
świata. Chrześcijanie mają przecież obo-
wiązek bycia w świecie i dawania świadec-
twa o Jezusie. A chrześcijańskie wspólno-
ty zawsze muszą być otwarte na tych, któ-
rzy chcieliby dołączyć. Nie chcemy two-
rzyć zamkniętych sekt, ale wspólnoty, 
które wychodzą do ludzi i pomiędzy ludź-
mi także żyją i pracują…  Zresztą—
chrześcijanie ćwiczący się w  cnotach spo-
łecznych (sprawiedliwości, wdzięczności, 
prawdomówności, uczciwości itd.) siłą 
rzeczy oddziałowują na świat, tworząc 
wokół siebie rzeczywistość, w której każdy 
(także niechrześcijanin) może doświad-
czyć owoców cnót, które oni praktykują. 
Ktoś kto rozwija w sobie cnoty społeczne, 
jest też bardziej zdolny do tworzenia do-
brych, zdrowych relacji. Zarówno tych 
najbliższych, jak i tych społecznych. To 
także element koncepcji chrześcijańskiej 
wioski – powoli przemieniamy świat wo-
kół siebie i budujemy świat oparty na Bo-
żych podpowiedziach. 
Czy zatem mamy się wszyscy zacząć prze-
prowadzać bliżej siebie. Niekoniecznie. 
To czasem może być dobre rozwiązanie, a 
czasem coś niemożliwego do zrobienia. 
Wielkiej chrześcijańskiej wioski może nie 
zbudujemy, ale są inne możliwości two-
rzenia wspólnot, które wspierają się na 
drodze ku Jezusowi. Zanim jednak przed-
stawię te możliwości, to chciałbym podać 
kilka przykładów, które pokazują, że bu-
dowanie takich religijnych wspólnot, 
opartych na bliskim zamieszkaniu, na-
prawdę działa.  
1. Amisze (wspólnota protestancka) – 
przykład chyba znany i bardzo skrajny, 
ponieważ Amisze odrzucają nowoczesne 
udogodnienia, żyjąc tak, jak się żyło w 
XIX wieku. Ale pozostawiając tę kwestię 
– im właśnie udało się stworzyć chrześci-
jańskie wioski. Może są zbytnio odizolo-
wani od reszty społeczeństwa, ale tworzą 
wspólnoty, które wspierają się we wszyst-
kim (również finansowo czy w czasie cho-
roby), a nawet tworzą szkoły dla swoich 

dzieci. Każdy młody człowiek opuszcza 
wioskę i przenosi się na jakiś czas do 
„świata”, aby go poznać i dokonać własne-
go wyboru, czy chce pozostać Amiszem. 
Większość młodych ludzi wraca… Impo-
nujące, prawda… 
2. Mormoni – (również kościół prote-
stancki) jeśli się przeprowadzają w nowe 
miejsce, to od razu poszukują innych 
Mormonów w okolicy, nawiązują z nim 
przyjacielskie relacje, odwiedzają się czę-
sto, a ich dzieci się ze sobą zaprzyjaźniają. 
Wiedzą, że mogą liczyć na różnoraką po-
moc ludzi ze swojej wspólnoty. 
3. Wspólnota Poranka z Radoczy 
(niedaleko Wadowic) – Stowarzyszenie 
Katolickich Rodzin – grupa 5 zaprzyjaź-
nionych katolickich rodzin, która posta-
nowiła zamieszkać razem w jednym wiel-
kim budynku. Prowadzą tam także dom 
rekolekcyjny, spotkania dla narzeczonych, 
warsztaty komunikacji małżeńskiej i an-
gażują się w życie swojej gminy. Jola ze 
wspólnoty napisała: „Zdecydowałam się 
na taką formę życia, bo wspólnie, w więk-
szej grupie ludzi łatwiej jest żyć ideałami 
chrześcijańskimi." 
Takich wspólnot, czy to katolickich czy 
protestanckich, jest znacznie więcej, po-
dałam tylko przykłady. Ale napisałam już  
wcześniej, że nie zawsze łatwo jest za-
mieszkać razem, czy blisko siebie. Co war-
to zrobić w zamian. Tworzyć wspólnoty, 
które choć nie mieszkają razem to często 
się spotykają. Znam na przykład wspólno-
tę Emmanuel z Katowic (powiedzmy, że 
tam są jej początki) Ludzie z tej wspólno-
ty poznali się jako młodzi oazowicze – jeź-
dzili razem na rekolekcje jako animato-
rzy. Zaczęli się spotykać na modlitwie w 
ciągu roku. Tak powstała z tego chary-
zmatyczna wspólnota. Dziś większość z 
nich ma rodziny – niektóre dzieci są już 
dorosłe. Nadal spotykają się na modlitwie 
i dzieleniu, posługują modlitwą w różnych 
miejscach, organizują rekolekcje. Nie 
udało im się razem zamieszkać (choć to 
planowali) ale ich dzieci się ze sobą znają, 
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 Z budową nowego kościoła w Ja-
strzębiu - Zdroju wiążą się nierozerwalnie 
losy kapliczki i figury św. Jana Nepomu-
cena. Ten święty - zdaniem księdza prała-
ta Bernarda Czerneckiego - przyczynił się 
zdecydowanie do powstania nowej świą-
tyni.    Tak opisał to w parafialnej kronice: 
"Ten zapomniany, milczący, stojący w po-
lu święty stał się sprawcą historycznych 
wydarzeń. Niech Pan Bóg przez Tego 
świętego kapłana - męczennika, od 
wszystkich pokoleń jastrzębian, aż po 
wsze czasy doznaje chwały! Ten bezbron-
ny, święty kapłan, którego przypomina 
nam drewniana rzeźba, ma twarz słonecz-
ną i jasną. Nie uznaje przemocy. Nie trzy-

