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 W Hollywood przyjęła się prakty-
ka pokazywania nowej produkcji filmo-
wej wybranej grupie osób, zanim podej-
mie się decyzję o ostatecznym kształcie 
filmu i przekaże się go do dystrybucji. 
Jeśli grupa odrzuca proponowane przez 
reżysera zakończenie filmu, to zmienia 
się je tak, by odpowiadało gustom pu-
bliczności, i nawet wbrew pierwotnemu 
scenariuszowi. Co uczyniliby producen-
ci hollywoodzcy z historii o Jezusie, 
gdyby była dana im taka szansa? Za-
pewne ich Mesjasz nosiłby rysy Super-
mana albo Spidermana - człowieka ob-
darzonego nadludzkimi siłami, bez-
względnego w walce ze złem, niezwycię-
żonego i nad wyraz szlachetnego. Byłby 

takim, jakim chcieliby go widzowie. 
Bóg nie jest jednak producentem filmo-
wym i nie stosuje się do upodobań 
większości. Nawet Jan Chrzciciel, który 
uważał siebie jedynie za posłańca przy-
gotowującego drogę Mesjaszowi, wyda-
je się nie być pewien i chce rozwiać 

wszelkie nurtujące go 
wątpliwości: Czy Ty jesteś 
Tym, który ma przyjść? A 
odpowiedź, której udzielił 
Jezus, jeszcze dzisiaj do-
maga się od nas porzuce-
nia własnych oczekiwań i 
zdania się na sposób, w 
jaki Bóg przynosi zbawie-
nie światu. Potrzeba cier-
pliwości i starannego 
przyglądania się, żeby 

rozpoznać ludzkie rysy Jego obecności 
w ludzkiej historii.  

 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź 

pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą,» 

Ona zmieszała się na te słowa i rozważa-

ła, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 

Łk 1,26 – 38 

 Według wiary katolickiej każdy 
człowiek przychodzący na świat jest 
naznaczony grzechem pierworod-
nym. Grzech ten jest "przenoszony" 
wraz z przekazywaniem natury ludz-
kiej, która u Prarodziców, ze względu 
na ich nieufność i nieposłuszeństwo 

Bogu - o czym mówią pierwsze rozdziały Biblii - 
została pozbawiona pierwotnej świętości i spra-
wiedliwości. Grzech pierworodny - jak wyjaśnia 
Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 404) - nie 
jest popełniany lecz zaciągany, nie jest aktem ale 
stanem, w jakim poczyna się człowiek. Z grzechu 
pierworodnego uwalnia człowieka dopiero 
chrzest święty. Maryja natomiast od tego dzie-
dzictwa grzechu została zachowana, dlatego też 
Pismo św. nazywa Ją "Pełna łaski" (Łk 1,28). Ko-
ściół naucza, że wypadało aby Ta, która miała 
stać się "Matką swojego Stworzyciela" i Zbawi-
ciela świata była w sposób szczególny przygoto-

wana przez Boga. "Niepokalanie poczęta" ozna-
cza nie tylko, że Maryja była wolna od grzechu 
pierworodnego, ale też wyraża Jej szczególną bli-
skość z Bogiem, całkowite zawierzenie Bogu, we-
wnętrzną harmonię i pełnię człowieczeństwa. 
Wolność od grzechu i doskonałość nie sprawia, 
że Maryja staje się daleka ludziom. Wręcz prze-
ciwnie, Jej wspólnota z każdym człowiekiem jest 
nieporównywalna z niczym, ponieważ to co ludzi 
dzieli, co oddala ich od siebie, to przede wszyst-
kim wyrastający z grzechu egoizm, którego w 
Maryi nie było. Dlatego jest Ona Matką nie tylko 
kochającą, ale też rozumiejącą i współczującą. 
Prawda o niepokalanym poczęciu jest również 
dla wszystkich chrześcijan znakiem ukazującym, 
jak wielkie rzeczy Bóg może zdziałać w człowie-
ku, i jakie ma plany wobec każdego: doprowadzić 
do pełni człowieczeństwa i świętości. 

 Skoro usłyszał w więzieniu o 

czynach Chrystusa, posłał swoich 

uczniów z zapytaniem: Czy Ty je-

steś Tym, który ma przyjść, czy też 

innego mamy oczekiwać?  

    Mt 11, 2 – 11 

UROCZYSTOŚĆ 
NIEPOKALANEGO 

POCZĘCIA NMP 
8 grudnia 2019 r.  

III NIEDZIELA  
ADWENTU  

15 grudnia 2019 r.  
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 Święty Józef 
był wychowany jesz-
cze w duchu Starego 
Testamentu, czuł lęk 
przed Bogiem. Kiedy 
dowiedział się, że 
Bóg zawładnął Mary-
ją, czuł się niegodny, 
by być z Nią razem. 
Przypomina się świę-
ty Piotr, który po po-
łowie ryb powiedział do Jezusa, że nie jest god-
ny, by być z Nim razem 
Nieraz czujemy się niegodni, by przyjąć Komu-
nię Świętą, a przecież nikt z nas nie jest go-

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

  Mąż Jej, Józef, który był człowie-

kiem sprawiedliwym i nie chciał nara-

zić Jej na zniesławienie, zamierzał odda-

lić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, 

oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i 

rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się 

wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; 

albowiem z Ducha Świętego jest to, co 

się w Niej poczęło.  Mt 1,18 – 24 

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

szczęśliwy i bezpieczny, bo uczy Cię jak 
chronić Go przed tym co Go rani… Coraz 
lepiej też wiesz co Go rani… 
Ale równie dobrze możesz to wszystko 
przegapić… jeśli nigdy nie masz czasu na 
taką samotność dla Boga, na taką pusty-
nię i ciszę…  
 

To chyba najkrótsza definicja 

miłości: „idę, abym spełniał 

Twoją wolę mój Boże” 

Kiedy uświadamiamy sobie co 

Jezus stracił i po co przyszedł 

nie możemy nie zachwycić się 

tą miłością i nie być nią poru-

szonym.  

Aby święta te były „wstąpieniem” w ten dialog 

UROCZYSTOŚĆ 
NARODZENIA  
PAŃSKIEGO 
25 grudnia 2019 r.  

IV NIEDZIELA  
ADWENTU  

22 grudnia 2019 r.  

 Na początku było Słowo,  

a Słowo było u Boga, i Bogiem było 

Słowo. Ono było na początku u Bo-

ga. Wszystko przez Nie się stało,  

a bez Niego nic się nie stało,  

co się stało. W Nim było życie,  

a życie było światłością ludzi,  

a światłość w ciemności świeci  

i ciemność jej nie ogarnęła.   

    J 1, 1-18  
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Listopad w naszej parafii 

CHRZTY:  
Alicja Sandra Antończyk  
Paulina Maria Brocka  
Emil Wiktor Deska  
Hanna Golasik  
Filip Damian Kądzielawa  
Aurelia Amelia Midura 
Zuzanna Rosińska  
Filip Adam Wrona  
Antoni Oliwier Urbańczyk   
 
ŚLUBY: 
Dawid Górecki – Marzena Wronka  
Robert Najda – Dorota Ziaja 
 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:   
35 rocznica ślubu 
Bożena i Jerzy Zagórski       
45 rocznica ślubu 
Krystyna i Kazimierz Kłósko      
50 rocznica ślubu  
Józefa i Kazimierz Wysocki   
 
POGRZEBY: 
Józef Fajkis  
Krystyna Gajda  
Edward Kowalski  
Anastazja Purgal  
Irena Pustołka  
Gertruda Szotek  

 Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: 

Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci po-

wiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić.  Mt 2,13 – 15, 19-23 

 I tak wypełniło się wszystko, co Bóg 
przewidział dla swego świata. Bóg posłał Je-
zusa, aby za Jego sprawą 
zrealizować swe wielkie 
zamiary wobec świata i 
ludzi. Ingerował w ludz-
kie dzieje. Nie za pomo-
cą grzmotów, błyskawic i 
ludzkiej potęgi, lecz po-
wołując do swej służby 
zwykłych ludzi. Powierzył im 
swoje sny i marzenia, a oni 
zdali się na nie. W ten sposób 
miało się wypełnić to, co już 
od dawien dawna zapowiadał 
w wielu znakach zbawienia. 
Wielkie rzeczy, które Bóg 
przewidział dla świata, wzięły 
swój początek od tego, co ma-
łe - od małego Dziecka. Także 
dwa tysiące lat później Bóg 
nadal ma wielkie plany wzglę-

dem świata i każdego z nas. l nadal posługuje 
się prostymi ludźmi. Wciąż oczekuje naszej 

gotowości. Wciąż przyj-
muje nas na służbę wiel-
kim rzeczom, które mają 
się zacząć w nas i przez 
nas. Wciąż dzieli się z 
nami swoimi marzenia-
mi. Ludzie być może 
mówią ci:,, O szalałeś! 

