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 A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i 

zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się 

uradowali.            Mt 2, 1-12 

 Św. Mateusz podaje nam w Ewangelii 
szczątkowe informacje: pochodzili ze Wscho-
du, przybyli do Jerozolimy za światłem 
gwiazdy, by znaleźć nowo narodzonego Króla 
i oddać Mu pokłon. Ofiarowali Jezusowi zło-
to, kadzidło i mirrę, a potem wrócili do ojczy-
zny inną drogą, by uniknąć spotkania z He-
rodem. Resztę (czyli liczbę, imiona, kolor 
skóry i królewskie godności) dopisała trady-
cja. Te detale nie mają tu jednak większego 
znaczenia. Ewangelista powiedział nam wy-
starczająco dużo, byśmy przekonali się, że 
ich podejście do życia by-
ło godne naśladowania. 
Prawdopodobnie poświę-
cili wiele lat życia na… 
wpatrywanie się w niebo. 
W niebo pełne gwiazd (a 
więc pasje, marzenia i wy-
konanie ziemskiej misji) i 
Niebo pełne Boga (czyli 
sens wszystkiego). Cierpliwie czekali na wy-
pełnienie się pism, choć nie mieli chyba pew-
ności, czy dożyją narodzin Króla. Wahali się 
przed podróżą? A może wybiegli z domów jak 
oparzeni, zostawiając żony i cały dobytek – 
byle tylko nie zgubić gwiazdy? 
Kacper, Melchior i Baltazar dali nam niezłą 
lekcję życia i wiary. Ks. Twardowski wyja-

śnia: „Czego uczą trzej mędrcy ze Wschodu 
tych wszystkich, którzy chcą wierzyć w Boga, 
chcą Go odnaleźć, ale nie wiedzą, jak się do 
tego zabrać? Ponieważ są mędrcami, uczą jak 
najprościej. Popatrzcie na nas – mówią. – 
Żeby Go odnaleźć, nie wystarczy tylko roz-
myślać – trzeba zacząć Go szukać. Trzeba się 
ruszyć z miejsca, choćby najbardziej wygod-
nego, nie bać się drogi przez pustynię, nie za-
łamywać rąk, jeśli gwiazda zgaśnie. Ten, kto 
umie pływać, wie, że najpierw musiał odważ-
nie rzucić się do wody, nie wiedząc jeszcze, 

co dalej. Nie zniechęcać 
się, że wciąż daleko do 
brzegu. Wiara jest walką o 
wiarę, tak jak miłość wal-
czy o miłość. Niech nas nie 
zraża, że pokłon rozumu 
może być trudniejszy od 
pokłonu serca. Odnaleźć 
Boga – to zrozumieć: Bóg 

jest tak nieskończenie wielki, że nie zdoła Go 
ogarnąć cały wszechświat, i jednocześnie mo-
że przyjść jako bez-
bronne dziecko”. 
Żeby Go odnaleźć, 
trzeba zacząć Go 
szukać…  

UROCZYSTOŚĆ  

OBJAWIENIA  

PAŃSKIEGO 
6 stycznia 2022 r. 

 Przyszedł do swojej własności, ale nie 
pozwalamy Mu dojść  do słowa...  

W naszych rozmo-
wach i w naszym 

milczeniu, w naszej pracy i w naszym czasie 
wolnym, w naszym śmiechu i w naszym pła-

czu... 
To Słowo, które stało się 
ciałem zwykle nie ma nic 
do gadania w naszych co-
dziennych sprawach. Jest 
zagłuszone tysiącem in-
nych słów… 
Kto Je przyjmie…? Kto Je 
usłyszy…? Kto usłyszy…? 

Kto będzie posłuszny…? 

 A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego 

chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.   

             J 1, 1-18 

II NIEDZIELA  
PO NARODZENIU  

PAŃSKIM 
2 stycznia 2022 r. 
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 Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy 

się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci ciele-

snej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w 

Tobie mam upodobanie.        Łk 3, 15 – 16. 21-22 

 Kim był Jezus? Krytykiem religii? Rewo-
lucjonistą? „Nowym człowiekiem"? Myśliciele i 
pisarze wszystkich wieków szukali odpowiedzi 
na te pytania, które w sposób dość naturalny 
nasuwają się tym, którzy bliżej zapoznają się z 
niezwykłą postacią Męża z Nazaretu. Każda 
teoria miała zawsze równie wielu zwolenników 
co przeciwników. Za każdą 
wysuwano wiele argumen-
tów, które miały ją uzasad-
nić, i równie wiele, które ją 
obalały. Także ewangelista 
Łukasz pyta: Kim jest Jezus? 
Jego odpowiedź w opowiada-
niu o chrzcie w wodach Jor-
danu jest pełna napięcia: Je-
zus dał się ochrzcić „wraz z całym ludem", to 
znaczy wraz z tymi wszystkimi, którzy byli ma-
li, pozbawieni wszelkich praw, którzy przestali 
już ufać religijnym dostojnikom i świeckim 
władcom. Wraz z nimi dał się ochrzcić Jezus - 
syn Józefa i syn Adama, Żyd wywodzący się ze 

środowiska ludzi prostych. Ale tylko nad Nim i 
dla Niego otwiera się niebo. Wszyscy mogą zo-
baczyć i usłyszeć, jak Bóg potwierdza Go jako 
swego Syna. Łukasz jest jedynym ewangelistą, 
który to potwierdzenie Bożego synostwa Jezu-
sa przedstawia jako wydarzenie publiczne! Py-
tanie, kim jest Jezus i czym jest dla nas, było 

stawiane od dawien dawna. 
Wczesny Kościół ostrożnie 
szukał odpowiedzi, waży każ-
de słowo, wystrzega się zbyt 
szybkich, nieprzemyślanych 
rozstrzygnięć. Obecne best-
sellery na temat Jezusa do-
wodzą tylko jednego: również 
nasze czasy - niezależnie jak 

krytycznie są nastawione wobec Kościoła - nie 
uporały się jeszcze z tym Mężem, nad którym i 
dla którego otwarło się niebo. To powinno 
nam, którzy zostaliśmy ochrzczeni wraz z Jezu-
sem, dodawać prawdziwej odwagi, żeby na no-
wo odkrywać u naszego boku Syna Bożego.  

UROCZYSTOŚĆ 
CHRZTU  

PAŃSKIEGO 
9 stycznia 2022 r. 

 Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich 

oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich 

Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich po-

wiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! .   J 2, 1 – 12 

 Ilość wina, którą Jezus miał przygoto-
wać dla gości weselnych w Kanie, jest równie 
przesadzona, jak wiele piosenek biesiadnych 
wyolbrzymiających ilość podanych dań i ser-
wowanych napitków, czy może lepiej - dań i 
napitków, które chciałoby się, by zostały poda-
ne. A może Jezus zadbał tylko o 
to, by ta uroczystość weselna 
mogła upływać w radosnej i 
swobodnej atmosferze i by mło-
dej parze po prostu zaoszczędzić 
wstydu i wytykania palcami? 
Gdyby uczynił tylko tyle, to i tak 
byłoby to czymś wielkim, wielkim cudem dla 
ludzi ubogich, którzy raczej chcieliby pamiętać 
święta i radosne chwile niż braki, których peł-
no w ich życiu i które to życie ograniczają. Ale 
chodziło o coś znacznie więcej. Cud z winem 
jest „znakiem", a więc wskazuje jeszcze na in-

ną, głębszą prawdę. Mianowicie na to, że wraz 
z Jezusem nastał czas zbawienia, który chętnie 
przedstawiano sobie w obrazach wesela i obfi-
tości wina. Cud z winem jest jakby wskazaniem 
palcem: oto wraz z Jezusem przyszedł Ten, 
który nasz niedostatek może przemienić w ob-

fitość, nasze troski zamienić w 
radość. Dlatego opowiadanie to 
powinno być dla nas ogromną 
zachętą. Chce nam powiedzieć: 
„Miej odwagę zaprosić ludzi i 
obchodzić święto życia, nawet 
jeśli wątpisz, czy wystarczy two-

ich zapasów wina. Miej odwagę zacząć coś waż-
nego i dobrego, nawet jeśli uważasz, że twoje 
siły są zbyt nikłe, by sprostać takiemu zada-
niu". Tylko tak możesz odkryć, w jakim stopniu 
Bóg może wyrównać twoje braki i przemienić 
je w błogosławieństwo.  

II NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

16 stycznia 2022 r. 
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 Niekiedy być może zazdrościmy Jezuso-
wi, że może tak dokładnie określić i publicznie 
ogłosić zadanie i sens swego życia: 
„Przyszedłem, żeby...”. Ale nie tylko tego. Je-
zus, powołując się na proroka Izajasza, ma 
świadomość, że jest związany z bardzo długą 
tradycją, może się na nią powoływać, a tym sa-
mym dalej ją rozwijać i budo-
wać na niej swoje życie i swoją 
naukę. Zapewne jednak nigdy 
w naszej zazdrości nie prze-
kraczamy pewnych granic i 
szybko przepełnia nas wielkie 
uczucie wdzięczności za 
wszystkie dary, jakie spotykają nas w życiu, 
wszystkie odruchy serca, które pozwalają nam 
trwać w dobrych postanowieniach - słowem za 
wszystkie łaski, jak się dawniej mówiło i może 
nadal mówi. Mamy bowiem też świadomość, 
że jako uczniowie i uczennice Jezusa nigdy nie 
jesteśmy w stanie dorównać Mistrzowi w tym, 

co mógł i uczynił dla innych. Czujemy się jed-
nak zaproszeni, żeby iść z Nim i w Jego imie-
niu i tak jak On, choć na naszą miarę, nieść do-
brą nowinę ubogim na ciele i duszy, więzio-
nym, niewidomym, zrozpaczonym i obarczo-
nym winą. i mieć ufność, że to, co już jest do-
brego, i to, co dobrego robimy, jest - nawet je-

śli jest tak małe jak ziarno gor-
czycy - zaczynem królestwa 
Bożego. Przynajmniej powin-
niśmy o tym pamiętać, bo 
świadomości tej potrzebujemy 
jak dobrego, pożywnego chle-
ba. Być może właśnie na roz-

budzeniu tej świadomości polega łaska, kryją-
ca się w dzisiejszej Dobrej Nowinie: Jezus 
przyszedł, aby uzdrowić też nasze ubóstwo, na-
szą ślepotę, rozpacz i rozwiązać nasze więzy, i 
uwolnić nas od winy. l świadomości, że i On 
nas potrzebuje, aby dalej prowadzić swe dzie-
ło. - Kiedy? „Dzisiaj” - powiada Ewangelia.  

 Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze 

były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pi-

sma, któreście słyszeli.       Łk 1, 1 – 4; 4, 14 – 21 

III NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

23 stycznia 2022 r. 

 Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miej-

sca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto 

było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił 

się.             Łk 4, 21 –  30. 

 Nie tak trudno zrozumieć mieszkańców 
Nazaretu. Przychodzi sławny Syn tego miasta, 
rabbi cudotwórca - dzisiaj witałaby Go or-
kiestra, urządzono by festyn, zjawiliby się 
miejscowi dostojnicy, co do jednego. A zatem i 
mieszkańcy Nazaretu mieli prawo spodziewać 
się czegoś szczególnego, i początkowo wszyst-
ko przebiega zupełnie dobrze. 
Jezus cytuje Proroków, trzyma 
się świętej tradycji, tego, co 
ogólnie przyjęte. Jeszcze przy-
dałby się jeden albo, lepiej, 
dwa cuda. To zaspokoiłoby w 
nadmiarze oczekiwania wszyst-
kich. Ale Jezus nie wychodzi 
naprzeciw tym nadziejom, co gorsza - do-
puszcza się strasznej, niesłychanej prowokacji. 
Tym, którzy uważają siebie za pobożnych i bo-
jących się Boga, odmawia zbawienia; raczej 
poganom ma przypaść zbawienie niż im. Nie 
ulega żadnej wątpliwości, że nasza wściekłość 
byłaby równie wielka, jeśli nie większa, i po-

dobnie byśmy zareagowali jak mieszkańcy Na-
zaretu. Gdyby tylko ktoś, obojętnie kto, ośmie-
liłby się odebrać nam nadzieję, jeśli nie pew-
ność zbawienia – właśnie nam, którzy wciąż 
jeszcze wiernie chodzimy na Msze niedzielne i 
świąteczne, i na nabożeństwa, i to w czasach, 
gdy praktyka nie jest już tak oczywista, właśnie 

nam, którzy dzięki swojemu 
bezinteresownemu zaangażo-
waniu podtrzymują życie w pa-
rafiach. Przedstawmy sobie ta-
ką sytuację i naszą reakcję. 
Przyjmijmy z pokorą, wbrew 
wszystkim wewnętrznym opo-
rom, radę: Wszyscy bez wyjąt-

ku muszą bezustannie kwestionować samych 
siebie. Bóg nie jest „naszym Bogiem" ani Bo-
giem naszego Kościoła czy parafii. Bóg nie jest 
sługą naszych oczekiwań ani zachcianek. A 
tym samym może nas zawsze spotykać w nie-
oczekiwany sposób.  

IV NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

30 stycznia 2022 r. 
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Grudzień w naszej parafii 

CHRZTY: 
Bartosz Wojciech Januszkiewicz  
Eliza Małgorzata Marcol  
Bruno Tomasz Pastryk  
Ernest Adam Piechoczek  
Otylia Maria Wrzask 
 
ROCZKI: 
Nadia Gil 
  
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
40 rocznica 
Kazimiera i Tadeusz Skubis    
50 rocznica 
Hanna i Zygmunt Zarzykowski    
      

POGRZEBY: 
Antoni Brawański  
Eryk Gajda  
Grzegorz Juszczakiewicz  
Zofia Kasprzak  
Dorota Kolanko  
Adam Koniec  
Wojciech Lambrych  
Małgorzata Lewińska  
Mirosław Moszczyński  
Stanisława Pardela  
Marianna Rutkowska  
Zbigniew Rutkowski  
Józef Szmid     
Halina Szymaniec  
Krystian Witoszek  

 Przez cały Adwent przygotowywali-
śmy się na świętowanie tajemnicy Naro-
dzin Jezusa. W szczególny sposób robili 
to uczestnicy Rorat. Od poniedziałku do  
piątku, na Msze roratnie przychodziły 
dzieci i razem z ks. Mateuszem wędrowa-
ły po Ziemi Świętej, aby 
lepiej poznać Jezusa i się 
z Nim zaprzyjaźnić. 6 
grudnia na Roratach po-
jawił się św. Mikołaj z 
workiem słodkości. Na-
tomiast w soboty rano 
Roraty przeżywali doro-
śli. Najodważniejsi z nich zdobyli nawet 
nagrody za udział w konkursie.   
 8 grudnia w Uroczystość Niepokala-
nego Poczęcia NMP, trzy grupy parafialne 
przeżywały swoje patronalne święto. Le-
gion Maryi, nie miał okazji do wspólnej 
celebracji. Natomiast dzieci z grupy Dzie-
ci Maryi spotkały się na Mszy św. o godz. 

17.00, odnowiły swoje przyrzeczenia i 
przyjęły cudowne medaliki. Po Euchary-
stii wraz z rodzicami i ks. Markiem udały 
się do Domu Parafialnego, aby podjeść 
trochę słodkości. Z kolei Oaza, świętowała 
z całym Rejonem, na Mszy Świętej w pa-

rafii św. Barbary i Józefa. 
 W wigilijny wie-
czór, pół godziny przed 
Pasterką, Oaza przedsta-
wiła jasełka. Tym razem 
młodzież próbowała za-
chęcić do tego, by nie 
ukrywać się za maskami,  

które często nakładamy w spotkaniach z 
ludźmi, ale otworzyć się na obecność Je-
zusa i w świetle Słowa, którym jest On 
Sam, odkryć prawdę o własnym pięknie i 
wartości.  
    Ala Kaczorowska 

RORATY 

JASEŁKA  

I ŚWIĘTOWANIE 
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 2.01 - II Niedziela po Narodzeniu Pańskim. 
Kolekta na potrzeby parafii. 
 3.01 - poniedziałek. Do sprzątania kościoła 

zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 4 po 
Mszy św. wieczornej.  
 6.01 - I czwartek miesiąca. Uroczystość Ob-

jawienia Pańskiego. Misyjny Dzień Dziecka. 
Dies episcopi – 24 rocznica święceń bisku-
pich arcybiskupa Wiktora Skworca oraz 7 
rocznica święceń biskupich biskupa Marka 
Szkudło i biskupa Adama Wodarczyka. Msza 
św. w intencji powołań o godz. 7.30. Poświę-
cenie kredy i kadzidła i mirry po każdej Mszy 
św. Kolekta na potrzeby misji. 
 7.01 - I piątek miesiąca. Nabożeństwo ku 

czci NSPJ o godz. 6.00. Msza św. w intencji 
czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Sakrament poku-
ty i pojednania dla dzieci o godz. 16.00. Msza 
dla młodzieży o godz. 17.00. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 
4 po Mszy św. wieczornej. 
 8.01 - I sobota miesiąca. Nabożeństwo wy-

nagradzające NMP o godz. 7.00. Katecheza 
dla Rodziców i Rodziców Chrzestnych o 
godz. 15.30 w Domu Parafialnym. 
 9.01 - Święto Chrztu Pańskiego. Chrzty o 

godz. 12.15. Kolekta na potrzeby parafii. 
 10.01 - poniedziałek. Do sprzątania kościoła 

zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 6 po 
Mszy św. wieczornej. Rozpoczynamy Okres 
Zwykły 
 12.01 - środa. Biblioteka parafialna czynna 

od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.  
 13.01 - czwartek. Różaniec fatimski o godz. 

