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 Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z po-

la: ,,Pójdź i siądź do stołu"? Czy nie powie mu raczej: ,,Przygotuj mi wieczerzę, 

przepasz się i usługuj mi"?  Łk 17,5-10 
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 Dziesięciu zostało uzdrowionych. Tyl-
ko jeden wrócił, aby podziękować Jezusowi. 
Pokolenia kaznodziejów oburzały się z tego 
powodu i nie kryły zdziwienia. Ale 10 pro-
cent nie jest bynajmniej złym wynikiem, jeśli 
weźmie się pod uwagę liczbę uczestników 
różnych nabożeństw, a nawet codziennych 

Mszy świętych, bo z niedzielnymi nie jest 
jeszcze tak źle... Postawmy jednak pytanie 
inaczej, nie statystycznie: Ilu chętnie, a nie z 
obowiązku przychodzi na Eucharystię, z 
wdzięczności?  

 Wtedy jeden z nich widząc, że 

jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga 

donośnym głosem, upadł na twarz do 

Jego nóg i dziękował Mu. A był to Sa-

marytanin. Jezus zaś rzekł: „Czyż nie 

dziesięciu zostało oczyszczonych? 

Gdzie jest dziewięciu?" Łk 17,11-19 

 Pouczenia, jakie tym razem zostają 
udzielone uczniom Jezusa, wydają się zawie-
rać więcej pytań niż odpowiedzi, to, do czego 
przywykliśmy, zostaje 
postawione na głowie. 
Odnosi się to najpierw 
do przypowieści o 
ziarnku gorczycy. Kto 
liczy się z tym, co naj-
mniejsze w sytuacji, 
gdy chodzi o moc i wielkość w wierze? A wła-
śnie to jest najważniejsze pytanie, które trze-
ba mieć na względzie w rachunku zaangażo-
wania i  sukcesu, widzialnej siły w re-
alizacji wielkich dzieł. O to chodzi też 
w następnej przypowieści: tam, gdzie 
trzeba by się liczyć z umiarkowanym 
wynagrodzeniem za wierne spełnianie 

obowiązków, decydujące znaczenie miałyby 
raczej niepewność i wyrachowanie. Ale wiara 
nie jest przecież handlem bydłem. Dwie rze-

czy sprawiają, że jako niezasłu-
żony dar jest ona tak drogocen-
na i że nie mieści się w zwyczaj-
nym systemie wartości, a mia-
nowicie pokora, która chroni 
nas przed przecenianiem nas 
samych, i fantazja, która rozpo-

ściera skrzydła nie w dziełach, lecz w wizjach. 
W pokorze otwartymi pozostają na wielkość 
nieprzeczuwalne możliwości, które w połą-

czeniu z żywą fantazją biorą początek 
właśnie tam, gdzie kończy się ,,lista 
obowiązków", do której się przywy-
kło, i to są źródła, przy których może 
rozkwitać i wzrastać wiara.  

XXVII NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 6 października 2019 r.  

XXVIII NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 13 października 2019 r.  

 «Oto moja matka i moi bra-

cia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi 

jest bratem, siostrą i matką».  

     Mk 3,31-35 

 Autorzy życiorysów Jadwigi zazwy-
czaj podkreślają jej umiłowanie ascezy. 
Tymczasem Walter Nigg podkreśla przede 
wszystkim jej poczucie niezależności i do-
minację w środowisku, w którym przebywa-
ła. Nie ukrywała się z niczym i wszystko ro-
biła jawnie. Cały dwór musiał dostosować 
rytm swojego istnienia wyznaczonym przez 

nią zadaniom. Nie podobało się otoczeniu 
Jadwigi, że chodzi boso, jak człowiek bied-
ny. Ktoś namówił jej spowiednika, aby jej 
nakazał chodzenie w obuwiu. Podczas spo-
wiedzi ów kapłan podarował Jadwidze buty 
nakazując, aby je nosiła. Jadwiga natych-
miast spełniła posłusznie to żądanie przy-
wiązując buty do paska. 

UROCZYSTOŚĆ  
ŚW.  JADWIGI 

 16 października 2019 r.  
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 Zacheuszy jest wielu. Typy, z którymi 
nie chciałbym mieć nic do czynienia, to ci, 
którzy jeżdżą szybkimi samochodami, którzy 
myślą, że dzięki swoim pieniądzom mogą ku-
pić, co zechcą nie bacząc na cenę, gwiazdy 
mediów, które się produkują i puszą, nie do-
strzegając, jak bardzo są śmieszni i puści. Co 
zadecydowało, że Jezus potraktował tego wy-
rzutka społeczeństwa inaczej niż wszyscy in-
ni: ,,gdyż i on jest synem Abrahama". To było 
Jego uzasadnienie 
i Jego motywacja. 
Oprócz wszystkie-
go innego i przed 
wszystkim innym 
Jezus musiał w 
Zacheuszu do-
strzec to, co było w 
nim godne miło-
ści, co czyniło go człowiekiem, umiłowanym 
dzieckiem Bożym. Nelson Mandela przez 
długie lata pobytu w więzieniu wciąż ćwiczył 
się w dostrzeganiu w brutalnych wartowni-
kach także człowieczeństwa, co pozwoliło mu 

zachować miłość 
do ludzi mimo po-
kusy znienawidze-
nia ich i odwetu. 
Właśnie w tych, 
którzy działają na 
mnie jak czerwona 
płachta, mogę i ja 
starać się zobaczyć 
to, co czyni ich 

godnymi miłości: 
ich ustawiczne po-
szukiwanie uzna-
nia i poklasku, ich 
bezradność, ich 
niemoc wyzwole-
nia siebie z cel, w 
których sami sie-

bie uwięzili... Jeśli uda mi się i na nich spoj-
rzeć jak na umiłowane dzieci Boże, to zapew-
ne będę potrafił też spotykać się z nimi jak z 
ludźmi.  

 Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tam-

tędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w 

górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się za-

trzymać w twoim domu. Łk 19,1-10 

 Faryzeusz nie był obłudnikiem, mówił 
prawdę. Pościł dwa razy w tygodniu, dawał 
dziesięcinę ze wszystkiego, 
co nabywał, nawet modlił 
się w przepisowej posta-
wie stojącej, bo taka po-
stawa obowiązywała Ży-

dów w czasie 
modlitwy. Czy-
nił wszystko 
zgodnie z prze-
pisami, ale nie 

został usprawiedliwiony. Jakie to okropne 
chwalić samego siebie przed Bogiem i uwa-

żać siebie za lepszego od 
innych. Celnik znalazł ła-
skę u Boga, chociaż nie 
pościł, nie płacił dziesięci-
ny, stał z daleka… Można 
być grzesznikiem, chociaż 
się wypełnia przepisy i 
można być świętym, cho-

ciaż się żyje na bakier z przepisami… Ale czy 
wszyscy celnicy zostali usprawiedliwieni, czy 
ten konkretny. Dlaczego? Przecież nie dlate-
go, że łamał przepisy…  

 Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, 

lecz bił się w piersi i mówił: „Boże, mniej litość dla mnie, grzesznika!" Powia-

dam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony". Łk 18,9-14 

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY 
POŚWIĘCENIA  

KOŚCIOŁA WŁASNEGO  
 27 października 2019 r.  

