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

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

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

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

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

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

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

w ludzkim sercu Swoją 
Obecnością. 
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  «Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięć-

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

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

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

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

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

którzy nie potrzebują nawrócenia.  Łk 15, 1 – 32 

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

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

prawdę chrze-
ścijaninem? XXIII NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 4 września 2016 r.  

XXIV NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 11 września 2016 r.  
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 Dlaczego bogacz został tak surowo 
ukarany? Nie uczynił przecież biednemu 
Łazarzowi nic złego. Ani nie przegonił go 
spod swoich drzwi, ani nie miał nic prze-
ciwko temu, że Łazarz 
czekał na chleb, który 
spadał z jego stołu. Nie, 
bogacz nie był winien, że 
Łazarz dosłownie zszedł 
na psy. A może jednak? 
Bogacz widział nędzę Ła-
zarza. Godził się, że Łazarz 
głoduje i cierpi z powodu 
wrzodów pokrywających jego 
ciało. Sam zaś dzień w dzień 
świetnie się bawił i żył w do-
statku. Jego wina polegała 
właśnie na tym, że tuż za bra-
mą jego domostwa szerzyła się 
nędza, a on nie zrobił nic, żeby 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto 

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

kto wam da wasze?  Łk 16, 1-13 

XXVI NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 25 września 2016 r.  

XXV NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
18 września 2016 r.  
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Sierpień w naszej parafii 
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ŚLUBY: 
Agata Jarosz – Radosław Sapeta  
Dorota Woźnica – Karol Widziołek  
Marta Fąfara – Daniel Nowicki  
Ariadna Willmann – Michał Łęcki  
Aleksandra Sobieszczańska – Mateusz Gaj 
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Wojciech Dudzik – Milena Henicz  
Krzysztof Łagowski – Sandra Szczęsny 
 
POGRZEBY: 
Mirosław Bezuch – 52 lata  
Bogusław Kosobucki – 71 lat  
Mirosława Świca – 84 lata  
Tadeusz Smoleń – 68 lat  
Izabela Struś – 45 lat  

Piotr Gmitrowski – 67 lat  
Rafał Zabawa – 36 lat 
 
CHRZTY: 
Alicja Wiktoria Braszkiewicz  
Aleksandra Barbara Flak  
Franciszek Krzysztof Goik  
Adrian Franciszek Jażdżewski   (5 lat) 
Aleksandra Natalia Jażdżewska  (1 rok) 
Amelia Bogumiła Jażdżewska    (3 lata) 
Jakub Franciszek Kąsek  
Zofia Karolina Miszczyk  
Michał Marcin Płonka  
Maksymilian Dawid Polnik 
Daniel Mateusz Skowron  
Oliwia Vanessa Szpyra  (7 lat) 
Chloe Sara Wolanin  

Co czeka nas we wrześniu 

ROCZKI: 
Maria Anna Górecka 
Nikodem Stanisław Gertruda 
Tomasz Stanisław Krześlak 
Maria Karolina Musiał 
Julia Ruman 
18 URODZINY: 
Marta Baranowska 
Klaudia Borodziej 
Alicja Citak 
Artur Janeta 
Filip Matuszewski 
Kornel Motyka 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
1 rocznica  
Paulina i Mateusz Kudosz 
Aneta i Tomasz Piecha 
Karolina i Adam Spandel 
5 rocznica 
Paulina i Michał Skowron 

Marta i Krzysztof Wojtan 
10 rocznica  
Joanna i Paweł Buturla 
Monika i Roman Cholajda 
Żaneta i Jarosław Jędrusyna 
Agnieszka i Piotr Szczepanik 
Monika i Dariusz Żur 
15 rocznica 
Milena i Arkadiusz Reyman 
20 rocznica  
Aneta i Sylwester Adamczewscy 
Halina i Grzegorz Giba 
Ewa i Krzysztof Tomanek 
Teresa i Marek Wagner 
Agnieszka i Michał Wojna 
25 rocznica 
Urszula i Krzysztof Buba 
Ewa i Waldemar Rutka 
Małgorzata i Andrzej Tylutki 
30 rocznica  
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 4.09 - 23 Niedziela Zwykła. O godz. 
14.00 w Katedrze, Dzień Wspólnoty Ru-
chu Światło- Życie . O godz. 11.00 Msza 
św. z poświęceniem tornistrów uczniów 
klas pierwszych  
 5.09 - poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. Poznań-
skiej 3 po Mszy św. wieczornej. 
 7.09 – środa. Biblioteka parafialna 
czynna od godz. 17.00 w Domu Paraf. 
 8.09 - czwartek. Św. Narodzenia NMP.  
 9.09 - piątek. Do sprzątania kościoła za-
praszamy parafian z ul. Poznańskiej 3 po 
Mszy św. wieczornej. 
 10.09 - sobota. Odwiedziny chorych od 
godz. 9.00.  
 11.09 - 24 Niedziela Zwykła. Pielgrzym-
ka do Sanktuarium NMP w Pszowie. Roz-
poczynamy Tydzień Wychowania Chrze-
ścijańskiego. Kolekta na budowę kościoła 
w Jastrzębiu Bziu.  
 12.09 - poniedziałek. Uroczystość NMP 
Piekarskiej, głównej patronki archidiece-
zji. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Poznańskiej 5 po Mszy św. 
wieczornej.  
 13.09 - wtorek. Wspomnienie św. Jana 
Chryzostoma, biskupa i męczennika. Po-
radnia Życia Rodzinnego w Domu Para-

fialnym o godz. 16.00.  
 14.09 - środa. Święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego.  
 15.09 – czwartek. Wspomnienie NMP 
Bolesnej. 
 16.09 - piątek. Wspomnienie świętych 
męczenników Korneliusza, papieża i Cy-
priana, biskupa. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian z ul. Poznańskiej 5 
po Mszy św. wieczornej.  
 17.09 - sobota. Nauka dla rodz. i rodz. 
chrzestnych o godz. 16.30 w Domu Paraf. 
 18.09 - 25 niedziela zwykła. Światowy 
Dzień Środków Społecznego Przekazu. 
Pielgrzymka Dzieci Maryi do Katedry. 
Chrzty o godz. 12.15. Kolekta przeznaczo-
na na Wydział Teologiczny UŚ. 
 19.09 - poniedziałek.. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. Poznań-
skiej 7 po Mszy św. wieczornej.  
 21.09 - środa. Święto św. Mateusza, 
Apostoła i Ewangelisty. Biblioteka para-
fialna czynna od godz. 17.00 w Domu Pa-
rafialnym.  
 23.09 - piątek. Wspomnienie św. Pio z 
Pietrelciny, prezbitera. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. Poznań-
skiej 7 po Mszy św. wieczornej.  
 25.09 - 26 Niedziela Zwykła. Poświęce-
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Aleksandra i Wojciech Ciaś 
Bernadeta i Leszek Ciećwierz 
Lidia i Jacek Domagała 
Dorota i Leszek Majda 
Barbara i Jan Michałek 
Ewa i Grzegorz Sikora 
35 rocznica  
Urszula i Eugeniusz Woźnica 
Janina i Zbigniew Ziaja 
40 rocznica  
Anna i Jan Łoboda 
Bernadeta i Józef Pala 
Grażyna i Bolesław Radziwan 
45 rocznica  
Małgorzata i Jan Bartczak 

Daniela i Aleksander Cholewa 
Helena i Stanisław Chomontek 
Bernadeta i Stanisław Filipczyk 
Jadwiga i Zygmunt Janiak 
Agnieszka i Andrzej Kurka 
Halina i Stanisław Prószyńscy 
Teresa i Antoni Stempień 
Czesława i Zdzisław Stryganek 
Teresa i Jan Winkler 
Anna i Peter Vajda 
50 rocznica 
Łucja i Zygfryd Gonsior 
55 rocznica 
Helena i Franciszek Brzoza 
Maria i Stanisław Podeszwa 



  SPES 
 

                    WRZESIEŃ 2016 r. 