Udajesz! Marzyciel!" Ale w 
takich ludzkich snach i ma-
rzeniach śni Bóg swoje ma-
rzenie z nami, w takich sza-
leństwach kryje się zalążek 
nowego świata, zasiew kró-
lestwa Bożego. Zdajmy się 
na marzenie Boga o naszym 
nowym świecie, żeby się 
spełniło to, co dla niego 
przewidział od wieków.  

NIEDZIELA  
ŚWIĘTEJ RODZINY 

29 grudnia 2019 r.  
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Co czeka nas w grudniu 

 1.12- I Niedziela Adwentu. Niedziela Trzeź-
wości. Kolekta na potrzeby parafii. 
 2.12 – poniedziałek. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 31 
po Mszy św. wieczornej 
 3.12 – wtorek. Wspomnienie św. Francisz-
ka Ksawerego prezbitera 
 4.12 – środa. Wspomnienie św. Barbary. 
Msza w intencji Górników i ich Rodzin o 
godz. 9.00. Biblioteka parafialna czynna od 
godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
 5.12- I czwartek miesiąca. O godz. 6.30 
Msza św. w intencji powołań. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy parafian z ul. Wrocław-
skiej 31 po Mszy św. wieczornej 
 6.12 – I piątek miesiąca. Wspomnienie do-
wolne św. Mikołaja biskupa. Msza św. w in-
tencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Msza św. 
dla młodzieży o godz. 17.00. 
 7.12 – I sobota miesiąca.. Wspomnienie św. 
Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła. Na-
bożeństwo wynagradzające za cierpienie 
Niepokalanego Serca Maryi i Najświętszego 
Serca Jezusowego o godz. 7.00. Msza w tej 
intencji o godz. 8.00. - podczas Mszy św. 
błogosławieństwo matek oczekujących naro-
dzin dziecka. Adwentowy Dzień Skupienia 
dla Legionu Maryi o godz. 10.30.(Modlitwy 
legionowe, Msza św. w kościele oraz Agapa w 
Domu Parafialnym) 
 8.12 - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
NMP. II Niedziela Adwentu. Kolekta na po-
trzeby parafii. Przed kościołem zbiórka na 
Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. 
 9.12- poniedziałek. Do sprzątania kościoła i 
kaplicy zapraszamy  parafian z ul. Wrocław-
skiej 33 po Mszy św. wieczornej. Msza św. w 
intencji grupy Dzieci Maryi o godz. 17.00. 
 13.12 – piątek. Wspomnienie św. Łucji, 
dziewicy i męczennicy. Różaniec fatimski o 
godz. 6.oo. Msza św. w int. czcicieli MB Fa-
timskiej o godz. 6.30. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 33 
po Mszy św. wieczornej. 
 14.12- sobota. Wspomnienie św. Jana od 
Krzyża prezbitera i doktora Kościoła. Roraty 
dla dorosłych o godz. 8.00. Odwiedziny cho-
rych od godz. 9.00.  

 15.12- III Niedziela Adwentu, zwana Nie-
dzielą Radości (Gaudete). Kolekta na potrze-
by remontowe parafii. 
 16.12- poniedziałek. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy  parafian z ul. Wrocławskiej 35 
po Mszy św. wieczornej. 
 17.12- wtorek. Rozpoczynamy drugą część 
Adwentu – bezpośrednie przygotowanie do 
Uroczystości Narodzenia Pańskiego. 
 18.12 –środa. Biblioteka parafialna czynna 
od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
 20.12- piątek. Do sprzątania kościoła za-
praszamy  parafian z ul. Wrocławskiej 35 po 
Mszy św. wieczornej.  
 21.12- sobota. Roraty dla dorosłych o godz. 
8.00. Nauka dla Rodziców i Rodziców 
chrzestnych o godz. 15.30 w Domu Paraf. 
 22.12 – IV Niedziela Adwentu.  
 23.12 - poniedziałek. Do sprzątania kościo-
ła zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 37 
po Mszy św. wieczornej.  
 24.12- wtorek. Wigilia Bożego Narodzenia. 
Okazja do sakramentu pokuty do godz. 
14.oo. O godz. 23.30, w ramach czuwania 
przed Pasterką, Jasełka przygotowane przez 
Oazę. Msza św. Pasterzy o godz. 24.oo. W 
czasie Pasterki kolekta przeznaczona na 
Fundusz Ochrony Życia. 
 25.12 – środa. Uroczystość Narodzenia 
Pańskiego. Nie ma Mszy św. o godz. 19.30. 
 26.12- czwartek. Święto św. Szczepana, 
pierwszego męczennika. Kolekta przeznaczo-
na na Wydział Teologiczny UŚ. Chrzty o 
godz. 12.15. Nie ma Mszy św. o godz. 19.30. 
 27.12- piątek. Święto św. Jana Apostoła. O 
godz. 17.00 Msza św. za zmarłych w 30 dzień 
i I rocznicę po śmierci. Do sprzątania kościo-
ła zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 37 
po Mszy św. wieczornej. 
 28.12- sobota. Święto św. Młodzianków 
męcz. Błogosławieństwo dzieci z okazji św. 
Młodzianków na Mszy św. o godz. 8.oo.  
 29.12- niedziela. Święto św. Rodziny. Rocz-
ki o godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o 
godz. 16.30.  Kolekta na potrzeby parafii. 
 30.12 – poniedziałek. Msza św. w intencji 
Koła Gospodyń, emerytów, rencistów i 
sprzątających kościół w grudniu o godz. 
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Odwiedziny duszpasterskie 

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 
 

17.00. Do sprzątania kościoła zapr.  parafian 
z ul. Wrocławskiej 39 po Mszy św. wiecz.  
 31.12- wtorek. Nabożeństwo na zakończe-
nie roku 2019 o godz. 16.30. Msza św. z rocz-
nym sprawozdaniem o godz. 17.00. 
 1.01 - środa. Uroczystość Świętej Bożej Ro-
dzicielki Maryi. Światowy Dzień Modlitw o 
Pokój. Kolekta przeznaczona na WŚSD w 
Katowicach.  
 2.01 – I czwartek miesiąca. O godz. 6.30 
Msza św. w intencji powołań. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy  parafian z ul. Wrocław-
skiej 41 po Mszy św. wieczornej. 

 3.01- I piątek miesiąca. Msza św. w intencji 
czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Msza św. dla 
młodzieży o godz. 17.00. 
 4.01 – I sobota miesiąca. Nabożeństwo wy-
nagradzające za cierpienie Niepokalanego 
Serca Maryi i Najświętszego Serca Jezusowe-
go o godz. 7.00. Msza w tej intencji o godz. 
8.00. - podczas Mszy św. błogosławieństwo 
matek oczekujących narodzin dziecka. 
 5.01- II Niedziela po 
Narodzeniu Pańskim. 
Kolekta na potrzeby 
parafii. 
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Roraty—poniedziałek—piątek o godz. 17.00.  