XXIX NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
20 października 2019 r.  
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Wrzesień w naszej parafii 

CHRZTY:  
Antoni Jan Brzuska  
Szymon Adam Janik  
 
POGRZEBY: 
Alojzy Chrobok  
Ewa Goik  
Marian Kowalski  
Krystyna Leichner  
Małgorzata Matusik  
Dariusz Pieter  
Czesław Pietrzak  
Zofia Reguła  
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Dawid Komosa – Aneta Kasprzak  
Robert Najda – Dorota Ziaja 
Jędrzej Środa – Katarzyna Sitko  
 
ŚLUBY: 
Michał Radomski – Paula Ostrowska  
Kamil Spodniewski – Dominika Bednarczyk-
Sebastian Zemlik – Dominika Tutak  

 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
15 rocznica ślubu 
Katarzyna i Rafał Borowscy  
20 rocznica ślubu 
Mariola i Damian Mucha  
25 rocznica ślubu 
Anna i Mariusz Brodzik  
30 rocznica ślubu 
Ewa i Zbigniew Chrostowscy    
Aniela i Edward Lipscy  
40 rocznica ślubu 
Danuta i Zbigniew Kustos  
45 rocznica ślubu 
Kazimiera i Tomasz Bieryt   
Urszula i Jerzy Gruchlik  
Teresa i Leonard Krajewscy   
Krystyna i Waldemar Ogrodnik 
Eugenia i Marian Reichman     
Alicja i Aleksander Zajączkowscy   
50 rocznica ślubu  
Danuta i Jan Orszulik     
Anna i Stanisław Słociak  

 14 września, w święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego, we Włocławku zgroma-
dziło się około 60 tysięcy pielgrzymów z 
całej Polski, aby wziąć udział w wielkiej 
modlitwie pod hasłem „Polska pod Krzy-
żem”. Ta akcja modlitew-
na, zorganizowana przez 
wiernych świeckich za 
aprobatą Episkopaty Pol-
ski, była odpowiedzią na 
ataki na Kościół, które 
wzmogły się w ostatnim czasie  ze strony 
antychrześcijańskich środowisk, Jesteśmy 
chrześcijanami, ludźmi nadziei i znamy 
siłę modlitwy, a znakiem zwycięstwa jest 
dla nas Krzyż Chrystusa. Dlatego do tej 

wspólnej modlitwy w blasku Krzyża Chry-
stusowego, zostali zaproszeni wszyscy 
wierni Kościoła, nie tylko we Włocławku, 
ale we wszystkich parafiach w Polsce.  
Nasza parafia, odpowiadając na to zapro-

szenie zorganizowała czu-
wanie modlitewne. Rozpo-
częło się o godz. 17.00 roz-
ważaniem tajemnic bole-
snych Różańca, przed wy-
stawionym Najświętszym 

Sakramentem, a prowadzonym przez Mę-
ski Legion Maryi. O godz. 18.00 została 
odprawiona Msza święta, w czasie której 
piękną homilię na temat Krzyża wygłosił 
goszczący w naszej parafii oblat—ks. Je-

POLSKA POD  

KRZYŻEM 
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Co czeka nas w październiku 

rzy. Po Mszy św., po odmówieniu Koronki 
do Miłosierdzia Bożego, ks. Piotr popro-
wadził Drogę Krzyżową z rozważaniami 
sługi Bożego o. Dolindo Ruotolo. Następ-
nie wszyscy licznie obecni w kościele pa-
rafianie oraz wierni z ościennych parafii, 
mieli możliwość ucałowania  Krzyża Świę-
tego, adorując w ten sposób ten święty 
znak naszej wiary. Ponieważ tego dnia 
przypadała rocznica urodzin ks. Jerzego 
Popiełuszki, męczennika za wiarę, odmó-
wiliśmy litanię ku jego czci. Ze względu 
na wolny czas, który pozostał do Apelu 
Jasnogórskiego, odmówiliśmy jeszcze 
jedną  część Różańca, a następnie, łącząc 
się drogą radiową z Jasną Górą, wzięli-
śmy udział we  modlitwie Apelu, ze zgro-

madzonymi tam wiernymi.  
Oprócz parafialnego czuwania, uczciliśmy 
też w to święto nasz Krzyż Misyjny, przy 
którym o godz. 15.00, 2 osoby odmówiły 
Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Krzyż 
na osiedlu Górnym, gdzie odmówiona Ko-
ronkę oraz Różaniec oraz Krzyż na osie-
dlu Staszica, przy ul. Poznańskiej, przy 
którym spontanicznie zebrała się kilkuna-
stoosobowa grupa wiernych, aby też od-
mówić głośno Koronkę oraz zaśpiewać 
pieśń „W Krzyżu cierpienie, w Krzyżu 
zbawienie” 
Bogu niech będą dzięki za daną nam moż-
liwość uczczenia Krzyża Chrystusowego. 
   Anna Brylewska  

19 sierpnia grupa Seniorów i emerytów 
wraz z opiekunem panią Krystyną Walą, 
wybrała się na jedno-
dniową wycieczkę ob-
jazdową do Goczałko-
wic i okolic. Zwiedzili-
śmy przepiękne ogro-
dy botaniczne oraz za-
porę wodną. W wolnych chwilach śpiewa-
liśmy pieśni maryjne i biesiadne. Był czas 
na pamiątkowe zdjęcia i wspomnienia z 
minionych lat. Odwiedziliśmy kościół św. 

Jerzego, w którym posługuje, pochodzący 
z naszej parafii ks. Rafał Woźnica. Na-

stępnie zwiedziliśmy 
sanatorium i park 
zdrojowy. Był czas na 
spożycie ciepłego po-
siłku, a także na lody. 
Przy pięknej pogodzie 

i pełni pozytywnych emocji wróciliśmy do 
domu. (zdjęcia z wycieczki w poprzednim 
numerze gazety)  Wacława Butora  

SENIORZY  

W GOCZAŁKOWICACH 

6.10- XXVII Niedziela Zwykła. Kolekta na 
potrzeby parafii. 
7.10- poniedziałek. Wspomnienie NMP Ró-
żańcowej. Do sprzątania kościoła zaprasza-
my parafian z  ul. Wrocławskiej 15 po Mszy 
św. wieczornej. 
11.10- piątek. Do sprzątania kościoła zapra-
szamy parafian z ul. Wrocławskiej 15 po 
Mszy św. wieczornej.  
12.10– sobota. Odwiedziny chorych od 
godz. 9.00. 
13.10- XXVIII Niedziela Zwykła. Dzień Pa-
pieski. Msza św. w intencji czcicieli MB Fa-

timskiej o godz. 16.30. Kolekta na potrzeby 
parafii. Przed kościołem zbiórka na Funda-
cję „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.  
14.10- poniedziałek. Msza św. w intencji 
nauczycieli, pracowników i emerytów 
oświaty o godz. 9.00. Do sprzątania kościo-
ła zapraszamy parafian z  ul. Wrocławskiej 
17 po Mszy św. wieczornej. 
15.10- wtorek. Wspomnienie św. Teresy od 
Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła. Spo-
tkanie rodziców dzieci z klasy 3A z SP nr 19 
o godz. 19.oo. 
16.10 – środa. Uroczystość św. Jadwigi Ślą-
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skiej, głównej patronki śląska. Biblioteka 
parafialna czynna od godz. 17.00. w Domu 
Parafialnym. 
17.10- czwartek. Wspomnienie św. Ignace-
go Antiocheńskiego, biskupa i męczennika. 
Kongres Różańcowy od 14.00 do 18.00 w 
kościele. Spotkanie rodziców dzieci z klasy 
3B z SP nr 19 o godz. 19.oo. 
18.10- piątek. Święto św. Łukasza ewange-
listy. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z  ul. Wrocławskiej 17 po Mszy św. 
wieczornej.  
19.10- sobota. Nauka dla rodziców i rodzi-
ców chrzestnych o godz. 16.30 w Domu Pa-
rafialnym. 
20.10- XXIX niedziela zwykła. Chrzty o 
godz. 12.15. Światowy Dzień Misyjny. Po-
czątek Tygodnia Misyjnego. Kolekta prze-
znaczona na misje. Spotkanie Parafialnej 
Rady Duszpasterskiej o godz. 17.3o na Pro-
bostwie. 
21.10- poniedziałek. Święto świętych Apo-
stołów Szymona i Judy Tadeusza. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy parafian z  
ul. Wrocławskiej 19 po Mszy św. wieczor-
nej. 
22.10 – wtorek. Wspomnienie św. Jana 
Pawła II. Spotkanie rodziców dzieci z klasy 
3A  i B z SP nr 1 o godz. 19.oo. 
25.10- piątek. Do sprzątania kościoła za-
praszamy parafian z  ul. Wrocławskiej 19 
po Mszy św. wieczornej.  
27.10 – niedziela. Uroczystość rocznicy po-

