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Pokój ludziom dobrej woliPokój ludziom dobrej woliPokój ludziom dobrej woli   
1 stycznia 2015 roku— 48 światowy Dzień Pokoju 

Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, pra-Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, pra-Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, pra-Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, pra-
we zamiary i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom we zamiary i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom we zamiary i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom we zamiary i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom 
pokoju, jakiego świat dać nie może; niech serca pokoju, jakiego świat dać nie może; niech serca pokoju, jakiego świat dać nie może; niech serca pokoju, jakiego świat dać nie może; niech serca 
nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w któ-nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w któ-nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w któ-nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w któ-
rych żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i rych żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i rych żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i rych żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i 
wolne od grozy nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana wolne od grozy nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana wolne od grozy nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana wolne od grozy nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen.naszego. Amen.naszego. Amen.naszego. Amen.    
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Maryja zachowywała wszystkie te sprawy—
mówi się w dzisiejszym czytaniu , to ważny 
krok w wierze: zachowywać to, co przeżyli-
śmy z Bogiem, co zostało nam podarowane. 
Sakrament chrztu, doświadczenie obecności 
Boga w Eucharystii, w modlitwie i w codzien-
nym życiu. Zachowywać znaczy, że to wszyst-
ko, co z Bogiem, nie powinno się jakoś roz-
mydlić, ulotnić czy rozpłynąć w powinno-
ściach i obowiązkach. Ewangelista miał na 
myśli sytuację, że to, co się zachowuje w ser-

cu wywiera wpływ na ży-
cie, staje się jego cen-
trum, które porządkuje 
wszystkie inne sprawy. W 
tym przypadku—to do-
świadczenie obecności 
Boga.  Co więcej wiara nie oznacza wyparcia 
się rozumu, autentyczna wiara nie chce być 
ślepa. Taka wiara wie, że rozum jest darem 
Bożym i że  nie tylko zaproszeni, lecz także 
wezwani, byśmy z niego korzystali.  

3 
    Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A 
wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja za-wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja za-wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja za-wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja za-
chowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.chowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.chowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.chowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.            Łk 2,16Łk 2,16Łk 2,16Łk 2,16----21212121        

SłowoSłowoSłowoSłowo nie stało się zło-
tem, bo by błyszczało, 
ale pozostałoby zimne. 
SłowoSłowoSłowoSłowo nie stało się szla-
chetnym kamieniem, 
bo byłoby drogocenne, 
ale bez życia. 

SłowoSłowoSłowoSłowo stało się ciałem, stało się dzieckiem. 

SłowoSłowoSłowoSłowo to krzyczy, raduje się, płacze i porywa. 
NierozpoznaneNierozpoznaneNierozpoznaneNierozpoznane za całym świątecznym kra-

mem, 
NierozpoznaneNierozpoznaneNierozpoznaneNierozpoznane nawet za tym, co wydaje się 

święte. 
NierozpoznaneNierozpoznaneNierozpoznaneNierozpoznane i niecierpliwe, czy chcemy Je 

odkryć 

    A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, 
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.            J 1, 1J 1, 1J 1, 1J 1, 1----18181818    

    A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzy-A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzy-A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzy-A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzy-
mała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali.mała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali.mała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali.mała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali.        
Mt 2, 1Mt 2, 1Mt 2, 1Mt 2, 1----12121212    

Trzech Króli w jednej partii szachów.Trzech Króli w jednej partii szachów.Trzech Króli w jednej partii szachów.Trzech Króli w jednej partii szachów.    
To niemożliwe, tak się nie da, a jednak! Boże 
Narodzenia unieważnia tradycyjne reguły 
gry. Niebo zstępuje na ziemię, szachownicę. 
W jej centrum leży Dziecina, a potężne po-
stacie tego świata zginają przed nią kolana. 
Radosną wieść o tym najpierw głosi się pa-
sterzom, postaciom niewiele znaczącym, po-

dobnym do pion-
ków w zwykłej 
grze w szachy. 
Walka jeden 
przeciw drugiemu zmienia się we wspólnotę, 
w której liczy się zasada jeden z drugim albo 
jeden za drugiego. Nikomu nie grozi szach, 
nie ma żadnego mata. 

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGOUROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGOUROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGOUROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO    
6 stycznia 2015 r.6 stycznia 2015 r.6 stycznia 2015 r.6 stycznia 2015 r.    

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKIUROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKIUROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKIUROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI    
1 stycznia 2015 r. 1 stycznia 2015 r. 1 stycznia 2015 r. 1 stycznia 2015 r.     

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIMII NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIMII NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIMII NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM    
4 stycznia 2015 r.4 stycznia 2015 r.4 stycznia 2015 r.4 stycznia 2015 r.    
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  Jak mogło wyglądać mieszkanie Jezusa? 
Nie mam na myśli ani mebli, ani wyposażenia. 
Chodzi mi o książki, jakie znalazłyby się w Jego 
regale, o zdjęcie, jakie postawiłby na komódce? 
Jakie gazety by prenu-
merował? Jak okazy-
wałby gościnność? Nur-
tuje mnie też myśl, co 
odpowiedziałbym na Jego pytanie: Czego szu-
kasz? Zapewne nie chodziłoby mi – o co praw-
dopodobnie chodziło wspomnianym w dzisiej-
szej Ewangelii dwóm uczniom - o wielkie pyta-

nie o Mesjasza, ale z pewnością o nadzieję, że-
by wraz z Nim przypatrzeć się mojemu życiu i 
dzięki temu lepiej zrozumieć drogę, którą już 
przebyłem i którą jeszcze powinienem przejść. 

Oczekiwałbym uwag, 
wyjaśnień i zachęty. Je-
zus daje temu oczekiwa-
niu wyraz, mówiąc po 

prostu: ,,Chodźcie, a zobaczycie". ilekroć ludzie 
spotykają się z taką otwartością, można mieć 
przeczucie, jak mogłoby dzisiaj wyglądać 
mieszkanie Jezusa.  

II NIEDZIELA ZWYKŁAII NIEDZIELA ZWYKŁAII NIEDZIELA ZWYKŁAII NIEDZIELA ZWYKŁA    
18 stycznia 2015 r.18 stycznia 2015 r.18 stycznia 2015 r.18 stycznia 2015 r.    

Jezus stanął wśród tłumu grzeszników, ocze-
kujących na przyjęcie z rąk Jana Chrzciciela 
chrztu nawrócenia na odpuszczenie grzechów. 
Dla ewangelisty Marka nie stanowiło to -jak 
się wydaje - żadnego problemu, jakim było dla 
późniejszych teo-
logów: Jezus, 
b e z g r z e s z n y , 
przyjął chrzest na 
odpuszczenie grzechów. Stał w długiej kolejce 
grzeszników i tam, nad Jordanem, i przez na-
stępne stulecia historii - przed Nim mieszkań-
cy całej judzkiej krainy i Jerozolimy, za Nim 
miliony chrześcijan na całym świecie. Marek 
rozpoczyna swoją Ewangelię od sceny nad Jor-

danem, aby w ten sposób dać jasno do zrozu-
mienia, że tu, nad Jordanem, rozpoczyna się 
historia Jezusa z Bogiem, że Syn Boży, nasz 
Brat, również w chrzcie nawrócenia stał się 
jednym z nas. Gdy trzymamy nasze dzieci nad 

chrzcielnicą albo 
gdy żegnamy się 
święconą wodą na 
znak naszego no-

wego początku z Bogiem, wtedy także do nas 
odnosi się obietnica Boga, którą usłyszał Jezus 
w wodach Jordanu:,, Tyś jest mój syn umiło-
wany / moja córka umiłowana, w tobie mam 
upodobanie". Nikt nigdy nie może nam powie-
dzieć nic ważniejszego.  

    Oni powiedzieli do Niego: „Rabii! Oni powiedzieli do Niego: „Rabii! Oni powiedzieli do Niego: „Rabii! Oni powiedzieli do Niego: „Rabii! ----    to znaczy: Nauczycielu to znaczy: Nauczycielu to znaczy: Nauczycielu to znaczy: Nauczycielu ––––    gdzie mieszkasz?”. gdzie mieszkasz?”. gdzie mieszkasz?”. gdzie mieszkasz?”. 
Odpowiedział im: „chodźcie, a zobaczycie„. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i Odpowiedział im: „chodźcie, a zobaczycie„. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i Odpowiedział im: „chodźcie, a zobaczycie„. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i Odpowiedział im: „chodźcie, a zobaczycie„. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i 
tego dnia pozostali u Niego.tego dnia pozostali u Niego.tego dnia pozostali u Niego.tego dnia pozostali u Niego.            J 1, 35J 1, 35J 1, 35J 1, 35----42424242    

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGOŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGOŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGOŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO    
11 stycznia 2015 r.11 stycznia 2015 r.11 stycznia 2015 r.11 stycznia 2015 r.    

W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę 
zstępującą na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w To-zstępującą na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w To-zstępującą na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w To-zstępującą na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w To-
bie mam upodobanie"bie mam upodobanie"bie mam upodobanie"bie mam upodobanie"    ....                    Mk 1, 6bMk 1, 6bMk 1, 6bMk 1, 6b----11111111    

4 

„I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim". 
Co skłania ludzi do radykalnej zmiany swego 
życia? Często jakiś kryzys spowodowany na 
przykład chorobą, utratą ukochanej osoby albo 
jakieś inne ciężkie czy 
głęboko poruszające do-
świadczenie. Trudno 
nam odgadnąć motywy, 
jakimi kierowali się 
pierwsi uczniowie Jezusa. Co mogło ich skłonić 
do spontanicznego pójścia za Jezusem? Nieza-
leżnie, z jakiego powodu poszli za Nim, z pew-
nością cechowała ich pewna otwartość na 

zmianę swego dotychczasowego życia. To dla-
tego poruszyły ich słowa Jezusa o królestwie 
Bożym, Jego dobra nowina, Jego zachęta: 
,,Pójdźcie, chodźcie za Mną". Co więcej, na te 

właśnie Jego słowa cze-
kali. Wewnętrznie mu-
sieli już być przygoto-
wani, chociaż może o 
tym aż do tego krytycz-

nego momentu sami w ogóle nie wiedzieli, i 
odważnie zdecydowali się na ten radykalny 
krok. Nie powinniśmy wykluczyć, że i w na-
szym życiu coś takiego może się wydarzyć? 

III NIEDZIELA ZWYKŁAIII NIEDZIELA ZWYKŁAIII NIEDZIELA ZWYKŁAIII NIEDZIELA ZWYKŁA    
25 stycznia 2015 r.25 stycznia 2015 r.25 stycznia 2015 r.25 stycznia 2015 r.    

    Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, zobaczył Szymona i brata Szymonowe-Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, zobaczył Szymona i brata Szymonowe-Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, zobaczył Szymona i brata Szymonowe-Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, zobaczył Szymona i brata Szymonowe-
go, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: go, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: go, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: go, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: 
„Pójdźcie za Mną, z sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”„Pójdźcie za Mną, z sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”„Pójdźcie za Mną, z sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”„Pójdźcie za Mną, z sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”            Mk 1, 14 Mk 1, 14 Mk 1, 14 Mk 1, 14 ----    20202020    
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Grudzień w naszej parafii 
5 

CHRZTY:CHRZTY:CHRZTY:CHRZTY:    
Natalia Białek 
Jakub Kurzeja  
Zuzanna Olejniczak 
Radosław Piecha 
Bartosz Wach 

POGRZEBY:POGRZEBY:POGRZEBY:POGRZEBY:    
Alfred Adamek 70 lat 
Eugenia Kanclerz 75 lat 
Irena Małko 67 lat 
Arnold Reichman lat 92 
 

1. Ważne wydarzenia:1. Ważne wydarzenia:1. Ważne wydarzenia:1. Ważne wydarzenia: Kończy się kolejny 
rok życia naszej parafii. Nie obfitował on w 
jakieś szczególne wydarzenia, chociaż warto 
wspomnieć o nominacji biskupiej Ks. Marka 
Szkudło – byłego Dziekana naszego dekana-
tu oraz proboszcza NMP Matki Kościoła, 
który bardzo wielu z was jest dobrze znany. 
Mijający rok był czasem zwykłej codziennej 
posługi, budowania wspólnoty parafialnej 
przez pogłębioną wiarę w Syna Bożego Je-
zusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela czło-

wieka. Był to także rok szczególnej troski i 
modlitwy za rodzinę, każdą rodzinę naszej 
parafii i archidiecezji. 
2. Jaki był ten rok w duszpasterstwie: 2. Jaki był ten rok w duszpasterstwie: 2. Jaki był ten rok w duszpasterstwie: 2. Jaki był ten rok w duszpasterstwie: Staty-
styka duszpasterska za 2014r. jest następują-

ca: Parafia liczy: ok. 7320 osób, w parafii 
mieszka: ok. 2803rodzin, z kolędą odwie-
dzono:  2152rodzin 76,77%, na terenie 
parafii mieszka: ok. 140 innowierców, Sakra-
mentu Chrztu św. udzielono: 62 dzieciom 
(+5), do I Komunia św. przystąpiło: 70 dzieci 
(-8), bierzmowanych zostało: 66 osoby (-8), 
w niedzielnej Mszy św. uczestniczy: ok. 40% 
zobowiązanych parafian, Komunii św. roz-
dzielono: 94 500, do chorych zaniesiono: 
1720 Komunii św., Sakramentu chorych 

udzielono:  13 
osobom, Sakra-
ment małżeń-
stwa zawarło: 
22 pary (-1), do 
domu Ojca 

odeszły: 51 osoby (-3), w intencji parafian 
odprawiono: 61 Mszy św.   
3. Postulaty duszpasterskie: 3. Postulaty duszpasterskie: 3. Postulaty duszpasterskie: 3. Postulaty duszpasterskie: Niech Nowy 
Rok 2015 będzie rokiem    wzywającym nas do 
nawrócenia i głoszenia  c.d na stronie 6c.d na stronie 6c.d na stronie 6c.d na stronie 6 

Statystyka mijającego roku  
Opr. Ks. Proboszcz 

Podobnie jak w poprzednich latach, 10 grud-
nia wybraliśmy się z ks. Grzegorzem do 
dzieci mieszkających w Zespole Ognisk Wy-
chowawczych przy ul. Opolskiej. Pomimo 
braku śniegu dotarł tam także św. Mikołaj, 
który rozdawał drobne 
upominki i pozował z mło-
dymi gospodarzami do 
zdjęć.  Przebrani za anioły i diabełki 
 wspólnie śpiewaliśmy, a podzieleni na gru-
py braliśmy udział w niezwykle emocjonu-
jących konkursach. Atrakcją, która podobała 
się wszystkim najbardziej była zabawa w 
formie opowieści ruchowej, gdzie prowa-
dząca opowiadała niezwykle długą historię, 

pozostali natomiast stojąc w kole i będąc po-
staciami opowieści, w momencie wyczyta-
nia ich nazw, musieli obiec cały okrąg. Mi-
mo, że było mało miejsca na bieganie, zaba-
wa była przednia. Jedynie Osiołek miał uła-

twione zadanie – był jeden. 
Choć z drugiej strony odrobi-
nę mogła Mu przeszkadzać 

sutanna... Dziękujemy ks. Grzegorzowi za 
zorganizowanie i dopilnowanie wszystkie-
go, prowadzenie zabaw, granie na gitarze, 
tym, którzy pomogli św. Mikołajowi znaleźć 
i opakować prezenty oraz wszystkim tym, 
którzy zechcieli oddać odrobinę swojego  
czasu dzieciom.  Karolina RakKarolina RakKarolina RakKarolina Rak 

OAZA U DZIECI 
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Ciąg dalszy ze strony 5Ciąg dalszy ze strony 5Ciąg dalszy ze strony 5Ciąg dalszy ze strony 5        Ewangelii. Poprzez 
życie sakramentami świętymi bądźmy wy-
raźnym znakiem Jezusa Chrystusa, który 
przemienia nasze życie i daje nam w Duchu 
Świętym siłę do dawania świadectwa sło-
wem i czynem wobec świata, pochłoniętego 
gonitwą za dobrami materialnymi w duchu 
laickiego stylu życia. 
● Przygotowanie oraz udzia● Przygotowanie oraz udzia● Przygotowanie oraz udzia● Przygotowanie oraz udział w Światowych ł w Światowych ł w Światowych ł w Światowych 
Dniach Młodzieży 2016r. Dniach Młodzieży 2016r. Dniach Młodzieży 2016r. Dniach Młodzieży 2016r. Od jesieni 2014r. 
nasza diecezja przygotowuje się do Świato-
wych Dni Młodzieży. W bardzo bliskim cza-
sie, bo 10 i 11 stycznia w naszym mieście bę-
dzie miała miejsce peregrynacja symboli 
ŚDM do udziału w której wszystkich gorąco 
zachęcamy i zapraszamy. To wielkie święto 
wiary w Chrystusa ludzi młodych wiąże się 
z udzieleniem gościny prawie 2. milionom 
młodzieży. Dlatego już dzisiaj wiemy, że 
każda parafia będzie gościć ok. 60 ludzi mło-
dych z całego świata. Na dzień dzisiejszy 
mamy zapewniony nocleg zaledwie dla 12 
osób. Dlatego zwracamy się z prośbą o przy-
jęcie ludzi młodych do siebie. W deklaracje 
udzielenia gościny można się zaopatrzyć w 
kancelarii parafialnej. Potrzebni są także wo-
luntariusze – przewodnicy, którzy będą po-
mocni poprzez władanie językiem obcym w 
prowadzeniu różnych grup językowych. Ich 
także gorąco zapraszamy do zaangażowania 
się w ŚDM, a na czas obecny o zapisanie się 
w kancelarii parafialnej. 
● Udzia● Udzia● Udzia● Udział w Mszach św. w tygodniuł w Mszach św. w tygodniuł w Mszach św. w tygodniuł w Mszach św. w tygodniu bywa 
bardzo zróżnicowany. Są dni i okazje kiedy 
kościół w tygodniu tętni śpiewem i modli-
twą w czasie Eucharystii (każdy poniedzia-
łek poświęcony Bożej Opatrzności, pierwsze 
dni miesiąca – czwartek, piątek oraz sobota, 
dzień fatimski, roraty itp.). W pozostałym 
czasie świątynia prawie świeci pustkami. 
Duża część naszych parafian to emeryci, któ-
rych zachęcam do udziału w codziennej 
Mszy św. oraz do udziału w Adoracji Naj-
świętszego Sakramentu w poniedziałki i 
czwartki. Mamy tyle różnych trosk, kłopo-
tów, spraw i problemów, polecajmy je w Eu-
charystii Bogu, wszak sam Jezus nas zapew-