 

7 
nie różańców dzieci komun. na Mszy św. 
o godz. 11.00. Roczki o godz. 12.15. Jubi-
leusze małżeńskie o godz. 16.30. Kolekta 
na cele remont. parafii. 
 26.09 - poniedziałek. Msza św. w inten-
cji Koła Gospodyń, emerytów, rencistów i 
sprzątających kościół we wrześniu o 
godz. 18.00. Do sprzątania kościoła za-
praszamy parafian z ul. Poznańskiej 9 po 
Mszy św. wieczornej.  
 28.09 – środa. Wspomnienie św. Wa-
cława, męczennika. Imieniny ks. Wacła-
wa Basiaka 
 29.09 - czwartek. Święto Świętych Ar-

chaniołów Michała, Gabriela i Rafała. 
 30.09 - piątek. Wspomnienie św. Hiero-
nima, prezbitera i doktora Kościoła. 
Msza św. za zmarłych w 30 dzień i I rocz-
nicę po śmierci o godz. 18.00. Do sprzą-
tania kościoła zapraszamy parafian z ul. 
Poznańskiej 9 po Mszy św. wieczornej. 
 1.10 – sobota. Wspomnienie św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus, dziewicy i męczen-
nicy. Rozpoczynamy październikowe na-
bożeństwa różańcowe: w tygodniu o 
godz. 17.15, a w niedzielę o 15.45 
 2.10 – 27 Niedziela Zwykła. Kolekta na 
WŚSD 

„Wszyscy, według swych zadań i celów, mają 

miejsce w pięknie wszechświata.” 

Pani Wiesławie Klusek życzymy, by wsłuchu-

jąc się w Słowo Boże potrafiła odczytywać i 

realizować wolę Bożą w codzienności.  

Żeński Legion Maryi. 

 

„Modlitwa jest siłą człowieka.” 

Pani dyrygent Wioletcie Żankowskiej życzy-

my, by Pan umacniał Ją w każdej chwili życia i 

uzdalniał do miłości. Chór „Lira”. 

 

„A ja ufam miłosierdziu 

Twemu, rozraduje się mo-

je serce wybawieniem 

przez Ciebie.” 

Legionistom panu Janowi Kołeczce i Ryszar-

dowi Juszczakiewiczowi oraz auksyliatorom 

Anieli Sitarz, Józefowi Sowie, Łucji Sitko, An-

nie Gajdzie, Jadwidze Jóźwiak, Adamowi 

Wieczorkowi i Marianowi Krawczykowi życzy-

my, by doświadczenie Bożego miłosierdzia 

było dla Nich źródłem ufności i radości serca. 

Męski Legion Maryi. 

 

 

„Nie wystarczy mieć wielkie zalety, trzeba 

jeszcze umieć je wykorzystać.” 

Paniom Irenie Kaziszyn, Marii Ledwoń i Marii 

Grygier życzymy umiejętności odkrywania w 

sobie dobra i dzielenia się nim z bliźnimi.  

Seniorzy. 

 

„Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, pro-

stuj swe drogi i Jemu zaufaj.” 

Ks. Seniorowi Wacławowi Basiakowi życzymy 

z okazji imienin, by wierne i ufne trwanie 

przy Chrystusie było dla Niego źródłem ra-

dości i szczęścia.  

Duszpasterze, Parafianie  

i Redakcja. 

 

„Kto potrafi cieszyć się szczęściem drugiego, 

kto umie dawać z siebie jak najwięcej, kto 

kocha ponad wszystko i mimo wszystko, ten 

dopiero jest prawdziwym człowiekiem.”  

Manueli Góreckiej życzymy, by każdy dzień 

był dla Niego okazją do wzrastania w miłości, 

a Pan wlewał w Jej serce radość, pokój i na-

dzieję. Oaza z ks. Stefanem 

Serdeczności 
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Rzeczywiście Osiołek ma trochę racji. Żył na przełomie XI/XII wieku taki 
święty opat, który, kiedy odwiedzał podległe sobie klasztory, to zawsze 
sprawdzał, czy jest wśród zakonników jakiś nieznośny brat. Jeśli nie było, to 
podsyłał im takiego z innej wspólnoty, bo uważał, że nie można się ćwiczyć 

w cierpliwości, wybaczaniu, łagodno-
ści jeśli nie ma komu przebaczać. Ale 
czy uważacie, że Osiołek słusznie wy-
korzystuje zasadę tego świętego? Czy 
chodzi o to, byśmy byli tacy nieznośni 
i marudni na przykład podczas wyjaz-
dów wakacyjnych? Czy też o coś inne-
go? Opowiedz na to pytanie, a następ-
nie uporządkuj literki tak, aby po-
wstały konkretne rzeczowniki, które 
trzeba wpisać do krzyżówki. Jeśli zro-
bisz to dobrze to dowiesz się, jak na-
zywał się święty, na którego powołał 
się Osiołek.  Rozwiązania można 
przysyłać na adres: 

krecikpolarny@gmail.com 

A nagrody za rozwiązanie z poprzed-
niego numeru otrzymują: Wiktoria 
Wykner i Marysia Pałasz. Można je 
odebrać 11 wrzesnia na Mszy św. o 
godz. 11.00. Gratulujemy 

        1 T O R O B   

        2 S E P I    

        3 W O K A R   

        4 N A M I    

        5 S A L     

        6 T R E K    

        7 A D Z N I E  

                

        8 Z A K O K   

                

        9 J A C R A   

        10 S L O P K   

        11 Ł A A A S T  

        12 G O N L I P O 

        13 K O W E R   

        14 T L O V    

        15 T I G A R A  

        16 S U K L A K  

        17 X A T I    

Kiedyś bardzo chciałem zo-
baczyć renifera, albo cho-
ciaż łosia. No i znalazłem transport do Finlandii. Juhu! 
Powiedzieli mi, że mnie zabiorą! Jak ja wariowałem ze 
szczęścia. Renifer był już tuż, tuż... O naiwności ośla... 
Transport był, a jakże... ale rowerowy. A, że nie miałem 
kasku, to kazali mi siedzieć w sakwie przez całą podróż. 
Gniotło mnie wszystko, tu jakiś cukier mi się na głowę wy-
sypywał, tu jakieś buty mi pachniały pod nosem, tu jakaś 
zapasowa szprycha mi się wbijała w kopytko. Ble... A po-
tem jeszcze na postoju zrzucili mnie na świeżo nasmaro-
wany łańcuch... Cały byłem czarny i powiedzieli mi, że taki 
wyciorany, to ja do sakw nie zostanę wpuszczony... Chcieli 
mnie zostawić na kampingu w Estonii! Zbóje! Mordercy! 
No to się już zgodziłem na to pranie... Niech będzie... Nie 
wiedziałem na co się zgadzam... Wymyślili sobie, że muszę 
się potem suszyć, a że nie było czasu, to mnie umocowali 
na samym szczycie bagażu, przywiązali jakimiś sznurkami, 
gumkami, ledwo oddychałem... Zero litości dla biednego, 
małego osiołka... No, ale co, miałem się dać zostawić? Cały 
czas pocieszała mnie ta myśl o reniferze. Zobaczę go, zoba-
czę... I... nie zobaczyłem... Takie już teraz są te biura po-
dróży... Oszuści! Ale tak naprawdę, to się przyznam, ale 
tylko przed wami, tak żeby nikt nie słyszał... Fajnie było... 
Tylko tak, przed nimi udawałem, że mi się nie podoba i ca-
ły czas im marudziłem, żeby się ćwiczyli w cierpliwości... A 
co! Trzeba dbać o uświęcenie innych. Tak uczył jeden 
święty. Powinni mi być wdzięczni...          Osiołek Ofiarka 