6.00. Msza św. w intencji czcicieli MB Fatim-
skiej i Żywego Różańca o godz. 6.30. 
 14.01 - piątek. Do sprzątania kościoła za-

praszamy parafian z ul. parafian z ul. Opol-
skiej 6 po Mszy św. wieczornej.  
 16.01 - II Niedziela Zwykła. Kolekta na po-

trzeby archidiecezji. 
 17.01 - poniedziałek. Wspomnienie św. An-

toniego, opata. Dzień dialogu z Judaizmem w 
Kościele katolickim. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 8 po 
Mszy św. wieczornej. 
 18.01 - wtorek. Początek Tygodnia Modlitw 

o Jedność Chrześcijan.  
 19.01 - środa. Wspomnienie św. Sebastiana 

Pelczara, biskupa. 
 21.01 - piątek. Wspomnienie św. Agnieszki, 

dziewicy i męczennicy. Dzień Babci. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. 
Opolskiej 8 po Mszy św. wieczornej.  
 22.01 - sobota. Dzień Dziadka. Odwiedziny 

chorych od godz. 9.00.  
 23.01 - III Niedziela Zwykła. Niedziela Sło-

wa Bożego. Kolekta na potrzeby remontowe 
parafii. 
 24.01 - poniedziałek. Wspomnienie św. 

Franciszka Salezego, biskupa i doktora Ko-
ścioła. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Opolskiej 10 po Mszy św. wie-
czornej. 
 25.01 - wtorek. Święto Nawrócenia św. 

Pawła, Apostoła.  
 26.01 - środa. Wspomnienie św. Tymoteu-

sza i Tytusa, biskupów. Dzień dialogu z Isla-
mem w Kościele katolickim. Biblioteka para-
fialna czynna od godz. 17.00 w Domu Para-
fialnym.  
 28.01 - piątek. Wspomnienie św. Tomasza z 

Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła. O 
godz. 17.00 Msza św. w 30 dzień i I rocznicę 
po śmierci. Do sprzątania kościoła zaprasza-
my parafian z ul. Opolskiej 10 po Mszy św. 
wieczornej. 
 30.01 - IV Niedziela Zwykła. Roczki o godz. 

12.15. Jubileusze Małżeńskie o godz. 16.30.  
 31.01 - poniedziałek. O godz. 17.00 Msza 

św. w intencji sprzątających kościół w stycz-
niu oraz KGW, emerytów, rencistów. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. 
Opolskiej 12 po Mszy św. wieczornej. 
 2.02 - środa. Święto Ofiarowania Pańskie-

go. Dzień życia konsekrowanego. W katedrze 
spotkanie dla osób konsekrowanych. Dzień 
modlitw w intencji katechizacji dorosłych. 
Kolekta na zakony kontemplacyjne. 
 3.02 - I czwartek miesiąca. Wspomnienie 

dowolne św. Błażeja, biskupa i męczennika. 
Na Mszach św. zwyczajowe błogosławieństwo 
chroniące od chorób gardła. Msza św. w in-
tencji nowych powołań kapłańskich o godz. 

Co nas czeka w styczniu 
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6.30. Nabożeństwo za powołanych o godz. 
16.30. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Opolskiej 12 po Mszy św. wie-
czornej. 
 4.02 - I piątek miesiąca. Nabożeństwo ku 

czci NSPJ o godz. 6.00. Msza św. w intencji 
czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Sakrament poku-
ty i pojednania dla dzieci o godz. 16.00. Msza 

dla młodzieży o godz. 18.00 
 5.02 - I sobota miesiąca. Wspomnienie św. 

Agaty, dziewicy i męczennicy. Na Mszach św. 
zwyczajowe błogosławienie chleba i soli. Na-
bożeństwo wynagradzające Niepokalane Ser-
ce NMP o godz. 7.00.  
 6.02 - V Niedziela Zwykła. Kolekta na po-

trzeby archidiecezji. 

„Wszystko co robimy dla miłości nabiera wartości i 

piękna” 

Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji Ich święta ży-

czymy odwagi do walki o to, by pięknie żyć i uczyć 

takiego życia swoje wnuczęta.  

Duszpasterze i Redakcja 

 

„Kieruj naszymi krokami, abyśmy postępowali w święto-

ści serca.” 

Wszystkim Legionistom i Auksylia-

torom, którzy w styczniu obcho-

dzą swoje urodziny i imieniny ży-

czymy, by podążali drogą Bożych 

przykazań, a Pan był dla Nich umocnieniem w wędrów-

ce. Męski Legion Maryi. 

 

„Mielibyśmy wielu świętych, gdybyśmy uwierzyli, że moż-

na dojść do świętości.” 

Paniom Marii Domin i Teresie Bąk życzymy, by podążały 

drogą świętości i nie zniechęcały się w czynieniu do-

bra. Żeński Legion Maryi. 

„Żeby móc wzrastać musimy się nauczyć akceptować 

trudności.” 

Paniom Krystynie Mołdrzyk, Teresie Bąk oraz Bogumile 

Chrząścik życzymy, by każdego dnia wzrastały w wie-

rze, nadziei i miłości, a doświadczenie Bożej miłości 

było dla Nich siłą w pokonywaniu trudów codzienności. 

Seniorzy. 

 

„O wiele łatwiej jest być bohaterem niż człowiekiem 

uczciwym” 

Juli Henicz, Konradowi Mazurowi, 

Sebastianowi Mielechowi i Bart-

kowi Kołeczko życzymy, aby w 

swojej codzienności bohatersko walczyli o miłość w 

najdrobniejszych czynach. Oaza s ks. Mateuszem 

Serdeczności 
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II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 
2.01 
7.30 – Za ++ Łucję i Karola Wojak, ich rodzi-
ców, rodzeństwo, córkę Teresę, zięciów Stani-
sława i Józefa.  
9.30 – Za + Genowefę Niećko – w 2 rocznicę 
śmierci, córkę Annę, ++ rodziców, rodzeństwo 
oraz ++ z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cier-
piące. 
11.00 – Za + Henryka Smuga – w rocznicę 
śmierci, żonę Teresę, ++ rodziców, braci, sio-
stry, Henryka Sosna, ++ dziadków, ++ z pokre-
wieństwa.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
16.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Ur-
szuli z okazji 70 urodzin i błogosławieństwo dla 
całej rodziny. 
19.30 – Za ++ Gerarda, Julię, Romana, Józefa i 
Krystiana Kupny, ++ z rodziny Cisek, Lizoń, 
Borkowski, Paluch. 
PONIEDZIAŁEK 3.01 
6.30 – Za + Arkadiusza Marek – w 1 rocznicę 
śmierci, żonę Zofię, ++ z pokrewieństwa Ma-
rek, Gajda.  
6.30 – Za + Jana Zaorskiego – od sąsiadów z 
ul. Poznańskiej 5.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Da-
riusza z okazji rocznicy urodzin.  
WTOREK 4.01 
6.30 – Za + Tadeusza Pytraczyk – od sąsiadów 
z ul. Poznańskiej 5.  
6.30 – Za + Jerzego Jabłońskiego – od rodziny 
i kuzynki Dzidki. 
17.00 – Za + Janinę Matyjasik, córkę Jadwigę, 
rodziców, teściów, 2 bratowe, ++ z pokrewień-
stwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 
ŚRODA 5.01 
6.30 – Za ++ Józefę, Mariana i Antoniego 
Zbrońskich.  
6.30 – Za + Janinę Bożykowską – w 3 miesiące 
po śmierci – od rodziny Tokarek.  
17.00 – Za ++ Stefanię i Franciszka Dudek, sy-
na Jana z żoną, córkę Marię z mężem, prawnu-
ków Żanetkę, Szymonka i Michałka oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA 

