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 Jan Chrzciciel rozpoznał obecność Je-
zusa. Tylu patrzyło na Niego, a tylko On zo-
baczył w Nim Boga i wszystkim o tym po-
wiedział… 

Jak często ja nie potrafię dostrzec Bożej 
Obecności...  

Wolę powiedzieć, że 
miałem szczęście i coś 
mi się udało, że to po-
myślny zbieg okoliczno-
ści, zamiast zobaczyć, 
że On był ze mną i po 
prostu mi pomógł…  

Wiem w jaki sposób tworzy się deszcz, jak 
pracuje serce człowieka, jakie kolory ma ru-
dzik i jak śpiewa kos, ale nie potrafię za-
chwycić się tym Kimś, kto to wszystko wy-

myślił i stworzył i 
zobaczyć, że zrobił 
to z miłości do mnie 
i by mi sprawić 
przyjemność… 

Można patrzeć na to sa-
mo, a widzieć różne rze-
czy… 

Czy Ty widzisz choć czasem Boga, który jest 
i czuwa…? 

Czy rozpoznajesz znaki poprzez, które przy-
pomina Ci o swojej miłości? 

 Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przy-
chodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wy-
pełnić wszystko, co sprawiedliwe. Mt 3,13 – 17 

 Zaskakuje już to, że Jezus przyjmuje z 
rąk Jana chrzest nawrócenia i pokuty. Co 
skłoniło Go do przyłączenia się do tłumów, 
które poruszył i nakłonił do pokuty ten ka-
znodzieja w wielbłądziej sierści? Zapewne nie 
świadomość osobistej 
winy! Ani z pewno-
ścią nie pokora na po-
kaz. Jezus raczej 
chciał dać wyraz swe-
mu całkowitemu od-
daniu się Ojcu. Mó-
wiąc biblijnie, chciał do końca wypełnić 
,,wszystko, co sprawiedliwe" w oczach Boga. 

Nie ponaglała Go 
samorealizacja, lecz 
wola wypełnienia 
zbawczego planu, 
jaki Bóg snuł dla 
wszystkich ludzi. 
Była to zapewne go-
towość, jakiej nau-
czył się od swoich 
Rodziców: od swo-

jej Matki, która jako ,,służebnica Pańska" 
całkowicie oddała się Bogu, i od swego ziem-
skiego ojca, który był „sprawiedliwy". Ale ja-
kie jest najwłaściwsze miejsce Jezusa w 
zbawczym planie Boga, na czym dokładnie 

polegało wyznaczone 
Mu zadanie? Prawdo-
podobnie Jezus wciąż 
poszukiwał jeszcze 
swej drogi, jasności w 
rozumieniu planu, ja-
ki wiązał z nim Bóg 

Ojciec. Przyszedł nad Jordan, gdzie Jan 
chrzcił, pragnąc przez radykalny znak chrztu 
dać wyraz swojej gotowości do całkowitej re-
zygnacji ze swojego ,,ja" i dosłownego zanu-
rzenia się w wielkim zbawczym planie Boga. 
I właśnie w tym rycie poświęcenia, zostaje 
Jezus obdarzony godnością i tożsamością, 
których sam sobie nie mógł nadać. Głos z 
nieba, że jest umiłowanym Synem Boga, daje 
Mu wolność pójścia własną drogą, choć nie 
wie, dokąd Go to ostatecznie zaprowadzi.  

 Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad któ-
rym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci 
Duchem Świętym. J 1,29 – 34 

NIEDZIELA  

CHRZTU PAŃSKIEGO 
8 stycznia 2023 r.  

II NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
15 stycznia 2023 r.  
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 Zwróćmy uwagę na jedno z ośmiu bło-
gosławieństw: „Błogosławieni, którzy płaczą, 
albowiem oni będą pocieszeni”. Najczęściej 
uważamy, że człowiek, który płacze, nie  zaw-
sze płacze przy rachunku sumienia. Płacze 
dlatego, że jest chory, dlatego, że nie udało 
mu się życie, że nie ma mieszkania, płacze, bo 
go skrzywdzono przy wypłacie. Uważa, że po-

ciechę znajdzie, gdy dzięki Panu Bogu odzy-
ska zdrowie, nagle zrobi karierę, dostanie 
mieszkanie, powiedzą mu o podwyżce. Nie 
tylko o to chodzi… Pocieszenie można znaleźć 
w zrozumieniu, że to, czego się boimy, przed 
czym uciekamy, może nas zbliżyć do Boga. 
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 Jezus opuścił dom rodzinny. Nie jest 
już słodkim Niemowlęciem ze stajenki. Nie 
jest już dorastającym młodzieńcem, który 
wystawił na próbę swoich Rodziców w czasie 
pielgrzymki do Jerozolimy. 
Jezus jest dojrzałym mężczy-
zną. Czyni to, co robią doj-
rzali mężczyźni: opuszcza 
dom Rodziców, ale nie myśli 
o założeniu własnej rodziny. 
Nie, Jezus idzie dalej — w 
najprawdziwszym sensie tego 
słowa: opuszcza ojczyznę, swoje miejsce pra-
cy, prawdopodobnie też swoje marzenie o 
własnej, szczęśliwej przyszłości. Opuszcza 
wszystko, co do tej pory w Jego życiu było 
ostoją i pewnością. Zupełnie sam, zdany tyl-
ko na siebie, wyrusza w drogę w nieznane. 

Popędza Go wewnętrzny 
niepokój i narastająca świa-
domość swojego powołania. 
Czuje, że ma do wykonania 

wielkie za-
danie. Bóg 
złożył je już w Jego kołysce. 
Teraz nastała chwila, w któ-
rej staje się dla Niego jasne, 
po co żyje na ziemi. Dojrze-
wa w Nim decyzja czynienia 
woli Boga. Znajduje w sobie 

dość sił, by odważyć się na to, na co nie od-
ważył się jeszcze nikt z ludzi: jako Bóg i czło-
wiek w jednej osobie głosić nadejście Króle-
stwa Niebieskiego i wzywać ludzi do nawró-
cenia. Czy jesteśmy gotowi pójść za wezwa-
niem Jezusa?  

 Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymo-
na, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja. I rzekł do nich: Pójdźcie 
za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Mt 4,12 – 23 

 Jezus, widząc tłumy, wyszedł na gó-
rę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Je-
go uczniowie. Wtedy nauczał ich tymi 
słowami: Błogosławieni ubodzy w du-
chu, albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie.  Mt 5,1 – 12a 

IV NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

29 stycznia 2023 r.  

III NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
22 stycznia 2023 r.  