ma w ręku miecza, lecz Krzyż. Jak dobry 
pasterz pokazuje nam Baranka na Krzyżu. 
Ukrzyżowaną Miłość, która pokonała 
złość i nienawiść. Tej Miłości potrzebują 
mieszkańcy naszego miasta, których tu 
przywiodła praca w kopalniach i szybka 

możliwość otrzymania mieszkania. Opu-
ścili ojcowski dom, ciepły sercem i miło-
ścią matki, bezpieczny obecnością i do-
brocią ojca. Wyrwani z własnego środowi-
ska, rzuceni w betonową pustynię bloków, 
stali się biedni, zagubieni, tęskniący za 
miłością, za wspólnotą swojej rodzinnej 
miejscowości. Możliwości odnalezienia jej 
widzieli tylko w miłości, którą daje Ko-
ściół". 
Już od chwili zatwierdzenia przez władze 
wojewódzkie projektu koncepcyjnego ko-
ścioła, Urząd d/s Wyznań oraz Urząd Po-
wiatowy w Wodzisławiu Śląskim, zaczęły 
wywierać na ks. Czerneckim ogromną 
presję, aby jak najszybciej przenieść figu-

rę i kaplicę na teren obok mającego się 
budować kościoła. Kaplica nepomuceńska 
w centrum miasta i odprawiane w niej co 
niedzielę Msze św., były solą w oku komu-
nistycznych władz.  Tym samym św. Jan 
Nepomucen stał się ogromnym atutem w 

Św. Jan Nepomucen—część 6. 
Andrzej Kinasiewicz 

przyjaźnią. Zarówno dorośli, jak i dzieci 
wpierają się w drodze do Nieba.  
Naprawdę – najbardziej poddana Bogu 
rodzina, może nie wystarczyć, by dziecko 
z takiej rodziny pozostało przy Jezusie, 
gdy wejdzie w wiek młodzieńczy. Jest to 
taki czas w rozwoju, gdy lgnie się do ró-
wieśników, stają się oni autorytetem, po-
trzebuje się bliskich i silnych relacji z ni-
mi. Nie można wskazać dziecku z kim ma 
się zaprzyjaźnić – to się nie uda. Ale moż-
na stworzyć mu takie warunki, że będzie 
wybierało przyjaciół spośród  ludzi, którzy 
także kochają Jezusa. Mogą być to dzieci 
znajomych z naszej wspólnoty, albo też 
młodzi ludzie z parafialnych wspólnot 
(np. oazy), katolickich teatrów amator-
skich, katolickich szkół itp. I znowu do-

