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 Przeczytałam przed chwilą, że 
przed swoją męczeńską śmiercią, św. Kata-
rzyna dyskutowała z 50 filozofami naraz. 
Podobno wygrała debatę i nawet niektórzy z 
nich zostali chrześcijanami. Dlatego cesarz, 
tak bardzo się zdenerwował i wymyślił tyle 
tortur. Wyobraziłam sobie rozmowę, jaką 
Katarzyna przeprowadziłaby ze współcze-
snym „filozofem”. Wydaje mi się, że mogła-
by wyglądać mniej więcej tak: 
F.: A czemu muszę wyznawać grzechy przed 
księdzem, ja wolę tylko przed Bogiem? 
K.: No Jezus przecież powiedział.... 
F.: Dlaczego w piątek pościmy, to jest bez 
sensu. Jezus nie powiedział, że mamy w 
piątek pościć. 
K.: No, ale powiedział, że gdy zabiorą Pana 
Młodego to... 

F.: Ale czemu mówimy, że Maryja jest dzie-
wicą, skoro urodziła Jezusa? 
K.: No tak, ale przecież... 
F.: A księża to złodzieje, za nasze pieniądze 
rozbijają  się wypasionymi brykami 
K.:  Ale posłuchaj... 
F.: I dzieci mają i się nimi nie zajmują... 
K.: Co do tego postu to zobacz... 
F.: No i widzisz, nie masz żadnych odpowie-
dzi, dajesz się omamić tej czarnej mafii... 
I po debacie. Cóż za błyskotliwa wy-
miana argumen- tów, jakie ripo-
sty, przemyśle- nia, jaki styl...  
Nie mamy dziś czasu, żeby słu-
chać. Zresztą po co? Czy ktoś 
może mieć mą- drzejsze reflek-
sje niż my? Czy ktoś zna od-
powiedź na na- sze słuszne 
wątpliwości? Ależ skąd... 

 Wówczas Jezus odpowiedział 

saduceuszom, którzy twierdzą, że nie 

ma zmartwychwstania: Dzieci tego 

świata żenią się i za mąż wychodzą. 

Lecz ci, którzy uznani zostaną za 

godnych udziału w świecie przy-

szłym i w powstaniu z martwych, ani 

się żenić nie będą, ani za mąż wycho-

dzić. Łk 20,28 – 38 

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

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

XXXII NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 6 listopada 2016 r.  

 Przypatrzcie się ptakom w po-

wietrzu: nie sieją ani żną i nie zbie-

rają do spichlerzy, a Ojciec wasz, 

niebieski je żywi. Czyż wy nie jeste-

ście ważniejsi niż one. Mt 6, 24 – 34 
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UROCZYSTOŚĆ  
ODPUSTOWA KU CZCI 

ŚW.  KATARZYNY 
 13 listopada 2016 r.  
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 Korona, która jest cierniem. Korona, któ-
ra zadaje ból, rani. Czy można tak oddawać 
cześć i pracować dla Jezusa, że zupełnie nie 
sprawia Mu to radości, ale wprost przeciwnie 
dodaje Mu cierpienia…? 
Chyba tak. 
Ile razy tak jest, że słyszę w sercu wezwanie, by 
się kimś zainteresować, zapytać, porozmawiać, 
ale wolę jednak pisać w tym czasie komentarz o 
tym, by troszczyć się o innych… 
Ile razy jest tak, że koniecznie chcę zrobić sama 
jak najwięcej, niby po to, by inni nie musieli, 
ale Ci inni właśnie chcieliby pomóc, zrobić coś 
wspólnie, budować wspólnotę, a ja to niszczę 

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

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

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

 Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty na-

wet Boga się nie boisz, chociaż tę samą 

karę ponosisz? My przecież - sprawiedli-

wie, odbieramy bowiem słuszną karę za 

nasze uczynki, ale On nic złego nie 

uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na 

mnie, gdy przyjdziesz do swego króle-

stwa. Łk 23,35b – 43 

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

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

 Czuwajcie więc, bo nie wie-

cie, w którym dniu Pan wasz 

przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby 

gospodarz wiedział, o której porze 

nocy złodziej ma przyjść, na pew-

no by czuwał i nie pozwoliłby wła-

mać się do swego domu. Dlatego i 

wy bądźcie gotowi...  Mt 24,37-44  

I NIEDZIELA  

ADWENTU  
27 listopada 2016 r.  

UROCZYSTOŚĆ  
CHRYSTUSA KRÓLA 

WSZECHŚWIATA  
20 listopada 2016 r.  
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Październik w naszej parafii 
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CHRZTY: 
Oskar Józef Marek 
Paweł Marek 
Cyprian Matejek  
 
ŚLUBY: 
Monika Gajda – Dariusz Niesłańczyk  
Marta Jackowiak – Piotr Papis  

 
POGRZEBY: 
Henryk Figołuszka – 62 lata  
Teresa Mrowiec – 61 lat 
Maciej Perz – 41 lat  
Roman Staszek – 75 lat  
 
 

Co czeka nas w listopadzie 

ROCZKI: 
Wojciech Krzysztof Marek 
Szymon Łukasz Talik 
Wojciech Andrzej Wagner 
18 URODZINY: 
Aleksandra Czapla 
Krystian Dudzik 
Mateusz Gajak 
Patrycja Niedziołko 
Weronika Urbańska 
Gracjan Wudniak 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
5 rocznica 
Michalina i Leszek Podeszwa 
20 rocznica  
Alina i Mariusz Kubas 
25 rocznica 
Joanna i Stanisław Krzystała 

30 rocznica  
Dorota i Zenon Zaniewicz 
35 rocznica  
Bożena i Krzysztof Śmieja 
40 rocznica  
Teresa i Jerzy Antczak 
Józefa i Wojciech Miskowiec 
45 rocznica  
Grażyna i Jan Kaczmarek 
Mieczysława i Antoni Kołodziejczyk 
Elżbieta i Antoni Kotrych 
Zofia i Jerzy Ostrowscy 
Krystyna i Zbigniew Szyblak 
Janina i Piotr Wrzoł 
50 rocznica 
Krystyna i Michał Jasińscy 
55 rocznica 
Marianna i Antoni Tabaka 

 Godzina Mszy św. Mężczyzn Kobiet Razem: 

w sobotę 18.oo 52 89 141 

7.3o 136 133 269 

9.3o 135 189 324 

11.oo 195 264 459 

12.15 119 162 281 

16.3o 93 69 162 

19.3o 89 73 162 

OGÓŁEM: 819 979 1798 

16 października liczono wiernych uczestniczących w Mszach świętych. Poniżej przed-
stawiamy szczegółowe wyniki z naszej parafii. Komunię Świętą tego dnia przyjęło 766 
osób, w tym 304 mężczyzn i 462 kobiety. 



 SPES LISTOPAD 2016 r.  