święcenia kościoła własnego. Roczki o 
godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o godz. 
16.30. Kolekta na cele remontowe parafii. 
28.10- poniedziałek. Msza św. w intencji 
sprzątających kościół w październiku, Koła 
Gospodyń, emerytów, rencistów o godz. 
17.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Wrocławskiej 21 po Mszy św. 
wieczornej.  
30.10 – środa. Święto rocznicy poświęcenia 
kościoła katedralnego w Katowicach. 
31.10– czwartek. Msza św. w intencji po-
wołań o godz. 6.30.Msza św. w 30 dzień i I 
rocznicę po śmierci o godz. 17.00. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy parafian z  
ul. Wrocławskiej 21 po Mszy św. wieczor-
nej. 
1.11– I piątek miesiąca. Uroczystość 
Wszystkich Świętych. Msze św. według po-
rządku niedzielnego. Msza św. w intencji 
czcicieli NSPJ o godz. 7.30. Od południa 
można uzyskać odpust zupełny. O godz. 
15.30 nabożeństwo żałobne z procesją na 
cmentarz. 
2.11- I sobota miesiąca. Wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. 
o godz. 8.00 i 17.00. Nabożeństwo wyna-
gradzające za cierpienie Niepokalanego 
Serca Maryi i Najświętszego Serca Jezuso-
wego o godz. 7.00. Msza w tej intencji o 
godz. 8.00. 
3.11- XXXI Niedziela Zwykła. Kolekta na 
renowację katowickiej Katedry.  

7 

W PAŹDZIERNIKU ZAPRASZAMY  

NA NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE 

  Niedziela — godzina 15.45 

Poniedziałek - sobota — godzina 17.15 

od 28 października — godzina 16.15   

ZMIANA GODZINY ODPRAWIANIA  

MSZY ŚWIĘTEJ WIECZORNEJ 

Od 28 października przechodzimy na tak zwany czas zimowy:  

Od poniedziałku do soboty, Msze Święte  

wieczorne, będą odprawiane o godz. 17.00  
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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 

„Prawdziwa wolność mierzy się stopniem gotowości 

do służby i do daru z siebie.” 

Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edu-

kacji Narodowej życzymy, by potrafili z pasją i po-

święceniem realizować swoje powołanie.  

Duszpasterze i Redakcja. 

  

„Najlepsza część naszego życia znajduje się w ser-

cach tych, którzy nas kochają.” 

Legioniście Zdzisławowi Zawa-

dowskiemu oraz wszystkim auk-

syliatorom, którzy obchodzą 

swoje urodziny lub imieniny w 

październiku życzymy, by każdego dnia doświadcza-

li ludzkiej miłości oraz wdzięczności, a Pan wlewał 

radość i pokój w Ich serca. Męski Legion Maryi. 

  

„Działalność bez modlitwy jest tylko robieniem hała-

su.” 

Pani Jadwidze Tomczyk oraz panu Wernerowi 

Schroederowi życzymy, by z modlitwy i życia sakra-

mentalnego czerpali siłę do dawania świadectwa 

wiary. Chór „Lira” 

„Celem naszego życia nie są bogactwa, wiedza, 

zdolności. One są zaledwie środkami do osiągnię-

cia jednego- świętości.” 

Paniom Helenie Krawczyk i Irenie Olejnik życzymy 

by potrafiły w Bogu dostrzegać cel swojego życia i 

kroczyły drogą świętości. Żeński Legion Maryi. 

  

„Modlić się to stopniowo wprowadzać w siebie wo-

lę Bożą zamiast swojej woli.” 

Paniom Irenie Olejnik, Łucji 

Penkala i Ewie Gubała życzymy, 

by nieustannie odczytywały 

wolę Bożą względem siebie i 

realizowały ją w codzienności. Seniorzy. 

  

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

się poznać samego siebie, jest bez wątpienia naj-

mądrzejszy” 

Ks. Cezariuszowi Wali chcemy życzyć by w drodze 

poznawania siebie towarzyszyła Mu miłość Jezusa, 

który pozwala znieść słabości i dobrze wykorzystać 

talenty. Duszpasterze, Parafianie i Redakcja 

Serdeczności 
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XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 6.10  
7.30 – Za + Teresę Sładkowską – w 9 rocz-
nicę śmierci, męża i 2 synów.  
9.30 – Za ++ Mariannę, Edwarda, Katarzy-
nę i Józefa Korpowskich, Marię i Francisz-
ka Koch, Rocha i Józefę Gajek i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 25 
lat prof. sióstr Heleny i Stefanii i 30 lat 
sióstr Marii i Krystyny. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Fatimskiej i św. Józefa, z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Marii i Leopolda – z okazji 40 r. 
ślubu oraz błogosławieństwo dla rodziny.  
16.30 – Za + Kazimierza Gruca, jego rodzi-
ców, Irenę i Jana Ostrzołek, ich rodziców 
oraz + Mirosława Jóźwiak.  
19.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Artura z okazji 30 r. urodzin.  
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie NMP Ró-
żańcowej 7.10  
6.30 – Za tragicznie ++ Ewelinę i Mariusza 
Szpiczak – w 15 rocznicę śmierci, brata Ka-
zimierza, ++ z tych rodzin oraz dusze w 
czyśćcu cierpiące. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB Częstochowskiej, z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Eleonory i Józefa z 
okazji 45 rocznicy ślubu oraz Anny i 
Krzysztofa z okazji 1 rocznicy ślubu. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i da-
ry Ducha Św. w intencji wnuczki Mai z oka-
zji 10 rocznicy urodzin.  
WTOREK 8.10  
6.30 – Za ++ rodziców Annę Kałuża – w 20 
rocznicę śmierci, męża Pawła.  
18.00 – Za + Włodzimierza Goika, jego ro-
dziców, siostrę Edytę, teściów Ludwika i 
Jadwigę Gajda.  