 Oddać Bogu to co ma się najcenniej-
szego i tych, których się najbardziej kocha, 
którzy są najbliżsi, najcenniejsi… Co czujesz 
słysząc taką propozycję… ? Lęk przed utra-
tą, bólem, tęsknotą… Podejrzenie, że Bóg na 
pewno wymyśli coś takiego, że będziesz nie-
szczęśliwy, że ci Ich zabierze… A gdyby tak 
spojrzeć na to trochę inaczej. Tych których 
kocham oddaję Bogu, bo czy gdzieś indziej 

mogą być bezpieczniejsi i szczęśliwsi… 
Choćby i może z dala ode mnie… Czy to nie 
jest właśnie miłość… Oddać ich w ręce Te-
go, który najlepiej się o Nich zatroszczy, le-
piej niż ja… 

OFIAROWANIE  

PAŃSKIE 
2 lutego 2023 r.  

 Gdy potem upłynęły dni ich 
oczyszczenia według Prawa Mojżeszo-
wego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je 
przedstawić Panu.  Tak bowiem jest na-
pisane w Prawie Pańskim: Każde pier-
worodne dziecko płci męskiej będzie 
poświęcone Panu. Łk 2, 22-40 



  SPES 
 

    STYCZEŃ 2023r. 

 

5 

Grudzień w naszej parafii 
CHRZTY: 
Alicja Lena Herman 
Elżbieta Felicja Felska 
Franciszek Stachacz 
Piotr Mateusz Wojciechowski 
 
ROCZKI: 
Mateusz Szymon Cyfka  
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Kornel Motyka – Monika Kłosowska 
 
 
 
 
 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:      
20 rocznica    
Iwona i Tomasz Kuca  
40 rocznica    
Elżbieta i Andrzej Gorczyca  
50 rocznica    
Czesław i Marianna Bania  
    
POGRZEBY: 
Ewa Bugla 
Roman Brończyk 
Małgorzata Gajda 
Anna Hojka 
Marek Kowal 
Sławomir Kuza 
Jan Śliwiński 

 Przez cały Adwent przygotowywaliśmy 
się na świętowanie tajemnicy Narodzin Jezu-
sa. W szczególny sposób robili to uczestnicy 
Rorat. Od poniedziałku do  piątku, na Msze 
roratnie przychodziły dzieci 
i razem z ks. Sławkiem po-
znawały postacie z Biblii, 
które w szczególny sposób 
związane są z Tajemnicą 
Narodzenia Jezusa.  Dzie-
ciom bardzo podobała się 
roratnia piosenka i taniec wymyślony przez  
Księdza. Natomiast w soboty rano Roraty 
przeżywali dorośli. Najodważniejsi z nich 
zdobyli nawet nagrody za udział w konkursie.   

 W wigilijny wieczór, pół godziny przed 
Pasterką, Oaza przedstawiła jasełka. Tym ra-
zem młodzież zastanawiała się nad tym, 
gdzie można spotkać Jezusa. Szukając Go na-

tknęli się na sprzeczają-
cych się romantycznych 
poetów, Michaela Jackso-
na i rycerzy spod Grunwal-
du. W końcu Matka Boża 
podpowiedziała, że naj-
pewniejszym sposobem 

spotkania Jezusa jest przeżycie Eucharystii. 
A że właśnie miała rozpocząć się Pasterka, to 
wszyscy mieliśmy okazję sprawdzić czy Ma-
ryja miała rację.  Ala Kaczorowska 

RORATY I 

JASEŁKA  
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 8.01 - Święto Chrztu Pańskiego. Chrzty o 
godz. 12.15. Kolekta na potrzeby remontowe 
parafii. 
 9.01 - poniedziałek. Rozpoczynamy Okres 

Zwykły. Po Mszy św. wieczornej zapraszamy 
parafian z ul. Pszczyńskiej 175 - 187 do sprzą-
tania kościoła.  
 11.01 - środa. 3 rocznica święceń biskupich 

arcybiskupa Adriana Galbasa. Biblioteka pa-
rafialna czynna od godz. 17.00 w Domu Para-
fialnym.  
 13.01 - piątek. Różaniec fatimski o godz. 

6.00. Msza św. w intencji czcicieli MB Fatim-
skiej i Żywego Różańca o godz. 6.30. Po Mszy 
św. wieczornej zapraszamy parafian z ul. 
Pszczyńskiej 175 - 187 do sprzątania kościoła. 
 14.01 - sobota. Odwiedziny chorych od go-

dziny 9.00. 
 15.01 - II Niedziela Zwykła. Kolekta na po-

trzeby archidiecezji. 
 16.01 - poniedziałek. Po Mszy św. wieczor-

nej zapraszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 
189 – 201 i ul. Równoległej do sprzątania ko-
ścioła.  
 17.01 - wtorek. Wspomnienie św. Antonie-

go, opata. Dzień dialogu z Judaizmem w Ko-
ściele katolickim.  
 18.01 - środa. Początek Tygodnia Modlitw o 

Jedność Chrześcijan. 
 19.01 - czwartek. Wspomnienie św. Seba-

stiana Pelczara, biskupa. 
 20.01 - piątek. Po Mszy św. wieczornej za-

praszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 189 – 
201 i ul. Równoległej do sprzątania kościoła. 
 21.01 - sobota. Wspomnienie św. Agnieszki, 

dziewicy i męczennicy. Dzień Babci. 
 22.01 - III Niedziela Zwykła. Niedziela Sło-

wa Bożego. Dzień Dziadka. Kolekta na po-
trzeby parafii. 
 23.01 - poniedziałek. Po Mszy św. wieczor-

nej zapraszamy parafian z ul. Poznańskiej 2, 
4, 6 i 8 do sprzątania kościoła. 
 24.01 - wtorek. Wspomnienie św. Francisz-

ka Salezego, biskupa i doktora Kościoła.  
 25.01 - środa. Święto Nawrócenia św. Paw-

ła, Apostoła. Biblioteka parafialna czynna od 

godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
 26.01 – czwartek. Wspomnienie św. Tymo-

teusza i Tytusa, biskupów. Dzień dialogu z 
Islamem w Kościele katolickim. 
 27.01 - piątek. Po Mszy św. wieczornej za-

praszamy parafian z ul. Poznańskiej 2, 4, 6 i 
8 do sprzątania kościoła. 
 28.01 – sobota. Wspomnienie św. Tomasza 

z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła. 
 29.01 - IV Niedziela Zwykła. Roczki o godz. 

