
„Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo,  
że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym”

Jan Paweł II

Drodzy Parafianie!
Właśnie przez ten historyczny fakt, że Bóg stał się człowiekiem, my, jako rodzaj ludzki, 
dostąpiliśmy wielkiego zaszczytu, ziemia stała się „sanktuarium wszechświata”, jak napi- 
sał polski pisarz. Pamiętajmy przy tej okazji, że ten zaszczyt podniósł nam jednocześnie  
poprzeczkę. Tą poprzeczką jest pokora, bo jak inaczej nazwać to, że Jezus zstąpił z Wyso- 
kości na ziemię? Oby tej pokory przejawiającej się w praktykowaniu miłości do Boga i dru-
giego człowieka nie zabrakło w Waszych rodzinach nie tylko teraz w Święta, ale przez całe 
życie. Rodzinnej atmosfery, Bożej radości na ten czas życzymy Wam wszystkim!

Z błogosławieństwem od Nowonarodzonego  
Wasi duszpasterze



Zbiórka żywności

Choinka strumieńska na placu kurii



27.12.2017 r. – ŚRODA
  9:00 – 1. Ks. Londzina od Hydrobudowy  

do P. Sladeczek, Ogrodowa, Dębowa
  9:00 – 2. 1 Maja od kapliczki do torów, Sosnowa, 

Świerkowa, Wiosenna, Letnia
  9:00 – 3. Borsuków, Graniczna, Olszyna, Nowa
  9:00 – 4. 1 Maja od P. Wawrzyczek do CPN, 

Zimowa, Jesienna, Tęczowa
28.12.2017 r. – CZWARTEK
  9:00 – 1. Brodeckiego od boiska, Ks. 

Brzuski, Parkowa, Bielska
  9:00 – 2. Pawłowicka od końca do 

kaplicy, Leśna, Stawowa
  9:00 – 3. Ks. Londzina od Rynku do P. Hanusek
  9:00 – 4. Cieszyńska od tartaku do P. Jawor- 

skich – strona lewa
29.12.2017 r. – PIĄTEK
  9:00 – 1. Jałowcowa, Wspólna od Wiślańskiej
  9:00 – 2. Poddane, Bielska, Pszczyńska, 

Harcerska, Mostowa, Dolna
  9:00 – 3. Cieszyńska od pocz., Topolowa, Lipowa, 

Wiśniowa, Wiązowa, Klonowa
  9:00 – 4. Cieszyńska od Bajtlikówki – strona 

prawa, Jarzębinowa, Orzechowa
30.12.2017 r. – SOBOTA
  9:00 – 1. 1 Maja od torów do P. Bochenek
  9:00 – 2. Olchowa
  9:00 – 3. Jesionowa i Brzozowa od końca
2.01.2018 r. – WTOREK
15:00 – 1. Polna, Brodeckiego 30-20, Kolejowa 
15:00 – 2. Towarowa, Dworcowa
15:00 – 3. Cicha od końca, Pawłowicka 

od. P. Krzempek do P. Olek
 15:00 – 4. Nowowiejskiego, Słoneczna
3.01.2018 r. – ŚRODA
15:00 – 1. Łuczkiewicza, Zamkowa, Krzywa
15:00 – 2. Zielona, Spokojna
15:00 – 3. Młyńska, Czarnoty, Przedszkole
4.01.2018 r. – CZWARTEK
15:00 – 1. Wiślańska od P. Szczypka do P. Dubczyk
16:00 2. Bukowa
15:00 – 3. Wiślańska od P. Siejok do CPN

6.01.2018 r. – SOBOTA
13:00 – 2. Powstańców Śląskich 2 abcd
13:00 – 3. Powstańców Śląskich 4 abcd
8.01.2018 r. – PONIEDZIAŁEK
15:00 – 1. Osiedlowa 6 efg
15:00 – 2. Osiedlowa 6 ab
15:00 – 3. Osiedlowa 6 cd
9.01.2018 r. – WTOREK
15:00 – 1. Osiedlowa 4ef
15:00 – 2. Osiedlowa 4ab
15:00 – 3. Osiedlowa 4cd
10.01.2018 r. – ŚRODA
15:00 – 1. Blok przy ul. Pawłowickiej – klatka II
15:00 – 2. Kościelna, Krótka, 1 Maja 

od rynku do P. Kowal
15:00 – 3. Blok przy ul. Pawłowickiej – klatka I
11.01.2018 r. – CZWARTEK
15:00 – 1. Rynek- strona południowa od 