 

 6.11- XXXII Niedziela Zwykła. Kolekta 
na renowację katowickiej Katedry 
 7.11- poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy mieszkańców ul. Opol-
skiej 8 po Mszy św. wieczornej.  
 8.11- wtorek. Poradnia Życia Rodzinne-
go czynna o godz. 16.00 w Domu Para-
fialnym.  
 9.11- środa. Święto rocznicy poświęcenia 
Bazyliki Laterańskiej. Biblioteka parafial-
na czynna od godz. 17.00 w Domu Para-
fialnym. 
 10.11- czwartek. Wspomnienie św. Leo-
na Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.  
 11.11- piątek. Wspomnienie św. Marcina 
z Tours, biskupa. Święto Niepodległości. 
Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 
9.00. Msza św. w intencji czcicieli MB 
Fatimskiej o godz. 6.30. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy mieszkańców ul. 
Opolskiej 8 po Mszy św. wieczornej. 
 13.11- niedziela. UROCZYSTOŚĆ OD-
PUSTOWA KU CZCI ŚW. KATARZYNY, 
DZIEWICY I MĘCZENNICY, PATRONKI 
PARAFII. Dzień Muzyki Liturgicznej. 
Zbiórka przed kościołem na Fundację Pa-
pieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie. 
 14.11- poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy mieszkańców ul. Opol-
skiej 10 po Mszy św. wieczornej. 
 17.11- czwartek. Wspomnienie św. Elż-
biety Węgierskiej, zak.  
 18.11- piątek. Wspomnienie bł. Karoliny 
Kózkówny, dziewicy i męczennicy. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy miesz-
kańców ul. Opolskiej 10 po Mszy św. wie-
czornej. 
 19.11- sobota. Nauka dla rodziców i ro-
dziców chrzestnych o godz. 15.30 w Do-
mu Parafialnym.  
 20.11- niedziela. Uroczystość Chrystusa, 
Króla Wszechświata. Chrzty o godz. 
12.15. Kolekta na potrzeby archidiecezji. 
 21.11- poniedziałek. Wspomnienie ofia-
rowania NMP. Msza w intencji Mini-
strantów o godz. 17.00.Do sprzątania ko-

ścioła zapraszamy mieszkańców ul. Opol-
skiej 12 po Mszy św. wieczornej. 
 22.11- wtorek. Wspomnienie św. Cecylii, 
dziewicy i męczennicy. Msza w intencji 
chóru „Lira” o godz. 17.00 
 23.11- środa. Biblioteka parafialna czyn-
na od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
 25.11- piątek. Uroczystość św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy,  
patronki parafii. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy mieszkańców ul. Opolskiej 
12 po Mszy św. wieczornej. 
 27.11- I Niedziela Adwentu. Niedziela 
Trzeźwości. Roczki o godz. 12.15. Jubile-
usze małżeńskie o godz. 16.30. Kolekta 
na cele remontowe parafii. 
 28.11- poniedziałek. Msza św. w intencji 
KGW, rencistów, emerytów i wszystkich 
sprzątających kościół w miesiącu listopa-
dzie o godz. 17.00. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy mieszkańców ul. Opolskiej 
14 po Mszy św. wieczornej. 
 29.11 – wtorek. Msza św. w 30 dzień i I 
rocznicę śmierci o godz. 17.00. Katecheza 
dla dorosłych po Mszy św. wieczornej w 
Domu Parafialnym. 
 30.11 – środa. Święto św. Andrzeja, apo-
stoła. Msza św. z okazji kolejnej rocznicy 
urodzin Ks. Andrzeja Kotuli o godz. 
17.oo. 
 1.12- I czwartek miesiąca. Msza św. w 
intencji powołań o godz. 6.30. Do sprzą-
tania kościoła zapraszamy mieszkańców 
ul. Opolskiej 14. 
 2.12- I piątek miesiąca. Msza św. w in-
tencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Msza 
św. szkolna o godz. 17.oo. Msza św. mło-
dzieżowa o godz. 18.00.  
 3.12- I sobota miesiąca. Wspomnienie 
św. Franciszka Ksawerego. Nabożeństwo 
wynagradzające NMP o godz. 7.00. 
 4.12 – II Niedziela Adwentu. Msza św. w 
intencji Górników o godz. 11.00. Zbiórka 
na pomoc Kościołowi na Wschodzie. 
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Piątek 18 listopada 2016 r. 
1. ul. Opolska 24 
2. ul. Opolska 22 
Sobota 19 listopada 2016 r. 
1. ul. Opolska 20 
2. ul. Opolska 18 
Niedziela 20 listopada 2016 r. 
1. ul. Opolska 16 
2. ul. Opolska 14 
Piątek 25 listopada 2016 r. 
1. ul. Opolska 12 
2. ul. Opolska 10 
Sobota 26 listopada 2016 r. 
1. ul. Opolska 8 
2. ul. Opolska 6 
Niedziela 27 listopada 2016 r. 
1. ul. Opolska 4 
2. ul. Opolska 2 
Czwartek 1 grudnia 2016 r. 
1. ul. Wrocławska 43 
2. ul. Wrocławska 41 
Piątek 2 grudnia 2016 r. 
1. ul. Wrocławska 39 
2. ul. Wrocławska 37 
Sobota 3 grudnia 2016 r. 
1. ul. Wrocławska 35 
2. ul. Wrocławska 33 
Niedziela 4 grudnia 2016 r. 
1. ul. Wrocławska 31 
2. ul. Wrocławska 29 
Czwartek 8 grudnia 2016 r. 
1. ul. Wrocławska 27 
2. ul. Wrocławska 25 
Piątek 9 grudnia 2016 r. 
1. ul. Wrocławska 23 
2. ul. Wrocławska 21  
Sobota 10 grudnia 2016 r. 
1. ul. Wrocławska 19  
2. ul. Wrocławska 17  
Niedziela 11 grudnia 2016 r. 
1. ul. Wrocławska 15  
2. ul. Wrocławska 13  
Czwartek 15 grudnia 2016 r. 
1. ul. Wrocławska 11 
ul. Wrocławska 9 

Piątek 16 grudnia 2016 r. 
1. ul. Wrocławska 7  
2. ul. Wrocławska 5 
Sobota 17 grudnia 2016 r. 
1. ul. Wrocławska 3  
2. ul. Wrocławska 1  
Niedziela 18 grudnia 2016 r. 
1. ul. Poznańska 11  
2. ul. Poznańska 9 
Wtorek 27 grudnia 2016 r. 
1. ul. Poznańska 7  
2. ul. Poznańska 5  
Środa 28 grudnia 2016 r. 
1. ul. Poznańska 3  
2. ul. Poznańska 1  
Czwartek 29 grudnia 2016. 
1. ul. Poznańska 24, 22, 20, 18  
2. ul. Poznańska 16, 14, 12, 10  
Piątek 30 grudnia 2016 r. 
1. ul. Poznańska 8, 6, 4, 2  
2. ul. Poznańska 31, 29, 27, 25  
Poniedziałek 2 stycznia 2017 r. 
1. ul. Poznańska 23, 21, 19, 17  
2. ul. Poznańska 15, 13, 28, 26 
Wtorek 3 stycznia 2017 r. 
1. ul. Poznańska 96-30 
2. ul. Kondziołowiec 51a-8 
Środa 4 stycznia 2017 r. 
1. ul. Podmiejska 21-12 i ul. Lwowska 5-1 
2. ul. Gałczyńskiego (nieparzyste) 37-1 
Czwartek 5 stycznia 2017 r. 
1. ul. Gałczyńskiego (nieparzyste) 67-39 
2. ul. Gałczyńskiego (parzyste) 68-2 
Piątek 6 stycznia 2017 r. 
1. ul. Reymonta 69-55 i ul. Okopowa 11n-1 
2. ul. Okopowa 52-2 (parzyste) 
Sobota 7 stycznia 2017 r. 
1. ul. Długa 17d-2 
2. ul. Staffa 38-20, ul. Leśmiana 31-2 i ul. 
Staffa 14-1 
Niedziela 8 stycznia 2017 r. 
1. ul. Pochwacie 42-10 i ul. Polna od końca 
2. ul. ul. Asnyka od końca, ul. Kasprowicza 
od końca, ul. Lechonia od końca, ul. Wie-
rzyńskiego od koń. i Św. Katarzyny od koń. 