12.15. Jubileusze Małżeńskie o godz. 16.30. 
Kolekta na potrzeby parafii. 
 30.01 - poniedziałek. O godz. 17.00 Msza 

św. w intencji sprzątających kościół w stycz-
niu oraz KGW, emerytów, rencistów. Po 
Mszy św. wieczornej zapraszamy parafian z 
ul. Poznańskiej 10, 12, 14 i 16 do sprzątania 
kościoła. 
 31.01 – wtorek. Wspomnienie św. Jana Bo-

sko, prezbitera. O godz. 17.00 Msza św. w 30 
dzień i I rocznicę po śmierci. 
 1.02 – środa. Biblioteka parafialna czynna 

od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
 2.02 - I czwartek miesiąca. Święto Ofiaro-

wania Pańskiego. Dzień życia konsekrowane-
go. W katedrze spotkanie dla osób konsekro-
wanych. Msza św. w intencji nowych powo-
łań kapłańskich o godz. 6.30. Nabożeństwo 
za powołanych o godz. 16.30. Dzień modlitw 
w intencji katechizacji dorosłych. Kolekta na 
zakony kontemplacyjne. Po Mszy św. wie-
czornej zapraszamy parafian z ul. Poznań-
skiej 10, 12, 14 i 16 do sprzątania kościoła. 
 3.02 - I piątek miesiąca. Wspomnienie do-

wolne św. Błażeja, biskupa i męczennika. Na-
bożeństwo ku czci NSPJ o godz. 6.00. Msza 
św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Na 
Mszach św. zwyczajowe błogosławieństwo 
chroniące od chorób gardła. Sakrament po-
kuty i pojednania dla dzieci o godz. 16.00.  
 4.02 - I sobota miesiąca. Nabożeństwo wy-

nagradzające Niepokalanemu Serce NMP o 
godz. 7.00.  
 5.02 - V Niedziela Zwykła. Kolekta na po-

trzeby archidiecezji. 

Co nas czeka w styczniu 
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Odwiedziny duszpasterskie 

Niedziela 8 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 25, 
2. ul. Wrocławska 23, 
Poniedziałek 9 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 21, 
2. ul. Wrocławska 19 
Wtorek 10 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 17, 
2. ul. Wrocławska 15, 
Środa 11 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 13, 
2. ul. Wrocławska 11, 

Czwartek 12 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 9, 
2. ul. Wrocławska 7,  
Piątek 13 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 5,  
2. ul. Wrocławska 3,  
Sobota 14 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 1, 
2. Kolęda dodatkowa. 

Odwiedziny duszpasterskie rozpoczynają się o godz. 15.00 w środy o godz. 16.00 

„Wszystko co robimy dla miłości nabiera wartości i 
piękna” 
Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji Ich świę-
ta życzymy odwagi do walki o to, by pięknie żyć i 
uczyć takiego życia swoje wnuczęta.  
Duszpasterze i Redakcja 
 
„Kieruj naszymi krokami, abyśmy postępowali w 
świętości serca.” 
Wszystkim Legionistom i Auksyliatorom, którzy w 
styczniu obchodzą swoje urodziny i imieniny życzy-
my, by podążali drogą Bożych 
przykazań, a Pan był dla Nich 
umocnieniem w wędrówce.  
Męski Legion Maryi. 
 
„Żeby móc wzrastać musimy się nauczyć akcepto-
wać trudności.” 
Paniom Krystynie Mołdrzyk, Teresie Bąk, Marii 
Domin oraz Bogumile Chrząścik życzymy, by każde-
go dnia wzrastały w wierze, nadziei i miłości, a do-
świadczenie Bożej miłości było dla Nich siłą w po-
konywaniu trudów codzienności. Seniorzy. 
 

 
 
 

„Mielibyśmy wielu świętych, gdybyśmy uwierzyli, że 
można dojść do świętości.” 
Paniom Marii Domin i Teresie Bąk życzymy, by po-
dążały drogą świętości i nie zniechęcały się w czy-
nieniu dobra. Żeński Legion Maryi. 
 
„Święci to ludzie wielkiego formatu, którzy ujrzaw-
szy w Bogu swoją wielkość, postawili wszystko na 
Niego.” 
Hani Grygier i Marcelinie Andrzejczak życzymy 
wytrwałego dążenia drogą świętości oraz ufności 

pokładanej w Panu. Dzieci 
Maryi z ks. Markiem 
 
„O wiele łatwiej jest być boha-

terem niż człowiekiem uczciwym” 
Juli Henicz, Konradowi Mazurowi, Maćkowi Gar-
dziejewskiemu, Sebastianowi Mielechowi i Bartko-
wi Kołeczko życzymy, aby w swojej codzienności 
bohatersko walczyli o miłość w najdrobniejszych 
czynach. Oaza s ks. Sławkiem 
 
„Jakość dokonywanych wyborów sprawdza się w 
trudnych momentach i chwilach próby.” 
Bartkowi Kołeczko i Sebastianowi Mielechowi ży-
czymy, aby Ich codzienne wybory były potwierdze-
niem przynależności do Jezusa.  
Ministranci z ks. Markiem 

Serdeczności 
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Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatia-
num w Krakowie organizuje Korespon-
dencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest 
ułatwienie po-
znania i rozu-
mienia ksiąg Pi-
sma Świętego.  

W kursie może brać udział każdy zainte-
resowany Pismem Świętym, Kurs prowa-
dzony jest w wersji tradycyjnej 

(papierowej) oraz elektro-
nicznej. Podstawowe infor-
macje o kursie można uzy-
skać na stronie interneto-
wej: 

www.kursbiblijny.deon.pl  

o r a z  p o d  p o d a n y m i  a d r e s e m  
e-mailowymi lub adresem pocztowym. 

 

kkb.biuro@gmail.com 

Ks. Zbigniew Marek SJ 

Ul. Zaskale 1, 30—250 Kraków 

„Kurs Biblijny” 

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU 

ZAPROSZENIE  

NA KURS BIBLIJNY 

8 
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NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIE-

GO. 8.01 
7.30 – Za ++ Wiktorię i Brunona Sobik, 6 sy-
nów oraz córkę Cecylię, 3 wnuków, Anielę i 
Tamarę Sobik oraz Krystynę Sobik, Stanisła-
wa i Anielę Ślipek oraz 3 synów Antoniego, 
Stanisława i Zbigniewa, synową Zofię.  
9.30 – Do Opatrzności Bożej z okazji 18 uro-
dzin Kingi, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławień-
stwo i potrzebne dary Ducha Św. na dorosłe 
życie.  
11.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.30 – Za + Gerarda Zdrzałek – w rocznicę 
śmierci, jego rodziców Jerzego i Agnieszkę, 
Wojciecha Bachlaj, Różę Zdrzałek, Alberta 
Śmietana oraz ++ z pokrewieństwa Zdrzałek, 
Czylok, Bachlaj.  
19.30 – Za + Gertrudę Uherek – w rocznicę 
śmierci, rodziców i dziadków z obu stron.  
PONIEDZIAŁEK 9.01 
6.30 – W INTENCJI PARAFIAN. 
6.30 – Za + Leszka Adasiak, Edytę i Józefa 
Obracaj, 2 synów, 2 synowe, Józefę i Józefa 
Adasiak, 3 córki, 2 synów oraz ++ z pokre-
wieństwa Obracaj, Adasiak, Lazar. 
17.00 – O Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej, dary Ducha Św. dla rodziny 
Rutka – Eweliny, Mateusza i wnuczka Stasia 
z podziękowaniem za wszystkie dary jakie 
otrzymali. 
WTOREK 10.01 
6.30 – Za ++ Marię i Józefa Chmielewskich, 
rodziców, teściów i rodzeństwo. 
6.30 – Za + Janinę Majda – od sąsiadów Po-
znańska 3.  
17.00 – Za ++ Adelajdę i Józefa Goik, syna 
Włodzimierza, córkę Edytę, Jadwigę i Ludwi-
ka Gajda oraz ++ z pokrewieństwa. 
ŚRODA 11.01 
6.30 – W INTENCJI PARAFIAN. 
6.30 – Za + Romana Smorzyk – w kolejną 
rocznicę śmierci, rodziców z obu stron oraz 
++ z pokrewieństwa. 
17.00 – Za ++ Józefę Pancherz, męża An-
drzeja, syna Przemka. 