nia nas, że wytrwała (a więc codzienna) mo-
dlitwa pełna wiary jest fundamentem działa-
nia Boga w naszym życiu. Podobnie sytuacja 
wygląda w październiku i maju. Chętnie i 
licznie przychodzimy na nabożeństwa ró-
żańcowe i majowe, ale na Mszy św. zostają 
nieliczni. Tymczasem nawet 1000 różańców i 
litanii nie zastąpi w naszym życiu owoców 
ofiary Chrystusa, która dokonuje się za każ-
dym razem w czasie Mszy św. Nie chodzi o 
pomniejszanie wartości tych modlitw, bo są 
cenne i ważne w naszym życiu i rozwoju 
duchowym, ale najcenniejszy dar jaki mamy 
to Eucharystia, to źródło i szczyt każdej mo-
dlitwy i łaski, którą otrzymujemy od Boga.  
● Procesja do Komunii ● Procesja do Komunii ● Procesja do Komunii ● Procesja do Komunii św.św.św.św. niech będzie wy-
razem naszego zdążania na spotkanie z Pa-
nem. Dla łatwiejszej komunikacji niech pro-
cesję rozpoczną stojący, a dopiero potem sie-
dzący w ławkach od ostatniej rozpoczynając. 
Bez pośpiechu odchodźmy od miejsca roz-
dzielania Komunii św. kierując się na ze-
wnątrz procesji. Zachowajmy spokój i nie 
przechodźmy z jednej procesji do drugiej. 
4. Sprawy gospodarcze: 4. Sprawy gospodarcze: 4. Sprawy gospodarcze: 4. Sprawy gospodarcze: Parafia ma także 
wymiar materialny – utrzymuje się dzięki 
ofiarności parafian. W ciągu minionego roku W ciągu minionego roku W ciągu minionego roku W ciągu minionego roku 
z niedzielnych kolekt zebrano: nz niedzielnych kolekt zebrano: nz niedzielnych kolekt zebrano: nz niedzielnych kolekt zebrano: na para-
fię:133 188zł. Pozostałe ofiary na para-
fię  72 383zł. na Archidiecezję:   22 185zł. Na 
WŚSD: 14 186zł. Na WT UŚ  16 655zł. Opłaty 
cmentarne:  29 010zł. Inne ważniejsze kolek-Inne ważniejsze kolek-Inne ważniejsze kolek-Inne ważniejsze kolek-
ty i zbiórki: ty i zbiórki: ty i zbiórki: ty i zbiórki: Kolekta na budowę kościoła w 
Bziu   12 770zł. Kolekta na zakony kontem-
placyjne 3 228zł. Kolekta na Misje  6 718zł. 
Kolekta na Caritas  3 010zł. Kolekta na Stoli-
cę Apostolską  2 918zł. Kolekta na odbudo-
wę Katedry w Sosnowcu  6 541zł. Zbiórka na 
pomoc Ukrainie  3 188zł. Zbiórka na pomoc 
Kościołowi w potrzebie  1 085zł. Zbiórka na 
pomoc Kościołowi na wschodzie 1 412zł. 
Fundusz Obrony Życia  1 468zł. Razem prze-
kazano  95 341zł. 
Koszty utrzymania parafii wyniosły: Koszty utrzymania parafii wyniosły: Koszty utrzymania parafii wyniosły: Koszty utrzymania parafii wyniosły: Re-
monty i inwestycje  27 090zł. Utrzymanie pa-
rafii i cmentarza 153 557zł. Bóg Zapłać za tak Bóg Zapłać za tak Bóg Zapłać za tak Bóg Zapłać za tak 
wielką ofiarnośćwielką ofiarnośćwielką ofiarnośćwielką ofiarność. Wdzięczności tej nie da się 
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wyrazić słowami. 
5. Jakie mamy plany gospodarczy na 2015 5. Jakie mamy plany gospodarczy na 2015 5. Jakie mamy plany gospodarczy na 2015 5. Jakie mamy plany gospodarczy na 2015 
rok?rok?rok?rok?    
● Powi● Powi● Powi● Powiększenia i cmentarza parafialnego i ększenia i cmentarza parafialnego i ększenia i cmentarza parafialnego i ększenia i cmentarza parafialnego i 
reorganizacja pomnikówreorganizacja pomnikówreorganizacja pomnikówreorganizacja pomników. Teren pod przy-
szły cmentarz powiększył się i został oczysz-
czony poprzez rozbiórkę starego probostwa. 
Sam proces powiększenia cmentarza potrwa 
jeszcze przez lata ze względu na nowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, który 
będzie dopiero tworzony przez miasto. Z 
nowym rokiem 2015 wprowadzamy nowe 
znormalizowane wymiary pomników 
160x70cm, które dotyczą nowo stawianych 
obiektów. Ograniczenia te pozwolą poprzez 
lata stosowania poprawić komunikację pie-
szą do grobów krewnych i znajomych na na-
szym cmentarzu. 
● Ocieplenie stropu ko● Ocieplenie stropu ko● Ocieplenie stropu ko● Ocieplenie stropu kościoła,ścioła,ścioła,ścioła, to jeden z po-
stulatów wizytatora gospodarczego w czasie 
wizytacji kanonicznej. W mijającym roku nie 
udało się tego postulatu zrealizować ze 
względu na brak wystarczających środków 
materialnych. 
● Wycinka drzewa na cmentarzu● Wycinka drzewa na cmentarzu● Wycinka drzewa na cmentarzu● Wycinka drzewa na cmentarzu. Mamy już 
wszelkie potrzebne zgody. Szukamy wyko-
nawcę ponieważ drzewo trzeba wyciąć tech-
niką wspinaczkową by nie uszkodzić poni-
ków. 
● W dalszej perspektywie ● W dalszej perspektywie ● W dalszej perspektywie ● W dalszej perspektywie – dokończenie re-
montu i ocieplenie probostwa. 
● Tak● Tak● Tak● Także w dalszej perspektywie musimy za-że w dalszej perspektywie musimy za-że w dalszej perspektywie musimy za-że w dalszej perspektywie musimy za-
stanowić się nad nową kaplicą, stanowić się nad nową kaplicą, stanowić się nad nową kaplicą, stanowić się nad nową kaplicą, która będzie 
jednocześnie kaplica przedpogrzebową z ła-
two dostępnymi sanitariatami, przestrzenią 
magazynową na różnego rodzaju dekoracje i 
inne sprzęty z salą do dyspozycji grup para-
fialnych. Jeden z postulatów powizytacyj-
nych brzmi: Należy się zastanowić z zacho-
waniem roztropności duszpasterskiej nad 
dalszym sprawowaniem niedzielnej Eucha-
rystii w parafialnej kaplicy pod wezwaniem 
świętych Apostołów Piotra i Pawła 
6. Słowa wdzięczności 6. Słowa wdzięczności 6. Słowa wdzięczności 6. Słowa wdzięczności Księdzu Grzegorzo-
wi, Tomaszowi i Dariuszowi za sprawowa-
nie sakramentów oraz za całą posługę dusz-
pasterską, katechetyczną i charytatywną, 

Szafarzom Komunii św. za pomoc przy roz-
dzielaniu Komunii św. i zanoszeniu jej do 
chorych, Panu kościelnemu i wszystkim, 
którzy mu pomagają za całoroczną posługę. 
 Siostrze i wszystkim pozostałym orga-
nistom za upiększanie Liturgii graniem na 
organach i śpiewem. Paniom dekorującym 
naszą świątynię.  Pani pracującej w Kance-
larii. Kolporterom i wszystkim rozprowa-
dzającym Gościa Niedzielnego, 
 Wszystkim posługującym na probo-
stwie i w Domu Parafialnym, kuchni chary-
tatywnej oraz wszystkim pomagającym w 
parafialnej Ochronce, Parafialnemu Chórowi 
LIRA wraz z panią Prezes i panią Dyrygent. 
Redakcji czasopisma SPES, Pocztom sztan-
darowym, Zarządowi i woluntariuszom Ho-
spicjum Domowego, Jastrzębskiemu Katolic-
kiemu Klubowi Trzeźwości, Orkiestrze oraz 
kwiaciarni „Różą”. Wszystkim dzieciom, 
młodzieży i dorosłym, którzy angażują się 
we wszystkie istniejące grupy parafialne. 
Grupom parafialnym, które poprzez modli-
twę, śpiew i dawanie świadectwa umacniają 
wspólnotę parafialną, czyniąc ją jedną ko-
chającą się rodziną w Chrystusie naszym 
Zbawicielu. BÓG ZAPŁAĆ BÓG ZAPŁAĆ BÓG ZAPŁAĆ BÓG ZAPŁAĆ ––––    niech Pan wy-niech Pan wy-niech Pan wy-niech Pan wy-
nagrodzi wam wasz trud codziennego nagrodzi wam wasz trud codziennego nagrodzi wam wasz trud codziennego nagrodzi wam wasz trud codziennego 
uświęcania i budowania Kościoła.uświęcania i budowania Kościoła.uświęcania i budowania Kościoła.uświęcania i budowania Kościoła.    
7. Zakończenie. 7. Zakończenie. 7. Zakończenie. 7. Zakończenie. Boża Opatrzność, której ofia-
rujemy i powierzamy naszą parafię niech 
umacnia, rozwija i pogłębia naszą wiarę, aby 
każdy mógł poprzez wewnętrze nawrócenie 
coraz ufniej budować osobistą relację z Bo-
giem w swoim życiu, relacje w rodzinie, z 
drugim człowiekiem, w pracy zawodowej, 
we wszystkich sprawach trudnych 
i radosnych. Modlitwa osobista i    wspólnoto-
wa, za siebie i za drugiego człowieka oraz 
Eucharystia to klucz do drogi dojrzewania 
w wierze i do dawania świadectwa. Sakra-
ment pokuty i pojednania to spotkanie z Bo-
giem, w których mamy szansę zaufać Jemu 
jako naszemu miłosiernemu Zbawcy.  
                Ksiądz ProboszczKsiądz ProboszczKsiądz ProboszczKsiądz Proboszcz    
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Co czeka nas w styczniu? 
ROCZKI:ROCZKI:ROCZKI:ROCZKI:    
Stanisław Rutka  
 
18 URODZINY:18 URODZINY:18 URODZINY:18 URODZINY:    
Anna Osiadacz  
Piotr Woźniak  
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:    
1 rocznica1 rocznica1 rocznica1 rocznica    
Anna Dawid Szymański  
5 rocznica 5 rocznica 5 rocznica 5 rocznica     
Agnieszka Andrzej Nowak  
15 rocznica 15 rocznica 15 rocznica 15 rocznica     
Justyna Tomasz Godyń  
Karina Leszek Siennicki  
20 rocznica 20 rocznica 20 rocznica 20 rocznica     
Aneta Grzegorz Czyż  
Izabela Tomasz Gałęziowscy  
Katarzyna Dariusz Palczak  

Ewa Marian Oszkiel  
Wioleta Robert Wojtoń  
25 rocznica 25 rocznica 25 rocznica 25 rocznica     
Marzena Zbigniew Radomski  
30 rocznica 30 rocznica 30 rocznica 30 rocznica     
Irena Józef Gawełczyk  
35 rocznica 35 rocznica 35 rocznica 35 rocznica     
Krystyna Jan Foltyńscy  
Teresa Ryszard Maksymowicz  
Kazimiera Tadeusz Radzewicz  
40 rocznica 40 rocznica 40 rocznica 40 rocznica     
Danuta Witold Jędrusiak  
45 rocznica 45 rocznica 45 rocznica 45 rocznica     
Bogumiła Jerzy Florkiewicz  
50 rocznica 50 rocznica 50 rocznica 50 rocznica     
Wanda Jan Fajkis  
Urszula Henryk Folwarczny  
 

• 1.011.011.011.01----    czwartek. Urocz. Św. Bożej Rodzicielki 
Maryi. Światowy Dzień Modlitw o Pokój. 
• 2.012.012.012.01----    I piątek miesiąca. Do sprz. kościoła i 
kaplicy zapr. miesz. ul. Kondziołowiec 
• 4.014.014.014.01– 2 niedziela po Narodzeniu Pańskim. 
• 5.015.015.015.01- poniedziałek. Do sprz. kościoła i ka-
plicy zapr. miesz. ul. Stodoły i Kolejowej  
• 6.016.016.016.01- wtorek. Urocz. Objawienia Pańskiego. 
Misyjny Dzień Dziecka. Dziecięce Koło Mi-
syjne będzie po  każdej Mszy św. kolędowało 
i zbierało ofiarę, aby wesprzeć nią działalność 
naszych misjonarek. O godz. 12.00 w kate-
drze Sakra Biskupia ks. Adama Wodarczyka i 
ks. Marka Szkudło. 
• 7.017.017.017.01----    środa. Biblioteka parafialna czynna w 
Domu Paraf. od godz. 17.00. 
• 9.019.019.019.01- piątek. Do sprz. kościoła i kaplicy 
zapr. miesz. ul. Stodoły i Kolejowej  
• 10.0110.0110.0110.01- sobota. Nauka dla Rodziców i Rodzi-
ców chrzestnych o godz. 15.30 w Domu Par. 
• 11.0111.0111.0111.01- niedziela. Święto Chrztu Pańskiego. 
Chrzty o godz. 12.15. 
• 12.0112.0112.0112.01- poniedziałek. Do sprz. kościoła i ka-
plicy zapr. miesz. ul. Św. Katarzyny, Wie-
rzyńskiego, Lechonia, Kasprowicza i Asnyka  
• 13.0113.0113.0113.01- wtorek. O godz. 6.00 Różaniec fa-
timski, a o godz.6.30 Poradnia Życia Rodzin-
nego czynna o godz. 16.00 w Domu Par. 