Roraty dla dorosłych—sobota o godz. 8.00 
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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 
 
 

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 

„Człowiek bez wiary jest jak podróżny bez celu, 

jak ktoś, kto walczy bez nadziei na zwycięstwo.” 

Legioniście panu Henrykowi Brylewskiemu oraz 

wszystkim Auksyliatorom, którzy obchodzą swoje 

imieniny lub urodziny w grudniu, życzymy wiary, któ-

ra nadaje sens ludzkiemu życiu i umacnia w walce o 

dobro. Męski Legion Maryi  

 

„Modlitwa winna ogarniać 

wszystko, co składa się na na-

sze życie.” 

Paniom Marii Naróg oraz Urszuli 

Szafrańskiej życzymy, by modlitwa była dla Nich źró-

dłem siły i umocnieniem w trudach dnia codzienne-

go. Żeński Legion Maryi. 

 

„Bardzo zwyczajne i proste akty miłości oraz uczyn-

ki miłosierdzia sprawiają, że płomień Chrystusowe-

go światła może się wiecznie palić.” 

Paniom Reginie Roman, Leokadii Piotrowskiej, Ur-

szuli Szafrańskiej i Krystynie Mazur życzymy, by swo-

im postępowaniem podtrzymywały Chrystusowe 

światło w świecie. Seniorzy  

„ Jeśli chcesz mieć udział w Królestwie Chrystusa, 

musisz żyć biorąc z Niego przykład.” 

Pani Teresie Paplińskiej życzymy, by Chrystus był 

dla Niej wzorem życia i drogowskazem w podążaniu 

drogą świętości. Chór „Lira”. 

 

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

Niego znaczy być dla innych.” 

Ks. Andrzejowi Sacherowi ży-

czymy, by świadomość bycia 

wybranym przez Pana mobilizo-

wała Go do czynienia ze swo-

jego życia daru dla innych. Duszpasterze, Parafia-

nie i Redakcja. 

 

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

się poznać samego siebie, jest bez wątpienia naj-

mądrzejszy” 

Hiacyncie Grygier i Danielowi Mielechowi życzymy, 

by w drodze poznawania siebie towarzyszyła Im 

miłość Jezusa, który pozwala znieść słabości i do-

brze wykorzystać talenty. Oaza z ks. Stefanem. 

Serdeczności 
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I NIEDZIELA ADWENTU 1.12  
7.30 – Za ++ Emila i Marię Urbańczyk, Anto-
niego Piszczek oraz ++ dziadków z obu stron.  
9.30 – Za + Jerzego Witkowskiego – od swa-
tów.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Andrzeja Wojtan z okazji 75 rocznicy ur.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Krystyny z okazji 85 rocznicy urodzin – III 
Zakon Franciszkański. 
16.30 – Za + męża Henryka – w r. śm., rodzi-
ców, teściów, rodzeństwo ++ z rodzin Szty-
melskich, Przewodowskich i d. w czyś. cierp.  
19.30 – Za + Alojzego Mazur, jego rodziców 
Apolonię i Leona oraz ++ z pokrewieństwa 
Mazur, Drzewiecki, Brzoza. 
PONIEDZIAŁEK 2.12  
6.30 – Za + Mariannę Okła oraz ++ z rodzi-
ny, dusze w czyśćcu cierpiące. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
członkiń z Róży Franciszki Iwanickiej. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski z prośbą o błogosła-
wieństwo Boże dla parafian zamieszkałych 
przy ul. Opolskiej 10. 
WTOREK – Wspomnienie św. Franciszka 
Ksawerego 3.12  
6.30 – Za ++ rodziców Anastazję i Alberta 
Grabarczyka, córkę Joannę, męża Antoniego, 
++ rodziców i dziadków z obu stron, chrzest-
nych, poległego Ryszarda Mazura, ++ z ro-
dziny Mazur, Grabarczyk, Szlosarek, Śmieta-
na, ++ księży, nauczycieli i dusze w cz. cier.  
17.00 – Za + męża Huberta Lewandowskie-
go, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące. 
17.00 – Za ++ rodziców Rudolfa i Reginę Mi-
chalczyk, brata Engelberta, żonę Adelajdę, 
dziadków Alojzego i Anastazję Michalczyk, 
Józefa i Franciszkę Kabut, ++ z rodziny Ka-
but, Górka, Rduch, Kantor, Kawecki i Ignacy, 
++ teściów Józefa i Różę Jania, brata Kazi-
mierza, jego żonę Urszulę, bratanka Toma-
sza, ++ z rodz. Pogorzelskich, d. w cz. cier. 
ŚRODA – Wspomnienie św. Barbary 4.12  
6.30 – Za + Ernę Grzonka, męża Feliksa, sy-

na Daniela, ++ dziadków z obu stron, Henry-
ka Śmietana, + Sandrę, Agnieszkę Mrowiec, 
Eugeniusza Mstowskiego, jego żonę Janinę i 
dusze w czyśćcu cierpiące. 
9.00 – W intencji górników i ich rodzin.  
17.00 – Za + Władysława Ługowy, rodziców 
Marię i Jana, teściów Mariannę i Józefa 
Szewczyk, ++ dziadków z obu stron.  
CZWARTEK – I czwartek miesiąca 5.12  
6.30 – W intencji Powołań.  
6.30 – Za + Tadeusza Domańskiego – w 
rocznicę śmierci, żonę Stefanię, rodziców z 
obu stron, zięcia, Reginę i Pawła Mołdrzyk 
oraz + Leszka Rakowskiego. 
17.00 – Za + Jana Piotrowskiego, rodziców z 
obu stron, ++ z pokrew. i dusze w cz. cier. 
PIĄTEK – I piątek miesiąca 6.12  
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.  
6.30 – Za + Teodora Sikora – od sąsiadów ul. 
Wrocławskiej 11. 
17.00 – Za + Kazimierza Łaneckiego.  
SOBOTA – Wspomnienie św. Ambrożego – I 
sobota miesiąca 7.12 
8.00 – Ofiara wynagr. za cierpienie Niepoka-
lanego Serca Maryi i Najśw. Serca Jezusowe-
go i zadość. za grzechy własne, swoich bli-
skich, naszej Ojczyzny i całego Świata. 
8.00 – Za + Hildegardę Rychel – w rocznicę 
śmierci, męża Romana, Krystynę i Erwina 
Wita, Edwarda Rychel, Agnieszkę i Rudolfa 
Pielesz oraz ++ dziadków.  
17.00 – Za ++ rodziców Helenę i Józefa Odu-
lińskich – w kolejną rocznicę śmierci, brata 
Jana – w 1 r. śmierci oraz ++ z rodziny.  
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKA-
LANEGO POCZĘCIA NMP 8.12 
7.30 – Za + Grażynę Pietrzak – w 6 rocznicę 
śmierci, ++ z rodziny Pietrzyk oraz + Edwar-
da Nowak – od Henryka Nowak.  
9.30 – Za ++ Martę i Leona, Irenę i Romana 
Mazur, ++ Cecylię i Albina Stencel.  
11.00 – Za + Jerzego Witkowskiego – od ro-
dziny Jełów i Krakowskich. 
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
16.30 – Za + Ludwikę Niziołek – w rocznicę 
śmierci, męża Jana, żonę Genowefę, Jana, 
Sabinę, Urszulę Sadło, Sławomira Jędrzejkie-
wicz oraz ++ z pokrewieństwa.  
19.30 – Za ++ Stefanię i Jana Lomozik, Mar-
ka Gemza, wszystkich krewnych z rodziny 
Gemza, Lomozik, Lazar.  