Dla dzieci 
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XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA  4 .09 
7.3o – Za + Henryka Ledwoń, rodziców, 
Annę i Romana, Lidię i Franciszka Witak 
oraz ++ z pokrewieństwa. 
9.3o – Za ++ z rodzin Kędzia, Łaźniowski, 
Danielewski, Paradiuk, Mercik i Anzorge 
oraz d. w czyś. cier..  
11.oo – Za + Augustyna Marek, żonę 
Franciszkę, zięcia Bronisława oraz ++ z 
rodziny Marek, Bielich,  
12.15 – Za + Romana Dudzika, rodziców, 
teściów.  
16.3o – Za + Macieja Lutkiewicz.  
19.3o – Do O.B., z podz. z otrz. łas., z 
prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę 
i zdrowie w intencji Aleksandry Dudzik – 
z okazji 18 r. ur..  
PONIEDZIAŁEK 5 .09 
6.3o – Za + Amalię Lazar, męża Eryka, 
ich rodziców, rodzeństwo oraz ++ pokre-
wieństwo, Irenę i Władysława Koniec. 
18.oo – Do O.B., Matki Boskiej i Aniołów 
Stróżów, z podziękowaniem za dar życia, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo, dary 
Ducha Św. i zdrowie dla Błażeja z okazji 9 
ur., Michała i Hiacynty oraz wszystkich 
dzieci z rodziny z okazji rozpoczęcia no-
wego roku szkolnego.  
WTOREK  6 .09 
6.3o – Za + Annę Sobik – w 5 r. śm. oraz 
++ rodziców w kolejną r. śm.. 
18.oo – Za ++ Genowefę Cofalik – w r. 
śm., męża Ludwika, syna Bolesława, zię-
cia Pawła. 
ŚRODA  7 .09 
6.3o – Za + Irenę Podsiadło i Ewę Gralak 
– od sąsiadów z ul. Wrocławskiej 43. 
18.oo – Do O.B., z podz. z otrz. łas., z 
prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę 
i zdrowie w intencji Danuty z okazji ur.. 
CZWARTEK – ŚWIĘTO NARODZENIA 
NMP 8 .09 
6.3o – Za ++ z pokrewieństwa Kłosok, 
Adamek, Kałuża, Goik, Wysłucha, Błatoń, 
oraz + Katarzynę Szymon.  

18.oo – Za ++ Martę Podeszwa, mę-
ża Franciszka, syna, zięciów, + Ks. Józefa 
Czernika oraz d. w czyś. cier..  
PIĄTEK 9 .09 
6.30 – Do O.B., z podz. z otrz. łas., z proś-
bą o dalsze błog., opiekę i zdrowie w in-
tencji Eugenii z okazji 55 r. ur..  
18.oo – Za ++ Katarzynę i Maksymiliana 
Smyczek.  
SOBOTA 10 .09 
8.oo – Za ++ rodziców Annę i Wiktora 
Kołeczko, braci Franciszka i Józefa, brato-
wą Zofię, Martę i Jana Gajda, Jerzego 
Majka oraz + Kazimierza Obracaj. 
18.oo – Za ++ Bolesławę i Józefa Fukała, 
Wandę Klement oraz Kazimierza Kras i d. 
w czyś. cier..  
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 11 .09 
7.3o – Do O.B., z podz. z otrz. łas., z proś-
ba o dalsze błogosławieństwo, opiekę i 
zdrowie w intencji małżonków Eugenii i 
Mariana z okazji kolejnej r. ślubu.  
9.3o – Za + Antoniego Piechoczek – w r. 
śm., ++ Jana, Wiktorię, Matyldę i Tadeu-
sza Piechoczek, Gertrudę i Józefa Musio-
lik, Alojzego Wojaczek i + Eryka Krypczyk 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
11.oo – W INTENCJI PARAFIAN. 
12.15 – Za ++ Albinę i Józefa Skroban, sy-
na Stefana,  Ljubinkę i Eugeniusza Konior 
oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron. 
16.3o – Za + córkę Justynę, mamę Jadwi-
gę.  
19.3o – Za ++ Stefanię i Józefa Deptuła, 
Tomasza Sędrowskiego, żonę Antoninę, 
córkę Krystynę, Mariana Szwelickiego 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ NMP 
PIEKARSKIEJ – głównej patronki archi-
diecezji 12 .09 
6.3o – Za + Władysławę Lachowską – od 
bratowej Stanisławy z rodziną.  
18.oo – Do O.B., z podz. z otrz. łas., z 
prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę 
i zdrowie w intencji Marii i Stanisława z 
okazji 55 r. ślubu. 
WTOREK – Wspomnienie św. Jana Chry-
zostoma 13 .09 

9 
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6.3o – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
18.oo – Za + Wandę Papierok – w 7 r. śm. 
oraz ++ z pokr. Papierok, Brudny. 
ŚRODA – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA 
KRZYŻA ŚW.  14 .09 
6.3o – Za ++ Bolesława i Ernę Wrożyna, 
ich rodziców, zięcia Włodzimierza oraz 
Waldemara Karpińskiego.  
18.oo – Za ++ Marię i Alojzego Wuwer 
oraz + Ryszarda Wiśniewskiego. 
CZWARTEK – Wspomnienie NMP Bole-
snej 15 .09 
6.3o – Za ++ Jana, Piotra i Władysławę 
Olczak, Mariannę i Antoniego Kubiak 
oraz ++ Ignacego i Mariannę Węglew-
skich oraz ++ z pokr. i d. w czyś. cier..  
18.oo – Do O.B., z podz. z otrz. łas., z 
prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę 
i zdrowie w intencji Jolanty z okazji ur..  
PIĄTEK – Wspomnienie św. męcz. Kor-
neliusza i Cypriana 16 .09 
6.3o – Za ++ Mariannę i Stanisława Kota-
sów – od synowej Stanisławy.  
18.oo – Do O.B., z podz. z otrz. łas., z 
prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę 
i zdrowie w intencji Żanety i Jarosława 
Jędrusyna z okazji 10 r. ślubu.  
SOBOTA 17 .09 
8.oo – Za ++ Leona Mazur, żonę Mar-
cjannę, syna i zięciów.  
13.oo – Ślub.  
18.oo – Za + Michała Fajkis – w 3 r. śm. 
oraz + Ewę Nowak-Olszewską i Jadwigę 
Fajkis 
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 18 .09 
7.3o – Za + Kazimierza Janis – w 10 r. 
śm., rodziców, teściów oraz ++ z pokre-
wieństwa z obu stron.  
9.3o – Za ++ Zbigniewa, Stanisławę i Leo-
na Kamińskich oraz Wiktorię i Franciszka 
Kaczorowskich.  
9.3o – Za ++ Cecylię Rączka – w 4 r. śm., 
męża Karola, rodziców z obu stron, 
wnuczkę Sylwię, Gertrudę i Franciszka 
Zniszczoł, rodziców z obu stron, chrze-
śniaków Grzegorza i Izabelę, ++ Emilię i 
Franciszka Brzoza oraz ++ z pokrewień-