• 16.0116.0116.0116.01- piątek. Do sprz. kościoła i kaplicy 
zapr. miesz. ul. Św. Katarzyny, Wierzyńskie-
go, Lechonia, Kasprowicza i Asnyka  
• 17.01 17.01 17.01 17.01 ----    sobota. Kolędowanie chórów nasze-
go dekanatu przy Żłóbku o godz. 15.45 w ko-
ściele. Dzień judaizmu w Kościele katolickim 
• 18.0118.0118.0118.01- 2 niedziela zwykła. Tydzień Modlitw 
o Jedność Chrześcijan. 
• 19.0119.0119.0119.01- poniedziałek. Do sprz. kościoła i ka-
plicy zapr. miesz. ul. Pszczyńskiej 76-124  
• 21.0121.0121.0121.01- środa. Biblioteka parafialna czynna 
od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
• 23.0123.0123.0123.01----    piątek. Do sprz. kościoła i kaplicy 
zapr. miesz. ul. Pszczyńskiej 76-124  
• 25.0125.0125.0125.01- 3 niedziela zwykła.. Roczki o godz. 
12.15. Jubileusze Małżeńskie o godz. 16.30.  
• 26.0126.0126.0126.01- poniedziałek. O godz. 17.00 Msza 
św. w intencji KGW, emerytów, rencistów i 
sprzątających kościół w styczniu. Do sprz. 
kościoła i kaplicy zapr. miesz. ul. Pszczyń-
skiej 130-200 Dzień Islamu w Kościele kato-
lickim 
• 27.0127.0127.0127.01- wtorek. Katecheza dla dorosłych o 
godz. 19.00 w domu parafialnym. Temat: 
nieopanowanie 
• 30.0130.0130.0130.01- piątek. O godz. 17.00 Msza św. w 30 
dzień i I rocznicę po śmierci. Do sprz. kościo-
ła i kaplicy zapr. miesz. Ul. Pszczy. 130-200  
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II NIEDZ. NARODZENIU PAŃSKIM 4 I II NIEDZ. NARODZENIU PAŃSKIM 4 I II NIEDZ. NARODZENIU PAŃSKIM 4 I II NIEDZ. NARODZENIU PAŃSKIM 4 I     
    7.3o7.3o7.3o7.3o – Za ++ Łucję Wojak, męża Karola, 
ich rodziców, zięciów Stanisława  
i Józefa.  
 9.3o9.3o9.3o9.3o – Do O. B., z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie 
w int. Kazimiery z ok. kolejnej rocznicy 
ur..  
10.oo10.oo10.oo10.oo – Za ++ Ignacego i Marię Gajdzik, 
syna Jerzego oraz ++ z rodziny Kocur, 
Gajdzik.  
11.oo 11.oo 11.oo 11.oo – W INT. PARAFIAN.  
12.15 – Za ++ Monikę Holesz – w 5 r. śm., 
męża Ryszarda, syna Jana, jego syna Ja-
rosława, rodziców z obu stron, Aleksan-
dra Trzonkowskiego, Antoniego i Łucję 
oraz Leona i Annę Sitek oraz dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
16.3o16.3o16.3o16.3o – Za ++ Gerarda Zdrzałek – w r. 
śm., rodziców Jerzego i Agnieszkę, dziad-
ków z obu stron, Różę Zdrzałek, Alberta 
Śmietana oraz Józefa i Marię Bachlaj.  
PONIEDZIAŁEK 5 I PONIEDZIAŁEK 5 I PONIEDZIAŁEK 5 I PONIEDZIAŁEK 5 I     
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + Stanisławę Stępniak – od są-
siadów ul. Opolska 2.  
 6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Martę Orszulik oraz ojca 
Józefa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Wolna intencja  
WTOREK WTOREK WTOREK WTOREK ––––    UR. OBJAWIENIA PAŃ-UR. OBJAWIENIA PAŃ-UR. OBJAWIENIA PAŃ-UR. OBJAWIENIA PAŃ-
SKIEGO 6 I SKIEGO 6 I SKIEGO 6 I SKIEGO 6 I     
 7.3o7.3o7.3o7.3o – Za ++ Franciszka Stencel – w r. 
śm., żonę Zofię, ich rodziców i rodzeń-
stwo, Ojca Leonarda Stencel. 
 9.3o9.3o9.3o9.3o – Za ++ Henryka Smuga – w r. śm., 
żonę Teresę, rodziców Adama i Rozalię, 
Henryka Sosna, dziadków Antoniego i 
Katarzynę Smuga oraz ++ z pokrewień-
stwa.  
10.oo10.oo10.oo10.oo – Za ++ Henryka Wzientek, żonę 
Marię, rodziców, rodzeństwo, SM Imeldę, 
Antonię Brzoza, męża Dominika, córkę, 2 
synów, wnuka Franciszka, Helenę i Wła-
dysława Malina oraz ++ z rodziny.  
11.oo11.oo11.oo11.oo – W INT. PARAFIAN. 

12.1512.1512.1512.15 – Za + Piotra Pisula – w 15 r. śmier, 
++ z pokrewieństwa Pisula i Wichary.  
16.3o16.3o16.3o16.3o – Za ++ Agnieszkę i Ryszarda Krót-
ki, syna Leona, córkę Gertrudę, 4 zięciów, 
Annę i Franciszka Antończyk, 2 synów 
oraz ++ z pokrewieństwa Krótki, Antoń-
czyk, Capek i dusze w czyśćcu cierpiące.  
ŚRODA 7 I ŚRODA 7 I ŚRODA 7 I ŚRODA 7 I     
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + Kazimierza Wrońskiego – od 
brata Stanisława z żoną i dziećmi z ich ro-
dzinami.  
 6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Władysławę i Antoniego 
Sztwiernia, Irenę i Czesława Bielińskich 
oraz babcię Teresę Antonik.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ prababcię Magdalenę Ku-
rowską – w kolejną r. śm., dziadka Wła-
dysława Trędowskiego oraz ++ córkę 
Ewelinę, zięcia Mariusza, rodziców i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
CZWARTEK  8 I CZWARTEK  8 I CZWARTEK  8 I CZWARTEK  8 I     
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Kazimierza i Natalię Koło-
dziejczyk – od sąsiad. z ul. Poznańskiej 5.  
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Leszka Adasiak, Edytę i Jó-
zefa Obracaj, syna Jerzego, synową Bar-
barę, Józefę i Józefa Adasiak, syna Zeno-
na, córki Ludwikę i Janinę oraz ++ z po-
krewieństwa Adasiak, Obracaj, Lazar.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za + Franciszka Mączka – od 
chrześnicy Anny Szady z rodziną. 
PIĄTEK 9 I PIĄTEK 9 I PIĄTEK 9 I PIĄTEK 9 I     
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Anielę i Sylwestra Gajda, 
rodziców z obu stron, Jana Sitek, Euge-
niusza Wowra, Alfreda Krypczyk oraz ++ 
z pokrewieństwa.  
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + Stanisława Smyrak – od 
chrześnicy i chrześniaka z rodziny Makoś. 
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Józefa i Adelajdę Goik, sy-
na Włodzimierza, córkę Edytę oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
SOBOTA SOBOTA SOBOTA SOBOTA     10 I10 I10 I10 I  
    8.oo8.oo8.oo8.oo – Do O. B., z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie 
w int. Genowefy z ok. 70 ur. oraz o zdro-
wie dla syna Michała.  
    8.oo8.oo8.oo8.oo – Wolna intencja.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za + Józefę Pancherz 
NIEDZIELA NIEDZIELA NIEDZIELA NIEDZIELA ––––    ŚWIĘTO CHRZTU PAŃ-ŚWIĘTO CHRZTU PAŃ-ŚWIĘTO CHRZTU PAŃ-ŚWIĘTO CHRZTU PAŃ-

INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE    
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SKIEGO 11 ISKIEGO 11 ISKIEGO 11 ISKIEGO 11 I  
    7.oo7.oo7.oo7.oo – Za ++ Wiktorię i Brunona Sobik, 3 
synów Jerzego, Antoniego i Piotra oraz 3 
wnuków Prometeusza, Łukasza i Pawła, 
Tamarę Sobik oraz Stanisława i Anielę 
Ślipek.  
    9.3o9.3o9.3o9.3o – Za ++ Romana Dudzik, rodziców 
Edwarda i Marię oraz synową Teresę.  
10.oo10.oo10.oo10.oo – Za ++ Franciszka Zniszczoł, ro-
dziców z obu stron, Cecylię i Karola Rącz-
ka, rodziców z obu stron, wnuczkę Sylwię 
oraz ++ z pokrewieństwa Zniszczoł, Ko-
cur, Raczka, Pękała, Nitner, Wajs, Trybuś, 
Nikiel, Musiolik, Szotek, ++ księży, za-
konników, zakonnice, misjonarzy i misjo-
narki oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
11.oo11.oo11.oo11.oo – W INT. PARAFIAN. 
12.1512.1512.1512.15 – MSZA CHRZCIELNA.  
16.3o16.3o16.3o16.3o – Za + Annę Prajs, Ewę Langer oraz 
++ z rodziny.  
PONIEDZIAŁEK PONIEDZIAŁEK PONIEDZIAŁEK PONIEDZIAŁEK     12 I 12 I 12 I 12 I     
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + Pawła Marcisz, żonę Martę, 
Franciszka i Marię Biernat, Romana Ho-
lewik oraz ++ z pokrewieństwa.  
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + Stanisława Smyrak – od sio-
stry Marysi z Zawoi 
17.oo17.oo17.oo17.oo – Do O. B. w Int. Legionu Męskiego, 
auksyliatorów oraz opiekuna Ks. Dariu-
sza.  
WTOREK WTOREK WTOREK WTOREK     13 I 13 I 13 I 13 I     
    6.3o6.3o6.3o6.3o – W int. czcicieli MB Fatimskiej.  
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + Mariannę Paceś – od sąsia-
dów z ul. Opolskiej 10.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Antoninę, męża Franciszka, 
Annę i męża Franciszka z rodziny Jac-
kowskich i Stuchlik.  
ŚRODA ŚRODA ŚRODA ŚRODA     14 I 14 I 14 I 14 I     
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Kazimierza i Natalię Koło-
dziejczyk – od sąsiad. z ul. Poznańskiej 5.  
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Wolna intencja.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za + Pawła Kałuża.  
CZWARTEK 15 I CZWARTEK 15 I CZWARTEK 15 I CZWARTEK 15 I     
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Albinę Orszulik, męża 
Franciszka, Benedykta Wróblewskiego, 2 
żony oraz ++ z pokrewieństwa z obu 
stron.  
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Józefa Lewandowskiego – 