INTENCJE MSZALNE 

9 
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PONIEDZIAŁEK 9.12 
6.30 – Za ++ Józefa i Marię Muszyńską oraz 
++ z rodziny Krupińskich. 
6.30 – Za + Dorotę Hojka. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błog., opiekę i zdrowie w int. córki i syna. 
WTOREK 10.12 
6.30 – Za + Czesława Pietrzak – od miesz-
kańców ul. Wrocławska 43. 
17.00 – Za + Bertę i Sylwestra Godziek, Kry-
stynę i Mieczysława Pękal, Ewalda Godziek 
oraz ++ z rodzin Godziek, Pękal.  
17.00 – Za + Józefa Cudzich – w r. śmierci, 
rodziców, teściów, siostrę Marię z mężem, 
braci Karola z żoną i Jerzego ++ z pokrew.  
ŚRODA 11.12 
6.30 – Za + Mieczysława Brodzika, ++ dziad-
ków, wujka Franciszka oraz ++ z pokrew.  
17.00 – Za + żonę Zofię Marmon – w 3 r. śm.  
17.00 – Za + Wiktorię Wieczorek, męża Sta-
nisława, córkę Teresę.  
CZWARTEK 12.12 
6.30 – Za ++ rodziców Martę i Franciszka 
Pamposzek.  
6.30 – Za ++ rodziców Marię i Pawła Mrzyk, 
brata Stefana, Martę i Stanisława Dulemba.  
17.00 – Za + Marię Schroeder – w 15 roczni-
cę śmierci, rodziców Wiktorię i Augustyna 
Nogły, brata Antoniego, Ernę Schroeder – w 
rocznicę śmierci, męża Eryka, syna Karola, 
siostrę Elżbietę, Krystynę Walczak – w 5 
rocznicę śmierci, męża Jana, syna Zdzisława.  
PIĄTEK – Wspomnienie św. Łucji 13.12 
6.30 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
6.30 – Za ++ Pawła i Annę Kałuża, ich rodzi-
ców i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę Dudzik, 
córkę Leokadię, syna Alfreda, synową Marię.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, MB Fatim-
skiej i Aniołów Stróżów, z podziękowaniem 
za dar życia, z prośbą o błogosławieństwo Bo-
że, dary Ducha św. i zdrowie dla Hiacynty z 
okazji 13 rocznicy urodzin, Doroty z okazji 8 
urodzin oraz Jakuba z okazji 19 r. urodzin.  
SOBOTA – Wsp. św. Jana od Krzyża 14.12 
8.00 – Za + Romualda Lisa – w 3 r. śmierci, 
rodziców Stanisławę i Karola Kowalczuk, Ge-
nowefę i Kazimierza Lis, ++ z pokrew. 
8.00 – Za ++ rodziców Genowefę i Leona 
Wielgat, Annę i Józefa Leśniak, brata Ryszar-
da, Waldemara Wdowiak oraz ++ z pokre-

wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za ++ Gertrudę i Wiktora Winkler, 
córkę Bronisławę, męża Józefa, Antoniego i 
Annę Wzientek, rodziców, Benicjusza i Kata-
rzynę Pojda oraz ++ z pokrewieństwa.  
III NIEDZ. ADWENTU – GAUDETE 15.12 
7.30 – Za + Arnolda Reichman – w 5 r. śm. 
9.30 – Za ++ Józefa i Józefinę Kania, synów 
Jana i Andrzeja.  
11.00 – Za + Mirosława Jóźwiak, jego rodzi-
ców, Irenę Ostrzołek – w rocznicę śmierci, 
męża Jana oraz + Kazimierza Gruca.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Za + Macieja Ludkiewicz, babcię i 
dziadków.  
19.30 – Za + Leszka Rakowskiego – w 28 r. 
śm., rodziców Tadeusza i Genowefę, siostrę 
Krystynę, brata Wiesława, bratową Halinę, 
++ z pokrew., ++ z rodzin Kowalskich, Fijał-
kowskich, Marciniak, Gabryś, Golec, Rutec-
kich, Olma, Arcikiewicz, Abramczyk, Adama, 
Mariannę i Irenę oraz dusze w czyśćcu cierp.  
PONIEDZIAŁEK 16.12  
6.30 – Za ++ z rodziny Bielich. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Częstochowskiej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Jana z okazji 70 rocznicy urodzin. 
17.00 – Do Bożej Opatrzności, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosła-
wieństwo Boże dla parafian zamieszkałych 
przy ul. Opolskiej 10. 
WTOREK 17.12  
6.30 – Za + Pawła Filip – w 4 rocznicę śm. 
17.00 – Za + Erwina Papierok – w 4 rocznicę 
śmierci, żonę Wandę oraz ++ z pokrewień-
stwa Papierok, Brudny.  
17.00 – Za + Eugeniusza Mstowskiego, żonę 
Janinę, zięcia Daniela, Ernę i Feliksa Grzon-
ka, Henryka Śmietana oraz ++ z rodzin Tara-
pata, Mstowskich, Jaros.  
ŚRODA 18.12  
6.30 – Za + Izydora Urbańczyk, żonę Marię, 
Adolfa Musioł, Martę i Pawła Marcisz, Marię 
Biernat, Bogumiła Płocha, Mariana Aleksiń-
skiego ++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierp. 
6.30 – Za ++ członków III Zakonu Francisz-
kańskiego oraz ++ z ich rodzin.  
17.00 – Za + Eugeniusza Sładkowskiego – w 
8 rocznicę śmierci, rodziców, brata i teścia.  
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CZWARTEK 19.12  
6.30 – Za ++ Sylwestra i Anielę Gajda, 3 
dzieci, rodziców z obu stron, Alfreda, Janu-
sza Krypczyk, Romana, Eugeniusza i Marię 
Wowra, + Jana Sitek oraz ++ z pokrew. 
6.30 – Za + Jerzego Koronowskiego, synową 
Monikę Koronowską, wnuka Łukasza, ++ ro-
dziców, teściów, rodzeństwo, dziadków oraz 
++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierp.  
17.00 – Za + Józefa Winkler. 
PIĄTEK 20.12  
6.30 – Za + Alberta Grabarczyka – w roczni-
cę śmierci, żonę Anastazję, córkę Joannę, 
zięcia Antoniego, Pawła i Annę Grzonka, Eu-
geniusza Zielińskiego oraz ++ z pokrew. 
6.30 – Za + Teodora Sikora – od sąsiadów ul. 
Wrocławska 11.  
17.00 – Za ++ Martę i Ludwika Balzam, syna 
Tadeusza, wnuków Krystiana i Zbigniewa 
oraz ++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.  
SOBOTA 21.12  
8.00 – Za + Jerzego Zrostek – w r. śm. 
8.00 – Za + Józefa Sowa – od syna Jana z 
rodziną.  
17.00 – Za + męża Leona Gajda – w rocznicę 
śmierci, syna Bolesława  
IV NIEDZIELA ADWENTU 22.12  
7.30  - Za ++ Izabelę i Pawła Lichtańskich, 
rodziców, rodzeństwo oraz ++ z rodziny.  
9.30 – W INTENCJI PARAFIAN  
11.00 – Za + Emila Płonka, żonę Gertrudę, 
syna Jana, zięcia Mariana.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane laski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Szczepana z okazji 80 rocznicy urodzin. 
16.30 – Za + Antoniego Jarczok – w kolejną 
rocznicę śmierci. 
19.30 – Za + Magdalenę Gembalczyk – w 1 
rocznicę śmierci.  
PONIEDZIAŁEK 23.12  
6.30 – Za ++ Franciszka Podeszwa, żonę 
Martę, syna Franciszka, córkę Jadwigę, zię-
ciów Jana i Zbigniewa, ++ rodzeństwo z obu 
stron i dusze w czyśćcu cierpiące. 
6.30 – Za + Stanisława Piekara, ++ z rodziny 
Piekara, Józefczyk oraz ++ z pokrewieństwa.  
17.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
WTOREK – WIGILIA BOŻEGO NARODZE-
NIA 24.12  
6.30 – Za ++ rodziców Emmę i Wiktora Faj-