Odwiedziny duszpasterskie 
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„Szczęście nie tkwi nigdy w tym co się ma, czy w 

tym czym się jest, ale w tym co się robi, aby coś 

osiągnąć” 

Dlatego właśnie Księdzu Andrzejowi Kotuli życzymy 

tego, by nieustannie odnajdywał w sobie miłość – 

siłę, która pozwoli podjąć walkę o szczęście swoje 

i najbliższych. Duszpasterze, Parafianie i Redakcja 

 

„Modlitwa winna ogarniać wszystko, co składa się na 

nasze życie.” 

Paniom Krystynie Wali, Helenie Sowie, Mariannie 

Czarnik oraz ks. Andrzejowi Kotuli życzymy, by po-

trafili w modlitwie powierzać swoją codzienność 

Bogu, ufając Mu bezgranicz-

nie. Seniorzy.  

 

„Niech twoja mądrość będzie 

mądrością białych włosów, ale niech serce twoje 

będzie sercem niewinnego dziecka” 

Andrzejowi Klusek z okazji 60 urodzin życzymy, aby 

te słowa stawały się prawdą w Jego życiu i by cie-

szył się pokojem i radością. Żona z Synem. 

 

„Jeśli chcesz mieć udział w Królestwie Chrystusa, 

musisz żyć biorąc z Niego przykład.” 

Pani Marii Kurowskiej oraz ks. Andrzejowi Kotuli 

życzymy, by Chrystus był dla Nich wzorem życia i 

drogowskazem na drodze świętości. Chór „Lira”.„ 

 

„Życie ubogaca się każdym  gestem miłości.” 

Pani Janinie Karnafał oraz ks. Andrzejowi Kotuli ży-

czymy, aby nieustannie wzrastali w miłości, czyniąc 

swoje życie darem dla innych. Żeński Legion Maryi. 

„Religia jest jak lampa płonąca w ciemnym pokoju 

naszych doświadczeń” 

Auksyliatorom Urszuli Obracaj, Urszuli Piksie, Joan-

nie Grygierek, Katarzynie Juszczakiewicz, Urszuli 

Mazur, Jolancie Skonieczny, Łukaszowi Skonieczny 

oraz Janowi Gąsiorowi życzymy, aby Chrystus –

Światłość świata, rozświetlał Ich drogę życia i doda-

wał siły w trudnych doświadczeniach codzienności. 

Męski Legion Maryi. 

    

„O wiele łatwiej jest być bohaterem niż człowie-

kiem uczciwym” 

Klerykowi Dorianowi Figołuszce życzymy, aby w 

swojej codzienności bohatersko 

walczył o miłość w najdrobniej-

szych czynach. Duszpasterze i 

Redakcja 

 

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

Niego znaczy być dla innych.” 

Kochanej córce Ali z okazji I rocznicy Konsekracji 

życzymy, by doświadczenie miłości Jezusa przemie-

niało serce i czyniło je zdolnym do kochania tych, 

którzy towarzyszą w drodze ku Niebu. Rodzice 

oraz Bracia z Rodzinami. 

 

„Człowiek bez wiary jest jak podróżny bez celu, 

jak ktoś, kto walczy bez nadziei na zwycięstwo.” 

Kalinie Kuca, Karolinie Podeszwa, Magdzie Tokarek, 

Adzie Zimończyk, życzymy wiary, która nadaje sens 

życiu i miłości, która umacnia w walce o dobro.  

Oaza z ks. Stefanem. 

Serdeczności 

Poniedziałek 9 stycznia 2017 r. 
1. ul. Strażacka 42-1 
2. ul. Przybosia od końca 
Wtorek 10 stycznia 2017 r. 
1. ul. Katowicka 14a i ul. Stodoły 14a-1 
2. ul. Równoległa 7-3 i ul. Pszczyńska 201-
189 
Środa 11 stycznia 2017 r. 
1. ul. Pszczyńska 187-175 
2. ul. Pszczyńska 173-159 

Czwartek 12 stycznia 2017 r. 
1. ul. Pszczyńska 157-147 
2. ul. Pszczyńska 145-119 
Piątek 13 stycznia 2017 r. 
1. ul. Pszczyńska 117-77a 
2. ul. Pszczyńska 200-130 
Sobota 14 stycznia 2017 r. 
1. ul. Pszczyńska 126-76 
Niedziela 15 stycznia 2017 r. 
1. Kolęda Dodatkowa 

Odwiedziny duszpasterskie rozpoczynają się o godz. 15.00 
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XXXII NIEDZIELA ZWYKA 6.11 
7.30 – Za ++ Genowefę i Ludwika Cofalik, 
syna Bolesława, zięcia Pawła.  
9.30 – Za + Jana Kania, oraz ++ rodziców 
Józefinę i Józefa Kania.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Doriana i Donata z okazji kolej-
nej rocznicy urodzin.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośba o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji małżonków Marii i Juliana z oka-
zji 40 rocznicy ślubu oraz błogosławień-
stwo dla całej rodziny.  
16.30 – Za ++ Jana Sadło – w kolejną 
rocznicę śmierci, żonę Sabinę i synową 
Urszulę. 
19.30 – Za ++ Marię Dudzik, męża Alfre-
da oraz ++ z rodziny Ogryzek, Nurek. 
PONIEDZIAŁEK 7.11 
6.30 – Za ++ Joannę Goik – w rocznicę 
śmierci, męża Antoniego, ojca Alberta, Ja-
dwigę i Ryszarda Goik oraz ++ z pokre-
wieństwa.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Jacka z okazji urodzin.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośba o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Eweliny z okazji 50 rocznicy 
urodzin. 
WTOREK 8.11  
6.30 – Za ++ Jana i Łucję Langer, syna, 2 
synowe, Jana i Michalinę Cholewa.  
17.00 – Za zmarłych zalecanych.  
17.00 – Za ++ Zofię i Franciszka Stencel, 
Agnieszkę i Konrada Wala, synów, córkę z 
mężem, ++ księży, zakonników i siostry 
zakonne.  
ŚRODA – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘ-
CENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ 9.11 