stwa Rączka, Kocur, Zniszczoł, Pękała, ++ 
księży, zakonników, zakonnice, misjona-
rzy i dusze w czyśćcu cierp. 
11.oo – Do O.B., z podz. z otrz. łas., z 
prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę 
i zdrowie w intencji małżonków Łucji i 
Zygfryda z okazji 50 r. ślubu oraz błogo-
sławieństwo dla całej rodziny.  
12.15 – MSZA CHRZCIELNA. 
16.3o – Za + Kazimierza Gruca – w 5 r. 
śm..  
19.3o – Za ++ rodziców Tadeusza i Hilde-
gardę Langer, Jana i Łucję Langer, ++ 
Marię i Piotra Oczadły oraz Józefa Kania.  
PONIEDZIAŁEK 19 .09 
6.3o – Za ++ Franciszkę, Różę, Marię, 
Pawła, Eugeniusza i Roberta Szkatuła, 
Bożenę i Józefa Niekrawiec, oraz ++ Kazi-
mierza Czerwiec i Stefana Pełkę i d. w 
czyś. cier..  
18.oo – Do O.B., z podz. z otrz. łas., z 
prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę 
i zdrowie w intencji małżonków Katarzy-
ny i Rafała z okazji 12 r. ślubu oraz w in-
tencji męża Mieczysława z okazji kolej-
nych ur..  
WTOREK – Wsp. św. męcz. Andrzeja Kim 
Taegon i Pawła Chong Hasang 20 .09 
6.3o – Za ++ Annę i Emila Sobik, córkę 
Renatę, Teresę Orszulik, Agnieszkę Gór-
niak oraz ++ z rodzin Sobik, Orszulik i d. 
w czyś. cier.. 
18.oo – Za ++ Reginę Mołdrzyk, męża 
Pawła, rodziców z obu stron, Leona Ra-
kowskiego oraz Tadeusza i Stefanię Do-
mański i d. w czyś. cier.. 
ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, Ap. 
i Ewang. 21 .09 
6.3o – Za + Leszka Adasiak, Edytę i Józe-
fa Obracaj, synów Kazimierza i Jerzego, 
synową Barbarę, ++ Józefę i Józefa Ada-
siak, synów Zenona i Józefa, córki Janinę 
i Ludwikę, wnuczkę Beatę oraz ++ z ro-
dzin Adasiak, Obracaj, Lazar.     
18.oo – Za + Mariana Mariuk – w 1 r. śm..  
CZWARTEK 22 .09 
6.3o – Do O.B., z podz. z otrz. łas., z proś-
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bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i 
zdrowie w int. Andrzeja z okazji 60 r. ur..  
18.oo – Za + Wiesława Podsiedlik – w 8 r. 
śm., ++ rodziców i teściów oraz ++ z po-
krewieństwa i d. w czyś. cier..  
PIĄTEK – Wspomnienie św. Pio z Pietrel-
ciny 23 .09 
6.3o – Za ++ Franciszka Sitko, jego rodzi-
ców i teściów, Gertrudę Uherek, Różę Sit-
ko, Łucję Rduch, Bernarda Kompa oraz 
++ z pokrewieństwa Sitko, Ostrzołek i d. 
w czyś. cier..  
18.oo – Za + Reinholda Kałuża – w r. śm. 
oraz ++ z rodziny Kałuża, Zauer.  
SOBOTA 24 .09 
8.oo – Za ++ Marię Mazur, męża Alojze-
go, córkę Eleonorę, rodziców, rodzeństwo 
oraz ++ księży i nauczycieli i d. w czyś. 
cier.. 
12.oo – Ślub. 
18.oo – Za + męża Józefa Pawlik – w 10 r. 
śm., córkę Beatę Kozieł, rodziców, te-
ściów, Alicję Błaszczyk oraz ++ z pokre-
wieństwa.  
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 25 .09 
7.3o – Za + Albinę Wowra – w r. śm., mę-
ża Alfonsa oraz ++ z pokrewieństwa.  
9.3o – Za ++ rodziców Emmę – w 15 r. 
śm. i Wiktora Fajkis.  
11.oo – W intencji parafian  
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI. 
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.3o – Za + Mariana Aleksińskiego. 
PONIEDZIAŁEK 26 .09 
6.3o – Za ++ Marię i Józefa Niemczyk, 
córki Stefanię i Annę, syna Alojzego, 2 
zięciów oraz ++ z rodzin Niemczyk, Bu-
dziński. 
18.oo – Do O.B., w intencji KGW, emery-
tów i rencistów oraz sprzątających kościół 
w miesiącu wrześniu.  
WTOREK – Wspomnienie św. Wincente-
go ά Paulo 27 .09 
6.3o – Za ++ Barbarę i Jana Kocur, 2 zię-
ciów oraz ++ z rodzin Gajda, Kocur, 
Gwóźdź i d. w czyś. cier..  
18.oo – Za + Franciszka Jazłowieckiego. 

ŚRODA – Wsp. św. Wacława 28 .09 
6.3o – Za + żonę Barbarę Osmenda – w 4 
r. śm.. 
18.oo – Za ++ członków III Zakonu Fran-
ciszkańskiego oraz ++ z ich rodzin.  
CZWARTEK – ŚW. ŚW. ARCHANIOŁÓW 
MICHAŁA, GABRIELA i RAFAŁA  29 .09 
6.3o – Za + Marię Małota – od grupy 
OREMUS. 
13.oo – Ślub. 
18.oo – Za + Marcina Szydłowskiego – w 
11 r. śm. oraz Stanisławę Maksymowicz – 
w 6 r. śm.. 
PIĄTEK – Wsp. św. Hieronima 30 .09 
6.3o – Za + Tadeusza Kłus.  
18.oo – Msza św. za zmarłych w 30-dzień 
i 1 rok po śm.. 
SOBOTA – Wspomnienie św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus 1 .10 
8.oo – Do O.B., z podz. z otrz. łas., z proś-
bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i 
zdrowie w intencji Anny i Błażeja z okazji 
ur..  
18.oo – Za + męża Tadeusza Zazulak, te-
ściów oraz ++ Zygmunta i Remigiusza 
Tońskich. 
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 2 .10 
7.3o – Za ++ Józefa i Łucję Cebula, zięcia 
Reinholda oraz ++ z rodzin Michalski, 
Knop, Pawlyta i Swoboda. 
9.3o – Za ++ Henryka Sosna, jego brata, 
rodziców, teściów, Marię Schroeder, An-
toniego Nogły, ++ Henryka Smuga, żonę 
Teresę, Jana Galus, żonę Annę oraz ++ z 
rodzin Sosna, Kocur, Nogły.  
11.oo – Do O.B., z podz. z otrz. łas., z 
prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę 
i zdrowie w intencji Kacpra Kuszek z oka-
zji 13 r. ur..  
12.15 – Za + Piotra Homskiego oraz ++ z 
rodzin Homskich i Biegańskich. 
16.3o – Za ++ Józefa i Helenę Oduliń-
skich, synową Ewę oraz ++ z rodziny.  
19.3o – Za + Teresę Dudzik oraz ++ Wik-
torię i Stanisława Wieczorek. 
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 Pewnie nieraz słyszałeś, że pokora to 
stawanie w prawdzie i uznanie nie tylko swo-
ich słabości i ograniczeń, ale także przyzna-
nie się do talentów, zdolności, umiejętności. 
Mówiono ci też, że nie wolno swoich talen-
tów marnować, że trzeba je rozwijać, służyć 
nimi innym, że po to właśnie zostały ci dane 
przez Boga. Tłumaczono ci, że On oczekuje, 
abyś z nich korzystał i ubogacał świat wkoło 
siebie… Prawda, że to znasz…? Ja także… i 
nawet przyznaję temu rację, tylko… jak niby 
mam odkryć to, co jest moim talentem…? 
Żadnych spektakularnych, artystycznych, dla 
wszystkich widocznych zdolności nie mam… 
Też masz ten problem…? Wiesz, że na pewno 
Pan Bóg złożył w tobie jakieś dary, ale masz 
wątpliwości jakie? Jeśli tak, to ten tekst po-
niżej jest dla ciebie. Nie jest to właściwie ar-
tykuł, ale podpowiedź, jak odkryć to, co jest 
twoją mocną stroną, to do czego przygotował 
cię Pan Bóg, gdzie jest twoje miejsce... 
Pomocą w odkryciu własnych mocnych stron 
i najlepszego dla siebie miejsca, może być 
opisanie wykonanego przez siebie zadania, 
według przedstawionego niżej schematu. I 
przeanalizowanie go. Prezentuję konkretny 
przykład, aby łatwiej było zrozumieć jak to 
zrobić i w jaki sposób wyciągnąć wnioski. 