dam – nie chodzi o to by, wyrwać ich i 
odizolować od tych, którzy nie znają, albo 
lekceważą Jezusa. Nie chodzi o to, by nie 
chodzili do zwyczajnych szkół i nie mieli 
znajomych z różnych środowisk. Chodzi o 
to, by dać im możliwość poznania takich 
młodych osób, którym nie jest obojętne, 
czy ich przyjaciele nie przeżywają właśnie 
kryzysu wiary i nie potrzebują modlitwy i 
rozmowy.  
Niedawno pewna studentka - oazowiczka 
z naszej parafii, powiedziała – jak dobrze 
jest spotkać się znowu z ludźmi, którzy 
myślą tak jak ja (w domyśle po Bożemu) i 
doświadczyć, że to jest normalne i nie-
śmieszne… Tak – potrzebujemy wsparcia 
innych, potrzebujemy wspólnot - takimi 
zostaliśmy przez Boga stworzeni. ● 
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rękach budowniczych kościoła. Argumen-
towali oni, że nie można przenieść figury i 
kaplicy w nowe miejsce, bez uprzedniego 
wybudowania drogi prowadzącej do przy-
szłej świątyni oraz utwardzenia terenu 
wokół niej. Twierdzili, że w nowym miej-
scu wierni powinni mieć lepsze warunki, 
niż przy ul. Średnicowej.  Planowano 
wówczas, że droga do nowego kościoła 
przez potok Gmyrdek będzie drogą pu-
bliczną i połączy osiedla mieszkaniowe: 
Barbary i Arki Bożka oraz świątynię z pro-
jektowanym wówczas cmentarzem komu-
nalnym na Ruptawie. Parafia proponowa-
ła wybudowanie drogi w jakże popular-
nym wówczas czynie społecznym, oczeku-
jąc, że władze dadzą jedynie materiał i od-
powiedni sprzęt. Naczelnik powiatu wo-
dzisławskiego odrzucił tę sugestię, twier-
dząc, że do nowego miejsca dla kapliczki 
wystarczy trakt pieszy.  Ks. Prałat Ber-
nard Czernecki zwlekał z przeniesieniem 
figury, gdyż nie ufał komunistycznym 
władzom. Doświadczenia z Nowej Huty, 
Tychów, Dąbrowy Górniczej i innych 
miast w Polsce nauczyły nieufności i 

ostrożności. W naszym mieście, po uzy-
skaniu zgody na budowę i lokalizację 
świątyni, księża i wierni czekali na za-
twierdzenie projektu technicznego. Wła-
dze uzależniły swoją zgodę od przeniesie-
nia figury św. Jana Nepomucena. Wojna 
nerwów trwała na całego. W dniu 15 grud-
nia 1974 roku naczelnik powiatu wodzi-
sławskiego przekazał ks. B. Czerneckiemu 
i towarzyszącemu jemu ks. Eugeniuszowi 
Górnikowi, projekt techniczny nowej ka-
pliczki, traktu pieszego, mostka przez 
Gmyrdek i drewnianych schodów prowa-
dzących przez skarpę na teren działki bu-
dowlanej. Ten projekt został wykonany 
przez pracowników Wydziału Architektu-
ry Urzędu Powiatowego w Wodzisławiu 
Śl. Koszty poniósł urząd. Kolejny raz moż-
na się było przekonać, jak bardzo wła-
dzom zależało na usunięciu niedzielnych 
nabożeństw z centrum miasta. Mając tego 
świadomość,  księża reprezentujący naszą 
parafię w rozmowach z władzami, zaczęli 
grać na zwłokę. O dalszych zmaganiach 
związanych z budową "Kościoła na Górce" 
napiszę w następnym odcinku. ●                                                                                

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 opowiedzieć na 1 pytanie, zacznij od litery J w kółku na 
dole strony. Następnie poruszaj się według strzałek pod li-
niami. Kolejno napotkane litery wpisuj w wolne miejsca. Podobnie postępuj z kolejny-
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Dla dzieci 
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            W tych to okropnych czasach a było to kiedyś wieczorem 
 Ojciec powiedział, nie możemy walczyć  z tym potworem 
 Nie możemy wszyscy iść  do lasu, w stare puszcze i knieje 
 Opiszemy to wszystko co się u nas w kraju w Polsce dzieje 
 