6.30 – Za ++ Romana Dudzik, synową 
Teresę, Arnolda Reichman, Henryka Ko-
czor oraz ++ z rodziny Piechoczek, Wierz-
goń.  
17.00 – Za zmarłych zalecanych.  
17.00 – Za ++ Katarzynę i Konrada Ru-
gor, Mariannę i Szymona Antończyk oraz 
Zofię i Feliksa Dolatowskich. 
CZWARTEK – Wspomnienie św. Leona 
Wielkiego 10.11  
6.30 – Za + Marka Grzyb – od bratanicy 
Sylwii z rodziną i chrześnicy Agnieszki Ja-
mróz z rodziną. 
6.30 – Za + Marka Grzyb – od Józefy 
Wodniak z rodziną, Ludwika i Izydora Fi-
la z rodziną i Jerzego Zawierucha.  
17.00 – Za zmarłych zalecanych.  
PIĄTEK – Wspomnienie św. Marcina z 
Tours 11.11  
6.30 – Za + żonę Annę Zacierka – w 4 
rocznicę śmierci, synów Zbigniewa i Ry-
szarda oraz ++ rodziców z obu stron.  
9.00 – W intencji Ojczyzny.  
17.00 – Za + Józefa Gruchlik – w 10 rocz-
nicę śmierci, żonę Różę, rodziców z obu 
stron oraz ++ z rodziny Dreczkowskich, 
Gruchlik i ++ z pokrewieństwa.  
SOBOTA – Wspomnienie św. Jozafata 
12.11  
8.00 – Za ++ rodziców Alojzego i Eugenię 
Langosz oraz Reginę i Mieczysława Sku-
bis, ++ z rodzin Wala, Szulik, Langosz, 
Skubis.  
17.00 – Za + Jana Zuchalskiego – w 6 
rocznicę śmierci.  
17.00 – Za + córkę Beatę Kozieł – w 4 
rocznicę śmierci, męża Józefa Pawlik, ro-
dziców, teściów, Alicję Błaszczyk i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ODPU-
STOWA KU CZCI ŚW. KATARZYNY 13.11  
7.30 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
9.30 – Za ++ rodziców Radowskich i 
Czyżników oraz 3 siostry i 5 szwagrów.  
11.00 – Za ++ Kazimierza Gruca, ojca Jó-
zefa, Irenę i Jana Ostrzołek, ich rodziców 
oraz + Mirosława Jóźwiak.  

9 
INTENCJE MSZALNE 
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12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
12.15 – Za ++ Martę i Henryka Kołeczko, 
Erwina, Annę, Katarzynę i Pawła Adam-
czyk oraz ++ z rodziny i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
16.30 – Za ++ Jana Brzoza, żonę Krysty-
nę, ich rodziców i rodzeństwo, ++ z ro-
dzin Brzoza, Gajdzik, Matera, Lichtański, 
Jesionek i Wala.  
19.30 – Za ++ Eugeniusza Sitko, Marię i 
Stanisława Barnaś, ++ rodziców i teściów, 
braci Andrzeja i Stefana, szwagra Henry-
ka, Kamila i Oswalda Felis, Petronelę 
Krawczyk oraz ++ z rodzin Barnaś, Sitko, 
Simko  
PONIEDZIAŁEK  14.11  
6.30 – Za + Jana Piotrowskiego – od są-
siadów z ul. Opolskiej. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
mieszkańców ul. Kondziołowiec i Pod-
miejskiej.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
członkiń z Róży Franciszki Iwanickiej.  
WTOREK 15.11 
6.30 – Za + Stanisława Smyrak – w 4 
rocznicę śmierci – od żony, dzieci i wnu-
cząt.  
17.00 – Za ++ Mirosława i Henryka Mate-
ra, Józefa i Annę Czyż, Józefa i Martę Ma-
tera, za ++ z rodzin Czyż, Matera i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za + mamę Jadwigę, Józefa Kru-
pa i córkę Justynę oraz ++ z rodziny. 
ŚRODA 16.11  
6.30 – Za ++ Legionistów i Auksyliato-
rów.  
17.00 – Za + mamę Praksedę Kuszyńską 
– w 20 rocznicę śmierci, + Wacława Ku-
czyńskiego – w 34 rocznicę śmierci. 
17.00 – Za + Albina Matusika, rodziców 
oraz Mariana Grabowskiego i ++ rodzi-
ców.  
CZWARTEK – Wspomnienie św. Elżbiety 
Węgierskiej 17.11  
6.30 – Za ++ Józefa i Martę Poloczek, Le-
ona i Martę Mazur, syna Romana oraz ++ 
Wiktorię i Justyna Ledwoń. 

17.00 – Za + Rozalię Drescher – w roczni-
cę śmierci oraz ++ z rodziny Drescher, 
Jonderko.  
17.00 – Za + Wacława Koryto, ++ rodzi-
ców z obu stron, 3 braci i ++ z pokrewień-
stwa Koryto, Brudny.  
PIĄTEK – Wspomnienie bł. Karoliny 
Kózkówny 18.11  
6.30 – Za + Irenę Podsiadło i Ewę Gralak 
– od sąsiadów z ul. Wrocławskiej 43.  
6.30 – Za + Kazimierza Krajewskiego – w 
5 rocznicę śmierci.  
17.00 – Za ++ Zofię i Aleksego Nejman, 
brata Henryka, siostrę Barbarę, szwagra 
Jana oraz ++ z rodziny Tokarskich, Za-
grodnik.  
SOBOTA 19.11  
8.00 – Za ++ Genowefę i Piotra Zalew-
skich, Mariannę, Marię, Stanisława, Anto-
niego, Kazimierza i Mariusza Sakowskich 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
8.00 – Za + Feliksa, żonę Mariannę Bar-
czyńskich.  
17.00 – Za + Otylię Michalski.  
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA 
CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 
20.11  
7.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośba o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Janiny i Piotra z 
okazji 45 rocznicy ślubu.  
9.30 – Za + Jana Piotrowskiego – w 5 
rocznicę śmierci oraz ++ rodziców z obu 
stron.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB Częstochowskiej, z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-
bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i 
zdrowie w intencji Danuty z okazji 50 
rocznicy urodzin oraz błogosławieństwo 
dla całej rodziny.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA. 
16.30 – Za ++ Helenę Kopertowską i 
Emila Kopertowskiego.  
19.30 – Za ++ Cecylię Rączka – w 4 rocz-
nicę śmierci, męża Karola, rodziców z obu 
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stron, wnuczkę Sylwię, Gertrudę i Fran-
ciszka Zniszczoł, rodziców z obu stron, 
chrześniaków Grzegorza i Izabelę, ++ 
Emilię i Franciszka Brzoza oraz ++ z po-
krewieństwa Rączka, Kocur, Zniszczoł, 
Pękała, ++ księży, zakonników, zakonni-
ce, misjonarzy i dusze w czyśćcu cierpią-
ce. 
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie Ofiaro-
wania NMP 21.11  
6.30 – Za ++ z rodzin Węglorz, Domin 
oraz Halinę Szeflińską.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Katarzyny z okazji 70 rocznicy 
urodzin.  
17.00 – W intencji ministrantów.  
WTOREK – Wspomnienie św. Cecylii 
22.11  
6.30 – Za + Kazimierza Obracaj, rodzi-
ców, teściów oraz ++ z pokrewieństwa.  
17.00 – W intencji Chóru Lira. 
17.00 – Za + Romana Mazur – w 1 roczni-
cę śmierci.  
ŚRODA 23.11  
6.30 – Za ++ z rodziny Wróbel.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
Marii Nogły z okazji 90 rocznicy urodzin 
– od III Zakonu Franciszkańskiego.  
17.00 – Za ++ Paulinę Kasza, 2 mężów, 
synów Jana i Wiktora, synową Lidię oraz 
++ z rodziny Kasza, Piksa, Plewniak, Ży-
mła.  
CZWARTEK – Wspomnienie św. męczen-
ników Andrzeja Dung-Lac 24.11  
6.30 – Za + Antoniego Rosner.  
6.30 – Za + Ryszarda Maksymowicza – 
od Sebastiana.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
solenizantki.  
PIĄTEK—UROCZYSTOŚĆ ŚW. KATA-
RZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ 25.11  
6.30 – Za + Franciszka Sitko – w 3 rocz-
nicę śmierci, jego ++ rodziców i teściów 
oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyść-
cu cierpiące.  