PAŃSKIEGO – I czwartek miesiąca 6.01 
7.30 – W intencji powołań.  
9.30 – Za + Ewalda Szulik, żonę Hildegardę 
oraz ++ z rodziny i pokrewieństwa, dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Za + Franciszka Brzoza – w 5 rocznicę 
śmierci, żonę Helenę, rodziców, teściów 
Edwarda i Marię Wzientek, rodzeństwo, S. 
Imeldę, szwagra Henryka, Helenę i Władysła-
wa Malina, Mieczysława Dunaj oraz ++ z po-
krewieństwa.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
16.30 – Za ++ śp. siostry Mirosławę Szymań-
ską, Jadwigę Przybylak, brata Tadeusza Szy-
mańskiego, ich ++ rodziców i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
19.30 – Za ++ Jana i Gertrudę Sitek, Ryszarda 
Dudzik oraz ++ z pokrewieństwa, ++ Annę i 
Ignacego Grabiec.  
PIĄTEK – I piątek miesiąca 7.01 
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.  
6.30 – Za + Wiesława Podsiedlik – od rodziny 
Nowaków z Częstochowy.  
17.00 – Za ++ mieszkańców ul. Poznańskiejz 2, 
4, 6, 8. 
SOBOTA – I sobota miesiąca 8.01 
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie 
Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca Je-
zusowego i zadośćuczynienie za grzechy wła-
sne, swoich bliskich, naszej Ojczyzny i całego 
Świata. 
8.00 – Za + mamę Jadwigę – w 7 rocznicę 
śmierci, córkę Justynę, braci Tadeusza i Ry-
szarda.  
17.00 – Za + Gerarda Zdrzałek – w rocznicę 
śmierci, jego rodziców Jerzego i Agnieszkę, 
Wojciecha Bachlaj, Różę Zdrzałek, Alberta 
Śmietana oraz ++ z pokrewieństwa Zdrzałek, 
Czylok, Bachlaj. 
NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIE-
GO 9.01 
7.30 – Za ++ Wiktorię i Brunona Sobik, 4 sy-
nów, 3 wnuków, Anielę i Tamarę Sobik, Stani-
sława i Anielę Ślipek oraz 3 synów Antoniego, 
Stanisława i Zbigniewa oraz + synową Zofię.  
9.30 – Za + Marię Marek, męża Mieczysława, 
syna Krzysztofa oraz + Agnieszkę Pukowski, 
męża Alojzego, syna Józefa, dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Ta-
deusza z okazji 75 rocznicy urodzin.  

INTENCJE MSZALNE 

9 



 SPES  STYCZEŃ 2022 r.  

 

10 
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA. 
16.30 – Za + Annę Kucharską – w 1 rocznicę 
śmierci, rodziców z obu stron – od męża i dzie-
ci z rodzinami.  
19.30 – Za ++ Anielę i Sylwestra Gajda, 3 dzie-
ci, rodziców z obu stron, Alfreda i Janusza 
Krypczyk, Romana, Marię, Eugeniusza i Jana 
Sitek oraz ++ z pokrewieństwa.  
PONIEDZIAŁEK 10.01 
6.30 – Za + Leszka Adasiak, Edytę i Józefa Ob-
racaj, 2 synów, 2 synowe, Józefę i Józefa Ada-
siak, 2 synów, 3 córki, ++ z pokrewieństwa Ad-
asiak, Obracaj, Lazar. 
6.30 – Za ++ Józefa i Stefanię Mynarskich, ro-
dziców Franciszka i Annę Rosner, Fudolfa i 
Annę Rosner, Władysława i Rozalię Mynar-
skich – od Sylwii Gryman i Stanisławy Niem-
czyk.  
17.00 – W INTENCJI PARAFIAN.  
WTOREK 11.01 
6.30 – Za + Romana Smorzyk – w kolejną 
rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron oraz 
++ z pokrewieństwa.  
6.30 – Za + Jerzego Jabłońskiego – od pra-
cowników Zespołu Szkół Nr 6. 
17.00 – Za + Józefę Pancherz – w 10 rocznicę 
śmierci, męża Andrzeja, syna Przemka.  
ŚRODA 12.01 
6.30 – Za + Marka Pudło – od sąsiadów z ul. 
Wrocławskiej 5.  
6.30 – Za + Jana Zaorskiego – od sąsiadów z 
ul. Poznańskiej 5.  
17.00 – Za + Stefana Musioł, rodziców, brata 
Krystiana, szwagra Eugeniusza oraz ++ z po-
krewieństwa Musioł, Lazar.  
CZWARTEK 13.01 
6.30 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
17.00 – Za ++ Alfreda i Apolonię Piksa, Urszu-
lę i Kazimierza Obracaj, ++ z pokrewieństwa 
Obracaj, Piksa, Lazar i dusze w czyśćcu cierpią-
ce.  
17.00 – Za ++ Adelajdę i Józefa Goik, ich ro-
dziców, córkę Edytę, syna Włodzimierza, Ja-
dwigę i Ludwika Gajda.  
PIĄTEK 14.01 
6.30 – Za + Jerzego Jabłońskiego – od sąsia-
dów z bloku. 
17.00 – Za + Pawła Kałuża, ++ rodziców, ro-
dzeństwo i teściów. 
17.00 – Za ++ rodziców Annę i Władysława 
Krawczyk, siostrę Józefę, męża Zygmunta, Ja-
nisławę Trzmiel, bratową Czesławę, teściów 
Jana i Kazimierę Jabłońskich, syna Tadeusza, 