  Następnego dnia wziąłem pióro, papier i gdy tylko zadniało 
 Zacząłem wszystko opisywać, co się u nas w Polsce działo.  
 Opisałem to wszystko  com wiedział, a papier był  wielki 
 Następnie wszytko zwinąłem, włożyłem do szklanej butelki 
 
 Butelka została  mocno klejem stolarskim cała zalakowana 
 Do otworu w ziemi pod cokół krzyża tego dnia zapakowana 
 Potem postawiony z sąsiadami, został krzyż duży drewniany 
 Przez ojca i przeze mnie z trudem wielkim z bali  wystrugany 
       
 Bardzo szybko organy władzy nami się też zainteresowały 
 Za ten krzyż ojcu bardzo mocno  życie codzienne utrudniały 
 Pewnego dnia na podwórko wjechała cała Ubowska świta 
 Mnie przesłuchali dość ostro, ojca i sąsiadów zabrali i kwita 
 
 Nasi sąsiedzi po kilku dniach obolali do domu wrócili 
 Nie chcieli nic mówić, ale było widać że ich mocno bili 
 Ojca zatrzymano długo, matka pytała wszędzie czy żyje 
 Bo wiedziała, że za krzyż, władza nawet męża jej zabije 
        
 Wrócił do domu po trzech miesiącach jak gołąbek siwy 
 A przecież gdy go zabrali, był jeszcze młody nie leciwy 
 Nie chciał nic powiedzieć co na zamku w Lublinie było 
 Wspomniał tylko, że w piekle chyba lepiej by mu się żyło 
 
 Dopiero po latach gdy  przyjechałem na urlop do domu 
 Opowiedział co przeżył nie mówiąc więcej o tym nikomu 
 W nocy wywieźli ich do lasu, łopatę do ręki każdemu dali 
 Zbiry stali i czekali, aż  więźniowie dołek sobie wykopali 
 
 Nigdy zamęczone ciała ludzi w grobach oni nie chowali 
  Pomordowanych jak zwierzęta w dołku nocą zakopywali 
 Gdy ojciec wykopał dla siebie dołek głęboki do połowy 
 Przyłożono mu pistolet ze śmiechem do osiwiałej głowy 
 
 I! strzelono obok głowy tak z uciechy dla pośmiewiska 
 Bo wiedzieli, że śmierć była przy ojcu bardzo bliska 
 Ze strachu osiwiał i upadło w dołek jego obolałe ciało 
 Kilku zbirów  ludzkim strachem się zabawić  chciało 
 
 Ojcu zarzucano,  że tajnych związków założył  za wiele 
 A on tylko z chłopami odmawiał różaniec w niedzielę 
 Jednak to wszystko co przeszedł na zamku w Lublinie 
 Przeszło dawno, minęło, ale pamięć o tym nie zaginie 
      
     Stanisław Łukasik 

W roku 1953 mój ojciec i ja postanowiliśmy postawić krzyż w naszym ogrodzie. Obok tego pola, W roku 1953 mój ojciec i ja postanowiliśmy postawić krzyż w naszym ogrodzie. Obok tego pola, W roku 1953 mój ojciec i ja postanowiliśmy postawić krzyż w naszym ogrodzie. Obok tego pola, 
biegnie szosa relacji Lubartów biegnie szosa relacji Lubartów biegnie szosa relacji Lubartów –––   Czemierniki. Wiersz napisałem, by uczcić pamięć mego ojca An-Czemierniki. Wiersz napisałem, by uczcić pamięć mego ojca An-Czemierniki. Wiersz napisałem, by uczcić pamięć mego ojca An-
drzeja. Mimo upływu tylu lat (cała moja rodzina zmarła), obcy ludzie opiekują się tym krzyżem.drzeja. Mimo upływu tylu lat (cała moja rodzina zmarła), obcy ludzie opiekują się tym krzyżem.drzeja. Mimo upływu tylu lat (cała moja rodzina zmarła), obcy ludzie opiekują się tym krzyżem.   



 

 

 

 