CZWARTEK 12.01 
6.30 – W INTENCJI PARAFIAN. 
6.30 – Za + Aurelię Piechaczek – od sąsia-
dów Poznańska 11.  
17.00 – Za + mamę Jadwigę – w 8 rocznicę 
śmierci, córkę Justynę, braci Ryszarda i Ta-
deusza.  
PIĄTEK 13.01 
6.30 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej. 
6.30 – Za + tatę Leona Kurowskiego oraz ++ 
z rodzin Kurowskich, Szymańskich i Trędow-
skich. 
17.00 – Za ++ Anielę i Sylwestra Gajda, 3 
dzieci, rodziców z obu stron, Alfreda i Janu-
sza Krypczyk, Romana, Marię i Eugeniusza 
Wowra, Jana Sitek oraz ++ z pokrewieństwa.  
SOBOTA 14.01 
8.00 Za + Józefa Misiur – od sąsiadów ul. 
Wrocławska 31. 
8.00 – Za ++ siostry Mirosławę Szymańską – 
w 2 rocznicę śmierci, Jadwigę Przybylak, bra-
ta Tadeusza Szymańskiego. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Ireny z okazji 70 urodzin oraz błogosła-
wieństwo dla całej rodziny.  
II NIEDZIELA ZWYKŁA 15.01 
7.30 – Za + Monikę Holesz – w rocznicę 
śmierci, męża Ryszarda, rodziców z obu 
stron, ++ Stanisława, Jana oraz jego syna Ja-
rosława, Otylię Holesz, Antoniego i Łucję, 
Aleksandra Trzonkowskiego, Leona i Annę 
Sitek i dusze w czyśćcu cierpiące.  
9.30 – Za + Ewalda Szulik, żonę Hildegardę, 
++ z rodziny i pokrewieństwa, dusze w czyść-
cu cierpiące.  
11.00 – Za + Tadeusza Janeczko, ++ rodzi-
ców, teściów oraz ++ z pokrewieństwa Ja-
neczko, Szymaniak, Lis.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Grażyny Gabryś z okazji 70 rocznicy uro-
dzin.  
16.30 – Za + Jana Nowak – w rocznicę 
śmierci, żonę Irenę.  
19.30 – Za ++ Leokadię i Czesława Bąk, sy-
nową Ewę, Stefanię i Józefa Deptułę, zięcia 
Stanisława oraz ++ z pokrewieństwa z obu 
stron. 

INTENCJE MSZALNE 

9 
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PONIEDZIAŁEK 16.01 
6.30 – Za + Pawła Kałuża, ++ rodziców, ro-
dzeństwo i teściów.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Du-
cha Św. w intencji Sylwii z okazji kolejnej 
rocznicy urodzin.  
WTOREK – Wspomnienie św. Antoniego 
17.01 
6.30 – W INTENCJI PARAFIAN. 
17.00 – Za ++ Małgorzatę i Stanisława Śmie-
tana – we wspomnienie urodzin, ++ rodzi-
ców z obu stron, ++ z rodzin Śmietana, Przy-
była. 
ŚRODA 18.01 
6.30 – Za + Julię Szostek – od sąsiadów 
Wrocławska 29. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
członków III Zakonu Franciszkańskiego i ich 
rodzin oraz w intencji opiekuna Ks. Marka. 
CZWARTEK – Wspomnienie św. Józefa Se-
bastiana Pelczara 19.01 
6.30 – Za + Kazimierza Kopertowskiego, żo-
nę Halinę, rodziców, teściów oraz ++ z po-
krewieństwa.  
17.00 – Za + Stefana Musioł, rodziców, brata 
Krystiana, szwagra Eugeniusza oraz ++ 
dziadków z obu stron.  
PIĄTEK 20.01 
6.30 – Za + Lidię Śmietana – w 6 rocznicę 
śmierci, męża Bolesława, ++ rodziców Marię 
i Alojzego Mazur, Anastazję i Wincentego 
Śmietana oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
17.00 – Za + męża Helmuta Zok – w kolejną 
rocznicę śmierci. 
SOBOTA – Wspomnienie św. Agnieszki 21.01 
8.00 – Za + Zytę Potyka, jej rodziców i ro-
dzeństwo, ++ z rodzin Szulik, Wala. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji małżonków z okazji kolejnej rocznicy ślu-
bu oraz błogosławieństwo dla całej rodziny. 
III NIEDZIELA ZWYKŁA 22.01 
7.30 – Za + Antoniego Piszczek – w kolejną 
rocznicę śmierci, Marię i Emila Urbańczyk, 
Jana Kiełkowskiego i dusze w czyśćcu cier-
piące.  
9.30 – Za + Krzysztofa Marek, ++ rodziców i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  