Elżbietę Pankowską, dusze w czyśćcu cierpiące.  
SOBOTA 15.01 
8.00 – Za + Romana Dudzik, żonę Leokadię, 
synową Teresę, rodziców z obu stron.  
8.00 – Za ++ rodziców Marię i Józefa Chmie-
lewskich, rodziców i teściów z obu stron, ++ 
rodzeństwo.  
17.00 – Za ++ Franciszka i Gertrudę Zniszczoł, 
rodziców z obu stron, wnuka Grzegorza, Cecy-
lię i Karola Rączka, syna Tadeusza, rodziców z 
obu stron, wnuczki Sylwię i Barbarę, chrześni-
cę Izabelę, Emilię i Franciszka Brzoza, ++ po-
krewieństwo Zniszczoł, Penkała, Rączka, Ko-
cur, Nitner, Wajs, Trybuś, Nikiel, Musiolik, ++ 
księży i dusze w czyśćcu cierpiące.  
II NIEDZIELA ZWYKŁA 16.01 
7.30 – Za + Antoniego Piszczek, Emila i Marię 
Urbańczyk, Jana Kiełkowskiego oraz ++ z po-
krewieństwa.  
9.30 – Za + Tadeusza Janeczko – w 1 rocznicę 
śmierci. 
11.00 – Za + Kazimierza Gruca, jego rodziców, 
Irenę i Jana Ostrzołek, ich rodziców oraz + Mi-
rosława Jóźwiak.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Za + Zygmunta Mrowiec, żonę Teresę 
oraz ++ z rodziny Mrowiec, Pokusiński. 
19.30 – Za + Gertrudę Uherek – w rocznicę 
śmierci, rodziców i dziadków z obu stron, du-
sze w czyśćcu cierpiące. 
PONIEDZIAŁEK - Wspomnienie św. Antonie-
go 17.01 
6.30 – Za + Emilię Tomaszewską – od rodziny 
Kletów. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Syl-
wii z okazji kolejnej rocznicy urodzin.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha 
Św. w intencji Bartosza z okazji urodzin. 
WTOREK 18.01 
6.30 – Za + Tadeusza Pytraczyk – od sąsiadów 
z ul. Poznańskiej 5. 
6.30 – Za ++ Irenę Czpak i Marię Sorosiak – 
od mieszkańców ul. Opolskiej 10. 
17.00 – Za ++ Leokadię i Czesława Bąk, syno-
wą Ewę, ++ Stefanię i Józefa Deptuła, zięcia 
Stanisława oraz ++ z pokrewieństwa z obu 
stron.  
ŚRODA – Wspomnienie św. Józefa Sebastiana 
Pelczara 19.01 
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6.30 – Za + Jerzego Mikuć – od sąsiadów ul. 
Wrocławska 13.  
6.30 – Za + Antoniego Karnafał – od sąsiadów 
z ul. Wrocławskiej 13. 
17.00 – Za ++ rodziców, teściów, męża Witol-
da, szwagra Bronisława, siostrę i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
CZWARTEK 20.01 
6.30 – Za + Edwarda Leśniak – od sąsiadów z 
ul. Opolskiej 18. 
6.30 – Za + Teresę Nowak – od rodzin z Dą-
browy Górniczej i Chmielnika. 
17.00 – Za ++ Małgorzatę i Stanisława Śmieta-
na – we wspomnienie urodzin, rodziców z obu 
stron oraz ++ z pokrewieństwa Śmietana, 
Przybyła. 
17.00 – Za ++ Marię Łaciak, Jana Jonkisz, ++ 
z pokrewieństwa, sąsiadów i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
PIĄTEK – Wspomnienie św. Agnieszki 21.01 
6.30 – Za + Krystiana Jonderko – od Józefa i 
Mariana z Brennej.  
17.00 – Za + Stanisława Sowa. 
17.00 – Za ++ Jana i Elfrydę Kondziołka, syna 
Czesława, rodziców z obu stron, ich rodzeń-
stwo, Marię i Józefa Klepek, Gertrudę i Jerzego 
Płonka, Elżbietę i Franciszka Masorz, ++ 
dziadków, ++ z pokrewieństwa Kondziołka, 
Nogły, Masorz i dusze w czyśćcu cierpiące.  
SOBOTA 22.01 
8.00 – Za + Zytę Potyka, jej rodziców i rodzeń-
stwo, ++ z rodziny Szulik, Wala.  
8.00 – Za + Kazimierza Kopertowskiego, żonę 
Halinę, rodziców, teściów oraz ++ z pokre-
wieństwa.  
17.00 – Za ++ Benicjusza i Katarzynę Pojda, 
dziadków Pojda, Kroczek, ++ Annę i Antoniego 
Wzientek, Wiktora i Gertrudę Winkler, Broni-
sławę i Józefa Polok oraz ++ z pokrewieństwa.  
III NIEDZIELA ZWYKŁA 23.01 
7.30 – Za + Rafała Woźnica – w 46 rocznicę 
śmierci, żonę Gertrudę, ++ Lidię i Otona Pęka-
ła oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
9.30 – W INTENCJI PARAFIAN.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji so-
lenizantów z rodzin Orszulik, Szmid, Jarzom-
bek.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, MB Fatimskiej z 
podziękowaniem za 85 lat życia solenizantki, z 
prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Bo-

że dla całej rodziny.  
16.30 – Za ++ rodziców Mariannę i Józefa 
Wiącek, Annę i Wiktora Duda, braci Tadeusza i 
Stanisława, bratowe Irenę, Teresę i Zofię, sio-
strę Wandę, szwagra Antoniego oraz ++ z po-
krewieństwa z rodzin Duda, Wiącek, ++ Cze-
sławę i Czesława Kuszczak.  
19.30 – Za + Lidię Śmietana – w 5 rocznicę 
śmierci, męża Bolesława, ++ rodziców Marię i 
Alojzego Mazur, teściów Wincentego i Anasta-
zję Śmietana, dusze w czyśćcu cierpiące.  
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Fran-
ciszka Salezego 24.01 
6.30 – Za + tatę Leona Kurowskiego, ++ z ro-
dzin Kurowskich, Szymańskich, córkę Ewelinę, 
zięcia Mariusza, znajomych, sąsiadów, ++ księ-
ży.  
6.30 – Za + syna Marka, rodziców Michała i 
Helenę, teściów Wandę i Edwarda Juszczakie-
wicz, rodzeństwo Stanisławę, Marię, Jana, Mi-
chała, Kazimierza i Alfonsa, 4 szwagrów, brato-
wą Marię, ++ z rodziny Szczurek, Długosz, 
Juszczakiewicz, Dzierżak. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji 
Krystyny z okazji 70 rocznicy urodzin.  
WTOREK – ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. 
PAWŁA Ap. 25.01 
6.30 – Za ++ Jadwigę i Ludwika Gajda, zięcia 
Włodzimierza, Wierę i Nikitę Suszcz, córkę 
Ludmiłę, 2 zięciów, + Józefa Gąsior.  
17.00 – Za ++ Jana i Krystynę Pawełko.  
17.00 – Za ++ rodziców Tadeusza i Hildegardę 
Langer, Jana i Łucję Langer, Marię i Piotra 
Oczadły oraz + Józefa Kania.  
ŚRODA – Wspomnienie św. biskupów Tymo-
teusza i Tytusa 26.01 
6.30 – Za + Antoniego Karnafał – od Anety 
Wilk i Marii Andrejewicz z rodzinami.  
17.00 – Za ++ Mariannę i Rudolfa Sobik, syna 
Feliksa, córkę Gertrudę, synową Annę, zięciów 
Bolesława i Antoniego, dusze w czyśćcu cier-
piące.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji III Za-
konu Franciszkańskiego o powołania oraz 
opiekuna Ks. Marka.  
CZWARTEK 27.01 
6.30 – Za + Dorotę Hojka. 
6.30 – Za + Piotra Radwańskiego – w 12 rocz-
nicę śmierci, rodziców, rodzeństwo, niech do-
bry Bóg obdarzy ich łaską życia wiecznego. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
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niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha 
Św. w intencji Szymona z okazji urodzin oraz 
błogosławieństwo dla całej rodziny. 
PIĄTEK – Wspomnienie św. Tomasza z Akwi-
nu 28.01 
6.30 – Za + Bożenę Górniak oraz ++ z rodziny 
i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzien i 1 
rok po śmierci. 
17.00 – Za ++ rodziców Joannę i Józefa, brata 
Jana, bratową Jadwigę Lorek, + Eugenię Juru-
sik, ++ rodziców Annę, Michała i Józefa Rado-
chońskich ++ dziadków z obu stron.  
SOBOTA 29.01 
8.00 – Za ++ rodziców Annę i Wiktora Kołecz-
ko, Martę i Jana Gajda, dziadków z obu stron, 
++ braci, bratową oraz ++ szwagrów.  
17.00 – Za + Sabinę Sadło – w rocznicę śmier-
ci, męża Jana, Genowefę Niziołek – w kolejną 
rocznicę śmierci. 
17.00 – Za + Albinę Orszulik, męża Franciszka, 
Benedykta Wróblewskiego, 2 żony, syna Jana 
oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.  
IV NIEDZIELA ZWYKŁA 30.01 
7.30 – Za + Marię Janocha – w kolejną roczni-
cę śmierci, męża Bertholda oraz ++ z rodziny 
Janocha, Wierzgoń. 
9.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Te-
resy z okazji 70 rocznicy urodzin.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji 
małżonków Łucji i Zygmunta Sitko oraz błogo-
sławieństwo dla całej rodziny.  
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE. 
19.30 – Za + męża Józefa Winkler – w 4 rocz-
nicę śmierci, rodziców Różę i Józefa, brata Mi-
chała Winkler, teściów Jana i Martę Jędrzej-
czyk, szwagra Czesława Krzyżak.  
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Jana Bo-
sko 31.01 
6.30 – Za ++ Irenę Czpak i Marię Sorosiak – 
od mieszkańców ul. Opolskiej 10. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji KGW, 
emerytów i rencistów oraz sprzątających ko-
ściół w styczniu. 
WTOREK 1.02  
6.30 – Za ++ Mariannę i Jakuba Wróbel, 2 sy-
nów, ++ z rodzin Wróbel, Smolnik, Żółtaszek.  