18.00 – Za ++ Ludwika i Jadwigę Gajda, 
zięcia Włodzimierza, Wierę i Nikitę Suszcz, 
córkę Ludmiłę, zięciów Anatola i Stanisła-
wa oraz ++ z pokrewieństwa.  
ŚRODA 9.10  
6.30 – Za + Eryka Lazara, żonę Amalię, 2 
braci, 6 sióstr oraz ++ z pokrewieństwa La-
zar, Michalec, Koniec. 
18.00 – Za + Tadeusza Polnik, Apolonię 
Guzy, męża Brunona, ich rodziców, Ryszar-
da Polnik, Annę Jop, ++ z pokr. Polnik, Gu-
zy oraz ++ Zygmunta i Zofię Polnik, ++ z 
pokrewieństwa Grabarczyk, Polnik.  
18.00 – Za + Wiesława Podsiedlik – w 11 
rocznicę śmierci, rodziców z obu stron oraz 
++ z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące.  
CZWARTEK 10.10  
6.30 – Za + Mariana Płuciennik – w 1 rocz-
nicę śmierci, jego rodziców i teścia oraz ++ 
z pokrewieństwa.  
18.00 – Za + Józefa Guzy, żonę Serafię, sy-
na Hieronima, rodziców, teściów, Jana Ku-
sy, Bertę Mołdrzyk, Pawła Wilk, 2 żony, 
córkę Urszulę, Magdalenę Bryłka. 
18.00 Za + męża Pawła Filip, rodziców, 
dziadków, braci, bratowe z obu stron, Lu-
dwika Kuszek. 
PIĄTEK 11.10  
6.30 – Za ++ z rodziny. 
13.00 – Ślub.  
18.00 – Za + syna Sylwestra Brończyk, ro-
dziców z obu stron, ++ braci. 
18.00 – Za + syna Szymona Ogrodnik – w 
12 rocznicę śmierci, rodziców Stanisławę i 
Czesława Popławskich, teścia Jana, Tadeu-
sza, szwagra Edwarda, ++ dziadków z ro-
dziny Nagórka i Popławskich  
SOBOTA 12.10  
8.00 – Za ++ Tadeusza, Marka i Andrzeja 
Kowalskich. 
13.00 – Ślub. 
14.00 – Ślub. 
15.00 – Ślub.  
18.00 – Za + Helenę Kafka, męża Maksy-
miliana, rodziców z obu stron oraz ++ z 
pokr. Kafka, Gajda, Kondziołka, Uliarczyk, 
Rduch, Gembalczyk i dusze w czyś. cierp.   
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
rodziców, dziadków i pokrewieństwa zmar-

INTENCJE MSZALNE 
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łego Nikodema Pastryk, + dziadka Stanisła-
wa Pastryk.  
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 13.10  
7.30 – Za ++ Annę i Rafała Sitek, synową 
Irenę oraz ++ z pokrewieństwa Sitek, Ko-
cur, Barchański.  
9.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i da-
ry Ducha Św. w intencji Dawida Reimoniak 
z okazji 18 rocznicy urodzin.  
11.00 – Za + Władysława Janickiego, rodzi-
ców, brata Kazimierza, siostrę Marię, te-
ściów, szwagrów Wacława, Kazimierza, Ste-
fana, Zbigniewa, szwagierki Krystynę i An-
nę, dusze w czyśćcu cierpiące.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w in-
tencji Adama z okazji 40 rocznicy urodzin. 
16.00 – Różaniec. 
16.30 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
19.30 – Za + Jana Grund – od pracowni-
ków Publicznego Przedszkola Nr 21 w Ja-
strzębiu-Zdroju.  
PONIEDZIAŁEK 14.10  
6.30 – Za + Jadwigę Sitko, męża Francisz-
ka, rodziców Agnieszkę i Jana Ostrzołek, 
teściów Katarzynę i Teofila Sitko, Gertrudę 
Uherek, Różę Sitko oraz ++ z rodzin Sitko, 
Ostrzołek.  
9.00 – Do Opatrzności Bożej w int. nauczy-
cieli, pracowników i emerytów Oświaty. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB Częstochowskiej, z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Heleny i Edwarda z okazji r. ur.  
18.00 – Do MB Różańcowej z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
łaski i błogosławieństwo Boże w intencji 
członkiń z Róży Heleny Paplak. 
WTOREK – Wspomnienie św. Teresy od 
Jezusa 15.10  
6.30 – Do Opatrzności Bożej za wstawien-
nictwem MB Częstochowskiej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji małżonków Katarzyny i Dariusza z 

okazji 25 rocznicy ślubu. 
18.00 – Za + Henryka Dudzik – w 16 rocz-
nicę śmierci, żonę Adelajdę, syna Ryszarda, 
++ rodziców, teściów oraz ++ z pokrewień-
stwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + Izydora Urbańczyk, żonę Ma-
rię, Adolfa Musioł, Martę i Pawła Marcisz, 
Marię Biernat, Bogumiła Płocha, Mariana 
Aleksińskiego oraz ++ z pokrewieństwa i 
dusze w czyśćcu cierpiące. 
ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI 
ŚLĄSKIEJ 16.10  
6.30 – Za + Józefa Sowa – od syna Jana z 
rodziną.  
18.00 – Za ++ rodziców Annę i Jana Skiba, 
braci Zygmunta, Jana i Edwarda, bratowe 
Annę i Helenę i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za ++ Marię i Roberta Brudny, 
córki, synów, zięciów, synowe i wnuki.  
CZWARTEK – Wspomnienie św. Ignacego 
Antiocheńskiego 17.10  
6.30 – Za + Benedykta Wróblewskiego, 2 
żony, syna Jana, Albinę Orszulik, męża 
Franciszka, ++ z pokr. z obu stron.  
6.30 – Za + Franciszka Ostrzołek, żonę Au-
gustynę, Gertrudę i Rafała Woźnica, ++ ro-
dziców i dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Teresy z okazji 78 rocznicy urodzin. 
PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA 
EWANGELISTY 18.10  
6.30 – Za ++ Edytę i Józefa Obracaj, synów 
Kazimierza i Jerzego, synową Barbarę oraz 
++ z pokrewieństwa. 
18.00 – Za ++ Annę i Alojzego Drzewiec-
kich, ich rodziców i rodzeństwo z obu stron, 
Leona i Apolonię Mazur, syna Alojzego, 
Stefana i Bronisławę Sprycha oraz ++ z po-
krewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.00 – Za + syna Adama, teściów, rodzi-
ców oraz ++ z rodziny i d. w czyść. cierp.  
SOBOTA 19.10  
8.00 – Za + Henryka Gawlik. 
8.00 – Za + Antoninę Różę Oleksy – w 3 
rocznicę śmierci. 
13.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
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sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla 
małżonków Bogusławy i Stanisława Kalem-
ba – z okazji 50 rocznicy ślubu oraz błogo-
sławieństwo dla całej rodziny. 
14.30 – Do Opatrzności Bożej w int. OSP. 
18.00 – Za + Ireneusza Kowalczyk – w r. 
śm., Jana Kowalczyk oraz ++ z pokr. 
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 20.10  
7.30 – Za + Gertrudę, Józefa i Wiktora 
Gonsior, Elżbietę, Agnieszkę, Bolesława i 
Jana Krupa, Anastazję Mołdrzyk oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
9.30 – Za ++ Katarzynę i Władysława 
Śmieja, ich córkę, synów, synową, zięcia i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Częstochowskiej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
int. Ireny i Stanisława z ok. 45 rocznicy ślu-
bu oraz w int. Ireny z ok. urodzin i imienin.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.30 – Za + Witolda Pasek, zięcia, rodzi-
ców, rodzeństwo, teściów oraz ++ z pokre-
wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
19.30 – Za + Henryka Figołuszka – w 3 
rocznicę śmierci.  
PONIEDZIAŁEK 21.10  
6.30 – Za + Annę Kałuża, męża Pawła, ich 
rodziców i rodzeństwo, Alojzego Dudzika, 
żonę Jadwigę, córkę Leokadię, syna Alfre-
da, synową Marię.  
6.30 – Za + Feliksa Grzonka, żonę Ernę, 
syna Daniela, dziadków z obu stron, Henry-
ka Śmietana, + Sandrę, Agnieszkę Mro-
wiec, Eugeniusza Mstowskiego, żonę Jani-
nę, dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji małżonków Gabrieli i Michała z 
okazji 30 rocznicy ślubu oraz w intencji Ga-
brieli z okazji 50 rocznicy urodzin.  
WTOREK – Wsp. św. Jana Pawła II 22.10  
6.30 – Za + Łucję Antończyk, męża Ryszar-
da, syna Alfreda, Hildegardę i Franciszka 
Myśliwiec, ++ z rodzin Myśliwiec, Szulik 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
6.30 – Za + Franciszka Witak – w kolejną 