P. Mazur, strona wschodnia
15:30 – 2. Rynek- strona Ratusza, Pocztowa
15:00 – 3. Rynek- strona północna do P. Gac
12.01.2018 r. – PIĄTEK
15:00 – 2. Młyńska- blok 1-30
15:00 – 3. Końcowa, Młyńska – blok 31-60
13.01.2018 r. – SOBOTA
  9:00 – 1. Górnicza, Prosta, Ludowa, 

Wyzwolenia do P. Kost
  9:00 – 2. Długa, Akacjowa, Strażacka, 

Grzybowa, Malinowa
  9:00 – 3. Rycerska, Starowiejska, Sportowa, Bracka
  9:00 – 4. Wyzwolenia – prawa strona do końca, 

Wolności, Herbowa
14.01.2018 r. – NIEDZIELA 
13:00 – 2. Turystyczna od P. Miły
13:00 – 3. Korfantego
13:00 – 4. Powstańców Śl.

1. – Ks. Proboszcz 2. – Ks. Stanisław
3. – Ks. Wojciech 4. – Ks. Prałat

27.12 rozpoczynamy coroczną wizytę duszpasterską 
w domach parafian. Prosimy o otwartość drzwi i serc. 
Na „kolędę” prosimy przygotować: krzyż, wodę świę- 
coną, kropidełko, Pismo Św., dzieci – zeszyty do reli- 
gii, kandydaci do bierzmowania – indeksy. Od strony 
„technicznej” prosimy jeszcze o to, aby gospodarz do- 
mu wychodził przed ministrantów/księdza. Od stro- 
ny zaś duchowej pragniemy, aby to spotkanie było po- 
traktowane jako szansa – na wspólną modlitwę, roz-
mowę; niekoniecznie jako przykry obowiązek. Otocz-

my wszyscy modlitwą tę jakże ważną duszpasterską 
inicjatywę.
6.01 zapraszamy na tradycyjny koncert kolęd w na- 
szym sanktuarium, który odbędzie się o 14:30.
7.01 w godzinach 9:00-13:00 nasz parafialny Klub Ho- 
norowych Dawców Krwi organizuje akcję krwiodaw-
stwa przy naszym sanktuarium. Serdecznie zachęcamy 
do wzięcia udziału oraz do wstąpienia w szeregi tej 
nowo powstałej grupy!"

Z życia parafii
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PLAN KOLĘDY 2017/18



Tekst z grudnia 2003 r. 
Już niedługo zasiądziemy do wigilijnej wieczerzy, prze- 
łamiemy się opłatkiem, przeżywać będziemy cud naro-
dzin Bożej Dzieciny. Ze świętami Bożego Narodzenia 
wiąże się wiele zwyczajów i tradycji. Nie sposób tutaj 
wymienić wszystkich, poprzestanę więc na tych, które 
najbardziej kojarzą się z tym okresem: dzielenie się 
opłatkiem i śpiewanie kolęd. 

Opłatek w tradycji chrześcijańskiej oznacza dzielenie 
się chlebem (z łac. oblatum, dar ofiarny). Gest łamania 
chleba rozpoczynający wigilijną kolację kieruje myśl 
ku zupełnie innej wieczerzy... I nie wiadomo dokła-
dnie, jakimi kolejami losu przedostał się opłatek 
z Chrystusowej ostatniej wieczerzy do uroczystego po-
siłku w przeddzień święta Narodzenia. Ale i tu pozo-
stał symbolicznym gestem łamania chleba, którym Syn 
Boży obdarzył ludzi, a który powinien oznaczać pokój, 
przyjaźń i miłowanie bliźniego.
25 grudnia – pierwszy dzień wielkiego chrześcijańskiego 
święta jest symbolicznym terminem narodzin Jezusa. 
Tradycja wymagała, aby odróżnić go od codzienności 
wypełnionej pracą – nicnierobieniem. Zakazane były 
nawet zwykłe czynności domowe, z wyjątkiem oporzą-
dzenia bydła. W ten dzień przede wszystkim chadzano 
do kościoła, zaś resztę dnia spędzano u stołu, jedząc i 
śpiewając kolędy. Niestety, piękny zwyczaj śpiewania 
kolęd prawie w całej Polsce odszedł już w niepamięć, 
gdyż płyną one głównie z głośników radia, telewizora, 
odtwarzacza czasem na długo przed świętami i o zgro-

zo! w reklamach telewizyjnych, co zubaża ich uroczysty 
charakter. A szkoda. 
Kolęda ma w języku polskim również inne znaczenia. 
Jest to nie tylko pieśń o Narodzeniu Pańskim śpiewana 
w okresie bożonarodzeniowym, ale także wizyta dusz-
pasterska w domach parafian oraz chodzenie od domu 
do domu z gwiazdą, szopką lub turoniem połączone ze 
składaniem życzeń (kolędowaniem).