11.00 – Za + Kazimierza Gruca, jego rodzi-
ców, siostry Marię i Janinę, Irenę i Jana 
Ostrzołek, ich rodziców oraz + Mirosława 
Jóźwiak.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji małżonków Marii i Sylwestra Mrzyk z oka-
zji 50 rocznicy ślubu.  
16.30 – Do Opatrzności Bożej z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Du-
cha Św. dla Dominika, Jakuba i Wiktora z 
okazji urodzin. 
19.30 – W INTENCJI PARAFIAN.  
PONIEDZIAŁEK 23.01 
6.30 – Za + Rafała Woźnica – w 47 rocznicę 
śmierci, żonę Gertrudę, ++ Lidię i Otona Pę-
kała oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji małżonków Urszuli i Grzegorza z okazji 20 
rocznicy ślubu.  
WTOREK – Wspomnienie św.Franciszka Sa-
lezego 24.01 
6.30 – Za ++ synów Marka i Grzegorza Jusz-
czakiewicz.  
17.00 – Za + żonę Jadwigę Mańka, rodziców 
z obu stron, brata Stefana oraz ++ z pokre-
wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
ŚRODA – ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. 
PAWŁA Ap. 25.01 
6.30 – Za ++ Jadwigę i Ludwika Gajda, ro-
dziców i rodzeństwo, zięcia Włodzimierza, 
Wierę i Nikitę Suszcz, córkę Ludmiłę, 2 zię-
ciów.  
17.00 – Za + Elżbietę Pankowską. 
CZWARTEK – Wspomnienie św. biskupów 
Tymoteusza i Tytusa 26.01 
6.30 – W INTENCJI PARAFIAN. 
17.00 – Za + Barbarę Sajdak – od sąsiadów 
Opolska 8. 
PIĄTEK 27.01 
6.30 – Za ++ Dorotę i Józefa Hojka, ++ ro-
dziców i rodzeństwo.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Du-
cha Św. w intencji Bartosza z okazji urodzin. 
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SOBOTA – Wspomnienie św. Tomasza z 
Akwinu 28.01 
8.00 – Za + Bożenę Górniak, ++ z rodziny i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za ++ Benicjusza i Katarzynę Pojda, 
syna Stefana, dziadków Pojda i Kroczek, An-
nę i Antoniego Wzientek, Wiktora Winkler, 2 
żony, Bronisławę i Józefa Polok oraz ++ z po-
krewieństwa.  
IV NIEDZIELA ZWYKŁA 29.01 
7.30 – Za ++ rodziców Marię Janocha – w 
kolejną rocznicę śmierci, męża Bertholda, ++ 
z pokrewieństwa Wierzgoń, Janocha.  
9.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Teresy z okazji 60 rocznicy urodzin.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Częstochowskiej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji małżonków Stanisławy i Norberta z okazji 
55 rocznicy ślubu.  
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE. 
19.30 – Za ++ śp. rodziców Mariannę i Józe-
fa Wiącek, Annę i Wiktora Duda, braci Stani-
sława i Tadeusza, bratowe Irenę, Teresę i Zo-
fię, siostrę Wandę, szwagra Antoniego, Cze-
sławę i Czesława Kuszek oraz ++ z pokre-
wieństwa Duda, Wiącek. 
PONIEDZIAŁEK 30.01 
6.30 – W INTENCJI PARAFIAN. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprzątają-
cych kościół w miesiącu styczniu. 
WTOREK – Wsp. św. Jana Bosko 31.01 
6.30 – W INTENCJI PARAFIAN. 
17.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1 
rok po śmierci. 
ŚRODA 1.02 
6.30 – Za ++ rodziców Mariannę i Jakuba 
Wróbel, 2 braci, szwagra oraz ++ z rodziny. 
17.00 – Za + Józefa Polok, żonę Bronisławę, 
rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa.  
CZWARTEK – ŚWIĘTO OFIAROWANIA 
PAŃSKIEGO – I czwartek miesiąca 2.02 
6.30 – W intencji powołań.  
9.00 – Za + Piotra Józefczyka, ++ z rodziny 
Józefczyk, ++ Stanisława, Józefa i Barbarę 
Piekara.  

17.00 – Za ++ Augustynę i Franciszka 
Ostrzołek, Gertrudę i Rafała Woźnica, ich ro-
dziców, ++ z pokrewieństwa.  
PIĄTEK – I piątek miesiąca 3.02 
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ. 
17.00 – Za ++ Jana i Elfrydę Kondziołka, sy-
na Czesława, rodziców z obu stron, ich ro-
dzeństwo, Marię i Józefa Klepek, Franciszka i 
Elżbietę Masorz, Gertrudę i Jerzego Płonka, 
++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Kondzioł-
ka, Nogły, Masorz i dusze w czyśćcu cierpią-
ce.  
SOBOTA – I sobota miesiąca 4.02 
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie 
Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca 
Jezusowego i zadośćuczynienie za grzechy 
własne, swoich bliskich, naszej Ojczyzny i ca-
łego Świata. 
17.00 – Za ++ Stanisława, Marię, Ignacego i 
Jerzego Gajdzik, Helenę, Franciszka i Alfreda 
Skucik, Agnieszkę, Franciszka i Alfreda Bła-
toń, Eryka Polnik, Jadwigę Krzempek, ++ z 
pokrewieństwa Kocur, Gajdzik, wszystkich 
znajomych i dusze w czyśćcu cierpiące.  
V NIEDZIELA ZWYKŁA 5.02 
7.30 – Za + S. Joannę Wala – w 2 rocznicę 
śmierci. 
9.30 – Za + Ewalda Szulika, żonę Hildegar-
dę, ++ z rodziny i pokrewieństwa, dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Za + śp. męża Mariana Mrozik – w 2 
rocznicę śmierci. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Kazimiery z okazji 65 rocznicy urodzin.  
16.30 – Za + Sabinę Sadło – w rocznicę 
śmierci, męża Jana, Genowefę Niziołek – w 
rocznicę śmierci.  
19.30 – Za + Kunegundę Wierzgoń, męża 
Henryka, rodziców i rodzeństwo. 
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Pieśń o Czwartym Królu 
 

 
Jest to pieśń o życiu i czynach Króla Artabana 
Który chciał zobaczyć nowonarodzonego Pana 
Był on Czwartym Mędrcem z dalekiego Wschodu 
Wraz z Trzema Królami chciał oddać hołd Bogu 
 
Nie wiedział bowiem jaki dar ma Mu ofiarować 
Taki by mógł samemu Mesjaszowi się podobać 
Artaban wielką miłość do każdego człowieka miał 
Rubin, perłę i szafir największy skarb Bogu dać 
chciał 
 
Do Betlejem była z jego kraju bardzo daleka droga 
A przeszkód na niej i trudów liczba była mnoga 
Dlatego musiał zabrać zapasy żywności Król wspa-
niały 
Które mogły być potrzebne osobom, które ich nie 
miały  
 
Jadąc na swoim wielbłądzie do Miasta Dawidowe-
go 
Zobaczył on na pustyni człowieka prawie martwego 
Była susza, brak wody, i w dodatku żar lał się z 
nieba 
Stwierdził „Człowiekowi temu pomocy trzeba” 
 
Król Artaban dał mu wino i kawałek chleba 
Bo jedzenia bardzo było jemu potrzeba 
Ruszył w ponownie w drogę daleką wtedy 
Lecz do Betlejem nie dotarł na czas niestety 
 
Gdy dotarł na miejsce, bez celu krążył po ulicy 
Które były opustoszałe w Dawidowej Stolicy 
 
Gdy nagle w jednym domu usłyszał płacz dziecka 
małego 
Ucieszył się Mag myśląc, że spotka w końcu Boga 
Swego 
 
To był niestety płacz dziecka przypadkowego 
Które miało oddać życie za Króla Żydowskiego 
Wtedy zły król Herod rządy w kraju sprawował 
I w obawie o władzę małych chłopców mordował 
 

Gdy do drzwi chatki źli żołnierze z furią zapukali 
W ten sposób kolejnej swojej ofiary się domagali 
Artaban powiedział im wtedy „ Dziecka tu nie ma”  
Żołnierze sobie poszli, nie wiedząc, że to ściema 
 
Trzydzieści lat później do Jeruzalem wyruszył zno-
wu 
Mając nadzieję, że w końcu odda pokłon Panu Bogu 
Gdy długo czekał, czekał i wydłużało się jego cze-
kanie 
Usłyszał „Idź na Golgotę” tam miało być ukrzyżo-
wanie 
 
Gdy szedł usłyszał prośbę o pomoc dziewczyny mło-
dej 
Pięknej, lecz smutnej do niewolnictwa pójść nie go-
towej 
Ponownie wspaniały Król Artaban życie ludzkie 
uratował 
I w ten sposób piękny dar Mesjaszowi ofiarował 
 
Gdy był na Golgocie ziemia mocno zadrżała 
Zasłona Niebiosów się szczelnie otwierała 
Król Artaban odnalazł wtedy Mesjasza Bożego 
A za swe czyny Ten wziął Go do Królestwa Swego. 
 