17.00 – Za ++ rodziców Jadwigę i Kazimierza 
Remian, córkę Annę, syna Stanisława.  
ŚRODA – ŚWIĘTO OFIRAROWANIA PAŃ-
SKIEGO 2.02  
6.30 – Za ++ Helenę i Jakuba Kulig.  
9.00 – Za + Ewalda Szulik, żonę Hildegardę 
oraz ++ rodziny i pokrewieństwa, dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za ++ Stanisława, Marię, Ignacego i 
Jerzego Gajdzik, Helenę i Franciszka Skucik, 
Agnieszkę, Franciszka i Alfreda Błatoń, Eryka 
Polnika, Jadwigę Krzempek oraz ++ z pokre-
wieństwa Kocur, Gajdzik i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
CZWARTEK – I czwartek miesiąca 3.02  
6.30 – W intencji powołań.  
17.00 – Za + żonę Jadwigę Mańka, rodziców z 
obu stron, brata Stefana oraz ++ z pokrewień-
stwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
PIĄTEK – I piątek miesiąca  4.02  
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.  
17.00 – Za ++ Kunegundę Wierzgoń, męża 
Henryka, rodziców i rodzeństwo.  
SOBOTA – Wspomnienie św. Agaty – I sobota 
miesiąca 5.02  
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie 
Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca Je-
zusowego i zadośćuczynienie za grzechy wła-
sne, swoich bliskich, naszej Ojczyzny i całego 
Świata. 
17.00 – Za + męża Mariana Mrozik – w 1 rocz-
nicę śmierci. 
17.00 – Za + Józefa Polok, żonę Bronisławę, 
rodziców z obu stron oraz ++ z pokrewieństwa.  
V NIEDZIELA ZWYKŁA 6.02  
7.30 – Za + S. Joannę Wala – w 1 rocznicę 
śmierci.  
9.30 – Za ++ Józefinę Kania, męża Józefa, sy-
nów Jana i Andrzeja.  
11.00 – Za ++ Elżbietę, Agnieszkę, Bolesława i 
Jana Krupa, Gertrudę, Józefa i Wiktora Gon-
sior, Anastazję Mołdrzyk oraz ++ z pokrewień-
stwa.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Za + Monikę Holesz – w rocznicę 
śmierci, męża Ryszarda, syna Jana, jego syna 
Jarosława, rodziców z obu stron, Antoniego, 
Łucję i Aleksandra Trzonkowskiego, Leona i 
Annę Sitek, ++ z rodziny Pająk, dusze w czyść-
cu cierpiące.  
19.30 – Za ++ Józefa i Rozalię Drescher, ++ z 
rodziny Drescher, Jonderko.  
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  Zachęcamy do zapoznania się z pod-

sumowaniem roku duszpasterskiego 2021, 
które przygotował ksiądz proboszcz Stefan 
Wyleżałek. Zostało ono odczytane 31 grud-
nia na Mszy św. o godz. 17.00, podczas któ-
rej, jako parafia dziękowaliśmy Bogu, za 
błogosławieństwo i łaski udzielone nam w 
2021 roku. Życzymy miłej lektury i odważ-
nej refleksji. 
 
1. MIJAJĄCY ROK:  

 

Kończy się rok 2021. Mieliśmy nadzieję, że 
zapomnimy o epidemii, że będziemy ją wspo-
minać jako epizod z przeszłości. Tymczasem 
mija kolejny rok, a zamiast wspomnień coraz 
bardziej czujemy się sfrustrowani. Z jednej 
strony strachem, bądź lekkomyślnością w 
podchodzeniu do tematu oraz zachowywaniu 
obostrzeń sanitarnych. Z drugiej strony dys-
kusją naukową i paranaukową na temat 
szczepień przeciw Covid-19. Człowiek współ-
czesny i nowoczesny, racjonalny i globalny - 
gubi się w gąszczu teorii, często spiskowych, 
które do niego docierają. Zamiast pokoju w 
ludzkim sercu zamieszkał niepokój. 
Jedyną, pewną gwarancją naszego życia (nie 
tylko tu na ziemi), pomimo doświadczania 

jego kruchości tu i teraz - jest Chrystus. On 
mówi do nas: „ten, kto Mnie spożywa, będzie 
żył przeze Mnie.” (J 6,57). 
Kierujemy niejako nasze rozważania nad Eu-
charystią, która jest liturgicznym zgromadze-
niem wokół Jezusa ukrzyżowanego i zmar-
twychwstałego, na codzienność. Dla człowie-
ka wierzącego, to Eucharystia w mocy Ducha 
Świętego staje się doświadczeniem wiary i 
rzeczywistym spotkaniem z Osobą samego 
Chrystusa. To Ona jest doświadczeniem 
„Sacrum” – spotkania z świętością samego 

Boga. Z tego spotkania wypływa dla nas mi-
sja w codzienność. Jesteśmy przez Euchary-
stię „Posłani w pokoju Chrystusa”. To hasło 
trzeciego roku duszpasterskiego poświęcone-
go Eucharystii. 
 

2. JAKI BYŁ TEN ROK W DUSZPASTERSTWIE 

 

Statystyka duszpasterska za 2021 r. jest na-
stępująca: 

 

Parafia liczy:     

ok. 7250 osób, 

W parafii mieszka:     

ok. 2860 rodzin, 

Z kolędy skorzystało:    

ok. 730 rodzin, 

Sakramentu Chrztu św. udzielono:  

45 dzieciom (+ 9), 

Do I Komunii św. przystąpiło:   

83 dzieci (+ 13), 

W tym do Wczesnej Komunii przystąpiło:  

3 dzieci (+ 2), 

Bierzmowanych zostało:    

65 osób (+ 4), 

Komunii św. rozdzielono:   

ok. 64 850, 

Do chorych zaniesiono:    

555 Komunii Św., 

Sakramentu chorych udzielono:  

43 osobom, 

Sakrament małżeństwa zawarło:  

12 par (- 2), 

Do domu Ojca odeszły:    

94 osoby (+ 32), 

Podsumowanie duszpasterskie  
i gospodarcze za rok 2021 rok 
ks. Stefan Wyleżałek 
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W intencji parafian odprawiono:  

72 Msze św.,  

Msze św. za zmarłych (zalecanych):  

14 Mszy św., 

Z Kocioła wystąpiły aktem apostazji:   

3 osoby. 

 

3. POSTULATY DUSZPASTERSKIE: 

 

Przyszły rok ma nam uświadomić misję, któ-
ra wypływa z Eucharystii.  
W Mszale typicznym - wzorcowym - w języku 
łacińskim ostatnie słowa Mszy św. brzmią: 
Ite, Missa est” - co się tłumaczy: „ Idźcie, 
Msza św. jest dalej (nadal trwa). Mamy nieja-
ko zanieść Eucharystię w środowiska naszego 
życia – rodziny, domu, pracy, wypoczynku 
itd. Każdy uczestnik Mszy św. jest posłany, 
aby zanieść miłość ukrzyżowanego i zmar-
twychwstałego w mocy Ducha Świętego in-
nym – drugiemu człowiekowi – a najbliż-
szym w pierwszym rzędzie. W ten sposób 
owoce Eucharystii mają być rozlane na o wie-
le szerszy krąg ludzi. Chrystus – Kościół po-
syła nas wyposażając i obdarowując swoim 
pokojem, pokojem, którego świat dać nam 
nie może: „Pokój zostawiam wam, pokój mój 
daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam da-
ję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się 
lęka” (J 14,27). Posłani w pokoju, nieśmy w 
naszym życiu Chrystusa i wszystko co nam 
ofiarował, innym. Działanie łaski Chrystusa, 
działanie Ducha Świętego, który uzdalnia nas 
do wielkich czynów, zadań i misji najłatwiej 
rozpoznać po owocach. Jednym z najważ-
niejszych jest pokój serca. Posłani w pokoju 
Chrystusa nieśmy pokój, nie spokój, ale po-
kój i inne dary. 
 

4. PODSUMOWANIE GOSPODARCZE 

 

Trwająca epidemia skoncentrowała nasze 
działania na dokończeniu formalności kon-
serwatorsko-budowlanych przed remontem 
kościoła. Dokończenie uzgodnień w trybie 
zmieniających się obostrzeń i pracy zdalnej, 
to wyczyn graniczący z cudem. Ostatecznie 
do remontu dachu, elewacji i wymiany drzwi, 

doszła wymiana okna nad wejściem kościoła, 
gdyż to obecne nie spełnia wymogów histo-
rycznych (ma współczesne szprosowanie). 

Szalejąca inflacja zmusiła nas do zaciśnięcia 
pasa, aby oszczędności, które mamy starczyły 
chociaż na zakup dachówki i remont dachu 
kościoła w nadchodzącym roku. 

Udało się dokończyć renowację ostatnich 
kielichów mszalnych, puszek, paten płytkich 
i głębokich oraz usuwać bieżące awarie i 
uszkodzenia. W sumie renowacja (złocenie i 
srebrzenie) naczyń liturgicznych kosztowała 
20765 zł. Dzieci komunijne ofiarowały na ten 
cel w tym roku 3500 zł. W sumie odnowiono 
12 kielichów, 2 kielichy tzw. „puszki” do roz-
dzielania Komunii św., monstrancję, custo-
dię oraz 12 paten płytkich i 3 głębokie. 