Opis: Uporządkowanie magazynu który „od 
wieków” nie był sprzątany 
Szczegóły, jak to robiłeś: Denerwowały mnie 
porozwalane materiały w różnych miejscach 
i szafkach, wkurzało mnie, że nie wiadomo 
było ile ich jest i w jakich wielkościach. Aby 
to sprawdzić należało je wyjmować, rozwijać 
i składać z powrotem zazwyczaj w sytua-
cjach, w których ważny był pośpiech. Dlatego 
przygotowałem jedno miejsce na wszystkie 
materiały, poukładałem każdy z nich, zmie-
rzyłem, opisałem, zrobiłem dla każdego ety-
kietkę, listę z wszystkimi opisami, posegre-
gowałem kolorami i ułożyłem w szafie. 
Co było najbardziej satysfakcjonujące: To że 
każdy, kto będzie teraz potrzebował jakikol-
wiek materiał, może spokojnie na liście od-
naleźć ten, który mu najbardziej odpowiada, 

a potem bez problemu, odnajdzie go na ster-
cie i wyciągnie bez rozwijania innych i mar-
nowania czasu. Cieszy mnie, że mogłem in-
nym pomóc, ułatwić życie, że mogą mi być 
wdzięczni. 
Opisz w podobny  sposób zadanie, którego 
wykonanie sprawiło ci satysfakcję. Następnie 
odpowiedz sobie na następujące pytania, aby 
zauważyć charakterystyczne dla ciebie sche-
maty zachowań: 
W jaki sposób nabywasz albo wykorzystujesz 
swoje umiejętności? W jaki sposób podejmu-
jesz decyzje o wydawaniu pieniędzy na jakieś 
cele? W jaki sposób podejmujesz ryzyko? W 
jaki sposób określasz swoje cele i dobierasz 
do nich odpowiednią strategię? W jaki spo-
sób zestawiasz ze sobą różne elementy? 
Teraz jeszcze raz wróć do swojej opowieści 
STORY (j. ang. opowieść) i ją przeanalizuj: 
S: czyli silne strony, sposób, w jaki osiągasz 
cele, używając swoich niepowtarzalnych da-
rów. Podkreśl czasowniki, których używasz, 
opisując swoje działanie – one odzwiercie-
dlają twoje talenty… Przy okazji spójrz 
wstecz na swoje życie. Co zawsze lubiłeś ro-
bić? Co sprawiało ci zadowolenie? 
(naprawiasz coś, wypróbowujesz, porządku-
jesz, doskonalisz, szukasz ukrytych związ-
ków, tworzysz, grasz, planujesz, opiekujesz 
się...) Może lubisz sprzątać? Klasyfikować? 
Może widzisz coś czego nie widzą inni (tak to 
powinno wyglądać, być umeblowane, takie 
powinno mieć kolory, tak brzmieć...)  
T: czyli tematy: to co się interesuje i co lubisz 
robić. Podkreśl rzeczowniki, których użyłeś - 
one odzwierciedlają to, co cię najbardziej po-
ciąga. Rzeczowniki z której grupy najczęściej 
powtarzają się w twojej opowieści. Z czym 
albo z kim, albo nad czym lubisz pracować? 
Zwierzęta, ludzie, statystyki, grupa, idea, je-
dzenie, muzyka, materiały, meble? Co jest 
twoją pasją? 
O: czyli optymalne warunki, które sprawiają, 
że czujesz się w swoim żywiole. Na przykład 
niektórzy ludzie uwielbiają działać pod pre-
sją, inni potrzebują trudnych wyzwań, bądź 
wyraźnych struktur czy światła reflektorów. 
Jeszcze inni potrzebują dużo czasu i samot-
ności. Cokolwiek cię porusza, motywuje 
sprawia, że pracujesz na najwyższych obro-
tach, co podtrzymuje twoją motywację albo 

Mocne strony 
Ala Kaczorowska 
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ją inicjuje, to wszystko składa się na twoje 
optymalne warunki. Co wpływa na Twoją 
motywację? Jedni uwielbiają odpowiadać na 
potrzeby, inni są zmotywowani przez proble-
my. Ktoś lubi tylko niespodziewane wydarze-
nia... W jakich warunkach czujesz się najle-
piej? 
R: czyli relacje, które ułatwiają ci działanie. 
Jakiego rodzaju relacji z innymi szukasz i w 
jakiej roli wobec innych dobrze się czujesz, 
dążąc do wybranego celu. Lubisz pomagać, 
podpowiadać, rządzić, lubisz by tobą kiero-
wano…? Szukasz zespołu czy samotności?  
Y: Yes! To jest właśnie do doświadczenie ra-
dości, które nazywamy swoim miejscem w 
życiu, kiedy czujesz, że osiągasz cel, do któ-
rego zostałeś stworzony. To jest właśnie to! 
Twoje miejsce we wszechświecie. Przypo-
mnij sobie, co ci zawsze sprawiało radość, 
kiedy myślałeś: „jestem do tego stworzo-
ny!” (sukces i satysfakcja). Nie chodzi tylko o 
przyjemność, ale o to co udało ci się zrobić 
dobrze i byłeś z tego dumny – jakkolwiek ba-
nalne nie byłoby to dla innych. Może to doty-
czyć dziesięciu minut, dnia albo miesięcy. 
Muszą to być jednak konkretne wydarzenia, 
konkretne osiągnięcia („wygrałem w Chiń-
czyka”, a nie ogólnie: „lubię sport”) 
Zestaw teraz wszystkie elementy razem. Oso-
ba z naszego przykładu analizując swoją opo-
wieść i odpowiadając na pytania wyciągnęła 
następujące wnioski: 
Tematy przewijające się przez moje życie po-
kazują, że Bóg stworzył mnie, aby sprawiało 
mi radość (S) sprawianie radości innym, po-
moc innym w porządkowaniu ich różnych 
spraw. Lubię to robić zwłaszcza przez (T) 
czynienie tych spraw łatwiejszymi, zrozu-
mialszymi, bardziej poukładanymi, przez 
układanie planów, organizowanie pracy, za-
bezpieczanie wszelkich niespodziewanych 
trudności, porządkowanie wiedzy. Praca naj-
lepiej mi idzie, (O), gdy mam czas, gdy ko-
muś na tym zależy, gdy przez to komuś spra-
wiam radość, gdy mu pomagam, gdy ktoś 
mnie o to prosi. Zwykle osiągam założone 
cele (R) gdy mogę częściowo pracować sam, 
gdy odgrywam rolę koordynatora, który nad-
zoruje i dokonuje syntezy wszystkiego. (Y) 
gdy mogę coś ulepszyć poprawić, pomóc i 
ułatwić innym życie, szczególnie w relacji do 