kis, ich rodziców i rodzeństwo oraz ++ z ro-
dzin Fajkis, Szulik, Wala. 
6.30 – Za ++ Alfonsa i Albinę Wowra, Jerze-
go Idzikowskiego, Alojza, Czesława i Grażynę 
Zgrzędek.  
6.30 – Za ++ rodziców Irenę i Józefa Rut-
kowskich, dziadków Ludwikę i Alojzego Gu-
towskich, Franciszka Gutowskiego oraz ++ z 
rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.  
24.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
24.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
24.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA 
PAŃSKIEGO 25.12  
7.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Leopolda z okazji urodzin. 
9.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji małżonków Wiesławy i Mieczysława Sier-
szulskich z okazji 50 rocznicy ślubu.  
11.00 – Za ++ rodziców Wacława – w 3 rocz-
nicę śmierci i Alicję Błaszczyk, ++ z rodziny 
Błaszczyk, Kazimierczak, Chrząszcz oraz ++ 
Józefa Pawlik i Beatę Kozieł, dusze  
w czyśćcu cierpiące.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
16.30 – Za + męża Jana Lazar ++ z rodziny. 
CZWARTEK–ŚW. ŚW. SZCZEPANA 26.12  
7.30 – Za + męża Wiesława Wudniak – w 31 
r. śm. oraz ++ rodziców i teściów – od żony. 
9.30 – Za + Józefa Guzy – w 8 rocznicę 
śmierci, żonę Serafię.  
11.00 – Za ++ Władysławę, Wojciecha i Sta-
nisława Paszek, Zofię Ciepłą, teściów Klotyl-
dę i Antoniego, + Jana Korowaj.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA. 
16.30 – Za + Józefa Musioł – w 4 r. śm. 
PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. JANA, APOSTOŁA 
I EWANGELISTY 27.12  
6.30 – Za + ciocię Zofię Pomykała.  
6.30 – Za + Teodora Sikora – od sąsiadów ul. 
Wrocławska 11.  
17.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1 
rok po śmierci.  
SOBOTA – ŚW. ŚW. MŁODZIANKÓW 28.12  
8.00 – W intencji dzieci naszej parafii i bło-
gosławieństwo z okazji święta Młodzianków. 
8.00 – Za + Eugenię Kanclerz, męża Henry-
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ka, ++ rodziców z obu stron, Janinę Mikul-
ską, rodzeństwo oraz ++ z pokrewieństwa i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za + Ludwika Cofalika – w r. śmier-
ci, żonę Genowefę, ++ dziadków, syna Bole-
sława, zięcia Pawła i dusze w czyśćcu cierp.  
NIEDZIELA - ŚWIĘTO ŚW. RODZINY      
JEZUSA MARYI I JÓZEFA 29.12  
7.30 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Częstochowskiej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Genowefy z okazji 70 rocznicy urodzin.  
9.30 – Za ++ Annę i Rafała Sitek, rodziców, 
rodzeństwo oraz ++ z pokrewieństwa Sitek, 
Kocur, Barchański.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Henryka z okazji 70 rocznicy urodzin.  
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.30 – Za + Henryka Wierzgoń – w kolejną 
rocznicę śmierci, żonę Kunegundę.  
PONIEDZIAŁEK 30.12  
6.30 – Za + Agnieszkę Górniak – w rocznicę 
śmierci, męża Floriana, siostry Teresę i Ma-
rię z mężem Brunonem, brata Jana z żoną 
Anną, rodziców, za + Ryszarda Lęża, syna 
Mirosława, Franciszkę Olma z mężami, Ro-
zalię Rusin, Józefa Górniak, żonę Helenę, + 
Bożenę Górniak i dusze w czyśćcu cierpiące.  
6.30 – Za + Floriana Górniak – od Zbyszka z 
rodziną i Uli Gaszek z Górek. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprzątają-
cych kościół w miesiącu grudniu.  
WTOREK 31.12  
6.30 – Za + męża Sylwestra Lasko, rodziców 
Janinę i Stanisława Sowa, teściów Franciszkę 
i Karola Lasko, bratową Małgorzatę, szwagra 
Jacka, dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Marii z okazji 80 rocznicy urodzin. 
17.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ RO-
DZICIELKI MARYI 1.01  
7.30 – Za ++ Irenę i Alicję Trzensioch oraz 
++ z pokrewieństwa.  

9.30 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Częstochowskiej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Krystyny z okazji 75 rocznicy urodzin. 
11.00 – Za + Zbigniewa Milewskiego – od ro-
dziny z Bielska-Białej. 
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
16.30 – Za ++ Marię i Józefa Chmielewskich, 
rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo. 
19.30 – Za + mamę Jadwigę – w 5 r. śm., 
braci Ryszarda i Tadeusza, córkę Justynę.  
CZWARTEK – I czwartek miesiąca 2.01  
6.30 – W intencji powołań.  
6.30 – Wolna intencja. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Dariusza z okazji kolejnej r. urodzin. 
PIĄTEK – I piątek miesiąca 3.01  
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.  
6.30 – Wolna intencja. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Agnieszki z okazji rocznicy urodzin. 
SOBOTA – I sobota miesiąca 4.01  
8.00 – Ofiara wynagr. za cierpienie Niepoka-
lanego Serca Maryi i Najśw. Serca Jezusowe-
go i zadość. za grzechy własne, swoich bli-
skich, naszej Ojczyzny i całego Świata. 
8.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
17.00 – Za ++ Stefanię i Franciszka Dudek.  
NIEDZIELA 5.01  
7.30 – Za + Łucję Wojak, męża Karola, ich 
rodziców i rodzeństwo, zięciów Stanisława i 
Józefa.  
9.30 – Za + Henryka Smuga – w r. śm., żonę 
Teresę, rodziców z obu stron, braci, siostry, 
Henryka Sosna, ++ dziadków ++ z pokrew.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Ryszarda Gabryś z okazji 70 r. urodzin.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Za + Janinę Matyjasik, córkę Jadwi-
gę, rodziców, teściów, 2 bratowe oraz ++ z 
pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 
19.30 – Za + Andrzeja Gąska – w 1 r. śm. ro-
dziców z obu stron, szwagra Tadeusza – w r. 
śm., ++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.  
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 Sprawdzałeś kiedyś co oznacza Twoje 
imię, skąd pochodzi, jak powstało? W obec-
nym świecie, rzadko kto potrafi powiedzieć 
o swoim imieniu coś więcej, niż to, że mu 
się ono podoba, albo nie… Podobną trud-
ność, mogłoby nam sprawić wymienienie 
imion naszych pradziadków, prapradziad-
ków, praprapradziadków… i tak dalej w 
głąb historii naszego rodu. No może jeszcze 
z tymi pradziadkami, dalibyśmy radę… Zu-
pełnie inaczej było w czasach biblijnych.  
Izraelici nosili imiona, które coś oznaczały. 
Imię mogło mówić coś o człowieku, który je 
nosił, albo o jego przodkach, albo o zada-
niu, które go czekało itd. Mogło też głosić 
jakąś prawdę o Bogu. Warto czasem spraw-
dzić co oznacza imię biblijnego bohatera, 
bo jest w nim zwykle ukryta dodatkowa 
wiadomość od Boga. Na przykład imię Ma-
ryi można przetłumaczyć jako Pani, ale tak-
że jako Upragniona… Jak wiele to mówi o 
tym, Kim jest Maryja dla Bożego Serca… 
Na kartach Biblii, często to właśnie Bóg, 
nadaje ludziom imiona. Już na pierwszych 
stronach nazywa ludzi Adamem (adamah 
znaczy ziemia) i Ewą (matką wszystkich ży-
jących). Później, nie raz, nakazuje, by na-
zwać jakoś dziecko, które ma się niebawem 

narodzić. Czasem też zmienia imiona tym, 
którym powierza zadanie, czy też z którymi 
chce budować szczególną  bliskość - Abram 
staje się Abrahamem, Szymon Piotrem, Ja-
kub Izraelem a Szaweł Pawłem. Poprzez 
nowe imię, Bóg ich określa, nadaje im toż-
samość. Nazwanie imieniem, było znakiem 
panowania nad kimś –  w Raju Adam na 
polecenie Boga, nazywa zwierzęta. Ci któ-
rzy przyjmują imię od Boga, pokazują, że 
chcą poddać się Jego Woli.  
Ale poprzez imię, Bóg buduje także relację 
z człowiekiem – wielokrotnie wzywa go „po 
imieniu” – co znaczy, że zna go bardzo do-
brze. W Apokalipsie Jezus mówi: 