Z renowacji naczyń pozostało 1135 zł. Z ofiar 
na oświetlenie obrazów zostało 1010 zł. Dar-
czyńcy ofiarowali także 2000 zł. Na złocenie 
drzwi Tabernakulum mamy więc sumę 
4145 zł. 

W tym miejscu pragnę skierować słowa 
ogromnej wdzięczności zmarłemu w tym ro-
ku Panu Tadeuszowi Pytraczykowi, który 
przez wiele lat pomagał mi w sprawach kon-
serwacji, napraw i odnowienia naczyń litur-
gicznych, złoceń oraz konserwacji zabytków, 
a także obrazu św. Józefa z Dzieciątkiem. 
„Wieczny odpoczynek racz jemu (i jego żo-
nie, która zmarła w grudniu) dać Panie…”. 

 

5. SPRAWY GOSPODARCZE: 

 

Parafia ma także wymiar materialny – utrzy-
muje się dzięki ofiarności parafian. 

Saldo roku 2020 wynosiło 

364526 zł. 

W ciągu minionego roku z niedzielnych ko-
lekt zebrano: 

Na parafię: 

35 kolekt - 136531 zł. 

(w tym na cele remontowe): 

12 kolekt - 50020 zł. 

Ofiary w kopertach i przelewem: 

46368 zł. 

Kolekta barbórkowa: 
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1 kolekta - 2365 zł. 

Pozostałe ofiary na parafię: 

91024 zł. 

Ofiary kolędowe: 

27090 zł. 

Opłaty cmentarne:  

44815 zł. 

Razem dochody parafii w roku 2021: 

348193 zł. 

Kolekty i zbiórki na pozostałe cele: 

Na Archidiecezję: 

6 kolekt - 14843 zł. 

Na WŚSD: 

4 kolekty - 11985 zł. 

Na WT UŚ: 

5 kolekt - 15545 zł. 

„Jałmużna Postna”: 

1 kolekta - 2813 zł. 

Kolekta na zakony kontemplacyjne: 

1 kolekta - 1054 zł. 

Kolekty na Misje: 

3 kolekty - 8855 zł. 

Kolekta na Caritas: 

1 kolekta - 1697 zł. 

Kolekta na Stolicę Apostolską: 

1 kolekta - 989 zł. 

Kolekta na renowację Krypty Katedry : 

3 kolekty - 12344 zł. 

Kolekta na Fundusz Obrony Życia: 

1 kolekta - 1379 zł. 

Fundusz Stypendialny im Ks. E. Szramka: 

1 kolekta- 944 zł. 

Zbiórka na pomoc Kościołowi w Potrzebie: 

1 zbiórka - 1991 zł. 

Zbiórka na pomoc Kościołowi na wschodzie: 

1 zbiórka - 1772 zł. 

Zbiórka na pomoc migrantom:  

1 zbiórka - 1576 zł. 

Zbiórka na ofiary powodzi i nawałnic:  

1 zbiórka - 4779 zł. 

Zbiórka na Afganistan: 

1 zbiórka - 3099 zł. 

Ofiary na Boży Grób w Jerozolimie: 

1 zbiórka - 1569 zł. 

Zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia: 

1 zbiórka - 3073 zł. 

Ofiary z tytułu binacji i trynacji: 

12 ofiar - 4019 zł. 

Razem przekazano: 

94326 zł. 

Koszty utrzymania parafii wyniosły:  

Remonty i inwestycje: 

6912 zł. 

Utrzymanie parafii: 

201788 zł. 

(w tym utrzymanie cmentarza – śmieci): 

25534 zł. 

Razem wydatki wynoszą:  

208700 zł. 

Saldo roku 2021 wynosi: 

139493 zł. 

W kasie parafialnej jest: 

504019 zł. 

 

„Bóg Zapłać” wszystkim za tak wielką ofiar-
ność! Szczególne „Bóg Zapłać” cichym bezi-
miennym i imiennym donatorom obecnego 
trudnego czasu oraz planowanych prac re-
montowo-konserwatorskich. 

 

6. JAKIE MAMY PLANY GOSPODARCZE NA ROK 
2022. 

 

Na wszelkie plany gospodarcze w nadchodzą-
cym roku musimy patrzeć z roztropnością. 
Dotyczy ona priorytetów w realizacji planów 
gospodarczych. Do nich należy: 

Zakup materiałów na pokrycie dachu kościo-
ła oraz przygotowanie miejsca na zmagazy-
nowanie dachówki i innych materiałów, a 
także sam remont dachu. Planujemy też wy-
mianę drzwi w kościele. W kasie parafialnej 
mamy 500000zł. Według inwentaryzacji bu-
dowlanej powierzchnia dachu kościoła wyno-
si 503 m2. Dlatego jak najszybciej chcemy za-
kupić dachówkę na dach kościoła. Na dzień 
dzisiejszy koszt zakupu dachówki wynosi ok 
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80000 zł. Nie wiem jednak jaka będzie cena 
po nowym roku. Oczywiście sama dachówka 
nie wystarczy. Musimy być przygotowani ma 
niespodzianki więźby dachowej, która – i te-
go nikt chyba nie wie - ile ma dekad i w ja-
kim jest stanie oraz na zakup pozostałych 
materiałów potrzebnych przy wymianie po-
krycia. Do tego dochodzi jeszcze robocizna. 
Mamy też stolarza, który wykona dla nas no-
we drzwi do kościoła, zgodnie z zaleceniami 
konserwatorskimi. 

Renowacja drzwi tabernakulum, które są po-
złocone techniką sztukatorską, a powinny 
być pozłocone galwanicznie - to także temat 
na przyszły rok. Znając waszą hojność, my-
ślę, że znajdą się donatorzy na ten cel. 

Dom Parafialny ze swoimi „bolączkami” mu-
si zaczekać, ponieważ nie ma sensu otwierać 
kilku frontów robót jednocześnie.  

Realizacja wytycznych ponownej kontroli 
przeciwpożarowej jaką przeprowadziła w na-
szym kościele Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. Mimo 
licznych ubiegłorocznych próśb i ponagleń 
Rzeczoznawca do spraw Pożarowych, które-
mu zleciliśmy opracowanie nie odbiera na-
wet telefonów. W związku z tym trzeba bę-
dzie szukać nowego eksperta od spraw poża-
rowych, bo temat utknął na dobre. 

Powiększenie cmentarza. Mamy wstępny 
projekt cmentarza wraz z dokumentacją geo-
logiczno-inżynierską oraz zgodą Państwowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Jest już 
nowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go miasta. Warto jeszcze poczekać na zmianę 
ustawy z 25 sierpnia 1959 roku o budowie 
cmentarzy, która określa najmniejszą odle-
głość budynków mieszkalnych od miejsca po-
chówku na 50 metrów. Zmiana tej ustawy 
jest obecnie przedmiotem prac Sejmu. Mam 
nadzieję, że nowy dokument prawny zostanie 
szybko uchwalony, co nam zaoszczędzi mnó-
stwa kłopotów. Biuro Projektowe rozpoczyna 
projekt szczegółowy cmentarza, potem czeka 
nas zatwierdzenie w PSSE oraz u Konserwa-
tora Zabytków (otoczenie konserwatorskie 
oraz zgoda konserwatora na budowę ogro-
dzenia) i możemy złożyć dokumenty do UM 
o pozwolenie na rozpoczęcie budowy. 

Koszty śmieci na cmentarzu. Pod koniec tego 
roku koszty wywozu śmieci z cmentarza po-
szybowały niebotycznie w górę. O ile za 
pierwsze trzy kwartały wyniosły one 9 615 zł., 
to za czwarty kwartał zapłaciliśmy 15 851 zł. 
Cena wywozu jednego kontenera 7m3 na po-
czątku roku wynosiła 370 zł, a od październi-
ka wynosi 1 400 zł. Zakładając w przyszłym 
roku taką samą ilość kontenerów na śmieci 
oraz obecny koszt ich wywozu to zapłacimy 
około 48 000 zł. Tymczasem tegoroczny do-
chód z opłat cmentarnych wynosi 44 815 zł. 
Dlatego proponuje podniesienie opłaty za 
groby z 30 do 50 zł. za rok. Jest to duża pod-
wyżka, bo aż o 60%, ale koszty wywozu jed-
nego kontenera wzrosły (prawie trzykrotnie) 
o 278%. 