Boga i siebie. 
Nasz bohater już wie jakie ma zdolności i co 
zrobić, żeby nimi służyć innym. Spróbuj w 
podobny sposób rozpisać sobie kilka zadań, 
które sprawiły ci ogromną satysfakcję. Może 
i tobie uda się odkryć swoje mocne strony i 
miejsce we wszechświecie... 
Często jednak jest tak, że chcielibyśmy mieć 
zdolności, które sprawią, że będziemy cenie-
ni, podziwiani. Gdy odkrywamy, że świetnie 
sobie radzimy w czynnościach i przestrze-
niach, których nikt nie zauważa, nie docenia, 
to nie mamy ochoty naszych talentów uży-
wać. Wolimy pogrążać się w myślach, że je-
steśmy do niczego, że nic nie potrafimy, że 
jesteśmy niepotrzebni. To dosyć wygodne, 
bo w ten sposób można nic nie robić… A mi-
łość nie pogardza prostymi czynami. To na-
prawdę jest coś wielkiego, jeśli potrafisz za-
pamiętać, że ktoś lubi sok jabłkowy i chociaż 
ci się nie chce, idziesz do sklepu, żeby go dla 
niego kupić. Może się okazać, że ta osoba by-
ła bliska rozpaczy, a dzięki tobie pomyślała, 
że może jednak jest coś warta, skoro ktoś za-
pamiętał, jaki sok ona lubi. I może ta osoba 
odbije się od dna rozpaczy, zostanie księ-
dzem i będzie głosić fantastyczne kazania, 
dzięki którym mnóstwo osób pokocha Jezu-
sa. I oczywiście nikt nie zwróci uwagi na twój 
talent z pamięcią o soku… I nikt nie pomyśli, 
że masz swój udział w tych nawróceniach… 
Ale czy to naprawdę ważne… Wiem, że ten 
przykład brzmi trochę melodramatycznie, 
ale w rzeczywistości tak właśnie się zdarza—
jeśli odkrywamy swoje miejsce i swoje zdol-
ności i staramy się nimi służyć bliźnim, po-
ciągamy siebie nawzajem coraz bliżej ku Je-
zusowi i Niebu. Takim życiem oddajemy 
chwałę Bogu, który każdego z nas zaplano-
wał jako dar dla innych i złożył w nim pewne 
bogactwo...  
W naszej parafii, też jest dla ciebie miejsce, 
to twoja parafia i możesz wpływać na to, jaka 
jest. Nie tylko poprzez krytykę i upominanie 
tych, którzy chcą coś robić dla innych. Cho-
dzi o to, byś odkrył, co ty możesz zrobić, aby 
było nam wszystkim łatwiej zbliżać się do 
świętości. Może twoje miejsce, jest w jakiejś 
grupie parafialnej…?  Aby ci ułatwić wybór, 
w dalszej części gazety krótko je przedsta-
wiamy i podajmy terminy spotkań.● 
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 W naszej parafii grupa Dzieci Maryi 
liczy ok. 20 uczestników i cztery anima-
torki. Naszym opiekunem jest ksiądz Da-
riusz Kamiński. W każdy sobotni ranek 
spotykamy się w domu parafialnym.  
Ktoś mógłby zapytać, dlaczego dzieci chcą 
wcześnie wstawać w dzień wolny od szko-
ły i zamiast oglądania kreskówek, przy-
chodzić na spotkania. Co sprawia, że 

wier-
nie, 
często 
przez 

wiele lat, służą wspólnocie? Najlepszą od-
powiedzią na te pytania będą wypowiedzi 
samych uczestniczek.  
"Przychodzę na Dzieci Maryi, ponieważ 
chcę naśladować Maryję, wpatrywać się w 
Nią. Chcę też umacniać swoją wiarę, po-
znawać innych ludzi i rozmawiać z nimi o 
Bogu. Bardzo pomaga mi to ufać Bogu i 
nie tracić nadziei. Osoby, które tu spoty-
kam zawsze pomagają sobie nawzajem. 
Panuje tu bardzo miła atmosfera." 

"Ja przychodzę na spotkania, żeby stać 
się lepszym człowiekiem i uczyć się, jak 
naśladować Maryję i świętych"  
"Jestem w grupie Dzieci Maryi, aby móc 
umacniać swoją wiarę, wpatrywać się w 
Maryję i być jak Ona. Można tu tez po-
znać dużo ludzi, wymieniać  się spostrze-
żeniami. Jest dużo zabawy i śmiechu."  
Często sobotnie spotkania są jedynym 
czasem w tygodniu, kiedy dzieci mogą 
otwarcie porozmawiać o wierze, czytać i 
rozważać Pismo Święte. Poznają w ten 
sposób Maryję i Boga. Uczą się Go rozu-
mieć, na swój prosty sposób i z dziecięcą 
ufnością.  
Na spotkaniach dzieci także dużo śpiewa-
ją, bawią się. Czasem organizowane są ja-
kieś wspólne wyjścia, czy wyjazdy. W 
trakcie wakacji można wyjechać na spe-
cjalne rekolekcje trwające 9 dni. 
Spotkania grupy Dzieci Maryi odbywają 
się w soboty o godz. 10.00 w domu para-
fialnym. Uczestniczyć w nich mogą 
wszystkie dzieci (nie tylko dziewczynki) ● 

Dzieci Maryi 

 Nasza wspólnota ministrancka liczy 
około 30 ministrantów w różnym prze-
dziale wiekowym. Obecnie naszym opie-
kunem jest ks. Dariusz Kamiński. Wraz z 
nim spotykamy się na sobotnich zbiór-
kach oraz wspólnej modlitwie. Oczywiście 
wszyscy pamiętamy, że służba samemu 

Bogu jest 
dla nas 
bardzo 
ważna i 

to ona nadaje sens życiu - cóż można zro-
bić bez Boga. Razem się modlimy i razem 
odpoczywamy. Wspólnie spotykamy się 
na dekanalnych dniach skupieniach w pa-
rafiach -  możemy wtedy wszyscy się po-
znać, porozmawiać, wymieniać uwagami 
lub poglądami na temat służby czy powy-
mieniać pomysłami dotyczącymi prowa-
dzenia spotkań ministranckich. 
Należy pamiętać, że nasza służba nie 
ogranicza się tylko i wyłącznie do obo-

wiązków. Po zbiórkach lubimy razem po-
grać w piłkę nożną, zagrać w gry planszo-
we, wyjechać wspólnie, aby wypocząć, czy 
też spotkać się na tzw." nocy filmowej". 
W grupie ministranckiej początkowo zo-
staje się kandydatem na kandydata… na-
stępnie kandydatem, a dopiero później 
ministrantem – dzieje się to poprzez uro-
czyste ustanowienie w trakcie liturgii. Z 
czasem można zostać np. kantorem czy 
lektorem. Starsi chłopcy, mogą także 
uczestniczyć w specjalnych kursach, a ci z 
nich, którzy pomyślnie przejdą egzamin, 
zostają przez biskupa ustanowieni anima-
torami. W trakcie wakacji ministranci 
mogą uczestniczyć w specjalnie dla nich 
organizowanych 9 dniowych rekolek-
cjach.  
Zbiórki ministranckie odbywają się w so-
boty o godz. 9.00 w domu parafialnym. 
Zapraszamy na nie chłopców (szczególnie 
tych, którzy przeżyli już I Komunię Św.) ● 

Ministranci 
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 Chór „Lira” obchodził w tym roku 30—
lecie powstania—jest to liczna grupa, któ-
ra swym śpiewem wielbi naszego Stwórcę. 
Do chóru  należy 26 osób—przeważają lu-
dzie starsi, chociaż ostatnio pojawiło się 
kilka młodszych osób. Prezesem chóru 

jest p. Maria 
Kurowska, 
wspaniałą i 
wesołą dyry-

gentką p. Wioletta Żankowska, a opieku-
nem zawsze uśmiechnięty ks. Andrzej Ko-
tula. Chórzyści spotykają się w każdy wto-
rek o godz. 17.00 w domu parafialnym, 
aby przygotować się do występów i ćwi-
czyć nowe pieśni. W repertuarze mamy 
pieśni na każdy okres roku liturgicznego i 
różne inne okoliczności. Występujemy z 

okazji wszystkich uroczystości, odpustów, 
urodzin. Śpiewamy także w innych para-
fiach i uczestniczymy w dekanalnych fe-
stiwalach.  
Oprócz ćwiczeń i występów, chórzyści 
znajdują czas na relaks w postaci wyjaz-
dów na pielgrzymki i wycieczki. Spotyka-
my się też na pogawędkach przy grillu. 
W naszym chórze brakuje przede wszyst-
kim męskich głosów, ale czekamy na każ-
dego. Zapraszamy—nie trać takiej wspa-
niałej okazji, by być członkiem wesołej 
grupy jaką stanowi nasz chór parafialny. 
Spotkania chóru Lira odbywają się we 
wtorki o godz. 17.00 w domu parafial-
nym. Zapraszamy na nie wszystkich, któ-
rzy chcą sprawdzić swoje wokalne możli-
wości i służyć nimi całej parafii ● 