6.30 – za + mamę Alojzję Łukasik, rodzi-
ców i rodzeństwo.  
17.00 – Za + Emila Płonka – w kolejną 
rocznicę śmierci, żonę Gertrudę, syna Ja-
na.  
SOBOTA 26.11  
8.00 – Za ++ Marię Machnik, męża Fran-
ciszka, syna Bernarda, zięcia Leona, wnu-
ka Bolesława oraz + Kazimierza Rozwora.  
8.00 – Za ++ Gertrudę Gajda, męża Paw-
ła, synów Leona, Józefa, Jana i Pawła, sy-
nową Gertrudę, zięcia Franciszka, wnu-
ków Jolantę, Bolesława i Szymona.  
17.00 – Za ++ Otylie Michalską – w 4 
rocznicę śmierci, męża Alojzego, Halinę i 
Leonarda Spałek, Marię Dobrowolską, 
Stanisława Sitek oraz ++ z pokrewień-
stwa.  
I NIEDZIELA ADWENTU 27.11  
7.30 – Za + Emila i Marię Urbańczyk, An-
toniego Piszczek, dziadków z obu stron 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
9.30 – Za + Reinholda Szymura, rodziców 
Marię i Jana, braci Eugeniusza i Maksy-
miliana, bratową Helenę, ++ Łucję i Józe-
fa Cebula. 
11.00 – Do  Opatrzności Bożej z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Natalii z okazji urodzin.  
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIE-
CI. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej z podzięko-
waniem za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Joanny i Stanisława Krzystała z 
okazji 25 rocznicy ślubu. (Ks. Gość) 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE 
19.30 – W INTENCJI PARAFIAN. 
PONIEDZIAŁEK  28.11  
6.30 – Za ++ Martę Goik, męża Ludwika, 
syna Jana oraz ++ dziadków i dusze w 
czyśćcu cierpiące. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprząta-
jących kościół w miesiącu listopadzie. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
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kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji syna Andrzeja z okazji 50 rocz-
nicy urodzin.  
WTOREK 29.11  
6.30 – Za ++ Jana Piaseckiego i Witolda 
Wawrynowicz – od sąsiadów z ul. Wro-
cławskiej 17 
6.30 – Za + Tadeusza Smolenia – od są-
siadów z ul. Opolskiej 10. 
17.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzien 
i 1 rok po śmierci. 
ŚRODA 30.11  
6.30 – Za ++ członkinie z Róży różańco-
wej Apolonii Mazur. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
ks. Andrzeja Kotuli z okazji urodzin. 
17.00 – Za ++ rodziców Halinę i Leonar-
da Spałek, Otylię i Alojzego Michalski 
oraz ++ z pokrewieństwa Spałek, Michal-
ski, Sitek, Walczak  
17.00 – Za + Henryka Sztymelskiego – w 
15 rocznicę śmierci, rodziców  i rodzeń-
stwo z obu stron oraz ++ z rodzin Szty-
melskich, Przewodowskich i dusze w 
czyśćcu cierpiące. 
CZWARTEK – I czwartek miesiąca 1.12  
6.30 – W intencji Powołań.  
17.00 – Za ++ rodziców Wandę i Jana 
Humaniuk oraz ++ dziadków. 
17.00 – Za ++ rodziców Leokadię Łasa – 
w 24 rocznicę śmierci, męża Jerzego – w 
3 rocznicę śmierci oraz ++ dziadków i ++ 
z pokrewieństwa.  
PIĄTEK – I piątek miesiąca 2.12  
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.  
6.30 – Za ++ Bolesława i Marię Niem-

czyk. 
17.00 – Za  ++ Jana Kiełkowskiego – w 
rocznicę śmierci, żonę Bronisławę, syna 
Ireneusza, ++ rodziców z obu stron, 
Ewalda Rducha oraz ++ z pokrewieństwa.  
SOBOTA – Wspomnienie św. Franciszka 
Ksawerego – I sobota miesiąca 3.12  
8.00 – Za + Ludwika Ostrzołka. 
8.00 – Za + Krystynę Pikuta, rodziców, 
Zofię Wiśniewską i jej rodziców. 
17.00 – Za + Helmuta Zok.  
II NIEDZIELA ADWENTU 4.12  
7.30 – Za + Władysława Ługowy – w 8 
rocznice śmierci, rodziców i teściów oraz 
++ dziadków z obu stron.  
9.30 – Za + męża Pawła Filip, rodziców z 
obu stron Czesławę, Alojzego, Katarzynę, 
Władysława, dziadków z obu stron, Zyg-
munta i rodziców chrzestnych. 
9.30 – Za + Mirosława Jóźwiak, Irenę 
Ostrzołek – w rocznicę śmierci, męża Ja-
na, Stanisława Jóżwiak, żonę Irenę oraz 
Kazimierza Gruca.  
11.00 – W intencji Górników i ich rodzin.  
12.15- Za ++ Dorotę Skowron, Wiktorię i 
Józefa Skowron, Henryka Sztajnowskiego 
oraz ++ z rodziny Sztajnowskich, Wi-
śniewskich, Skowronów i Jędrusików.  
16.30 – Za ++ Emilię Matera – w rocznicę 
śmierci, męża Alojzego, Krystynę i Jana 
Brzoza oraz ++ z rodziny Brzoza, Gajdzik, 
Matera, Lichtański, Jesionek, Wala.  
19.30 – Za ++ rodziców Tadeusza i Hilde-
gardę Langer, dziadków Jana i Łucję Lan-
ger, Marię i Piotra Oczadły, Józefa Kanię 
oraz Helenę i Stanisława Rogowskich.  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