r. śmierci, żonę Lidię oraz ++ rodziców. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Stanisława Wach z okazji 75 r. ur. 
oraz błogosławieństwo dla całej rodziny. 
ŚRODA 23.10  
6.30 – Za + śp. Stanisławę Faber oraz ++ z 
rodziny Faber, Matys, Urbańczyk i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + męża Jana Antos – w 12 rocz-
nicę śmierci, rodziców z obu stron, zięcia 
Stanisława Mazur, ++ z pokrewieństwa i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + Antoniego Dulemba, rodziców 
Jadwigę i Józefa Polnik oraz ++ z pokr.  
CZWARTEK 24.10  
6.30 – Za + Leszka Adasiak, Edytę i Józefa 
Obracaj, 2 synów, Józefę i Józefa Adasiak, 
3 córki, 2 synów oraz ++ z pokrewieństwa 
Obracaj, Adasiak, Lazar.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
członkiń z Róży Haliny Bieleckiej. 
18.00 – Za ++ członkinie z Róży Haliny 
Bieleckiej.  
PIĄTEK 25.10  
6.30 – Za + Jana Grund – od mieszkańców 
ul. Wrocławska 43. 
18.00 – Do kochającego Boga z podzięko-
waniem za doświadczenie Jego miłości oraz 
wszystkie dary i łaski, które do Niego pro-
wadzą, z prośbą o wsparcie w wybieraniu 
postawy miłości i w walce ze słabościami 
dla Ali Kaczorowskiej z okazji urodzin. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej w int. Legio-
nistów i Auksyliatorów Legionu Żeńskiego. 
SOBOTA 26.10  
8.00 – Za ++ członkinie z Róż Różańco-
wych.  
13.00 – Ślub. 
14.00 – Ślub.  
18.00 – Za + Gertrudę Mołdrzyk, + męża, 
rodziców z obu stron, wnuka Marka, ++ z 
pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.   
18.00 – Za + Feliksa Musioł – w kolejną 
rocznicę śmierci, żonę Joannę, syna Kazi-
mierza, zięcia Józefa, Stefanię i Józefa Dep-
tuła, zięcia Stanisława oraz ++ z pokre-
wieństwa. 
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NIEDZIELA – UROCZ. ROCZ. POŚWIĘ-
CENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO 27.10  
7.30 – Za + Leona Powieśnik, żonę Wale-
skę, rodziców z obu stron, Adolfa Kuźnika, 
żonę Helenę, rodziców z obu stron i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
9.30 – Za ++ rodziców Wiktora i Emmę 
Fajkis, ich rodziców i rodzeństwo, ++ z ro-
dzin Fajkis, Szulik Wala.  
11.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
12.15 – MSZA ŚW. W INTENCJI ROCZ-
NYCH DZIECI.  
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.30 – Za + Teresę Mrowiec. 
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. APOSTO-
ŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA 28.10  
6.30 – Za + Bożenę Górniak.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprzątają-
cych kościół w miesiącu październiku.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, MB Często-
chowskiej w podziękowaniu za dar życia z 
prośbą o błogosławieństwo dla Joanny z 
okazji 60 rocznicy urodzin i błogosławień-
stwo dla całej rodziny. 
WTOREK 29.10  
6.30 – Za ++ rodziców Annę i Sylwestra 
Gajda.  
17.00 – Za + Arnolda Reichman, jego ro-
dziców i rodzeństwo, teściów, szwagierki, 
szwagrów oraz ++ z rodzin Reichman, Ma-
zur, Wierzgoń, Posłuszny. 
17.00 – Za ++ Mirosława, Henryka Matera, 
Józefa i Martę Matera, Józefa i Annę Czyż, 
++ z rodzin Czyż, Matera i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
ŚRODA – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘ-
CENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W 
KATOWICACH 30.10  
6.30 – Za + Genowefę Kalinowską oraz ++ 
z pokrewieństwa.  
17.00 – Za + Beatę Antończyk, rodziców 
Marię i Wilhelma Cnotę, brata Czesława, 
teściów Anastazję i Józefa Antończyk, 
szwagrów Lucjana i Herberta.  
17.00 – Za ++ rodziców Martę i Alojzego 
Podeszwa – w rocznicę śmierci, syna Hen-
ryka, wnuka Mariana, Dariusza Kałuża, ++ 
z rodziny Gajda, ++ z pokrewieństwa i du-

sze w czyśćcu cierpiące.  
CZWARTEK – I czwartek miesiąca 31.10  
6.30 – W intencji Powołań.  
6.30 – Za + Ernę Adamek – w r. śmierci. 
17.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 
1 rok po śmierci. 
PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH – I piątek miesiąca 1.11  
7.30 – W intencji czcicieli NSPJ.  
9.30 – Za + męża Józefa Pawlik, córkę Bea-
tę Kozieł, rodziców Anastazję i Ludwika 
Korzeniowskich, teściów, ++ z rodzin Ko-
rzeniowski, Pawlik, Jucha, ++ Alicję i Wa-
cława Błaszczyk, Janinę Moskała, Francisz-
ka Kwiatkowskiego.  
11.00 – Za + Jana Sadło – w rocznicę 
śmierci, żonę Sabinę, ich rodziców, synową 
Urszulę, zięcia Sławomira.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Za dusze zalecane.  
19.30 – W intencji Parafian. 
SOBOTA – WSPOMNIENIE WSZYST-
KICH WIERNYCH ZMARŁYCH - I sobota 
miesiąca 2.11  
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie 
Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca 
Jezusowego i zadośćuczynienie za grzechy 
własne, swoich bliskich, naszej Ojczyzny i 
całego Świata. 
17.00 – Za dusze zalecane.  
17.00 – Za ++ Marię i Bertholda Janocha, 
Janinę i Bronisława Kapuścińskich.  
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 3.11  
7.30 – Za ++ rodziców Radowskich, Czyż-
ników, 3 siostry, 5 szwagrów.  
9.30 – Za + Marię Dudzik, męża Alfreda, 
++ z rodziny Kuś, Dudzik, Ogryzek, Nurek.  
11.00 – Za + Dorotę Skowron, Henryka 
Sztajnowskiego, Wiktorię i Józefa Skowron, 
++ z rodziny Skowron, Sztajnowskich, Wi-
śniewskich, dusze w czyśćcu cierpiące.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Gerarda z okazji 80 r. urodzin.  
16.30 – Za + Macieja Ludkiewicza oraz + 
babcię i dziadków.  
19.30 – Za + córkę Izabelę Szczęsny – w 21 
rocznicę śmierci. 
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 Ewangelie wspominają temat dóbr 
materialnych związanych z życiem religij-
nym w czasach Jezusa. Chrystus mówi o 
„wdowim groszu”. Opisana jest scena za-
płaty podatku świątynnego, który został 
zapłacony staterem wyciągniętym z 
pyszczka ryby złowionej na polecenie Je-
zusa przez Piotra. Znamy doskonale Ju-
dasza, który był odpowiedzialny za 
„trzos”, czyli pieniądze na wspólne utrzy-
manie uczniów i Zbawiciela. Nie możemy 
tez zapomnieć o kobietach, które zostały 
uwolnione od złych duchów i od chorób: 
Maria znana Magdaleną, Joanna i Zuzan-
na i wiele innych, które „im usługiwały”, 
udzielając ze swego mienia – jak pisze 
Ewangelista Łukasz w ósmym rozdziale 
swojej Ewangelii. 
Także dzisiaj każda parafia posiada pe-
wien zasób dóbr materialnych, dzięki któ-
rym możliwe jest sprawowanie kultu, roz-
wój duchowy wiernych oraz duszpaster-
stwo. Do nich należą budynki (kościół, 
dom parafialny, probostwo lub jeszcze in-
ne zabudowania), ziemia na których stoją, 
inne środki trwałe, które trudno wymie-
niać ponieważ artykuł przekształciłby się 
w inwentaryzację. Do dóbr materialnych 
parafii należą także ofiary, które są zbie-