„zwycięzcy dam (…) biały kamyk, a na ka-
myku wypisane imię nowe, którego nikt nie 
zna oprócz tego, kto je otrzymuje.” To nowe 
imię na białym kamyku, określa niezwykle 
bliską i intymną relację Boga z konkretnym 
człowiekiem – z Tobą i mam nadzieję, że 
także ze mną...  
Znajomość imienia uważana była za 
„wejście” w życie człowieka. Niechętnie 
zdradzano imiona obcym, którym nie ufa-
no, ponieważ bano się, że ktoś może wejść 
w życie drugiej osoby, mieć do niej dostęp, 
zniszczyć ją magią, przekląć.  
Czy dziś znajomość imienia jest ważna? To, 
że ktoś zna moje imię, może nic nie zna-
czyć. Ale jeśli daję komuś swoje imię 
(pozwalam mu mówić po imieniu), to może 
być to zaproszenie do bliższej, niepowta-
rzalnej relacji. Dając komuś imię, pozwa-
lam, by ten ktoś mnie poznał – całego mnie 
- sposób zachowania, uczucia, wartości, 
światopogląd, historię życia. 
Co wiemy o Imieniu Jezusa? Jehoszua  (w 
formie skróconej Jeszua) oznacza „Jahwe 
jest Zbawieniem”, należy więc do tzw. 
imion teoforycznych, czyli takich, w któ-
rych zawarte jest Imię własne Boga – 
JHWH (Jahwe). Takie imiona głoszą 

Chwałę Boga - jakąś 
ważną prawdę o 
Nim, Jego Miłości, 
Jego sposobie dzia-
łania. Ale to Imię 
nie tylko głosi 

Chwałę Ojca, ale także określa tożsamość 
Jezusa – to w Nim jest nasze Zbawienie. 
Imię zapowiada, Kto przyszedł na świat i 
dlaczego przyszedł. 
Kiedy Piłat pyta Jezusa kim On jest, Jezus 
nie podaje mu swojego Imienia, ale odpo-
wiada: „Ja się na to narodziłem i na to 
przyszedłem na świat, aby dać świadectwo 
prawdzie” J 18,37  
W czasach biblijnych ważne było nie tylko 
własne imię, ale także imiona tych, którzy 
byli moimi przodkami. Nie używano na-
zwisk, które określają ród, ale wymieniano 
przodków. To od kogo się wywodzę, okre-
ślało mnie – pozwalało i mnie i innym roz-

Genealogia Jezusa... 
Ala Kaczorowska 
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poznać moją tożsamość, dziedzictwo, tra-
dycje, pozycję społeczną, zadanie zlecone 
przez Boga… W Adwencie, w Liturgii Sło-
wa, czytane są fragmenty Ewangelii, któ-
rych z reguły nie lubimy i które trochę nas 
nudzą, czyli tak zwane genealogie Jezusa - 
Jego rodowody. Ale skoro już wiemy, jak 
ważne dla Izraelitów były owe rodowody i 
imiona, to może z większym zaciekawie-
niem się im przyjrzymy. Ewangeliści przed-
stawiają je w różny sposób. 
Genealogia u św. Mateusza Mt 1,1-17 
Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, 
syna Abrahama. 
Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Ja-
kuba; Jakub ojcem Judy i jego braci;  Juda 
zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką 
była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron 
ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; 
Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem 
Salmona;  Salmon  ojcem Booza, a matką 
była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a mat-
ką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jes-
se ojcem króla Dawida. 
Dawid był ojcem Salomona, a matką była 
(dawna) żona Uriasza. Salomon był ojcem 
Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz 
ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat oj-
cem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz 
ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; 
Achaz ojcem Ezechiasza;  Ezechiasz ojcem 
Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos 
ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza 
i jego braci w czasie przesiedlenia babiloń-
skiego. 
 Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz 
był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zoroba-
bela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud oj-
cem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor 
ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; 
Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; 
Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Ja-
kuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z 
której narodził się Jezus, zwany Chrystu-
sem. Tak więc w całości od Abrahama do 
Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawi-
da do przesiedlenia babilońskiego czterna-
ście pokoleń; od przesiedlenia babilońskie-
go   do Chrystusa czternaście pokoleń.  

Mateusz umieszcza genealogię na początku 
Ewangelii – jest to jak gdyby „nagłówek” 
Ewangelii. Dlaczego właśnie taki? W tym 
rodowodzie ukryta jest zapowiedź o czym 
będzie cała ta Ewangelia. Spróbujmy to 
rozszyfrować.  
1. Szczególne znaczenie mają tu dwa imio-
na: Abraham i Dawid.  
2. Od Abrahama zaczyna się historia obiet-
nicy. To on odsyła do tego co ma nadejść, 
jest pielgrzymem zmierzającym do Ziemi 
Obiecanej i ku przyszłości. Przez Abrahama 
ma przyjść błogosławieństwo na wszystkich 
ludzi - na końcu Ewangelii św. Mateusza 
znajdziemy słowa „idźcie i nauczajcie 
wszystkie narody” Mt 28,19.  
3. Natomiast Dawid, to król, któremu zo-
stała dana obietnica wiecznego królestwa: 
„Twój tron będzie utwierdzony na wieki”    
2 Sm 7,16 
4. Układ rodowodu jest następujący - ma-
my trzy grupy, a w każdej czternaście poko-
leń – bo hebrajskie litery imienia Dawid 
dają razem liczbę 14 (to jest coś co trudno 
nam uchwycić, ponieważ u nas litery nie 
odpowiadają liczbom) 
5. Cała historia kieruje wzrok na Tego, któ-
rego tron będzie utwierdzony na wieki. – 
Jezus jest nowym Dawidem – Królem w 
wiecznym Królestwie Bożym – Ta Ewange-
lia będzie o Królestwie Bożym. 
6. Jest to genealogia mężczyzn, a jednak 
pojawia się 5 kobiet: Tamar, Rachab, Rut, 
„żona Uriasza” – Batszeba oraz Maryja. 
Oprócz Maryi wszystkie były grzesznicami. 
Dlaczego się tu pojawiają? Abyśmy od po-
czątku wiedzieli, że Jezus wziął na siebie 
nasze grzechy – Jego misja polega na 
usprawiedliwieniu grzeszników. 
7. Żadna z tych kobiet (oprócz Maryi) nie 
była Żydówką – Jezus wchodzi przez nie w 
świat pogan. On przyszedł na świat nie tyl-
ko dla Żydów. 
8. Przez całą genealogię przewija się sche-
mat: „N. zrodził N”. Jednak pojawienie się 
na końcu Maryi wprowadza coś zupełnie 
odmiennego - Ona stanowi nowy początek. 
Jej dziecko nie pochodzi od mężczyzny, 
lecz jest Nowym Stworzeniem, Które  po-
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częło się za sprawą Ducha Świętego. 
9. Józef jest „prawnym” ojcem. Przez Józe-
fa, Jezus zgodnie z Prawem - „legalnie” - 
należy od do rodu Dawida. A jednak … po-
chodzi skądinąd… „z wysoka” 
Genealogia u św. Łukasza Łk 3,23 -38 
Sam zaś Jezus rozpoczynając swoją działal-
ność miał lat około trzydziestu. Był, jak 
mniemano, 
synem Józefa, syna Helego, syna Mattata, 
syna Lewiego, syna Melchiego, syna Janna-
ja, 
syna Józefa,  syna Matatiasza, syna Amosa, 
syna Nahuma, syna Chesliego, syna Nagga-
ja, syna Maata, 
syna Matatiasza,  syna Semei, syna Jose-
cha, syna Jody, syna Jana, syna Resy, syna 
Zorobabela, 
syna Salatiela, syna Neriego, syna Melchie-
go, syna Addiego, syna Kosama, syna El-
madana, syna Hera, 
syna Jezusa,  syna Eliezera, syna Jorima, 
syna Mattata, syna Lewiego,  syna Symeo-
na, syna Judy,  
syna Józefa, syna Jony, syna Eliakima, sy-
na Meleasza, syna Menny, syna Mattata, 
syna Natana,  
syna Dawida, syna Jessego, syna Jobeda, 
syna Booza, syna Sali, syna Naassona, syna 
Aminadaba,  
syna Admina, syna Arniego, syna Esroma, 
syna Faresa, syna Judy, syna Jakuba, syna 
Izaaka, 
syna Abrahama, syna Tarego, syna Nacho-
ra, syna Serucha, syna Ragaua, syna Fale-
ka, syna Ebera,  
syna Sali, syna Kainama, syna Arfaksada, 
syna Sema, syna Noego, syna Lamecha, sy-
na Matusali,  
syna Enocha,  syna Jareta, syna Maleleela, 
syna Kainama, syna Enosa, syna Seta, syna 
Adama, syna Bożego     
Jaki jest szyfr genealogii u św. Łukasza? 
1. Umieszcza genealogię na początku pu-
blicznej działalności – rodowód jest jej 
uwierzytelnieniem. 
2. Postępuje odwrotnie niż Mateusz: Jezus 
jest wierzchołkiem drzewa i wraz z ewange-
listą „poruszamy się” ku korzeniom.  