Chór Lira 

 Hospicjum Domowe istnieje przy pa-
rafii od maja 1993 roku. W Domu Para-
fialnym im. św. Jana Pawła II dysponuje-
my dwoma pomieszczeniami. Jedno to 
magazyn, a drugie to pomieszczenie, w 
którym spotykamy się, co tydzień w każdy 
poniedziałek. Omawiamy wtedy bieżące 
sprawy hospicjum, dzielimy się swoimi 
spostrzeżeniami i uwagami. W każdy 

ostatni poniedziałek miesiąca odbywa się 
Msza święta. Jest ona sprawowana przez 
kapelana hospicjum ks. proboszcza Stefa-
na Wyleżałka, w intencji zmarłych w 
ostatnim okresie podopiecznych hospi-
cjum, oraz za wolontariuszy, którzy ob-
chodzą imieniny lub urodziny w danym 
miesiącu. W okresie Wielkiego Postu i 
Adwentu odbywają się Dni Skupienia dla 
członków hospicjum. Zespół hospicjum 
tworzą lekarze, pielęgniarki, ksiądz kape-
lan oraz wolontariusze niemedyczni. Wo-
lontariusze niemedyczni to serce hospi-
cjum. Są to ludzie nie mający wykształce-
nia medycznego, którzy poświęcają swój 
wolny czas, aby towarzyszyć i pomagać 

chorym oraz ich rodzinom. Najważniejszą 
cechą członków naszego zespołu jest życz-
liwość, serdeczność i otwartość na potrze-
by cierpiących osób. Wśród wolontariu-
szy są emeryci, ludzie czynni zawodowo, 
studenci oraz uczniowie szkół średnich. 
Wolontariuszem posługującym przy cho-
rych może zostać tylko osoba pełnoletnia. 
Wolontariusze podnoszą swoje umiejęt-

ności uczestnicząc w sesjach 
naukowych, kursach, szkole-
niach, rekolekcjach, mają do 
dyspozycji pomocną lekturę. 

Wolontariusze niemedyczni idą do cho-
rych zawsze w towarzystwie wykwalifiko-
wanych i doświadczonych pielęgniarek. 
Po tzw. stażu, gdy nabiorą doświadczenia 
chodzą do chorych sami, zwłaszcza dla 
trwania przy chorym. Trzeba podkreślić, 
że wszyscy członkowie hospicjum pracują 
bezinteresownie - nie posiadamy etatów. 
Opieka hospicyjna jest nieodpłatna dla 
chorego i jego rodziny. 
Spotkania wolontariuszy hospicjum  od-
bywają się w poniedziałki o godz. 19.00 w 
domu parafialnym. Zapraszamy pełnolet-
nich, którzy odkrywają w sobie dar cier-
pliwego trwania przy chorych. ● 

Hospicjum domowe 
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 W naszej parafii III Zakon św. Fran-
ciszka spotyka się na wspólnej modlitwie 
w 3 niedzielę miesiąca o godz. 14.00. 
Członkowie grupy mają też czasem swoje 
dni skupienia. Przełożoną wspólnoty jest 
siostra Renata Kula, a opiekunem ks. Da-
riusz Kamiński.  
Tercjarze starają się dążyć do doskonało-

ści przez: 1. kształtowanie na wzór Pana 
Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez 
całkowitą i doskonałą przemianę we-
wnętrzną, którą Ewangelia nazywa 
"nawróceniem"; 2. oczyszczanie serca ze 
złych skłonności, żądzy posiadania i pa-
nowania; 3. budowanie braterskiej wspól-
noty i ewangelicznego świata w każdej sy-
tuacji; 4. walkę z pokusami - szerząc w 

środowisku pracy i w domu pojęcie po-
wszechnego dobra i braterstwa; 5. niesie-
nie ludziom radości i nadziei w każdym 
czasie i w każdym miejscu; 6. żarliwą mo-
dlitwę: indywidualną i wspólnotową; 6. 
czynienie miłosierdzia jak: bezinteresow-
ne uczynki dla biednych i potrzebujących.    
Nasi tercjarze modlą się codziennie za ka-

płanów, o nawró-
cenie grzeszników, 
o pokój, starają się 

modlić częścią Liturgii Godzin, Koronką 
do Miłosierdzia Bożego a także odwiedza-
ją chorych. 
Spotkania III Zakonu św. Franciszka od-
bywają się w 3 niedzielę miesiąca o godz. 
14.00 w domu parafialnym. Zapraszamy 
dorosłych w różnym wieku, którzy pragną 
żyć we franciszkańskim duchu wsłuchi-
wania się w Ewangelię ● 

III Zakon Franciszkański 

 Ruch Światło—Życie jest ruchem dla  
młodzieży, dorosłych i rodzin, ale w na-
szej parafii mamy obecnie, tylko oazę 
młodzieżową, którą od niedawna opieku-
je się ks. Stefan Wyleżałek. Grupa spoty-
ka się w piątki. Zaczynamy Mszą św. wie-
czorną, a potem przechodzimy do domu 
parafialnego, gdzie animatorzy prowadzą 
spotkania w małych grupach. O przyna-
leżności do grup decyduje etap formacji i 
wiek, ponieważ we wspólnocie są zarów-
no szóstoklasiści, jak i studenci. Później 

jest jeszcze spotkanie 
ogólne prowadzone 
przez Księdza lub 
moderatorkę. Nie są 

to wykłady — zwykle wiele się dzieje i jest 
zabawnie... Całość kończymy modlitwą, 
ale można zostać dłużej, aby porozma-
wiać, pośpiewać albo się pobawić. Niektó-
re spotkania ogólne, w całości przezna-
czamy na zabawę, albo na modlitwę w ko-
ściele. Latem  uczestniczmy w 17 dnio-
wych rekolekcjach, co jest podstawą na-
szej formacji.  

Mamy też w parafii trochę zadań: prowa-
dzimy niedzielną Jutrznię, przygotowuje-
my oprawę Mszy św. o 9.30 i Mszy św. 
dla młodzieży, budujemy Stajenkę, Boży 
Grób, przygotowujemy Jasełka, czasem 
jakieś czuwania, liczymy wiernych, poma-
gamy przy organizacji festynu, wspieramy 
redakcję Spesa i takie tam inne drobia-
zgi… 
A oprócz tego: jeździmy na zimowiska i 
inne wycieczki (szczególnie rowerowe), 
czasem bawimy się na podchodach, ogni-
skach, imprezkach i naciągamy Opiekuna 
na pizzę, cukierki, chipsy i lody... 
Spotkania oazy odbywają się w piątki po 
Mszy św. wieczornej w domu parafial-
nym. A w zasadzie rozpoczynają się tą 
Mszą św. Zapraszamy na nie młodzież 
gimnazjalną, licealną i starszą, a nawet 
szóstoklasistów. Uwaga dla rodziców: 
spotkania kończą się ok. 21.20, ale można 
zostać do 22.00. To późno, ale wracamy 
do domów grupami, dbamy o to, by nikt 
nie wracał sam, chyba, że musi wyjść za-
nim skończymy spotkanie...● 

Oaza 
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 Legion Maryi to grupa, której członko-
wie za wstawiennictwem Maryi chcą 
nieść pomoc potrzebującemu—zarówno 
poprzez modlitwę, jak i uczynki miłosier-
dzia. Nazwa sugeruje, że Legion Maryi 
stara się naśladować legiony rzymskie, 
które słynęły z odwagi, męstwa, wierności 
i dyscypliny.  
Członkowie grupy mają obowiązek co-

dziennej modlitwy różańcowej i specjal-
nej modlitwy legionowej, a także wypeł-
niania zadań, którymi mogą być prace na 
rzecz parafii, ewangelizacji czy uczynki 
miłosierdzia wobec potrzebujących. Z 
tych zadań zdają sprawozdanie na coty-
godniowym spotkaniu prezydium.  