rane w czasie niedzielnych kolekt lub w 
czasie zbiórek na różne cele przed kościo-
łem. Oczywiście pomijam świadomie 
wszystkie kolekty zbierane na cele poza 
parafialne (diecezja, misje, seminarium 
itd.), ponieważ temat tego nie dotyczy. 
Dla wielu pieniądze parafii to temat tabu 
lub fantastyka (niestety nie naukowa) do 
tego stopnia, iż twierdzą, że „pieniądze 
parafii, to pieniądze dla księdza i dobrze 
mu się żyje za <nasze>”. 

Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK) Ko-
ścioła Katolickiego (dość gruba książka 
prawna regulująca zasady życia Kościoła) 
mówi: środki materialne Kościoła (w tym 
pieniądze) służą trzem celom – sprawo-
wanie kultu, działalność charytatywna pa-
rafii oraz utrzymanie duchownych. 
Sprawowanie kultu w szerokim znaczeniu 
to wszystko, co w świątyni i poza nią służy 
oddaniu chwały Panu Bogu i uświęceniu 
człowieka, a z tym wiążą się także kon-
kretne wydatki parafii. Oświetlenie ko-
ścioła, ogrzewanie, zakup świec, środki do 
sprzątania, remonty, przeglądy, bieżące 
usuwanie awarii, dbałość o bieliznę ołta-
rzową oraz paramenty liturgiczne oraz 
wiele innych drobniejszych szczegółów, 
których lista jest bardzo długa. Do tego 
należy także dołączyć utrzymanie domu 
parafialnego, gdzie odbywają się spotka-
nia formacyjne wszystkich grup parafial-
nych (20 grup o różnych charyzmatach), 
a także odbywa się przygotowanie do 
przyjęcia sakramentów. 
W naszej parafii odbywały się jeszcze do 
niedawna lub obecnie odbywają się spo-
tkania różnych grup społeczno - kulturo-
wo -charytatywnych oraz innych. Działa 
Hospicjum Domowe, klub trzeźwości 

„Karlik”, Bi-
blioteka Para-
fialna. Działała 
Kuchnia Chary-
t a t y w n a , 
Ochronka, spo-

tkania Koła Gospodyń Wiejskich, Rady 
Osiedla Jastrzębie Górne i Dolne, OSP Ja-
strzębie Górne, szkolenia dla ratowników 
medycznych. Obecnie użyczamy gościny 
pierwszoklasistom z SP nr 1 do czasu, aż 
zakończy się remont budynku szkoły. 
Działalność charytatywna to okazywanie 
miłosierdzia i niesienie pomocy potrzebu-
jącym w parafii. Pomoc w wypadkach lo-
sowych, tragediach rodzinnych, niezawi-
nionej biedzie, zdobyciu wykształcenia 
przez zdolną młodzież, przeżyciu rekolek-

Sprawy materialne parafii 
ksiądz Stefan Wyleżałek 
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cji dla tych, którzy jeszcze nie pracują, 
opieka nad chorymi i niepełnosprawnymi 
itp. Na miarę możliwości i potrzeb taka 
pomoc jest niesiona wszystkim w każdej 
parafii, którzy znaleźli się w trudnej sytu-
acji życiowej. Jednak działalność charyta-
tywna to nie rozdawnictwo pieniędzy bez 
wcześniejszego rozeznania sytuacji życio-
wej podopiecznych. To czynią w imieniu 
proboszcza Zespoły Charytatywne CARI-
TAS.  
Na marginesie tematu warto wspomnieć, 
że daje się zauważyć obecnie „syndrom 
pozornego ubóstwa”. Polega on miedzy 
innymi na tym, że rodzice popadają w 
długi i biedę spłacając długi lub kredyty 
bankowe własnych dzieci. Środki pienięż-
ne przeznaczone na cele charytatywne pa-
rafii nie mogą stanowić przykrywki dla 
braku roztropności, lekkomyślności fi-
nansowej, życia ponad stan lub wręcz 
ludzkiej głupoty. 
Ostatnim elementem o którym mówi KPK 
jest utrzymanie duchownych. Ksiądz po-
sługujący w parafii ma prawo do służbo-
wego mieszkania oraz wyżywienia, ale w 
naszej diecezji z tego tytułu co miesiąc 
wpłaca 300 zł do kasy parafialnej dla 
wspólnego utrzymania. A z czego się 
utrzymuje się on sam, za co otrzymuje 
wypłatę? Jedynym elementem utrzyma-
nia kapłana jest ofiara z tytułu odprawia-
nej intencji mszalnej oraz z tytułu „jura 
stolae” posługi stuły – dotyczy to chrztów, 
ślubów oraz pogrzebów. Przetłumaczmy 
to na język przykładów, czyli konkretów. 
W diecezji katowickiej kultywowana jest 
tradycja wrocławska „achtlowania” czyli 
ósemkowania (dzielenia na osiem części) 
ofiary z intencji mszalnej. 5/8 z pierwszej 
intencji należy się celebransowi a 3/8 na-
leży do kasy parafialnej na utrzymanie 
kościelnych, organisty oraz kościoła. Je-
żeli ktoś składa ofiarę za sprawowaną 
Mszę św. w zamówionej intencji w wyso-
kości 50 zł., to ksiądz otrzymuje z tego 31 
zł 25 gr. (Wystarczy pomnożyć razy 30 