Marcin Janicki 
 
Na podstawie „Legendy o Czwartym Królu” 
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 Zachęcamy do zapoznania się z pod-
sumowaniem roku duszpasterskiego 
2022, które przygotował ksiądz proboszcz 
Stefan Wyleżałek. Zostało ono odczytane 
31 grudnia na Mszy św. o godz. 17.00, 
podczas której, jako parafia dziękowali-
śmy Bogu, za błogosławieństwo i łaski 
udzielone nam w 2022 roku. Życzymy mi-
łej lektury i odważnej refleksji. 

 

 

1. MIJAJĄCY ROK:  

 

Kończy się kolejny rok. Pandemia zeszła na 
dalszy plan, bo na pierwszy weszła od końca 
lutego tocząca się wojna w sąsiedniej Ukrai-
nie. Ogrom cierpienia, bólu z powodu śmierci 
bliskich, zniszczeń na skutek działań zbroj-
nych oraz wszelkiego innego okrucieństwa 
wszedł niejako w rzeczywistość naszego życia 
poprzez wielką falę uchodźców wojennych 
goszczących w naszym kraju, w naszym mie-
ście i w waszych domach. 
To był i jest egzamin z chrześcijańskiej miło-

ści do drugiego człowieka. Zdajemy ten egza-
min z człowieczeństwa i z miłości chrześci-
jańskiej codziennie wobec każdego potrzebu-
jącego, szczególnie w panującym kryzysie 
energetycznym, w rzeczywistości wielkiej in-
flacji i nadchodzącym i zapowiadanym kryzy-
sie gospodarczym. Dowodem tej bezinte-
resownej miłości była i jest gościnność udzie-
lona uchodźcom, pomoc materialna - finan-
sowa i rzeczowa w postaci paczek i produk-
tów przekazanych od was do CARITAS na 
wiosnę i w listopadzie. 
Wszystkie doświadczane wydarzenia oraz 
wiele innych opinii kształtujących naszą 

świadomość w mijających latach i obecnie, 
dla niejednego stały się jednak powodem zo-
bojętnienia religijnego, które objawia się naj-
mocniej w tym, że w naszym kościele jest nas 
coraz mniej. Podobnie było, kiedy Jezus wy-
głosił tzw. Mowę Eucharystyczną, co zapisał 
św. Jan w 6 rozdziale swojej Ewangelii. Mó-
wił wtedy do swoich uczniów: 
„Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna 
Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, 
nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spoży-
wa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie 
wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecz-
nym. Ciało moje jest prawdziwym pokar-
mem, a Krew moja jest prawdziwym napo-
jem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pi-
je, trwa we Mnie, a Ja w nim. … A spośród 
Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mó-
wiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może 
słuchać?» … Słowa, które Ja wam powiedzia-
łem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was 
są tacy, którzy nie wierzą» ... Odtąd wielu 
uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie 
chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: 
«Czyż i wy chcecie odejść?» Odpowiedział 
Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdzie-

my? Ty masz słowa życia wiecznego. A my-
śmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym 
Boga”. 
Eucharystia jest centrum i mocą życia Ko-
ścioła, bo jego Kamieniem Węgielnym, jego 
Głową jest Jezus Chrystus. Kościół jest święty 
– jak wyznajemy – nie świętością ludzi, du-
chowieństwa, ale świętością samego Chrystu-
sa, który w mocy Ducha Świętego pozostaje 
w tym Kościele do końca świata, aby go nieu-
stannie uświęcać. Nie da się wierzyć w Chry-
stusa nie wierząc w Kościół, bo jest to 
sprzeczność sama w sobie. 
 

Podsumowanie duszpasterskie  
i gospodarcze za rok 2022 r. 
ks. Stefan Wyleżałek 
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2. JAKI BYŁ TEN ROK W DUSZPASTERSTWIE 

 

Statystyka duszpasterska za 2022 r. jest na-
stępująca: 

Parafia liczy: 

ok. 7150 osób, 

W parafii mieszka: 

ok. 2845 rodzin, 

Z kolędy skorzystało: 

ok. 820 rodzin, 

Sakramentu Chrztu św. udzielono:   

42 dzieciom (-3), 

Do I Komunii św. przystąpiło:    

66 dzieci  (-17), 

W tym do Wczesnej Komunii przystąpiło:    

4 dzieci  (+1), 

Bierzmowane zostały:     

92 osoby  (+27), 

Komunii św. rozdzielono:    

ok. 66200, 

Do chorych zaniesiono:     

693 Komunie Św., 

Sakramentu chorych udzielono:   

67 osobom, 

Sakrament małżeństwa zawarło:   

11 par  (-1), 

Sakrament święceń diakonatu przyjęły:  

2 osoby  (+2) 

Do domu Ojca odeszło:     

65 osób (-29), 

W intencji parafian odprawiono:   

65 Mszy św.,  

Msze św. za zmarłych (zalecanych):   

13 Mszy św., 

 
3. POSTULATY DUSZPASTERSKIE: 

 

Wierzę w Kościół Chrystusowy – to hasło i 
przestrzeń rozważań nadchodzącego roku 
duszpasterskiego. Świadomość obecności 
Chrystusa jako Głowy Kościoła niech nam 
pomoże jeszcze lepiej doświadczać Kościoła 
jako wspólnoty ochrzczonych, zjednoczonej 

ze swoim Zbawicielem najpełniej w Euchary-
stii. Świadomość bycia Kościołem – jeśli 
trwamy w Jezusie Chrystusie przez Ducha 
Świętego - to świadomość naszego chrześci-
jańskiego samostanowienia. To nie prze-
strzeń i rzeczywistość obok nas, ale w nas sa-
mych od Chrztu św., w naszych wspólnotach 
rodzinnych, domowych, parafialnych, diece-
zjalnych. Z Panem wzrastamy przez sakra-
menty, Słowo Boże i modlitwę. Więzi z ludź-
mi tworzymy przez obecność, bliskość, wza-
jemne słuchanie, dobre słowo. … W naszych 
wspólnotach parafialnych od zawsze istnieje 
potrzeba budowania pokoju z bliskimi, sąsia-
dami, współparafianami i współpracownika-
mi (LP 04.1.22022). Kościół to nasza tożsa-
mość, nasza wspólnota, nasze najwyższe do-
bro, nasza odpowiedzialność i nasze zadanie 
misyjne. Tak jak doświadczymy, że jesteśmy 
żywą wspólnotą, tak będziecie pachnieć pięk-
nem samego Chrystusa i Jego Mistycznego 
Ciała – Kościoła. 
Doświadczmy w sobie Kościół, szczególnie 
we wspólnocie parafialnej – i żyjmy Nim za-
angażowani w jego dalsze budowanie na 
wszelkich możliwych płaszczyznach i w mi-
syjnym apostołowaniu. 
 