Zamówiony został nowy pomnik dla kapła-
nów pochowanych na cmentarzu, w którym 
także spoczywa zmarły Ks. Proboszcz Wa-
cław Basiak. Pomnik został zamówiony z za-
chowaniem obecnych płyt nagrobnych. Od-
nowić i wyremontować trzeba także pomnik 
Ks. Proboszcza Augusta Machalicy. Szacun-
kowy koszt będzie oscylował w granicach 
40000 zł. Pomnik ma być gotowy do maja. 

 

7. SŁOWA WDZIĘCZNOŚCI: 

 

Słowa wielkiej wdzięczności kieruję w stronę 
duszpasterzy – Ks. Piotra (który był z nami 
do końca sierpnia) Ks. Mateusza i Ks. Marka 
za sprawowanie sakramentów oraz za całą 
posługę duszpasterską, formacyjną, kateche-
tyczną i charytatywną. 

Dziękuję także: 

 Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św. 
za pomoc przy rozdzielaniu Komunii św. i 
zanoszeniu jej do chorych, szczególnie w 
tych ciężkich epidemicznych czasach. 

 Pani Alicji za dyspozycyjność oraz podej-
mowanie bardzo wielu inicjatyw: za wielo-
letnie redagowanie SPES’a, za prowadze-
nie strony internetowej naszej parafii, pro-
wadzenie transmisji internetowych, przy-
gotowanie scenek do niedzielnych Mszy 
św. dla dzieci oraz na Roratach i odgrywa-
nie ich wraz z Ks. Mateuszem i młodzieżą, 
za przygotowanie tegorocznej bożonaro-
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dzeniowej szopki i wszelkie dobro wnoszo-
ne do parafii. 

 Panom kościelnym i wszystkim, którzy im 
pomagają za całoroczną posługę. 

 Organistkom za upiększanie liturgii gra-
niem na organach i śpiewem. 

 Ministrantom oraz Grupie Dorosłych Lek-
torów Słowa Bożego, 

 Pani Teresie dekorującej naszą świątynię, 

 Parafialnej Radzie Duszpasterskiej, 

 Pani Małgorzacie zajmującej się gablota-
mi, 

 Wszystkim grupom parafialnym – dziecię-
cym, młodzieżowym i dorosłych. Mamy 
nadzieję, że nasz Chór Parafialny – LIRA –
zasilony nowymi siłami - do czego zachę-
cam gorąco parafian - zdoła się reaktywo-
wać. Miejmy nadzieję, że epidemia ustanie 
i wszystkie grupy wrócą do życia i spokoj-
nej działalności formacyjnej, modlitewnej, 
ewangelizacyjnej i charytatywnej. 

 Pocztom sztandarowym, 

 Strażakom z OSP Jastrzębie Górne, 

 Orkiestrze, 

 Pani Krystynie pracującej w Kancelarii, 

 Kolporterom i wszystkim rozprowadzają-
cym Gościa Niedzielnego. 

 Wszystkim posługującym na probostwie. 

 Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, 

 Zarządowi Rady Osiedla „Jastrzębie Górne 
i Dolne”, 

 Prezesowi oraz członkom Koła Emerytów i 
Rencistów nr 7, 

 Zarządowi i woluntariuszom Hospicjum 
Domowego działającego przy naszej para-
fii, 

 Jastrzębskiemu Klubowi Trzeźwości 
„Karlik”, 

 Kwiaciarni „Muscari”, 

 Wszystkim sprzątającym nasz kościół w 
mijającym roku. 

 Wielkie podziękowanie kieruję w stronę 
grupy mężczyzn emerytów („Kompanii 
Braci”) za wszelkie wykonane prace oraz 
ogromną dyspozycyjność. Gorące podzię-
kowanie składam panu Karolowi, Wiesła-
wowi wraz z pracownikami, także panu 
Ryszardowi, panu Adamowi za wszelkie 
prace i pomoc.  

 Serdeczne podziękowanie kieruję w stronę 
Pana Arkadiusza i jego Biura Projektowe-
go.  

 Gorąco dziękuję państwu Krystianowi i 
Urszuli za wszelką pomoc, ofiarność i dys-
pozycyjność, państwu Ryszardowi i Kry-
stynie za sprezentowanie choinki, pani 
Krysi i Jadwidze oraz panu Piotrowi za 
ufundowanie kolejnych ozdób choinko-
wych i ich zawieszenie, wszystkim innym 
osobom, które okazują nam codziennie 
wielką życzliwość, pomoc, pamięć i dobro - 
„Bóg Zapłać!” 

 

BÓG ZAPŁAĆ! za wszelkie dobro Boże i ludz-
kie, którego doświadczamy w naszej wspól-
nocie parafialnej. 

 

8. ZAKOŃCZENIE: 

 

Kończy się kolejny rok. 
Rok trudnych, a czasa-
mi bardzo smutnych 
doświadczeń covido-
wych. Nie wiemy jaka 
czeka nas przyszłość, 
jakie doświadczenia, 
jakie wezwania. Cokol-
wiek nas spotka, niech 
będzie przeżyte i zreali-
zowanie w duchu głę-
bokiego zaufaniu Świę-
tej Bożej Opatrzności. Kto Bogu i Jego miło-
ści zaufał, ten nigdy się nie zawiedzie, ani nie 
rozczaruje. To przesłanie nieśmy też innym, 
szczególnie naszym bliskim. ●  
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Rozwiązanie prześlij na adres krecikpolarny@gmail.com  
Nagrody za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Łucja 
Kołeczko i Szymon Drescher. Gratulujemy! Można je odebrać 16 stycznia na Mszy św. o go-
dzinie 11.00.  
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Droga Krzyżowa 
 

Ukrzyżuj, Ukrzyżuj tak wołał tłum przed sądem Piłata 
Tak bardzo nienawidzili Króla tego Świata 

 
Nie chcieli patrzeć na Tego, co ludzkie grzechy gładził 

I niewidomego ze ślepoty i ciemności wyprowadził 
 

Nie znali Tego co chodzeniem obdarzył chromego 
I mową czystą obdarzył niemego 

 
Obcy im był Ten co dał roślinom korzenie 

I cudzołóstwo przebaczył Marii Magdalenie 
 

Nic nie znaczył dla nich Pan co Świat ten stworzył 
I każdemu człowiekowi Drogę do Nieba otworzył 

 
Krzyż ciężki na Święte Plecy Panu nałożyli 

A przy tym strasznie Króla Niebiosów i Ziemi tej lżyli 
 

W czasie drogi na Golgotę ostrymi biczami smagali  
Odpocząć Panu nawet na chwilę nie dali 

 
Gdy Go Matka na Drodze Krzyżowej Spotkała 

Głośno płacząc do Serca Swego przytulała 
 

Jednak były osoby co Panu Jezusowi Mu pomagały,  
Bo Mistrza Swego nad wszystko Ukochały 

 
Chociaż trzy razy Pan Jezus pod Krzyża ciężarem upadał 
To dla Zbawienia ludzkiego po trzykroć z ziemi wstawał 

 
Gdy Pana Jezusa na Golgocie Ukrzyżowali 

Dwóch łotrów razem z Nim na krzyżach powieszali 
 

Zły Gestas o uratowanie własnego życia Chrysta Pana prosił 
Dobry Dyzma natomiast o przebaczenie dla siebie modły wznosił 

 
Gdy wszyscy patrzyli jak Pan Życia kona 
Rozdarła się na dwoje Niebiosów zasłona 

 
Wtem Mesjasz na Krzyża Drzewie Życie Swe zakończył 

I Na wieki ze Swoim Ojcem w Niebie się połączył 
  

Po zdjęciu z Krzyża w Grobie Ciało Pana złożyli 
Józef z Nikodemem nabożnie Je uczcili 

 
Po trzech dniach okazało się że Grób Pański jest pusty 

Że nie ma tam nikogo tylko pogrzebowe chusty 
 

Pan jak pismo głosi z Grobu Żywy wstał 
I w ten sposób Tobie człowiecze życie wieczne dał 

 
Jezu Chryste Królu Wiecznej Chwały dziś prosimy Ciebie 
Abyś pozwolił nam kiedyś radować się z Tobą w Niebie 

 

    Marcin Janicki 

 



 

 

 