30 LISTOPADA NA GODZ. 17.00 NA MSZĘ ŚW. 

W INT. KS. ANDRZEJA Z OKAZJI URODZIN 

Roraty—od poniedziałku do piątku o godz. 6.30. 
    od 28 listopada 

Zapraszamy wszystkich, a szczególnie dzieci. 
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 Prawie wszystkie kalendarze na 
każdy dzień oferują imiona, które w tym 
dniu wspominamy. Wielu z nas obchodzi 
wtedy swoje Imieniny. Ten świecki już 
zwyczaj zapożyczony został z kalendarza 
liturgicznego, w którym prawie każdego 
dnia wspominany świętych Kościoła. (Na 
marginesie – wraz z reformą liturgiczną 
Soboru Watykańskiego II, zreformowany 
został także kalendarz, czego prawie ża-
den kalendarz świecki nie uwzględnia. W 
praktyce znaczy to, że w świeckim kalen-
darzu moje imię „Stefan” widnieje pod 
datą 2 września, zaś w liturgicznym 
wspomina się św. Stefana, króla węgier-
skiego 16 sierpnia.) 
Ilu jest świętych? Odpowiedź powinna 
brzmieć - wystarczy policzyć wszystkich z 
kalendarza liturgicznego. To byłoby jed-
nak zbyt proste. Wspominamy tych, któ-
rych Kościół beatyfikował lub kanonizo-

wał (wyniósł na ołtarze, potwierdzając ich 
świętość). Ale jest jeszcze wielu, którzy 
jak wierzymy cieszą się już chwałą nieba, 
chociaż na ołtarze nie zostali wyniesieni. 
Ich wszystkich wspominamy w jednej 
uroczystości „Wszystkich Świętych Pań-
skich” 1 listopada. 
Uroczystość Wszystkich Świętych Pań-
skich wraz ze wspomnieniem wszystkich 
zmarłych przeżywanym 2 listopada, prze-
kłada się w życiu na odwiedziny grobów 
naszych bliskich i dalszych krewnych, 
przyjaciół, znajomych i dobrodziejów. 
Cmentarze pękają w szwach. Groby są 
pięknie przystrojone. Zapalamy dziesiątki 
zniczy, a temu wszystkiemu towarzyszy 
modlitwa, zaduma i wspomnienia. Kwiaty 
i lampki są zewnętrznym wyrazem naszej 
pamięci i miłości. Jednak nasi zmarli naj-
więcej oczekują duchowych darów, które 

możemy im dać. Do nich należy modli-
twa, ofiarowana Eucharystia i zyskany 
odpust zupełny ofiarowany w ich intencji. 
To najpiękniejsze i najcenniejsze dary ja-
kie żywy może ofiarować swoim bliskim 
zmarłym. Także zmarli, którzy jeszcze po-
kutują za swoje grzechy w czyśćcu modlą 
się za nas, wypraszając nam potrzebne 
łaski. Ta wymiana duchowych darów po-
między kościołem pielgrzymującym i 
oczyszczającym się nazywa się „świętych 
obcowaniem”. 
Tak jak świeckie kalendarze zapożyczyły 
imiona z kalendarza liturgicznego, tak 
podobnie w przeżywaniu uroczystości 
wszystkich świętych i wspomnienia 
wszystkich wiernych zmarłych wkrada się 
powoli świecka tradycja halloween 
(nazwa „Halloween” jest najprawdopo-
dobniej skróconym „All Hallows' E’en”, 
czyli wcześniejszym „All Hallows' Eve” – 

wigilia Wszystkich Świętych), niby niepo-
zorna zabawa powiązana jest jednak z 
różnego rodzaju formami wróżbiarstwa. 
Intrygujący jest fakt, że w XXI wieku, 
gdzie racjonalizm jest wszechobecny, 
wróżby, wywoływanie duchów, astrologia 
itp. praktyki są zaprzeczeniem zdrowego 
rozsądku, bądź głębokim pragnieniem 
duchowych wartości i życia wiecznego, 
szukanych na oślep. Pismo św. już w Sta-
rym Testamencie surowo potępia takie 
praktyki jako oznaki niewierności Bogu: 
"Nie będziecie się zwracać do wywołują-
cych duchy ani do wróżbitów. Nie będzie-
cie zasięgać ich rady, aby nie splugawić 
się przez nich. Ja jestem Pan, Bóg 
wasz!" (Kpł 19,31) Aż dwa razy Pismo 
Święte zestawia ten grzech ze straszliwą 
zbrodnią palenia własnych dzieci w ofie-
rze Molochowi: "Nie znajdzie się pośród 

Wierzę w... świętych obcowanie 
Ks. Stefan Wyleżałek 
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 Często spotykamy się z dwoma poję-
ciami: błogosławiony i święty. Czy zatem 
między beatyfikacją a kanonizacją można 
postawić znak równości?  Beatyfikacja 
jest to akt uznania osoby za błogosławio-
ną, to znaczy obdarzoną szczególną łaską. 
To właśnie beatyfikacja inicjuje oficjalny 
kult i jest zwykle wstępem do kanonizacji.  
Dziś często spotykamy się z krytyką ogła-
szanych przez Stolicę Apostolską dekre-
tów o kanonizacji. Rodzi się więc pytanie: 
czy Kościół rozdaje tytuł świętego na pra-
wo i lewo? A więc kiedy ogłasza się kogoś 
świętym czy błogosławionym? Kto to 
ogłasza i jak wygląda procedura temu to-
warzysząca?  
Droga do świętości nie jest łatwa. Składa 
się ona z dwóch głównych części procesu 
kanonizacyjnego: na stopniu diecezjal-
nym i na stopniu Kongregacji Spraw Ka-
nonizacyjnych w Watykanie. Żeby 
wszcząć proces kanonizacyjny wymaga się 
przede wszystkim stwierdzenia o istnie-
niu autentycznej opinii świętości lub mę-

czeństwa kandydata na ołtarze oraz opinii 
o dokonanym przez Boga cudzie, przy 
wstawiennictwie kandydata. Zadanie to 
zleca się postulatorowi czyli osobie odpo-
wiedzialnej za przygotowanie i prowadze-
nie procesu beatyfikacyjnego. Postulatora 
ustanawia odpowiedni biskup ordyna-
riusz. Zadaniem postulatora w fazie 
przedprocesowej jest także ukazanie wa-
loru eklezjalnego czyli  aktualności prze-
słania kandydata na ołtarze w danym mo-
mencie historii życia Kościoła.  
Na pytanie kiedy można rozpocząć proce-
dury kanonizacyjne odpowiadają normy 
instrukcji Sanctorum Mater (wydanej w 
2007 roku przez kongregację), które prze-
widują, że sprawa beatyfikacyjna nie mo-
że być przedłożona wcześniej niż pięć lat 
po śmierci kandydata na ołtarze i nie póź-
niej niż trzydzieści lat po jego śmierci. W 
razie pominięcia ram czasowych postula-
tor jest zobowiązany do uzasadnienia ta-
kiej sytuacji.  
 Zgromadziwszy dokumentację, postula-
tor przedkłada oficjalną prośbę o rozpo-

ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez 
ogień swego syna lub córkę, uprawiał 
wróżby, przepowiednie i magię; nikt, kto 
by uprawiał czary, pytał duchów, wywoły-
wał umarłych. Obrzydliwy jest bowiem 
dla Pana każdy, kto to czyni" (Pwt 18,10-
12; por. Kpł 20,1-7). Przestępstwo to było 
w Starym Testamencie karane śmiercią: 
"Jeżeli jakiś mężczyzna albo kobieta będą 
wywoływać duchy albo wróżyć, będą uka-
rani śmiercią. Kamieniami zabijecie ich. 
Sami ściągną śmierć na siebie" (Kpł 
20,27). Podobnie Jezus głosząc przypo-
wieść o bogaczu i Łazarzu zapisaną przez 
Ewangelistę Łukasza daje jasną i stanow-
czą wskazówkę. Bogacz mówi: „"… Proszę 
cię więc, ojcze, poślij go (Łazarza) do do-
mu mojego ojca! Mam bowiem pięciu 
braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie 
przyszli na to miejsce męki". Lecz Abra-
ham odparł: "Mają Mojżesza i Proroków, 

niechże ich słuchają!" "Nie, ojcze Abraha-
mie - odrzekł tamten - lecz gdyby kto z 
umarłych poszedł do nich, to się nawró-
cą". Odpowiedział mu: "Jeśli Mojżesza i 
Proroków nie słuchają, to choćby kto z 
umarłych powstał, nie uwierzą"». (Łk 16, 
19-31) 
Wypowiadając w wyznaniu wiary słowa: 
„WIERZĘ… W ŚWIĘTYCH OBCOWA-
NIE” uświadamiajmy sobie naszym rozu-
mem oraz doświadczajmy sercem tej 
pięknej prawdy o życiu wiecznym, które 
Bóg dla nas przygotował oraz o zbawie-
niu, które Chrystus nam ofiarował w swo-
im miłosierdziu zaszczepiając je w na-
szych duszach w sakramencie Chrztu św. 
Pamiętajmy także o słowach autora listu 
do Hebrajczyków „Wiara zaś jest poręką 
tych dóbr, których się spodziewamy, do-
wodem tych rzeczywistości, których nie 
widzimy.” (Hbr11, 1) … ● 
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częcie procesu beatyfikacyjnego wskaza-
nego kandydata do właściwego biskupa. 
Doprecyzuję, że biskupem właściwym jest 
ordynariusz diecezji, na terenie której 
zmarł kandydat. Przed podjęciem decyzji 
o rozpoczęciu procesu, biskup powinien 
podjąć konsultację z Konferencją Episko-
patu. Przed rozpoczęciem procesu biskup 
zobowiązany jest do ujawnienia prośby 
postulatorskiej o rozpoczęcie sprawy po-
przez wydanie edyktu. Opublikowanie go 

ma na celu niejako „sprowokowanie” 
wiernych do ustosunkowania się do pro-
cesu. Procedura beatyfikacyjna nakłada 
jeszcze na biskupa obowiązek zwrócenia 
się do Stolicy Apostolskiej z zapytaniem, 
czy z jej strony nie ma przeszkód dla pro-
wadzenia sprawy. Tak szeroko przepro-
wadzone konsultacje (Konferencja Epi-
skopatu, lud Boży, Stolica Święta) pozwo-
lą biskupowi podjąć decyzję o rozpoczę-
ciu procesu. Wymagane jest też, aby bi-
skup, jeszcze przed rozpoczęciem go, 
mianował przynajmniej dwóch cenzorów 
teologów, w celu dokonania oceny opubli-
kowanych pism sługi Bożego oraz Komi-
sję Historyczną.  
Długa, przedprocesowa faza postępowa-
nia kończy się z chwilą mianowania przez 

biskupa Trybunału Diecezjalnego, odpo-
wiedzialnego za przeprowadzenie proce-
su. Pierwsza sesja Trybunału jest sesją 
publiczną.  Trybunał zbiera opinie bie-
głych i zeznania świadków, a następnie 
materiał ten przesyła do Kongregacji. 
Tam następuje dokładne badanie otrzy-
manych tekstów, przygotowanie tzw. po-
sitio czyli sumarycznego opracowania ca-
łości materiału i dyskusja nad nim. Po 
otrzymaniu pozytywnej opinii Kongrega-

cji sprawa zostaje przedłożo-
na Ojcu Świętemu, który ma 
wyłączne prawo aprobaty 
heroiczności cnót, męczeń-
stwa i cudu. Po uzyskaniu 
aprobaty papieskiej przygo-

towywany jest stosowny dekret, który 
kończy proces dowodzenia. Publikacja 
drugiego z tych dekretów, czyli dekretu o 
cudzie wieńczy całość procesu. Potem na-
stępuje beatyfikacja. Podczas tej uroczy-
stości sługa Boży otrzymuje tytuł błogo-
sławionego i może odbierać kult publicz-
ny, ale tylko na określonym terenie, np. w 
mieście, diecezji, w danym kraju. 
Do kanonizacji, czyli uznania za świętego, 
wymaga się, zatwierdzonego przez Ko-
ściół, drugiego cudu, dokonanego już po 
beatyfikacji za przyczyną Błogosławione-
go. Wówczas Ojciec Święty ogłasza daną 
osobę świętą. Odtąd modli się za jej wsta-
wiennictwem cały Kościół, można też po-
święcać jej świątynie, czy włączać do li-
turgii. ● 

Proces kanonizacyjny 
Patrycjusz Machalski 

 Osoba święta według Biblii to czło-
wiek, który postępuje zgodnie z naukami 
Boga. Mianem świętych ogłaszano osoby, 
które wybrały tę trudniejszą drogę i po-
szły za Chrystusem. Czytając tę definicję, 
pewnie pomyślicie sobie Państwo, że by-
cie świętym to nic trudnego. I bardzo do-
brze! Bowiem od wielu lat panuje przeko-
nanie, że trudno zostać świętym. Krąży 
mit, że święci byli nieskazitelni przez całe 
swoje życie. A nic bardziej mylnego!  

Wielu świętych za życia było łobuzami, 
ale nawrócili się i poszli za Jezusem. 
Weźmy za przykład świętą Małgorzatę z 
Kortony. Urodziła się w ubogiej rodzinie, 
jej rodzice choć nie mieli za wiele, żyli 
bardzo pobożnie. Słynęli oni z uczciwości. 
Gdy Małgorzata miała zaledwie siedem 
lat, zmarła jej matka. Ojciec ożenił się po 
raz drugi. Niestety macocha źle traktowa-
ła Małgorzatę, przez co młoda dziewczyna 
zaczęła uciekać z domu. Tak poznała mło-
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dego kupca z miasta Montepulziano. 
Dziewczynie spodobała się wizja wygod-
nego życia przy bogatym mężczyźnie i w 
wieku szesnastu lat opuściła w tajemnicy 
przed ojcem dom rodzinny. Przez dzie-
więć lat żyła z młodym kupcem bez sakra-
mentu małżeństwa. Pewnego dnia mło-
dzieniec ten wracając do domu został na-
padnięty, okradziony oraz zabity. Małgo-
rzata zaniepokojona faktem, że kochanek 
długo nie wraca wyszła mu naprzeciw. 
Ledwo uszła parę kroków, a znalazła jego 
ciało w krzakach. Ogromny smutek na-
pełnił serce Małgorzaty, wtem odezwał 
się głos sumienia w umyśle dziewczyny. 
Natychmiast rozdała swoje klejnoty bied-
nym i opuściła miasto. Powróciła do do-
mu rodzinnego. Jej skrucha była tak du-
ża, że pewnej niedzieli klęczała przed ko-
ściołem i prosiła o wybaczenie przechod-
niów. Codziennie rozważała Mękę Pań-
ską, aż usłyszała głos z nieba, który naka-
zał jej wstąpić do zakonu. Dziewczyna do-
konała tego, a w klasztorze zajmowała się 
głównie chorymi, czyniąc dużo dobrego. 