4. PODSUMOWANIE GOSPODARCZE ZA ROK 
2022 

 

Kończący się rok dał nadzieję na normalne 
funkcjonowanie po Covid-19, ale zaniepokoił 
i zatrwożył świat toczącą się wojną w Ukrai-
nie i realnymi konsekwencjami (szczególnie 
energetycznymi) tego konfliktu. 

Mimo tych wszystkich zawirowań w kwietniu 
postawiony został nowy pomnik dla kapła-
nów pochowanych na cmentarzu. Pomnik 
został zrealizowany z zachowaniem obecnych 
płyt nagrobnych. Odnowiony i naprawiony 
został także pomnik Ks. Proboszcza Augusta 
Machalicy. Remont pomnika Ks. Augusta 
Machalicy oraz koszt nowego pomnika wy-
niósł 38200 zł. 

Mamy wszelkie pozwolenia na remont ko-
ścioła – Konserwatora, Diecezji i Wydziału 
Budownictwa Urzędu Powiatowego. W tym 
roku, dopiero jesienią udało się zakupić da-
chówkę (zgodnie z nakazem konserwator-
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skim) karpiówkę firmy Braas na dach kościo-
ła. Zakupiliśmy w październiku (po licznych 
perturbacjach) 27216 sztuk dachówki i 240 
gąsiorów za sumę 81634  zł. Liczba zakupio-
nej dachówki wydaje się duża, ale na metr 
kwadratowy pokrycia wchodzi 38 dachówek. 

Wymieniony został ogrzewacz ciepłej wody 
użytkowej na probostwie za sumę 3800. Po-
przedzani po 30 latach pracy zakończył dzia-
łalność. 

W sumie na realizację powyższych zadań 
oraz na usuwanie innych bieżących usterek 
wydaliśmy w ty roku 137426  zł. 

Złocenia drzwi Tabernakulum nie udało się 
zrealizować, ale dzieci komunijne w tym roku 
ofiarowały na ten cel 3900  zł. Razem z sumą 
z poprzedniego roku mamy już na ten cel 
8045  zł. 

 
5. SPRAWY GOSPODARCZE: 

 

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

Saldo roku 2021 wynosiło: 510741 zł. 

 

W CIĄGU  MININEGO  ROKU DOCHODY PARAFII 
STANOWIŁY: 

Kolekty na parafię:     

35 kolekt - 194029 zł. 

(w tym na cele remontowe):    

12 kolekt - 73063 zł. 

Ofiary w kopertach i przelewem: 

15149 zł. 

Pozostałe ofiary na parafię: 

111258 zł. 

Ofiary kolędowe:         

25145 zł. 

Opłaty cmentarne:        

54160 zł. 

Razem dochody parafii w roku 2022:    

399741 zł. 

 
KOLEKTY I ZBIÓRKI NA POZOSTAŁE CELE: 

Na Archidiecezję:     

6 kolekt - 26224 zł. 

Na WŚSD:       

4 kolekty - 17788 zł. 

Na WT UŚ: 

5 kolekt - 21718 zł. 

„Jałmużna Postna”: 

1 kolekta - 4968 zł. 

Kolekta na zakony kontemplacyjne: 

1 kolekta - 1690 zł. 

Kolekty na Misje: 

3 kolekty - 11319 zł. 

Kolekta na Caritas: 

1 kolekta - 5156 zł. 

Kolekta na Stolicę Apostolską: 

1 kolekta - 4301 zł. 

Kolekta na renowację Krypty Katedry: 

2 kolekty - 10018 zł. 

Budowa Domu Pielgrzyma „NAZARET”: 

1 kolekta - 5100 zł. 

Kolekta na Fundusz Obrony Życia: 

1 kolekta - 1812 zł. 

Fundusz Stypendialny im Ks. E. Szramka: 

1 kolekta - 1134 zł. 

Zbiórka na pomoc Kościołowi w Potrzebie:  

Zbiórka na Ubogich energetycznie: 

1 kolekta - 3625 zł. 

Zbiórka na pomoc Kościołowi na wschodzie: 

1 kolekta - 3073 zł. 

Zbiórka na „Pomoc Ukrainie”: 

1 kolekta - 18776 zł. 

Ofiary na Boży Grób w Jerozolimie: 

1 kolekta - 4949 zł. 

Zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia: 

1 kolekta - 2381 zł. 

Ofiary z tytułu binacji i trynacji: 

12 kolekta - 4043 zł. 

Razem przekazano: 

148075 zł. 

 
KOSZTY UTRZYMANIA PARAFII WYNIOSŁY: 

Remonty i inwestycje: 

137526 zł. 

Utrzymanie parafii: 

264659 zł. 
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(w tym utrzymanie cmentarza – śmieci):     

43353 zł. 

Razem wydatki wynoszą:     

402185 zł. 

Saldo roku 2022 wynosi: 

-2444 zł. 

W kasie parafialnej jest:      

508297 zł. 

 
„Bóg Zapłać” wszystkim za tak wielką ofiar-
ność! Szczególne „Bóg Zapłać” cichym bezi-
miennym i imiennym darczyńcom. 

 
6. JAKIE MAMY PLANY GOSPODARCZE NA ROK 
2023. 

 

Plany są konkretne, ale z powodu nieprzewi-
dywalnej inflacji, która będzie napędzała 
koszty zobaczymy ile da się z nich zrealizo-
wać. 

Zakup pozostałych materiałów na remont 
pokrycia dachu kościoła. Na wiosnę musimy 
zakupić blachę miedzianą na obróbki bla-
charskie i rynny, membranę dachową, kontr 
łaty i łaty tysiące śrub oraz pozostałe akceso-
ria potrzebne do montaży pokrycia dachowe-
go. I tak do samego remontu pozostaje ele-
ment nieprzewidywalny jakim jest stan więź-
by dachowej. 