w 4 r. śm., Janinę Tomaszewską – w 4 r. 
śm., Mieczysława Tomaszewskiego, jego 
syna Zdzisława, Irenę Tomaszewską, Ja-
dwigę Mossakowską i Jerzego Mossakow-
skiego, Tadeusza Szczyglaka oraz ++ z ro-
dziny.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Edwarda Szymik, rodziców, 
teściów oraz ++ z rodziny Szymik, Brud-
ny.  
PIĄTEK PIĄTEK PIĄTEK PIĄTEK     16 I 16 I 16 I 16 I     
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + Grzegorza Mączka – od kuzy-
nek Barbary i Edyty z rodzinami.  
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + Grzegorza i Franciszka Mącz-
ka – od wujka Józefa z Podborza.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Martę i Alfonsa Szczęsny, 
syna Stanisława, zięcia oraz ++  
z pokrewieństwa Szczęsny, Królik, Hojka, 
Domagała. 
SOBOTA SOBOTA SOBOTA SOBOTA     17 I wsp. Św. Antoniego17 I wsp. Św. Antoniego17 I wsp. Św. Antoniego17 I wsp. Św. Antoniego    
    8.oo8.oo8.oo8.oo – Za ++ Agnieszkę Wala, męża Kon-
rada, synów, córkę z mężem oraz ++  
z rodziny Wala, Szulik, Rduch. 
    8.oo8.oo8.oo8.oo – Za + Kazimierza Piaseckiego – w 
25 r. śm..  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za + Antoniego Piszczek, Marię i 
Emila Urbańczyk oraz ++ z pokrewień-
stwa.  
NIEDZIELA 18 I NIEDZIELA 18 I NIEDZIELA 18 I NIEDZIELA 18 I     
    7.3o7.3o7.3o7.3o – Wolna intencja.  
    9.3o9.3o9.3o9.3o – Do O. B., z podz. za odebrane ła-
ski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie 
w int. Sylwii z ok. ur..  
10.oo10.oo10.oo10.oo – Za ++ Gertrudę Uherek – w r. 
śm., rodziców z obu stron, dziadków oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.oo11.oo11.oo11.oo – W INT. PARAFIAN.  
12.1512.1512.1512.15 – Za + Kazimierza Gruca, ojca Józe-
fa, Irenę i Jana Ostrzołek, ich rodziców 
oraz Mirosława Jóźwiak.  
16.3o16.3o16.3o16.3o – Za ++ Annę Pustelny, rodziców 
Marię i Leona oraz ++ z pokrewieństwa 
Waniek, Pustelny, Molenda.  
PONIEDZIAŁEK PONIEDZIAŁEK PONIEDZIAŁEK PONIEDZIAŁEK     19 I19 I19 I19 I  
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + Krystynę Skorek-Nosalik – 
od sąsiadów z ul. Opolskiej 14.  
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ męża Tadeusza Langer – w 
r. śm., rodziców, teściów oraz ++ z pokre-
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wieństwa.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Wolna intencja.  
WTOREK WTOREK WTOREK WTOREK     20 I20 I20 I20 I  
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + Edwarda Rychel i ++ rodzi-
ców.  
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ męża Mariana Mozler, ro-
dziców, teściów, brata, siostrę i szwagra, 
siostrzeńca oraz dusze w czyśćcu cierpią-
ce.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Marię Kałuża – w r. śm., 
męża Reinholda, dzieci, synowe oraz ++ z 
rodziny Kałuża, Zauer.  
ŚRODA ŚRODA ŚRODA ŚRODA     21 I Wsp. Św. Agnieszki21 I Wsp. Św. Agnieszki21 I Wsp. Św. Agnieszki21 I Wsp. Św. Agnieszki    
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + mamę Ewę Kulig – w 8 r. 
śm., tatę Franciszka, żonę Czesławę, 2 
siostry, brata i dusze w czyśćcu cierpiące.  
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Otylię Staszek – w 3 r. śm., 
rodziców i teściów. 
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ członków III Zakonu Fran-
ciszkańskiego oraz ++ z ich rodzin.  
CZWARTEK 22 I CZWARTEK 22 I CZWARTEK 22 I CZWARTEK 22 I     
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Wolna intencja.  
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Wolna intencja.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za + Jerzego Kapała – od kuzyna 
Ryszarda z żoną.  
PIĄTEK PIĄTEK PIĄTEK PIĄTEK     23 I 23 I 23 I 23 I     
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Do O. B. przez wstawiennictwo 
Aniołów Stróżów, z podz. za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdro-
wie w int. rodziny. 
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + męża Helmuta Zok – w kolej-
ną r. śm..  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Kazimierza Kopertowskie-
go, Łucję i Jana Marks, Helenę i Emila 
Kopertowskich oraz rodzeństwo Janinę i 
Jana.  
SOBOTA SOBOTA SOBOTA SOBOTA     24 I Wsp. Św. Franciszka Sa-24 I Wsp. Św. Franciszka Sa-24 I Wsp. Św. Franciszka Sa-24 I Wsp. Św. Franciszka Sa-
lezego lezego lezego lezego     
    8.oo8.oo8.oo8.oo – Do OB. MB Fatimskiej z podz. za 
odebrane łaski, w int. Anny z prośbą o 
dalsze bł., opiekę i zdrowie dla całej rodzi-
ny.  
    8.oo8.oo8.oo8.oo – Za ++ Zytę Potyka, jej rodziców, 
rodzeństwo oraz ++ z rodziny Szulik, Wa-
la.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za + Marka Sitko.  
NIEDZIELA 25 INIEDZIELA 25 INIEDZIELA 25 INIEDZIELA 25 I  

    7.3o7.3o7.3o7.3o – Do O. B., z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie 
w int. małżonków Teresy i Ryszarda z ok. 
35 rocznicy śl..  
    9.3o9.3o9.3o9.3o – Za + syna Marka – w 6 r. śm..  
10.oo10.oo10.oo10.oo – Za ++ Leona i Marię Waniek, ro-
dziców z obu stron, córkę Annę, Hermana 
Rugor, 2 żony oraz ++ z rodzin Waniek, 
Rugor, Molenda.  
11.oo11.oo11.oo11.oo – W INT. PARAFIAN. 
12,1512,1512,1512,15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI.  
16.3o16.3o16.3o16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
PONIEDZIAŁEK PONIEDZIAŁEK PONIEDZIAŁEK PONIEDZIAŁEK     26 I Wsp. Świę-26 I Wsp. Świę-26 I Wsp. Świę-26 I Wsp. Świę-
tych Tymoteusza i Tytusatych Tymoteusza i Tytusatych Tymoteusza i Tytusatych Tymoteusza i Tytusa    
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Jerzego Idzikowskiego, Al-
binę i Alfonsa Wowra oraz ++ z pokre-
wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Do O. B. w int. KGW, emerytów i 
rencistów oraz sprzątających kościół i ka-
plicę w miesiącu styczniu.  
WTOREK WTOREK WTOREK WTOREK     27 I Wsp. Bł. Jerzego Matule-27 I Wsp. Bł. Jerzego Matule-27 I Wsp. Bł. Jerzego Matule-27 I Wsp. Bł. Jerzego Matule-
wiczawiczawiczawicza    
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ tatę Leona Kurowskiego – 
w kolejną r. śm., córkę Ewelinę, zięcia 
Mariusza, rodziców Jana i Anastazję Szy-
mańskich oraz ++ z tych rodzin.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Do O. B., z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośba o dalsze bł., opiekę i zdrowie 
w int. wnuka Bartosza z ok. 15 rocznicy 
ur..  
ŚRODA ŚRODA ŚRODA ŚRODA     28 I 28 I 28 I 28 I     
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Wolna intencja.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Marię Janocha – w 20 r. 
śm., męża Bertholda oraz ++ z rodzin Ja-
nocha, Wierzgoń.  
CZWARTEK 29 I CZWARTEK 29 I CZWARTEK 29 I CZWARTEK 29 I     
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + ojca Stanisława – w 1 r. śm., 
żonę Gertrudę oraz ++ z rodzin Szczepań-
skich, Bella, Roze.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Krystynę i Jana Pawełko.  
PIĄTEK PIĄTEK PIĄTEK PIĄTEK     30 I 30 I 30 I 30 I     
    6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ rodziców Annę i Wiktora 
Kołeczko, braci Franciszka i Józefa, bra-
tową Zofię, rodziców Martę i Jana Gajda 
oraz Jerzego Majka.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Msza św. za zmarłych w 30 dzień i 
1 rok po śm..  
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„Odwaga jest jak miłość: potrzebuje nadziei, która 
ją karmi” 
Wszystkim Babciom i Dziadkom, Babciom i Dziadkom, Babciom i Dziadkom, Babciom i Dziadkom, takiej właśnie na-
dziei, która pomoże codziennie podejmować walkę 
o miłość życzy Redakcja 
  
„Kieruj naszymi krokami , abyśmy postępowali w 
świętości serca.” 
Auksyliatorom Jadwidze Gajdzie, Stefanowi Nejma-Auksyliatorom Jadwidze Gajdzie, Stefanowi Nejma-Auksyliatorom Jadwidze Gajdzie, Stefanowi Nejma-Auksyliatorom Jadwidze Gajdzie, Stefanowi Nejma-
nowi, Agnieszce Tokarek, Elżbiecie Dulembie, Paw-nowi, Agnieszce Tokarek, Elżbiecie Dulembie, Paw-nowi, Agnieszce Tokarek, Elżbiecie Dulembie, Paw-nowi, Agnieszce Tokarek, Elżbiecie Dulembie, Paw-
łowi Kałuży, Agnieszce Janecie, Jerzemu Łągiewce, łowi Kałuży, Agnieszce Janecie, Jerzemu Łągiewce, łowi Kałuży, Agnieszce Janecie, Jerzemu Łągiewce, łowi Kałuży, Agnieszce Janecie, Jerzemu Łągiewce, 
Stanisławowi Podeszwie, Leonardowi Krajewskiemu Stanisławowi Podeszwie, Leonardowi Krajewskiemu Stanisławowi Podeszwie, Leonardowi Krajewskiemu Stanisławowi Podeszwie, Leonardowi Krajewskiemu 
i Romanowi Staszkowi i Romanowi Staszkowi i Romanowi Staszkowi i Romanowi Staszkowi życzy-
my, by podążali drogą Bożych 
przykazań, a Pan był dla Nich 
umocnieniem w wędrówce. Męski Legion Maryi. 
 