Kolejnym przykładem osoby, która się 
nawróciła i została świętym jest Augustyn 
z Hippony. Przed nawróceniem prowadził 
on rozpustne życie. Związał się z kobietą 
bez ślubu i miał z nią dziecko. Gdyby tego 
było mało, przystąpił on do heretyckich 
manichejczyków. Momentem przełomo-
wym w jego życiu był dwuletni pobyt w 
Mediolanie, gdzie przemówiły do niego 
kazania tamtejszego biskupa św. Ambro-
żego. W końcu usłyszał on głos Boga, któ-
ry namówił go do czytania Biblii. Po raz 
kolejny dobro zwyciężyło. Augustyn zo-
stał nie tylko świętym, ale, jako teologa i 
autora wielu cennych pism, ogłoszono go 
także doktorem Kościoła. 
Jeszcze innym święty o którym chciała-

bym wspomnieć jest święty Alban z An-
glii. Był on żołnierzem i przykładnym 
obywatelem Rzymu, a co za tym idzie brał 
udział w prześladowaniu chrześcijan. Je-
go życie zmieniło się całkowicie po spo-
tkaniu z prześladowanym duchownym 
katolickim, któremu udzielił schronienia. 
Ksiądz ten poprzez długie rozmowy na-
wrócił swojego wybawcę. Alban, by po-
móc mu w ucieczce oddał prześladowane-
mu własne ubrania, a sam przyodział ha-
bit, przez co został pojmany i uwięziony. 
Oprawcy żądali od niego wyparcia się 
wiary, ale on tego nie uczynił, gdyby tego 
było mało nawrócił swojego niedoszłego 
kata. Niestety nawet to, nie zdołało urato-
wać jego życia, po torturach został on 
stracony.  
Kolejny przypadek osoby, uzdrowionej z 
grzechów to historia św. Pelagii Pokutni-
cy. Urodziła się ona w pogańskiej rodzi-
nie i w tym przypadku sprawdziło się 
przysłowie „niedaleko pada jabłko od ja-
błoni”, bowiem prowadziła ona bardzo 
rozpustne życie. Słynęła z bycia śpiewacz-
ką i tancerką. Nawróciła się, gdy wysłu-
chała kazania biskupa Nonnusa, w któ-
rym to wzywał ludzi do nawrócenia, opo-
wiadając o sądzie ostatecznym. Serce 
dziewczyny przeszedł strach przed wiecz-
nym potępieniem i przyjęła ona chrzest z 
rąk autora kazania. Rozdała majątek 
biednym i udała się do Jerozolimy, tam 
przebrana za mężczyznę spędziła resztę 
swojego życia, umartwiając się.  
Myślę, że żywot wyżej wymienionych 
świętych może być przykładem dla 
wszystkich wierzących. Pokazują one, że 
nie trzeba być czystym jak łza przez całe 
życie, ale trzeba zdać sobie sprawę ze 
swoich grzechów. Nawrócić się, pokuto-
wać i bardzo żałować swoich czynów, a 
reszta jest w rękach samego Boga. Uwa-
żam, że powinniśmy wziąć sobie do serca 
ten fragment piosenki Arki Noego: „Taki 
ja i taki Ty może świętym być” i nie bać 
się dążyć do świętości. ● 

Święte łobuzy... 
Magdalena Tokarek 
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Świętość przejawia się także w mądrej prostocie. 
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A Ty jak uważasz. Jest 
Osiołek świętym mę-
czennikiem czy nie? No 
niestety dużo mu jeszcze 
brakuje do świętości. 
Rzeczywiście cierpienie 
dla Jezusa to męczeń-
stwo. Ale nie każde cier-
pienie czyni nas święty-
mi. Tylko wtedy, gdy 

cierpimy dlatego, że nie chcemy przestać kochać Boga albo 
ludzi. Nie trzeba zaraz oddawać za kogoś życia — umierać. 
Jest wiele sposobów, żeby zostać męczennikiem. Jeden z nich możesz poznać, gdy rozwiążesz zada-
nie. Aby to zrobić musisz uporządkować rozsypane wyrazy i wpisać je w odpowiednie kratki. Literki z 
zaznaczonych kratek utworzą rozwiązanie. Prześlij je na adres krecikpolarny@gmail.com aby  udział 
w losowaniu nagród. A nagrody za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Michałek Sitko i 
Kacper Renflejsz. Gratulujemy. Można je odebrać 13 listopada na Mszy Św. o godz. 11.00 

O rany... Cały jestem połamany, 
poobijany i obandażowany. A 
wszystko przez to, że chciałem naśladować Pana Jezusa. 
Tak, tak! Co się dziwicie?! To się chyba powinno nazywać 
męczeństwo. Teraz to już chyba jestem święty. Chociaż 
moja wstrętna rodzina oczywiście uważa inaczej, a Krecik 
to jest taki zazdrosny, że to nie on wpadł na ten pomysł, że 
aż mu się futerko skręca ze złości i mówi, że jestem głupi. 
A przecież, jak ktoś poniesie rany przy naśladowaniu Pana 
Jezusa to musi być męczennikiem. No nie! Zaraz wam 
opowiem, jak to było. No bo przeczytałem, że Jezus jest 
najlepszym lekarzem i potrafi uleczyć wszystkie rany. No 
to ja też chciałem tak leczyć. Najpierw się zapoznałem z 
wszystkim lekarstwami i przeczytałem w nocy wszystkie 
ulotki. Potem stwierdziłem, że musze nosić trochę leków 
ze sobą. Tak na wszelki wypadek. No bo jakbym tak spo-
tkał po drodze jakiegoś chorego. Krecik się ze mnie śmiał, 
jak poszedłem na spacer z tabletkami, ale co tam podobno 
takie niedowiarki zawsze się śmieją ze świętych. No i kiedy 
sobie tak chodziliśmy nagle zobaczyłem, że Karol jakoś tak 
dziwnie się nachyla jakby go bolał brzuch. O kurczę! A ja 
akurat nie wziąłem kropli na brzuch! Ależ to naśladowanie 
Pana Jezusa jest trudne! No to szybko pobiegłem do domu 
i zacząłem się wdrapywać na szafę z lekarstwami i cała 
skrzynka nagle na mnie spadła i huknąłem o ziemię. I tak 
właśnie stałem się męczennikiem. Tylko niestety Mama 
twierdzi, że wcale nie jestem święty.  Osiołek Ofiarka 

Dla dzieci 

DAREK 1             

ZGRYZG 2             

NEGOKO 3              

WAROK 4             

PEKAĆ 5             

CZEZAP 6              

GAREŁ 7             

CIÓKOŚŁ 8               

LIDONA 9              

NEIAWK 10              

SYNAP 11             

CHALO 12             
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