W naszej parafii istnieją dwa prezydia: 
żeńskie, którym obecnie opiekuje się ks. 
Andrzej Kotula i męskie, pod opieką ks. 
Dariusza Kamińskiego. Oprócz członków 
prezydiów do Legionu należą także auk-
syliatorzy, którzy nie uczestniczą w regu-
larnych spotkaniach (tylko kilka razy do 
roku) ale swoją modlitwą wspierają wysił-
ki legionistów.  
Na terenie naszej parafii Legion Maryi 
włącza się na przykład w prowadzenie 
modlitw, prowadzi adoracje,  roznosi Go-
ścia Niedzielnego, odwiedza chorych, 
przygotowuje kongres różańcowy. 
Spotkania męskiego prezydium odbywają 
się w poniedziałki, a żeńskiego w czwart-
ki. I jedno i drugie, ma miejsce po Mszy 
św. wieczornej w domu parafialnym. Za-
praszamy dorosłych mężczyzn i kobiety.● 

Legion Maryi 

 28 października 2004 roku został po-
święcony nasz Dom Parafialny. Pierwsze 
spotkanie grupy seniorów miało miejsce 
8 listopada, a założycielem i opiekunem 
grupy był ks. Wacław Basiak. Obecnie jest 
nim ks. Stefan Wyleżałek. Nasze spotka-
nia odbywają się w poniedziałki i czwart-
ki. Serdecznie na nie zapraszamy. Celem 
powołania grupy była mobilizacja star-

szych osób 
do wyjścia z 
domu, do 
spaceru. 

Przez te 12 lat spotkań nawiązały się przy-
jaźnie. Kiedyś przed laty, pewne panie 
mówiły „my się tam będziemy wstydzić 
bo tamte panie mówią, a my „godómy”, 
obecnie mówimy i godómy razem, nie ma 
podziałów ani skrępowania. Często celo-
wo uczymy się godać i to nam się podoba. 
Nasze spotkania mają luźny charakter, 
jednak zawsze odmawiamy Koronkę do 
Bożego Miłosierdzia w intencji kapłanów 
i kleryków. Od 10 lat należymy też do To-
warzystwa Przyjaciół Seminarium Du-

chownego w Katowicach i jeździmy do 
Seminarium na dni skupienia. Bierzemy 
udział w rekolekcjach dla emerytów w 
Brennej i w Kokoszycach. Na spotkania 
zapraszamy nasze misjonarki, przyjeż-
dżające na urlopy. Staramy się je wspie-
rać nie tylko modlitewnie, ale i finanso-
wo. Pomagamy w zdobyciu wykształcenia 
młodzieży z Timoru Wschodniego. 
Dwóch z nich, Nazario i Leandro, już je 
dzięki tej pomocy zdobyli. Co miesiąc da-
jemy dobrowolną składkę do misyjnego 
woreczka. Lubimy się bawić i brać udział 
w wycieczkach organizowanych przez 
nas, Zarząd Osiedla Górne—Dolne i Koło 
Emerytów, a ostatnio także przez ks. Da-
riusza. Na nasze imprezy zapraszani są 
przedstawiciele tego Zarządu, przedsta-
wiciele Rady Miasta, a nawet poseł na 
sejm RP. 
Spotkania grupy Seniorów odbywają się 
w poniedziałki i czwartki o godz. 9.00 w 
domu parafialnym. Zapraszamy osoby 
starsze, samotne, emerytów. ● 

Seniorzy 



 SPES WRZESIEŃ 2016 r.  

 

18 

Wydawca SPES: Parafia św. Katarzyny w Jastrzębiu - Zdroju  ul. Św. Katarzyny 3 www.katarzyna.katowice.opoka.org.pl 
tel. 32 4712055                  
Zespół redakcyjny:  Ala Kaczorowska, ks. Stefan Wyleżałek   Zdjęcia: Teresa Bąk Krzysztof Jarczok   
Projekt i skład kolorowych stron: Zuzanna Kalinowska str. 2. Ala Kaczorowska str. 1,19,20 
Numer zamknięto:  30 sierpnia 2016 r.    Nakład:  320 egzemplarzy  

 OREMUS (Módlmy się), jak sama na-
zwa wskazuje, jest parafialną grupą mo-
dlitewną, która co środę po Mszy św. wie-
czornej gromadzi się na swoich spotka-
niach modlitewno-formacyjnych. Opieku-
nem grupy jest ks. Dariusz Kamiński. W 

spotkaniach, któ-
re odbywają się 
w salce domu pa-
rafialnego lub w 

kościele uczestniczy przeważnie kilkana-
ście osób. Trzon grupy stanowią osoby 
należące kiedyś do Odnowy w Duchu św. 
i dlatego członkowie obecnej grupy ORE-
MUS trwają w charyzmacie tej wspólnoty. 
Podstawą naszej modlitwy jest dziękczy-
nienie z uwielbieniem i rozważanie Słowa 
Bożego. Co drugą środę podczas spotka-
nia w kościele adorujemy Jezusa wysta-

wionego w Najświętszym Sakramencie. 
Nasza grupa jest otwarta. Zapraszamy 
wszystkich, którzy pieśnią i spontaniczną 
modlitwą chcą uwielbiać Boga i wypra-
szać potrzebne łaski dla całej parafii. 
Trwanie w naszej wspólnocie modlitew-
nej pozwala na osobisty rozwój duchowy, 
który w konsekwencji prowadzi do głęb-
szej wiary i chęci dzielenia się z innymi 
otrzymanymi darami duchowymi. Stąd 
niektórzy z nas biorą czynny udział w ży-
ciu parafii udzielając się przy różnych po-
sługach, np. w hospicjum czy w zakrystii. 
Zapraszamy! "Przyjdź i zobacz". Stań się 
jednym z nas! 
Spotkania grupy Oremus odbywają się w 
środy po Mszy św. wieczornej w domu 
parafialnym lub kościele. Zapraszamy na 
nie dorosłych w różnym wieku ● 

Oremus 

 W To jedna z najmłodszych grup para-
fialnych. Działa dopiero od około roku. 
Nie znaczy to jednak, że parafia nie dzia-
łała wcześniej na polu caritas – miłości 
miłosiernej wobec bliźnich. To w naszej 
parafii istniał przez lata punkt wydawania 
żywności w ramach programu PEAD 
(skrót francuskiej nazwy Programme Eu-

ropeen d'Aide aux plus Demunis) - po 
polsku tłumaczonego jako Europejski 
Program Pomocy Żywnościowej. Głów-
nym celem programu jest niesienie po-
mocy żywnościowej najbiedniejszym oso-
bom w całej Europie. Także od wielu lat 
we współpracy z OPS’em w Jastrzębiu-
Zdroju, wydawane są gorące posiłki dla 
najbiedniejszych z terenu całego miasta. 
Parafialny Zespół Charytatywny ma na 

celu niesienie pomocy wszystkim naj-
biedniejszym z terenu naszej parafii w 
formie osobowej, kiedy ludzie chorują lub 
cierpią na samotność, wyobcowanie bądź 
odrzucenie, a także w formie materialnej, 
kiedy na skutek różnych kolei życiowych 
potrzebne jest wyciągnięcie pomocnej 
dłoni i pomoc rzeczowa. Do zespołu nale-

ży obecnie 7 osób, a spotka-
nia odbywają się co dwa 
miesiące i ich terminy są 
podawane w niedzielę w ra-

mach ogłoszeń. Opiekunem grupy jest ks. 
Stefan Wyleżałek. Wszystkich chętnych 
zapraszamy do zaangażowania się w dzie-
ło miłości miłosiernej, bo to – według 
słów Jezusa – z niej będziemy sądzeni. 
Spotkania Zespołu charytatywnego odby-
wają się co 2 miesiące według ogłoszeń. 
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby 
poświęcić  swój czas innym, poprzez pro-
ste uczynki miłości ● 

Zespół Charytatywny 
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