 „Śpiewajcie Panu najpiękniejsze pieśni.” 
Paniom Lucynie Jabłońskiej i Teresie Soji Paniom Lucynie Jabłońskiej i Teresie Soji Paniom Lucynie Jabłońskiej i Teresie Soji Paniom Lucynie Jabłońskiej i Teresie Soji życzymy, 
by Ich życie było najpiękniejszą pieśnią śpiewaną 
na cześć Pana . Chór „Lira” 
 

„Mielibyśmy wielu świętych, gdybyśmy uwierzyli, że 
można dojść do świętości.” 
Paniom Marii Domin, Lidii Kujawińskiej oraz Teresie Paniom Marii Domin, Lidii Kujawińskiej oraz Teresie Paniom Marii Domin, Lidii Kujawińskiej oraz Teresie Paniom Marii Domin, Lidii Kujawińskiej oraz Teresie 
Bąk Bąk Bąk Bąk życzymy, by podążały drogą świętości i nie 
zniechęcały się w czynieniu dobra.  
Żeński Legion Maryi. 
 
„ Żeby móc wzrastać musimy się nauczyć akcepto-
wać trudności.” 
Seniorom Krystynie Mołdrzyk, Zbigniewie Piasec-Seniorom Krystynie Mołdrzyk, Zbigniewie Piasec-Seniorom Krystynie Mołdrzyk, Zbigniewie Piasec-Seniorom Krystynie Mołdrzyk, Zbigniewie Piasec-
kiej, Wandzie Postół, Jadwidze Gajdzie, Teresie kiej, Wandzie Postół, Jadwidze Gajdzie, Teresie kiej, Wandzie Postół, Jadwidze Gajdzie, Teresie kiej, Wandzie Postół, Jadwidze Gajdzie, Teresie 
Bąk, Bogumile Chrząścik oraz Zofii Tulke Bąk, Bogumile Chrząścik oraz Zofii Tulke Bąk, Bogumile Chrząścik oraz Zofii Tulke Bąk, Bogumile Chrząścik oraz Zofii Tulke życzymy, 

by każdego dnia wzrastały w wierze, 
nadziei i miłości, a doświadczenie Bo-
żej miłości było dla Nich źródłem siły 

w pokonywaniu trudów codzienności. Seniorzy. 
  
„Prawda, dla człowieka jest tym, co czyni z niego 
człowieka” 
Małgosi Pluskocie, i Łukaszowi Orszulikowi Małgosi Pluskocie, i Łukaszowi Orszulikowi Małgosi Pluskocie, i Łukaszowi Orszulikowi Małgosi Pluskocie, i Łukaszowi Orszulikowi życzymy 
wytrwałości w odkrywaniu Prawdy i odwagi w Jej 
przyjmowaniu. Oaza z ks. Grzegorzem 

Serdeczności 

SOBOTA SOBOTA SOBOTA SOBOTA     31 I Wsp. Św. Jana Bosko31 I Wsp. Św. Jana Bosko31 I Wsp. Św. Jana Bosko31 I Wsp. Św. Jana Bosko    
    8.oo8.oo8.oo8.oo – Za ++ Józefa i Bronisławę Polok, 
rodziców z obu stron, rodzeństwo, Ks. 
Bernarda i ++ z pokrewieństwa. 
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Mariana Wajda – w 3 r. 
śm. oraz ++ z rodziny Wajda i Słowik.  
NIEDZIELA NIEDZIELA NIEDZIELA NIEDZIELA     1 LUTEGO 1 LUTEGO 1 LUTEGO 1 LUTEGO     
    7.3o7.3o7.3o7.3o – Za ++ Józefa Chmielewskiego, żo-
nę Marię.  
    9.3o9.3o9.3o9.3o – Za + Józefinę Kania.  
10.oo10.oo10.oo10.oo – Za ++ Benicjusza Pojda, dziad-
ków Pojda i Kroczek, Annę i Antoniego 

Wzientek, Wiktora Winkler, 2 żony, Bro-
nisławę i Józefa Polok oraz ++ z pokre-
wieństwa.  
11.oo11.oo11.oo11.oo – W INT. PARAFIAN.  
12.1512.1512.1512.15 – Do O. B., z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie 
w int. Bożeny z ok. 65 rocznicy ur..  
16.3o16.3o16.3o16.3o – Za ++ Sabinę Sadło – w 2 r. śm., 
męża Jana, Genowefę Niziołek – w 6 r. 
śm..  

 W nowym roku kalendarzowym 
przygotowałem następujące tematy spo-
tkań Katechezy dla 
dorosłych, które odbę-
dą się w Domu Parafialnym w następują-
cych terminach: nieopanowanie w jedze-
niu i piciu —27 stycznia, gniew — 17 lute-

go, chciwość — 17 marca, jak przebaczać 
— 21 kwietnia, czystość — 19 maja, po-

z n a ć  s i e b i e 
(temperament, wada 

główna, rachunek sumienia) - 16 czerwca. 
Zapraszam na spotkania na godz. 19.00. 
Ks. Grzegorz.Ks. Grzegorz.Ks. Grzegorz.Ks. Grzegorz. 

KATECHEZA DOROSŁYCH 
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    Pokój nie jest prostym brakiem wojny 
ani też nie sprowadza się jedynie do stanu 
równowagi sił sobie przeciwstawnych, nie ro-
dzi się także z despotycznego władztwa, lecz 
słusznie i właściwie zowie się "dziełem spra-
wiedliwości" (Iz 32,17). Jest on owocem po-
rządku nadanego społeczeństwu ludzkiemu 
przez boskiego jego Założyciela, nad którego 
urzeczywistnieniem pracować mają ludzie 
pragnący coraz to doskonalszej sprawiedli-
wości. Wprawdzie bowiem dobro wspólne 
rodu ludzkiego kierowane jest zasadniczo 

przez prawo odwieczne, tym niemniej co do 
konkretnych swych wymagań podlega ono z 
biegiem czasu nieustannym zmianom, przeto 
pokoju nigdy na zawsze nie da się zdobyć, 
lecz ciągle go trzeba budować. Ponieważ po-
nadto wola ludzka okazuje się ułomna, a przy 
tym zraniona grzechem, zabieganie o pokój 
wymaga ze strony każdego człowieka stałego 
panowania nad namiętnościami, a ze strony 
prawowitej władzy - czujności. 
Jednak i to nie wystarcza. Pokoju takiego na 
ziemi osiągnąć nie można, jeśli nie zabezpie-
czy się dobra poszczególnych osób i jeśli lu-
dzie z ufnością i dobrowolnie nie będą udzie-
lać sobie nawzajem bogactw swego umysłu i 
ducha. Do zbudowania pokoju niezbędnie 
konieczna jest zdecydowana wola poszano-
wania innych ludzi i narodów oraz ich god-

ności, jak też wytrwałe praktykowanie bra-
terstwa. A przeto pokój jest także owocem 
miłości, która posuwa się poza granice tego, 
co może wyświadczać sama sprawiedliwość. 
Pokój zaś ziemski, który powstaje z miłości 
bliźniego, jest obrazem i skutkiem pokoju 
Chrystusowego, spływającego od Boga Ojca. 
Sam bowiem Syn Wcielony, Książę pokoju, 
pojednał wszystkich ludzi z Bogiem przez 
krzyż swój, a przywracając wszystkim jed-
ność w jednym Ludzie i w jednym Ciele, 
uśmiercił nienawiść we własnym ciele, a wy-

wyższony przez zmar-
twychwstanie wylał Du-
cha miłości na serca 
ludzkie. 
Dlatego usilnie wzywa 
się chrześcijan, żeby 
"czyniąc prawdę w miło-
ści" (Ef 4,15), łączyli się z 
ludźmi szczerze pokojo-
wo usposobionymi dla 

ubłagania i przywrócenia pokoju. 
Kierując się takim samym duchem, musimy 
udzielać pochwały tym, którzy wyrzekając się 
w dochodzeniu swych praw użycia gwałtu, 
uciekają się do takich środków obrony, jakie 
nawet słabszym są dostępne, jeśli to jest 
możliwe bez naruszania praw i zobowiązań 
innych ludzi lub społeczeństwa. 
Ludziom, o ile są grzeszni, zagraża niebezpie-
czeństwo wojny i aż do nadejścia Chrystusa 
będzie zagrażać; o ile natomiast zespoleni w 
miłości przezwyciężają grzech, to i gwałty są 
przezwyciężane, aż do wypełnienia słowa: 
"przekują miecze na lemiesze, a włócznie 
swoje na sierpy. Nie podniesie naród przeciw 
narodowi miecza, ani się ćwiczyć będą dalej 
ku bitwie" (Iz 2,4). 

Wprowadzać pokój 
 z Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w 
świecie współczesnym Gaudium et spes 
 Soboru Watykańskiego II, nr 78 

 Czuję się obrażony, zlekceważony, zra-
niony… oczekuję przeproszenia ze strony 
mojego krzywdziciela. Mam nadzieję na do-
konanie sprawiedliwości, zadośćuczynienie, 
a moje emocje—niestety—wzburzone bólem, 
raz po raz wybuchają agresją pchającą ku po-
kusie dokonania zemsty w myśl powiedzenia: 
„ jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Ktoś nie mó-
wi mi „dzień dobry” - tym bardziej ja tego nie 
powiem, nie chce się ze mną spotykać—ani 

ja, nie dzwoni—tym bardziej nie mam zamia-
ru czynić tego pierwszy... 
A jednak czytam w Piśmie Świętym takie sło-
wa: „Jeżeli więc przyniesiesz dar swój przed 
ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś 
przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed oł-
tarzem a najpierw idź i pojednaj się z bratem 
swoim”  Mt 5,24. To pojednanie jest warun-
kiem przyjęcia ofiary przez Boga. Kiedy czy-
tam ten fragment, od razu przypomina mi się 
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opowieść o Kainie, którego ofiara nie została 
przyjęta—czyżby już wcześniej miał coś prze-
ciwko swemu bratu? Czyż wcześniej nie 
chciał się z Ablem pojednać. Konsekwencją 
była nie tyle kłótnia, co morderstwo brata. 
Nawet jeśli ktoś tę opowieść traktuje symbo-
licznie—to ile razy dopuszczałem jakieś 
„czarne myśli” o tych, którzy mnie zranili, a 
nie pojednałem się z nimi? Dlaczego Panu 
Bogu na tym tak zależy? Zapewne dlatego, że 
sam przyszedł na ziemię, by nas z Sobą po-
jednać: „Wszystko zaś to pochodzi od Boga, 
który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i 

zlecił na 
p o s ł u g ę 
jednania. 
Tak więc 
w imie-
niu Chry-

stusa spełniamy posłannictwo jakby Boga sa-
mego, który przez nas udziela napomnień. W 
imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z 
Bogiem” 2 Kor 5,18.20. Co więcej Jego zbaw-
cze dzieło prowadzi do jedności nie tylko 
między ludźmi dotąd żyjącymi różnymi war-
tościami, przekonaniami, podzielonym prze-
szkodami, ale w jakiś sposób każdego z nas 
pojednał wewnętrznie, w naszych rozdar-
ciach, sprzecznościach, namiętnościach. Je-
stem wewnętrznie rozdarty pomiędzy ekstre-
malnymi wartościami—tylko Jego miłość 
przywraca mi wewnętrzną jedność: „ i [w ten 
sposób] jednych, jak i drugich znów pojednać 
z Bogiem w jednym Ciele przez krzyż, w sobie 
zadawszy śmierć wrogości” Ef 2,6. To On 
wprowadza w nas pokój: „aby przez Niego 
znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego 
- i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, 
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzy-
ża” Kol 1,20.  
W Starym Testamencie zapowiedzią Jego 
ofiary krzyża, przynoszącej pokój i pojedna-
nie z Bogiem i pomiędzy ludźmi była ofiara 
biesiadna (selamim, por. słowo salom—
pokój), którą składano w celu zachowania lub 
przywrócenia przyjaznych stosunków z Bo-
giem. Skoro Pan Jezus dokonał ofiary, bym 
się mógł z nim pojednać, tym bardziej moja 
identyfikacja z Nim powinna polegać na ta-
kiej samej ofierze z siebie, by dążyć do pojed-
nania z Nim (np. przez pokutę) i z ludźmi.  