lub 31 dni i otrzymamy „prawie” gotowy 
wynik – wartość wypłaty księdza.). Jeżeli 
ksiądz sprawuje w tygodniu drugą lub w 
niedzielę trzecią Mszę św., to 5/8 z ofiary 
odprowadza się na utrzymanie Semina-
rium Duchownego a 3/8 ofiary intencji 
należy się kasie parafialnej. Z tego tytułu 
celebrans nie otrzymuje nic. Z tytułu dru-
giej Mszy św. w niedzielę podział jest na-
stępujący: 2/3 z 5/8 należy się celebran-
sowi, 1/3 z 5/8 odprowadza się na utrzy-
manie Seminarium Duchownego, a 3/8. 
wpłaca się do kasy parafialnej. Cóż to jest 
posługa stuły? Składane ofiary z okazji 
udzielania chrztu, zawierania małżeństw 
oraz pogrzebów mają dodatkowy element 
(według KPK), ponieważ te posługi dusz-
pasterskie są szczególnym przywilejem i 
obowiązkiem proboszcza. Z ofiary za 
chrzest, pogrzeb lub ślub wydziela się go-
dziwą intencję (jeżeli jest sprawowana 
Msza św.) a reszta ofiary stanowi ofiarę z 
tytułu posługi stuły. Z ofiary posługi stuły 
60% przysługuje proboszczowi z urzędu, 
20% celebransowi, a 20% trafia do kasy 
parafialnej. Proboszcz jest jednak zobo-
wiązany prawem (KPK) do odprawienia w 
intencji swoich parafian Mszy św. w każ-
dą niedzielę i uroczystość nakazaną. Jeże-
li sam nie może takiej Mszy św. odprawić, 
celebransowi, który ją sprawuje musi zło-
żyć także ofiarę z tytułu zamówionej in-
tencji.  
Wyliczenia wydają się skomplikowane ale 
dzięki arkuszom kalkulacyjnym w kom-
puterze i wprowadzonym właściwym pa-
rametrom oraz przemnożnikom wyniki 
osiąga się sprawnie i szybko. Wypłata 
księdza jest sumą brutto, ponieważ ksiądz 
sam musi sobie opłacić podatek, ZUS oraz 
musi złożyć comiesięczną ofiarę na rzecz 
utrzymania księży emerytów w wysokości 
– wikariusz 135 zł, proboszcz 160 zł, ka-
płańską pomocy misjonarzom w wysoko-
ści 30 zł. oraz na utrzymanie Seminarium 
Duchownego w wysokości 20 zł lub wię-
cej. 
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 Kiedy w okolicach uroczystości 
Wszystkich Świętych Pańskich ktokolwiek 
pyta: Kiedy będzie Msza św. na cmenta-
rzu? Odpowiadam: w naszej parafii każda 
Msza św. jest na cmentarzu. Nasz kościół 
jest otoczony parafialnym cmentarzem. 
Niestety, ten cmentarz jest „pełny”, tzn. 
nie ma miejsca na nowe pochówki. Para-
fianie przychodząc uzgodnić pogrzeb py-
tają o wolne miejsce na grób dla bliskiego 
zmarłego.  
Cmentarz nie jest z gumy i nie da się go 
rozciągnąć (przynajmniej na razie), a naj-
lepszym tego świadectwem, jest ilość 
miejsca miedzy grobami (w większości 
przypadków na szerokość – nie długość - 
stopy), co poważnie utrudnia komunika-
cję, szczególnie osobom starszym. Przepi-
sowa odległość powinna wynosić naj-
mniej 50 cm. W wypadku naszej nekropo-
lii jest to niewykonalne, a tym bardziej 
staje się uciążliwe, kiedy rodzina stawia 

coraz okazalsze i coraz większe pomniki. 
Pomniki są wspaniałe, ale nie ma gdzie 
stanąć przy grobie zmarłego. To taka pu-
łapka, którą sobie sami przygotowujemy. 
Kiedy prosiłem, by pomniki zmniejszyć 
gabarytowo, rodziny przychodziły twier-
dząc, że to niemożliwe, bo tak im oświad-
czono w zakładzie kamieniarskim. A ja 
myślałem, że jest wolny rynek i klient to 
nasz pan. Myliłem się. 
Warto jeszcze wspomnieć, iż stan tech-
niczny wielu pomników budzi wątpliwo-

ści. Pomnik jest własnością rodziny, która 
również odpowiada za jego stan technicz-
no-budowlany. Prosimy, by sprawdzać 
okresowo stan pionowych płyt pomniko-
wych, gdyż w wypadku obluzowania mogą 
wyrządzić poważną krzywdę tym, którzy 
idąc do grobu bliskich muszą się przeci-
skać wąskimi przejściami. Warto pomnik 
od odpowiedzialności cywilnej oraz in-
nych szkód ubezpieczyć, gdyż administra-
cja cmentarza – zgodnie z archidiecezjal-
nym regulaminem cmentarza - za takie 
zajścia nie odpowiada. 
Wielu parafian pyta, kiedy cmentarz bę-
dzie poszerzony. Sprawa jest w toku. Cze-
kamy na nowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, w którym ziemia pod 
cmentarz będzie przekwalifikowana na 
ten cel. Odwierty geodezyjne już są wyko-
nane. Następnie projekt budowlany. Po-
tem opiniowanie Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej. Mamy nadzieję, że do 

tego czasu Ustawodawca 
zmieni przepisy z 1959 roku 
dotyczące budowy i urządza-
nia cmentarzy, które mówią, 
że od granicy cmentarza do 
najbliższych zabudowań musi 

być zachowana odległość 50 m. Mam na-
dzieję, że z tego tytułu nie będzie wielkich 
kłopotów. Pozostaje jeszcze kwestia przy-
działu kwater grzebalnych, zakładając, że 
otrzymamy zgodę na pochówki na nowym 
terenie. Teren rozszerzenia cmentarza 
jest ograniczony do ok. 500 miejsc, dlate-
go jedynym sprawiedliwym sposobem 
przydziału nowych grobów będzie sam 
Bóg, który każdego z nas powoła do 
wieczności tylko w innym czasie. 
Jeszcze jednym ważnym tematem doty-

Św. Ignacy Antiocheński mówi: „Niech ci 
się spoci twoja ręka zanim wydarz pienią-
dze Kościoła”. Wielu patrzy zazdrosnym 
okiem na dobra materialne Kościoła, ale 
są to wasze ofiary na wasz kościół. Pro-
boszcz odejdzie, wikarzy się zmienią a 

świątynia i parafia są wasze. Wy je utrzy-
mujecie i wy o nie dbacie. W parafii nie 
jest najważniejsze bogactwo materialne. 
Ważniejsze jest, by to co materialne słu-
żyło rozwojowi duchowemu człowieka i 
chwale Pana Boga. ● 

Cmentarz parafialny 
ksiądz Stefan Wyleżałek 
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 Władze  prowadziły  ostrzegawcze 
rozmowy z co bardziej aktywnymi osoba-
mi, stosując na przemian, to groźby, to 
znów informując, że kapliczka musi być 
przeniesiona w inne miejsce, gdyż teren, 
na którym stoi jest przeznaczony pod bu-
dowę zasadniczej  szkoły  górniczej.  Nie 
było to zgodne z pierwotnym planem za-
gospodarowania  przestrzennego  osiedli 
mieszkaniowych III i IV. Władze informo-

wały również, że kapliczka jest własnością 
państwową, gdyż została sprzedana przez 
ostatniego właściciela Alojzego Szraja OI-
MO-wi z Rybnika. To akurat było prawdą. 
Aktem notarialnym sporządzonym w dniu 
18 sierpnia 1969 roku w Biurze Notarial-

nym  w  Wodzisławiu  Śląskim  A.  Szraj 
sprzedał ziemię wraz z kapliczką za kwotę 
15.338 zł.                                                     
Msze święte przy kapliczce odbywały się 
regularnie, ale i władza nie ustawała w 
szykanach. Podczas odprawianych nabo-
żeństw wokół zgromadzonych wiernych 
kręciło się wielu umundurowanych mili-
cjantów, esbeków po cywilnemu, a w nie-
dzielę w dniu 15 lipca 1973 roku o godz. 