3. Tyle że: ostatni Korzeń znajduje się nie w 
głębi, lecz na „wysokości” – u początków 
człowieczeństwa jest Bóg -  „ … synem Ada-
ma, syna Bożego” 
4. Łukasz podaje 76 imion lub 72  - tyle 
księga Wyjścia wymienia ludów na ziemi 
(Wyj 1,5)  i tylu uczniów Jezus wysyła do 
głoszenia Ewangelii. Jest to zatem Ewange-
lia głoszona całemu światu – otwieramy się 
na świat pogański. Ewangelia Łukasza jest 
skierowana do wszystkich 
5. Struktura rodowodu jest taka: jedenaście 
członów po 7 imion każdy. To schemat apo-
kaliptyczny, który dzieje świata dzieli na 
dwanaście części. Ostatni człon – dwunasty 
- to „pełnia czasów”, czyli Jezus. W Jezusie 
ludzkość odnajduje nowy początek. 
A co u św. Jana? 
1. Nie ma rodowodu, ale pojawia się opo-
wieść o tym skąd pochodzi Jezus, czyli Pro-
log o Słowie. 
2. „Słowo stało się ciałem” J 1, 14 Dosłow-
nie znaczy to, że  Słowo uczyniło sobie na-
miot wśród nas. Jest to oczywista aluzja do 
Namiotu wędrującego Izraela. Jezus jest 
jakby Namiotem Spotkania. Jest tym czego 
Namiot, a potem Świątynia były tylko zna-
kami. 
3. Kto wierzy w Jezusa otrzymuje Jego po-
chodzenie: „wszystkim tym jednak, którzy 
Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi 
Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – 
którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z 
woli męża, ale z Boga się narodzili” J 1,12n 
Św. Jan w ogóle nie podaje rodowodu a św. 
Łukasz i  św. Mateusz są zgodni tylko co do 
kilku imion. Dlaczego…? Któryś z nich kła-
mie, albo źle przeprowadził badania? Ani 
jedno ani drugie. Biblia to nie jest podręcz-
nik historii, ale natchnione Słowa o Bogu i 
Jego relacji z człowiekiem. Dlatego Ewan-
geliści nie przywiązują wagi do poszczegól-
nych imion, lecz do symbolicznej struktury, 
w której jest usytuowane miejsce Jezusa w 
historii. Są to zapowiedzi tego, o czym chcą 
nam opowiedzieć dalej – a chcą opowie-
dzieć nam o tym Kim jest Jezus.● 
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 Jak napisałem w poprzednim odcinku, 
księża kontaktujący się z komunistycznymi 
władzami, grali na zwłokę, bojąc się oszustwa z 
ich strony. Odpowiedzieli naczelnikowi powia-
tu wodzisławskiego, że dysponują prawie goto-
wym własnym projektem nowego usytuowania 
kaplicy nepomuceńskiej na wzgórzu, przy ma-
jącym powstać nowym kościele. Uzyskali na-
wet akceptację architekta miasta Jastrzębie - 
Zdrój. Kolejny raz poruszyli istotną sprawę bu-
dowy drogi prowadzącej do przyszłego kościo-
ła. Tłumaczyli, że niemożliwa jest budowa tak 
dużego obiektu, usytuowanego na wzgórzu, 

bez drogi dojazdowej. I to spotkanie zakończy-
ło się jedynie przedstawieniem stanowiska 
strony kościelnej.  Do następnego spotkania 
księży: Czerneckiego i Górnika z naczelnikiem 
powiatu doszło 14 kwietnia 1975 roku. Uczest-
niczył w nim także powiatowy kierownik wy-
działu architektury. Duchowni wybrali jeden z 
trzech przedstawionych im projektów nowej 
kapliczki. Naczelnik obiecał ułatwienie zaku-
pów materiałów budowlanych i zapewnił 
transport. Samym wykonawstwem miała zająć 
się nasza parafia. Władze zobowiązały się do-
konać utwardzenia terenu wokół kapliczki, po-

 Izraelici raczej nie wypowiadali Imienia 
Boga, uznając je za zbyt święte. Imię Jahwe 
(Jestem Który Jestem)  było otoczone tajemni-
cą. Zwykle zastępowali je innymi imionami -  
Elohim (Bóg), El – Szadaj (Bóg Wszechmocny) 
czy Adonai (Pan). W Biblii można znaleźć wie-
le Imion Boga, w których ukryta jest prawda o 
Jego Miłości, Świętości, Łaskawości, Wierno-
ści... można by tu jeszcze długo wymieniać. My 
dziś także używamy rożnych Imion Boga – w 
Liturgii, w modlitwie wspólnoty, w modlitwie 
osobistej. Mówimy Opatrzność Boża, Bóg Ży-
wy, Światłość, Przyjaciel… Poprosiłam kilka 
młodych osób, aby podzieliły się z nami tym, 
którymi Imionami Boga najczęściej się modlą i 
dlaczego akurat te są dla nich tak cenne. Za-
praszam do lektury. 
 
Bóg - Przyjaciel. Nazywając Boga przyjacielem 
czuję w sercu, że mogę być przed nim szczera, 
otwarta i prawdziwa. Bóg jako Przyjaciel chce 
relacji ze mną, ponieważ przyjaźń opiera się 
obustronnej szczerości i zaangażowaniu. Bóg 
oddał nam Siebie i teraz my musimy starać się 
oddać siebie Jemu. Anita  
 
„Ten, który jest Wierny” - to imię Boga poka-
zuje mi, że Jezus jest cierpliwy, czeka na mnie i 
choć to ja zawalę, On będzie o mnie ciągle wal-
czył i nigdy nie przestanie. Wierność Boga jest 
dla mnie najlepszym przykładem Jego miłości 
do mnie. On zawsze jest blisko, nawet, gdy ja 
jestem daleko od Niego. On zawsze mi poma-
ga, nawet wtedy, kiedy ja nie mam dla Niego 
czasu. Z drugiej strony w ten sposób przypomi-
na mi, jak bardzo jestem niedojrzała do relacji 
z Nim i jak wiele się muszę jeszcze nauczyć, a 
mimo to daje mi kolejną szansę" Ula 