I tyle by wystarczyło tego artykułu, gdyby nie 
fakt, że niewiele mi to pomaga…. Bowiem 
czasem wydaje się, że pojednanie jest nie-
możliwe. Tak, to prawda—bywa, że nie może-
my pojednać się z krzywdzicielami, zanim 
jednak określimy kiedy, warto zaznaczyć, że 
brak pojednania, nie oznacza wcale braku 
przebaczenia, a przebaczenie z kolei, nie 
oznacza braku domagania się sprawiedliwo-
ści. Pojednanie zatem, zawsze musi być po-
przedzone przebaczeniem. (o przebaczeniu 
przyjdzie nam zapewne jeszcze pisać w przy-
szłości). Przebaczenie zawsze jest trudne, i 
zazwyczaj pozostawia w nas „blizny” - zdu-
miewa mnie, że przy składaniu ofiar biesiad-
nych (patrz wyżej), prawo dopuszczało, by 
zwierzę ofiarowane miało drobne skazy, przy 
innych ofiarach musiało być idealne. Czyżby 
Pan Bóg sugerował nam jak trudno przeba-
czać i dążyć do pojednania? A zatem trudno 
jest pojednać się z kimś kto pojednania nie 
chce, nie uznaje swojej winy, nie chce się 
zmienić. W niektórych przypadkach pojedna-
nie jest niemożliwe. Jezus na krzyżu wybacza 
swoim oprawcom, ale czy oni chcieli to wyba-
czenie przyjąć, czy stali się Jego przyjaciół-
mi—czy doszło do pojednania? Pierwszym 
bowiem obowiązkiem i prawem człowieka 
jest bronić swojego życia, jeśli ktoś nieustan-
nie zagraża mojemu życiu, zdrowiu pomimo, 
że mu wybaczam, nie mogę z nim pozostać w 
bliskiej relacji—a przecież nie jest to prosta i 
łatwa decyzja (można by wtedy pozostanie 
nazwać heroizmem).  
Aby doszło zatem do pojednania, obie strony 
muszę tego chcieć—lecz, kto ma pierwszy 
wyjść z tą inicjatywą? Odpowiedź wydaje się 
prosta—ten kto zranił! Ale kto zranił pierw-
szy? Kto bardziej? Jak to określić, zmierzyć? 
Kto ma prawo takiego rozliczenia dokonać? 
Dlatego do pojednania może pierwszy wystą-
pić ten, kto jest dojrzalszy i silniejszy psy-
chicznie—wcale nie musi to być, według na-
szego mniemania—winowajca! Należy dać 
innym szansę, by się z nami pojednali, dopie-
ro wtedy, kiedy wszelkie nasze inicjatywy nie 
przynoszą skutków, pozostaje nam tylko mo-
dlitwa za te osoby na wzór Jezusa modlącego 
się „Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czy-
nią”. 

Pojednanie 
 Ks. Grzegorz Krzyk 
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Światowy Dzień Pokoju obchodzony jest od 
1968 r. każdego pierwszego dnia stycznia. 
Został on ustanowiony przez Papieża Pawła 
VI. Dlaczego 1 stycznia? Papież chciał, aby 
początek roku niejako zapowiadał i obiecy-
wał pokój w przyszłości. Celem nie było 
stworzenie katolickiego dnia skupienia nad 
wagą pokoju, a to, by złączyć wszystkich 
„prawdziwych przyjaciół pokoju” i aby każdy 
mógł świętować ten dzień bez narzuconej z 
góry formy. Wiadomo, że w inny sposób ideę 
pokoju głosić będą rządzący, inaczej przed-
stawiciele ruchów kulturalnych, politycznych 
i społecznych, czy młodzież. Chodzi o to, by 
wszystkie te głosy ostatecznie złączyć w je-
den. Papież zdawał sobie sprawę z zagroże-
nia dla pokoju, którego konsekwencje mogą 
być straszne w skutkach. Wiedział również, 
że zmiany nie nastąpią momentalnie, że 
wszystko wymaga czasu i dlatego należy 
kształtować w młodych pokoleniach silny 
kręgosłup moralny. Dzięki temu świat zwra-
cać się będzie ku pokojowi, 
który winien być budowany na 
prawdzie, sprawiedliwości, 
wolności i miłości. Naszym 
przeznaczeniem, jako chrze-
ścijan, jest wprowadzanie po-
koju. Wszelkie drogi dążenia 
do niego, powinna poprzedzać 
modlitwa, która jest naszą naj-
lepszą bronią. 
Tematy ni Pokoju w kolejnych 
latach: 
Paweł VIPaweł VIPaweł VIPaweł VI    
1968 – O uroczystym obchodzeniu „Dnia Po-
koju” 
1969 – Rozwój praw człowieka – drogą do 
pokoju 
1970 – Pojednanie wychowuje do pokoju 
1971 – Każdy człowiek jest moim bratem 
1972 – Jeśli pragniesz pokoju, pracuj na 
rzecz sprawiedliwości 
1973 – Pokój jest możliwy 
1974 – Pokój zależy również od ciebie 
1975 – Pojednanie drogą do pokoju 
1976 – Prawdziwy oręż pokoju 
1977 – Jeśli chcesz pokoju, broń życia 
1978 – Odrzucamy przemoc, popieramy po-
kój    

Jan Paweł IIJan Paweł IIJan Paweł IIJan Paweł II    
1979 – Osiągniemy pokój, wychowując do 
pokoju 
1980 – Prawda siłą pokoju 
1981 – Chcesz służyć pokojowi – szanuj wol-
ność 
1982 – Pokój – dar Boga powierzony lu-
dziom 
1983 – Dialog na rzecz pokoju wyzwaniem 
dla naszych czasów 
1984 – Pokój rodzi się z serca nowego 

1985 – Pokój i młodzi idą razem 
1986 – Pokój jest wartością, która nie zna 
podziałów na Północ-Południe, Wschód-
Zachód: jest tylko jeden pokój 
1987 – Rozwój i solidarność: dwie drogi wio-

dące do pokoju 
1988 – Wolność religijna wa-
runkiem pokojowego współ-
życia 
1989 – Poszanowanie mniej-
szości warunkiem pokoju 
1990 – Pokój z Bogiem 
Stwórcą, pokój z całym stwo-
rzeniem 
1991 – Poszanowanie sumie-
nia każdego człowieka warun-
kiem pokoju 

1992 – Wierzący zjednoczeni w budowaniu 
pokoju 
1993 – Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprze-
ciw ubogim 

1994 – Rodzina źródłem pokoju dla ludzko-
ści 
1995 – Kobieta wychowawczynią do życia w 
pokoju 
1996 – Zapewnijmy dzieciom przyszłość w 
pokoju 
1997 – Przebacz, a zaznasz pokoju 
1998 – Sprawiedliwość każdego człowieka 
źródłem pokoju dla wszystkich 
1999 -Poszanowanie praw człowieka warun-
kiem prawdziwego pokoju 

2000 – Na ziemi pokój ludziom, których Bóg 

Orędzia pokoju  
Opr. Aleksandra Milcarek 
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 Współcześnie kolędy stanowią nieod-
łączną część obchodzenia Narodzin Zbawicie-
la i są wpisane w kulturę polską. Co roku, za-
równo wierzący i niewierzący gromadzą się 
aby po raz kolejny wyśpiewać słowa pie-
śni ,,Bóg się rodzi’’ czy ,, Jezus malu-
sieńki’’. Calendae, słowo to pochodzi 

ze starożytnego Rzymu i oznaczało 
pierwszy dzień każdego miesiąca. 
Szczególnie ważnym wtedy świętem 
był pierwszy dzień Nowego Roku, nazwany  
Festum Calendarum. Obchody tego zdarze-
nia wiązały się z obdarowywaniem się pre-
zentami. Nie więc dziwnego że słowo to w 
kulturze Europejskiej zaczęło wiązać się ze 
świętami Bożego Narodzenia. Pierwsze 
wzmianki o Kolędzie w tradycji polskiej po-
chodzą z 1544 r. Była ona winszowaniem po-
myślnego Nowego Roku. Dziś kojarzy się 
nam ona głównie z pieśnią o tematyce bożo-
narodzeniowej. Najstarsze polskie kolędy wy-
wodzą się z hymnodii czeskiej lub łacińskiej. 
Dotarły one na nasze ziemie wraz z chrystia-
nizacją Słowian we wczesnym średniowieczu. 
Z zabiegiem tym wiązało się asymilowanie 
świąt chrześcijańskich z tymi które mieli w 
swojej kulturze poganie, dlatego właśnie Bo-
że Narodzenie obchodzimy 25 grudnia. Jest 
to data zbieżna z datą obchodzenia święta bo-
ga słońca. Był to czas godów, w późniejszym 

czasie okres od Narodzenia Pańskiego do 
Trzech króli, w którym to utrzymywano zwy-
czaj kolędowania Dzieciątku, czyli odwiedza-
nia domów z życzeniami i  pieśniami. Kolędy 
jednak na samym początku miały charakter 

winszująco- życzeniowy. Zmieniło 
się to dopiero później, kiedy ko-
ściół zaczął wprowadzać na ich 
miejsce utwory czysto religijne. 
Chciano odciąć je całkowicie od 
pogańskich tradycji dlatego przez 
wiele lat nie były one nazywane 
kolędami lecz kantyczkami, rotu-
łami, symfoniami lub po prostu 
pieśniami. Złotym wiekiem kolę-
dy polskiej jest oczywiście epoka 

baroku, w której pieśni te rozwinęły się nie-
mal pod każdym aspektem. Nie wspominając 
o tym że wiele z nich, śpiewa się współcześnie 
w polskich domach, kościołach. Przez wieki 
tematyka kolędy bardzo się zmieniała, po-
wstawały coraz to nowsze pieśni. Wzrastały 
one na podłożach religijności ludowej. Ich 
tematy są zaczerpywane jednocześnie z 
Ewangelii jak i uzupełniających je apokryfów. 
Pomimo idących już w setki wznowień sta-
rych oraz publikacji nowych śpiewników i an-
tologii, ogromna część polskiej spuścizny ko-
lędowej spoczywa wciąż w rękopisach, przede 
wszystkim klasztornych. Większość kolęd to 
utwory bardzo stare, liczą sobie 200 albo 300 
lat. A mimo to nie są zabytkami, słuchanymi 
od czasu do czasu tylko w salach koncerto-
wych. Są wciąż żywe, chętnie je śpiewamy, 
jak najnowsze przeboje. Moda na nie nigdy 
nie przeminie.  