11.00 pojawił się nawet wóz transmisyjny 
Polskiego Radia i Telewizji, który sfilmo-
wał całą mszę, a przede wszystkim jej 
uczestników.  Ważnym  wydarzeniem  w 
ówczesnych dziejach kapliczki była Pa-
sterka, którą o północy 24 grudnia 1973 

Św. Jan Nepomucen—część 5. 
Andrzej Kinasiewicz 

czącym cmentarza jest ilość śmieci, któ-
rych z roku na rok jest coraz więcej. Oczy-
wiście administracja cmentarza jest zobo-
wiązana do zadbania o wywóz tych śmie-
ci, ale przeraża ich ilość. Są dwa gorące 
okresy. Miesiąc październik i listopad 
oraz marzec i kwiecień. Dla przykładu: z 
naszego cmentarza, na którym jest ok. 
1200 grobów w październiku i listopadzie 
wywozimy 80 m3 śmieci. W dobie dbania 
o środowisko i ekologię warto temat prze-
myśleć, tym bardziej, iż ustawa o odpa-
dach komunalnych nakazuje nam plano-
wać wywóz śmieci w postaci składanych 
deklaracji na początku miesiąca, a trzeba 
być chyba „fantastą”, by dokładnie to 
przewidzieć. Jeżeli zamówi się więcej 
kontenerów, to warto wiedzieć - wywóz 
każdego kontenera o pojemności 7 m3 
wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysoko-
ści 586 zł. Kiedy zamówimy za mało kon-
tenerów śmieci walają się obok kontenera 
i za chwilę interweniuje Straż Miejska. 
Rocznie koszty wywozu śmieci zamykają 

się w kwocie ok. 22 tys. zł. Temat śmieci 
cmentarnych (zużytych lampionów, wkła-
dów do świecenia, sztucznych kwiatów 
itp.) jako odpadów komunalnych w naj-
bliższej przyszłości powinien doczekać się 
nowych rozwiązań ekologicznych. Ten te-
mat stawiam przed młodymi. 
Przy okazji wycinki dwóch suchych lip 
oraz pielęgnacji pozostałego drzewostanu 
wszyscy pracujący dziwili się z ilości bute-
lek i baniaków do podlewania ukrytych za 
pomnikami. Padło nawet stwierdzenie, że 
tak zaśmieconego cmentarza nie ma ni-
gdzie. Przy punkcie poboru wody są prze-
cież baniaki do podlewania. Wystarczy 
nabrać wody, podlać i odnieść. To takie 
spostrzeżenie naszych parafian. 
Nekropolia to miejsce święte. Dla święto-
ści tego miejsca dbajmy o groby swoich 
bliskich, ale także o cały cmentarz dając 
świadectwo miłości do zmarłych i do swo-
jej parafii. ● 
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roku odprawił sufragan katowicki ks. bp 
Czesław Domin.  Według szacunkowych 
obliczeń uczestniczyło w niej 15 - 20 tysię-
cy wiernych.   Po tym wydarzeniu w na-
stępnych mszach niedzielnych udział był 
jeszcze  liczniejszy.   Wywoływało to na 
przechodniach oraz na pasażerach  auto-
busów przejeżdżających ul.  Średnicową 
ogromne wrażenie.  Niejednokrotnie ko-
munikacja samochodowa na Średnicowej 
na czas nabożeństw była  przerwana. Tak 
wielkie były tłumy, że całkowicie zajmo-
wały ulicę. Taka sytuacja na dłuższą metę 
nie mogła długo  trwać. Spodziewano się 
szybkich działań ze  strony ówczesnych 
władz. Problem polegał na tym, że zarów-
no księża, jak i wierni nie wiedzieli jakie 
działania komunistyczni decydenci podej-
mą.  W dniu 5 kwietnia 1974 roku ówcze-
sny wojewoda katowicki Jerzy Ziętek pod-
pisał bardzo oczekiwaną zgodę na budowę 
nowego kościoła w Jastrzębiu - Zdroju. 
Swoją decyzję wręczył ordynariuszowi ka-
towickiemu  ks.  biskupowi  Herbertowi 
Bednorzowi. Kanclerz Kurii w Katowicach 
ks. Norbert Niemiec o tej wspaniałej in-
formacji powiadomił księdza Proboszcza 
Czesława Podleskiego w dniu 6 kwietnia 
1974 roku o godz. 10.00. Radości nie było 
końca.  Ksiądz biskup Herbert Bednorz 
chciał ją osobiście oznajmić mieszkańcom 
naszego miasta. Tak się stało.     W Ponie-
działek Wielkanocny w dniu 15 kwietnia 
1974 r. przybył do naszego kościoła. Tu 
udzielił  młodzieży  klas  ósmych  Sakra-
mentu Bierzmowania, a następnie o godz. 
11.00 odprawił mszę św. przy kaplicy św. 
Jana Nepomucena. Podczas wygłoszonej 
homilii podał do publicznej wiadomości 
fakt uzyskania zgody władz na budowę 
nowego kościoła. W dniu  25 sierpnia 
1974 roku funkcję proboszcza naszej pa-
rafii po księdzu Czesławie Podleskim ob-
jął  ks.  Bernard  Czernecki.   Stanął  on 
przed niezmiernie trudnym i ważnym za-
daniem wybudowania nowego kościoła. 
Jednak wyznaczone przez Urząd Woje-

wódzki miejsce na budowę świątyni było 
nie do przyjęcia. Wskazano bowiem teren 
grząski,  którego  samo umocnienie  po-
chłonęłoby ogromne sumy. Z tego powo-
du parafia św. Katarzyny wystąpiła do 
władz wojewódzkich o zmianę  propono-
wanej lokalizacji. Sam ks. biskup H. Bed-
norz udał się wtym celu do naczelnika 
Urzędu Powiatowego w Wodzisławiu Ślą-
skim - Eugeniusza Cholewika.  I znowu 
kolejny sukces. W dniu 30 maja 1974 ro-
ku wojewoda Jerzy Ziętek wyraził zgodę 
na budowę kościoła na terenie należącym 
do Państwa Reginy i Sylwestra Walów 
przy ul. Młyńskiej. W sierpniu 1974 r. bp 
Bednorz zatwierdził koncepcję kościoła, a 
w dniu 18 października  pozytywną opinię 
wydał Urząd Wojewódzki w Katowicach. 
Złożył jednak bardzo istotne zastrzeżenie. 
Nie ma zgody na planowaną wieżę kościo-
ła, która byłaby z daleka widoczna. W 
dniu 8 listopada 1974 r. teren pod budo-
wę świątyni stał się własnością naszej pa-
rafii za 330 tysięcy złotych. Tu należy się 
wyjaśnienie: skąd ten pośpiech. Otóż po 
komunistycznej władzy można się było 
wszystkiego spodziewać. W Nowej Hucie 
- dzielnicy Krakowa przez wiele lat nie by-
ło świątyni. To miała być dzielnica bez 
Boga, a zatem i bez kościoła. Na fali od-
wilży październikowej z 1956 r. władze 
wydały  zgodę  na  budowę  kościoła.  W 
miejscu, gdzie miał stanąć, postawiono 
krzyż, który poświęcił arcybiskup Euge-
niusz  Baziak.  Niestety  władze  wydaną 
zgodę anulowały. Dnia 27 kwietnia 1960 
r. przez Nową Hutę przetoczyła się fala 
ulicznych  zamieszek,  w  których  wzięły 
udział tysiące ludzi. Odziały ZOMO bru-
talnie rozpędziły  demonstrantów. Wielu 
z nich obronę krzyża przypłaciło utratą 
zdrowia, pracy, zostało wyrzuconych ze 
szkół  oraz spotkało się z  innymi szykana-
mi.  Mieszkańcy  z  determinacją  bronili 
skromnego, drewnianego krzyża, będące-
go symbolem ich wiary i poczucia wolno-
ści. ●                                                                                
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Dla dzieci 
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