Najczęściej w modlitwie nazywam Boga Pa-
nem, jest to mój ulubiony sposób zwracania się 
do Niego. Jednak nie jest On dla mnie Panem, 
który jest daleki, odległy, poza zasięgiem, ale 
Panem obecnym w każdym momencie. To imię 
przypomina mi, że On jest, powinien być jedy-
nym Panem mojego życia, wskazuje na Jego 
miejsce w nim. Przypomina mi też o tym, że 
mój Pan jest także Sługą, który mimo tego, że 
jest Królem, uniża się i służy. Ta Jego postawa, 
którą obrazuje dla mnie to imię, ukazuje mi w 
pewnym sensie drogę mojego życia, którego 
On jest Panem, i w którym chcę naśladować 
Jego postawę służby. Daria  
 
Moim ulubionym imieniem Boga jest Jahwe. 
Jahwe oznacza "Jestem, który Jestem". Lubię 
je szczególnie dlatego, że oprócz tego, iż jest 
imieniem samym w sobie, opisuje także jedną 
z tajemnic Boga - dzięki tym kilku Słowom 
wiem, że Bóg jest wieczny, istniał zawsze i zaw-
sze będzie, a ponadto jest nieopisany. Łukasz 
 
Uwielbiam w Bogu to, że jest Pocieszycielem. 
Kiedy ludzkie słowa zawiodą, On otoczy cię 
swymi skrzydłami i będzie po prostu dobrze. 
Mimo że problemy nie znikną, to nagle dosta-
niesz więcej siły, by z nimi walczyć. Julia 
 
Sposób nazywania Pana Boga, który bardzo 
mnie porusza to Miłość. Miłość mocna i za-
zdrosna. Przypomina mi to o tym, że moja re-
lacja z Bogiem nie jest jednostronna. Nie pole-
ga tylko na moich staraniach, by zasłużyć na 
miłość i uznanie. Bóg to przede wszystkim Mi-
łość, która mnie stworzyła i pierwsza ukochała. 
     Marta   
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stawić mostek przez Gmyrdek i wybudować 
schody na skarpie. Zdecydowanie odrzuciły 
koncepcję wykonania drogi na wzgórze.  
Na początku maja 1975 roku na działce prze-
znaczonej pod nowy kościół postawiono nową 
kapliczkę. W czynie społecznym wykonali ją 
murarze z naszej parafii. Jej wielkość odpowia-
dała wymiarom tej z ul. Średnicowej. Zmienio-
no nieznacznie dach. Władze nieustannie pil-
nowały, aby kapliczka, Broń Boże, nie była 
większa. Wybudowano również trakt pieszy, 
mostek przez rzeczkę i schody. Nie utwardzono 
terenu - a ziemia w tym miejscu była bardzo 
miękka. W tej sytuacji ks. Bernard Czernecki, 
zdając sobie sprawę, że w starciu z komuni-
styczną władzą posiada ogromne poparcie ja-
strzębian, zdecydował nie przenosić figury św. 
Jana Nepomucena na nowe miejsce, dopóki 
nie otrzyma zatwierdzenia projektu technicz-
nego nowego kościoła, oraz nie zostanie utwar-
dzony teren wokół kapliczki i wytyczona droga. 
Rozpoczął się kolejny okres wojny nerwów. Tu 
naszym czytelnikom wypada przypomnieć, że 
przedsiębiorstwa mogące wybudować drogę 
były wyłącznie państwowe i bez zgody właści-
wych władz nie mogły takich prac samowolnie 
wykonać. Doszło nawet wtedy do bezpreceden-
sowego, jak na tamte czasy, napisania listu 
mieszkańca Jastrzębia Górnego - naszego pa-
rafianina, zarazem radnego Wojewódzkiej Ra-
dy Narodowej w Katowicach do wojewody Sta-
nisława Kiermaszka. W liście domagał się wy-

dania ostatecznej zgody na budowę kościoła. I 
wreszcie przyszedł długo oczekiwany sukces. 
W dniu 30 sierpnia 1975 roku władze ustąpiły i 
udzieliły zezwolenia na rozpoczęcie budowy 
świątyni. W najbliższą niedzielę 7 września tę 
wiadomość ogłoszono w naszym kościele na 
wszystkich mszach świętych. 
Nowy kościół miał być dwukondygnacyjny. 
Dolny pod wezwaniem św. Jana Nepomucena, 
górny pw. Najświętszej Marii Panny Matki Ko-
ścioła. Ustalono wtedy, że figura św. Jana Ne-
pomucena zostanie uroczyście przeniesiona w 
nowe miejsce, w niedzielę 14 września. Dzień 
ten był ciepły i słoneczny. Na długo przed go-
dziną 9.00 przed starą kaplicą gromadziły się 

tłumy wiernych. Według szacunków, w uroczy-
stościach wzięło udział około 40 tys. wiernych. 
Licznie przybyło duchowieństwo. Była orkie-
stra i górnicy w galowych mundurach. Przy uli-
cy Średnicowej, a więc na starym miejscu od-
prawiono nabożeństwo, a następnie wierni na 
swoich ramionach przenieśli w procesji figurę 
św. Jana Nepomucena na nowe miejsce. Tu 
została odprawiona msza święta, podczas któ-
rej homilię wygłosił ks. Franciszek Pisula.  
Wzruszony ks. Bernard Czernecki zanotował 
na łamach naszej, parafialnej kroniki: “ Figura 
św. Jana tonęła w kwiatach, niesiona na ra-
mionach wciąż zmieniających się ludzi. Władze 
komunistyczne miały okazję kolejny raz się 
przekonać, że Jastrzębie - Zdrój nie jest socja-
listyczne, jakby tego chciały, ale wierne ducho-
wemu dziedzictwu swoich ojców. A nowe po-
kolenie mieszkańców jest wierne Krzyżowi, 
Ewangelii, Chrystusowi i Jego Kościołowi. Aż 
wierzyć się nie chce, ile trudów pokonaliśmy z 
pomocą św. Jana. Ile zwycięstw odnieśliśmy za 
Jego przyczyną. On nie pozwolił “spoganieć” 
naszemu miastu. On bronił dziedzictwa Bożego 
w naszych dzieciach. On nas gromadził w upały 
i mrozy. Sprawił, że nie baliśmy się żadnej pory 
roku, ani złej pogody. I pomyśleć, że to wszyst-
ko stało się już historią”. Następnego dnia po 
uroczystościach przeniesienia św. Figury, tj. 15 
września 1975 r., ciężkim spychaczem zburzo-
no starą kapliczkę. Władze nie uszanowały 
próśb wiernych, że ma ona charakter sakralny i 

oni sami dokonają jej rozbiórki z należytą dla 
tego miejsca czcią i szacunkiem. Zaczęła się 
trudna, ciężka, najeżona wieloma jeszcze prze-
ciwnościami budowa kościoła “na górce”. A za-
bytkowa figura św. Jana Nepomucena znalazła 
tam swoje schronienie. 
Wkrótce minie 45 lat od tamtych wydarzeń. 
Wiele się od tego czasu dokonało. Upadł ko-
munizm, ale czy nie ma w naszej ojczyźnie 
wrogów Chrystusa i Jego Kościoła ? Należy 
mieć nadzieję, że i tym razem św. Jan Nepo-
mucen - patron naszego miasta obroni nas 
przed niebezpieczeństwami czyhającym ze-
wsząd. ●                                                                                

Św. Jan Nepomucen—część 7. 
Andrzej Kinasiewicz 
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Przeczytaj Ewangelię wg św. Mateusza 1, 1-17. Napisz imio-
na synów obok podanych imion ojców. Później wpisz w 
wolne miejsca u dołu strony litery, które odpowiadają tym samym symbolom. Obok 
imion ojców wstaw cyfry w porządku historycznym. Rozwiązanie prześlij na adres: 
krecikpolarny@gmail.com  Nagrody za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują 
Maja Zagórska i Emilia Witkowska. Gratulujemy! Można je odebrać 8 grudnia na 
Mszy św. o godz. 11.00. 

Dla dzieci 
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