Remont dachu planujemy od połowy czerwca 
do końca września. Ile on potrwa? Tego nikt 
nie jest w stanie dzisiaj przewidzieć. Wszyst-
ko będzie zależeć od pogody i nieprzewidzia-
nych kłopotów. Głęboko wierzę, że Boża 
Opatrzność pomoże nam z dobrą pogodą, a 
także pomoże przezwyciężyć wszelkie trud-
ności i kłopoty. Parafian, prosimy w tym cza-
sie o przestrzeganie zasady poruszania się 
wyznaczonymi trasami, o wyrozumiałość ze 
względu na prowadzone prace wysokościowe, 
a w związku z tym o unikanie niebezpieczeń-
stwa wypadku. 

Wymiana drzwi zewnętrznych. Jeśli starczy 
pieniędzy byłoby wspaniale zrealizować także 
tą inwestycję. Wstępny kosztorys drzwi głów-
nych i troje bocznych opiewa na sumę 
95 000  zł. 

Uzupełnienie pochwytów w budynku kościo-

ła oraz zamknięcie dojścia do kościoła od sta-
rego probostwa. Wizytacja mienia kościelne-
go, z dnia 25 października, przeprowadzona 
przez pana inżyniera z ramienia Archidiecezji 
ujawniła (w świetle obowiązującego prawa 
budowlanego) krytyczny stan schodów od 
starego probostwa zagrażających ludzkiemu 
zdrowiu i życiu. W związku z tym, to dojście 
do cmentarza i kościoła, na czas niepokreślo-
ny zostało zamknięte. Uzupełnić musimy dla 
biegu schodów do zakrystii i z zakrystii na 
piętro oraz w kotłowni probostwa pochwyty 
(kiedyś poręcze) w myśl przepisów obowią-
zującego prawa budowlanego. To też zadanie 
na najbliższy czas. 

Powiększenie cmentarza. Biuro Projektowe 
kończy projekt szczegółowy cmentarza. Trze-
ba jeszcze wystąpić o wydanie warunków li-
kwidujących kolizyjność z istniejącym wodo-
ciągiem i linią energetyczną zasilającą oświe-
tlenie kościoła. Potem czeka nas ostateczne 
zatwierdzenie w PSSE, u Konserwatora Za-
bytków (otoczenie konserwatorskie oraz zgo-
da konserwatora na budowę ogrodzenia) i 
możemy złożyć dokumenty do Urzędu Po-
wiatowego o pozwolenie na rozpoczęcie bu-
dowy. Budowę musimy rozpocząć od ogro-
dzenia starej oraz nowej części za jednym za-
machem, a także od niwelacji terenu. Czy w 
przyszłym roku wszystko zdążymy zrobić? 
Czy starczy środków? Zobaczymy. Czas poka-
że. 

 
7. SŁOWA WDZIĘCZNOŚCI: 

 

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

 Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii św. 
za pomoc przy rozdzielaniu Komunii św. 
i regularne zanoszeniu jej do chorych. 

 Pani Alicji za dyspozycyjność oraz po-
dejmowanie bardzo wielu inicjatyw: za 
redagowanie kolejny rok SPES’a, za pro-
wadzenie strony internetowej naszej pa-
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rafii, prowadzenie transmisji interneto-
wych, przygotowanie scenek do nie-
dzielnych Mszy św. dla dzieci oraz na 
Roratach i odgrywanie ich wraz z Ks. 
Mateuszem, Ks. Sławomirem i młodzie-
żą. „Bóg Zapłać” za przygotowanie tego-
rocznej bożonarodzeniowej szopki oraz 
za podjęcie się posługi kościelnego i 
wszelkie dobro wnoszone do parafii. 

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

 Organistom za upiększanie liturgii gra-
niem na organach oraz za prowadzenie 
śpiewu. 

 Ministrantom oraz Grupie Dorosłych 
Lektorów Słowa Bożego, 

 Pani Teresie, a teraz Pani Danucie deko-
rującym naszą świątynię, 

 Parafialnej Radzie Duszpasterskiej sta-
rej kadencji i nowej, która została powo-
łana, 

 Pani Małgorzacie zajmującej się gablo-
tami, 

 Wszystkim grupom parafialnym – dzie-
cięcym, młodzieżowym i dorosłych za 
wszelką inicjatywę, zaangażowanie i do-
bro.  

 Pocztom sztandarowym, 

 Strażakom z OSP Jastrzębie Górne oraz 
Orkiestrze, 

 Pani Krystynie posługującej w Kancela-
rii, 

 Wszystkim posługującym na probo-
stwie. 

 Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, 

 Zarządowi Rady Osiedla „Jastrzębie 
Górne i Dolne”, 

 Kwiaciarni „Muscari”, szczególnie za 
ufundowanie wieńca adwentowego, 

 Prezesowi oraz członkom Koła Emery-
tów i Rencistów nr 7, 

 Zarządowi i woluntariuszom Hospicjum 
Domowego działającego przy naszej pa-
rafii, 

 Jastrzębskiemu Klubowi Trzeźwości 
„Karlik”, 

 Wszystkim sprzątającym naszą świąty-

nię w mijającym roku. 

 Wielkie podziękowanie kieruję w stronę 
grupy mężczyzn emerytów („Kompanii 
Braci”) za wszelkie wykonane prace oraz 
ogromną dyspozycyjność.  

 Gorące podziękowanie składam Zakła-
dowi Stolarskiemu DREW-MONT, Panu 
Karolowi, Franciszkowi, Wiesławowi, a 
także Panu Ryszardowi, Adamowi, Pio-
trowi oraz Panu Jerzemu za wszelkie 
prace i pomoc.  

 Podziękowania kieruję w stronę Pani 
Małgorzaty, Iwony i Aliny za wszelkie 
dobro.  

 Serdeczne podziękowanie kieruję także 
w stronę Pana Arkadiusza i jego Biura 
Projektowego.  

 Gorąco dziękuję państwu Krystianowi i 
Urszuli za wszelką pomoc, ofiarność i 
dyspozycyjność 

 Państwu Zbigniewowi i Halinie za spre-
zentowanie choinki 

 Paniom Krysi i Jadwidze oraz panu Pio-
trowi (Ekipie z Pszczyńskiej) za zawie-
szenie ozdób choinkowych.  

 Wszystkim innym osobom - nie pomija-
jąc nikogo, okazującym nam codziennie 
wielką życzliwość, pomoc, pamięć i do-
bro - „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 trwającej wojny 
w sąsiedniej Ukrainie. Rok niepokoju, a mo-
że nawet i strachu. Cokolwiek nas spotka, 
niech będzie przeżyte i zrealizowanie w du-
chu głębokiego zaufaniu Świętej Bożej 
Opatrzności. Niech doświadczenie wspólnoty 
Kościoła szczególnie w Eucharystii, ale także 
w nas samych, w naszych rodzinach oraz 
wspólnocie parafialnej pozwoli nam patrzeć 
w przyszłość z optymizmem i żyć w miłości z 
podniesionym czołem w pokorze dla bliźnie-
go i dla samego Boga.●  
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