Hej, kolęda ...  
Marta Olszewska 

miłuje 
2001 – Dialog między kulturami drogą do 
cywilizacji miłości i pokoju 
2002 – Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, 
nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia 

2003 - „Pacem in terris”: nieustanne zobo-
wiązanie 
2004 – Zawsze aktualne zdanie: wychowy-
wać do pokoju 
2005 - „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło do-
brem zwyciężaj” (Rz 12,21) 
Benedykt XVIBenedykt XVIBenedykt XVIBenedykt XVI    
2006 – Pokój w prawdzie 
2007 – Osoba ludzka sercem pokoju 

2008 – Rodzina wspólnotą pokoju 
2009 – Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju 
2010 – Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż 
dzieła stworzenia 
2011 – Wolność religijna drogą po pokoju 

2012 – Wychowanie młodzieży do sprawie-
dliwości i pokoju 
2013 – Błogosławieni, którzy wprowadzają 
pokój 
FranciszekFranciszekFranciszekFranciszek    
2014 – Braterstwo podstawą i drogą do po-
koju 
2015 – Już nie niewolnicy, lecz bracia 
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 Skoro tak wiele piszemy o pokoju i po-
jednaniu w tym numerze „Spesa”, parę słów 
na temat liturgicznego znaku pokoju. (Niech 
ten artykuł będzie uzupełnieniem tego, który 
pojawił się już na łamach 
naszego pisma w nr. 239 z 
grudnia 2013 r., s. 7). Ni-
gdy znak ten nie wzbudzał 
w naszej diecezji większych 
kontrowersji (tak mi się 
wydaje, oprócz tego, czy na 
znak pokoju podawać rękę, 
czy tylko się ukłonić—tak, 
według zwolenników tego 
sposobu— ma być bardziej 
higienicznie) ani nadużyć, 
a jednak czasami warto sobie przypomnieć co 
on oznacza. Znak pokoju to obrzęd, który 
przygotowuje nas do Komunii świętej. Jezus, 
który jest źródłem pokoju, przypomina nam, 
że służbę Bożą musi poprzedzać pojednanie z 
braćmi. Jednakże to On jest źródłem pokoju. 
(To dlatego ktoś kto nie uczestniczy w Mszy 
św. nie powinien okazywać znaku pokoju— 
źródłem jest Eucharystia—a on w niej nie 
uczestniczy, ta uwaga dotyczy bardziej księży 
i szafarzy, którzy wchodzą do kościoła, by 
udzielać Komunii św. ale w niej nie uczestni-
czą). Znak pokoju jest prośbą o pokój, które-
go źródłem jest Jezus, i to Eucharystyczny, 
oraz przejawem wzajemnej miłości. Niedaw-
no  krótki dokument na ten temat wydał kar-
dynał Cañizares Llovera, prefekt Kongregacji 
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. 
Oto jego fragmenty: „Pokój zostawiam wam, 
pokój mój daję wam», są to słowa którymi 
Jezus, zanim przyjął mękę, obiecuje swoim 
uczniom zgromadzonym w wieczerniku dar 
pokoju, aby zaszczepić w nich radosną pew-
ność swojej stałej obecności. Po swoim zmar-
twychwstaniu, Pan spełnia swoją obietnicę 
stając pośrodku nich w miejscu, w którym się 
znajdowali w obawie przed Żydami, mówiąc: 
«Pokój wam!». Owoc odkupienia, który 
Chrystus przyniósł na świat przez swoją 
śmierć i zmartwychwstanie: pokój, jest da-
rem, który Chrystus Zmartwychwstały także 
dzisiaj nieustannie oferuje swojemu Kościo-
łowi zgromadzonemu na sprawowaniu Eu-
charystii aby każdego dnia świadczył o niej w 

życiu. (…) Obrzędy, które przygotowują do 
komunii, tworzą jedność mocnej struktury, w 
której każdy element posiada swoje znacze-
nie i przyczynia się do powszechnego znacze-

nia sekwencji rytualnej, 
która kieruje do uczest-
nictwa sakramentalne-
go sprawowanego mi-
sterium. Znak pokoju 
znajduje więc swoje 
miejsce między modli-
twą Ojcze nasz – z którą 
się łączy przez embo-
lizm, który przygotowu-
je do znaku pokoju – i 
łamaniem chleba – w 

którym prosi się Baranka Bożego aby udzielił 
nam swojego pokoju. Ten znak (gest), który 
"ma na celu okazanie pokoju, jedności i miło-
ści", Kościół " prosi o pokój i jedność dla sie-
bie samego i dla całej ludzkiej rodziny, wierni 
zaś okazują 
sobie trwa-
jącą w Ko-
ściele ko-
munię i mi-
łość, zanim 
przyjmą Najświętszy Sakrament", czyli Ciało 
Chrystusa Pana. (…) Dobrze jest przypo-
mnieć sobie, że dla zachowania klimatu wła-
ściwego dla celebracji konieczna jest po-
wściągliwość w stosowaniu tego gestu, co nie 
odbiera mu nic z jego wysokiej wartości, 
ograniczając się na przykład do przekazania 
tego znaku jedynie tym, którzy stoją obok». 
W każdym wypadku, będzie niezbędne aby w 
momencie przekazywania znaku pokoju zo-
stały definitywnie usunięte następujące nad-
użycia: wprowadzanie "śpiewu o po-
kój"  (cantus pro pace), które nie istnieją w 
Rycie Rzymskim, przemieszczanie się wier-
nych z ich miejsc w celu przekazania sobie 
znaku pokoju, oddalanie się kapłana od ołta-
rza aby przekazać znak pokoju niektórym 
wiernym, aby w niektórych okolicznościach , 
jak Chrzest, Pierwsza Komunia św., Bierzmo-
wanie, ślub, święcenia kapłańskie, profesja 
zakonna czy pogrzeb, przekazanie znaku po-
koju nie było okazją do wyrażania gratulacji, 
życzeń czy kondolencji między obecnymi” 

Znak pokoju 
 Opr. Ks.  G. Krzyk 
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Czy Pan Jezus cie-
szy się z takiego 
daru Osiołka. 

Chyba nie, bo brakuje w nim prawdziwej miłości. Jeśli 
chciałbyś dowiedzieć się jaki dar mówi o tym, że kogoś 
kochamy, rozwiąż zadanie. Należy z tabeli wykreślić 
wszystkie wypisane obok słowa (literki mogą być uży-
wane wielokrotnie)  Pozostałe litery utworzą rozwiąza-
nie. Prześlij je na adres krecikpolarny @gmail.com 
A nagrody za rozwiązanie z poprzedniego numeru 
otrzymują Alinka i Madzia Stylok. Gratulujemy. Moż-
na je odebrać 11 stycznia na Mszy św. o godz. 10.00 
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Zrobiłem w domu piękną Stajenkę, sianka Jezuso-
wi nie żałowałem. A co! Niech Mu będzie mięciut-
ko i ciepło. Sam bym chętnie w takiej zamieszkał. 
Skończyłem ozdabiać pierniczki i pomyślałem, że 
pójdę się nią trochę pozachwycać.  Podchodzę do 
mojego arcydzieła, a tu... Złodzieje! Nie ma siana! 
Już prawie miałem to siano z powrotem wydusić z 
Kłapcia, kiedy tata mnie złapał i powiedział, że 
wcale nie mam dowodów, że to Kłapcio zeżarł sia-
no. No to zdobędę je pomyślałem. Dołożyłem sia-
na. Ukryłem się nad Stajenką, zwisając sobie z 
półki z książkami i czekałem na złodzieja. Ręka mi 
już trochę drętwiała, gdy usłyszałem jakiś ruch i 
tupot łapek. Aha! Idzie Kłapcio. No to teraz zoba-
czymy kradzieju jeden... A tu zamiast Kłapcia po-
jawiła się świnka morska Cacek i zaczęła wcinać 
moje sianko. Skoczyłem prosto na nią i przegoni-
łem szkodnika. Tak się zestresowała, że kilka dni 
nie wychodziła z klatki. Dobrze jej tak. Co z tego, 
że to jej siano zabrałem do Stajenki. Nie może się 

podzielić skoro to dla Jezusa?  Nic jej się nie sta-
nie, jak kilka dni nie będzie jadła… przecież nie 
mogłem dać do Stajenki mojego siana, bo jest zbyt 
dobrej jakości...  Osiołek OfiarkaOsiołek OfiarkaOsiołek OfiarkaOsiołek Ofiarka 

Dla dzieciDla dzieciDla dzieciDla dzieci    

KAPUSTAKAPUSTAKAPUSTAKAPUSTA    
HULAJNOGAHULAJNOGAHULAJNOGAHULAJNOGA    

UCHWYTUCHWYTUCHWYTUCHWYT    
STUDIOSTUDIOSTUDIOSTUDIO    
AKACJAAKACJAAKACJAAKACJA    
AKTORAKTORAKTORAKTOR    

KASZAKASZAKASZAKASZA    
MASŁOMASŁOMASŁOMASŁO    
KOREKKOREKKOREKKOREK    
MISKAMISKAMISKAMISKA    

SATURNSATURNSATURNSATURN    
KRETKRETKRETKRET    

ARMIAARMIAARMIAARMIA    
KLAMKAKLAMKAKLAMKAKLAMKA    
AGAWAAGAWAAGAWAAGAWA    

POWAGAPOWAGAPOWAGAPOWAGA    
TOKARKATOKARKATOKARKATOKARKA    

OSIKAOSIKAOSIKAOSIKA    

KOSKOSKOSKOS    
MIARAMIARAMIARAMIARA    

ŁOŚŁOŚŁOŚŁOŚ    
ROPAROPAROPAROPA    
KASAKASAKASAKASA    

SĘPSĘPSĘPSĘP    

K L A M K A G M D Y 

A D P O W A G A W A 

P A K O S K A S Z A 

U C H W Y T R Ł O Ś 

S T U D I O R O P A 

T O L K O R K A S A 

A K A C J A O S A R 

Z A J T O K R E T M 

U R N J S E E C U I 

I K O M I S K A R A 

Ę A G J K Ę A K N R 

I Ś A T A P R U D A 
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