Tekst z grudnia 2005r.
Okres świąteczny budzi w nas zawsze wiele radości. 
Cieszy otrzymana kartka z życzeniami, cieszy aromat 
pieczonego ciasta wciskający się w najodleglejszy kąt 
domu, cieszy zapach choinki i złożone pod nią pre-
zenty, cieszy pierwsza gwiazdka z niecierpliwością wy- 
czekiwana przez najmłodszych, cieszą potrawy na 
świątecznym stole, cieszy wigilijne łamanie się opła-
tkiem, cieszy wspólne śpiewanie kolęd, cieszy nocna 
wyprawa na Pasterkę, cieszy stajenka w kościele, cieszą 
chwile spędzone w rodzinnym gronie, cieszy... 
Życzmy sobie, aby tego cieszenia się nigdy nie zabrakło 
także i po świętach, abyśmy potrafili odnajdywać ra-
dość w rzeczach najdrobniejszych: w uśmiechu ludzi, 
wzajemnej życzliwości, zapachu chleba na kuchennym 
stole, w śpiewie ptaków w ogrodzie, zieleni drzew i bie- 
li śniegu, w codziennej modlitwie, w porannym wsta-
waniu do szkoły czy pracy, w domowej krzątaninie, w... 
Życzmy sobie, aby to świąteczne cieszenie się pozostało 
w nas przez cały nadchodzący rok.

Grażyna Gądek

Chętnie sięgamy pamięcią wstecz. Przypominamy sobie przeżyte chwile, z czułością oglądamy dawne zdjęcia, 
wertujemy stare książki, czytamy listy (na szczęście zostały nam jeszcze te papierowe, „z duszą”), wspominamy 
swe dawne cele, oczekiwania, pragnienia. Zbliżające się święta i koniec roku to czas, który szczególnie sprzyja 
refleksji i skłania do rozliczeń z przeszłością. I może właśnie dlatego sięgnęłam do dawnych numerów gazetki 
parafialnej, aby przypomnieć sobie, o czym pisałam przed laty (wszak minęło już piętnaście lat, odkąd zaczęłam 
zamieszczać artykuły w gazetce). I wtedy pomyślałam, że można by przypomnieć niektóre z nich. Tak narodził 
się pomysł cyklu zatytułowanego „Powrót do przeszłości. W refleksyjnym nastroju”, w którym będę prezentować 
teksty sprzed lat.
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Zmarli:
+ Antoni Mikolka (86 l.)

Chrzty:
Maja Rozmarynowska 
Franciszek Lekki

Statystyka – grudzień 2017

POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

W REFLEKSYJNYM NASTROJU 



 - 5 -

„Ufam Tobie, powierzam się Tobie i już Ci za to dzięku-
ję… ” Z takimi słowami modlitwy odmówionej w kapli-
cy lotniskowej Międzynarodowego Portu Lotniczego  
w Krakowie – Balicach ruszyliśmy w stronę Wiecznego 
Miasta. Nikt nie mógł jeszcze wtedy przewidzieć, co 
nas czeka… To właśnie tam powierzyliśmy Panu Bogu 
naszą pielgrzymkę oraz natchnieni słowami księdza 
dziękowaliśmy za to, co jeszcze przed nami. Każdy 
w  sercu oddał się bezgranicznie w dziękczynieniu 
Panu, oczekując na to, co przyniesie czas i wydarzenia. 

Czterodniową pielgrzymkę do stolicy Włoch rozpoczę-
liśmy 16 listopada bieżącego roku i nikt z pielgrzymują-
cych – mimo tego iż doskonale znał program wycieczki – 
nie wiedział, z jakimi wyzwaniami przyjdzie się zmierzyć. 
Naszym przewodnikiem był pan Mariusz Surzyn, zaś 
rolę opiekuna duchowego pełnił ksiądz proboszcz Jacek 
Kobiałka.

W Rzymie podziwialiśmy przepiękne miejsca będące 
świadectwem kolebki cywilizacji, zachwycaliśmy się uro-
czymi świątyniami, przeżywaliśmy duchowe uniesienia. 
Każdy z uczestników był łakomy wiedzy o dawnych cza-
sach Cesarstwa Rzymskiego, ale też i niecierpliwie czekał 
na chwile modlitwy w skupieniu przed miejscami kultu 
pierwszych chrześcijan.

Można by wiele opowiadać o cudownych zabytkach, ge- 
nialnych dziełach mistrzów – Koloseum, Forum Roma- 
num, Fontana di Trevi, Hiszpańskie Schody, Panteon, pię-
kne eksponaty w Muzeach Watykańskich… Fantasty-
czne dowody dzieła stworzenia rąk ludzkich kolejnych 
epok – zaczynając od starożytności, mimo upływu lat 
nadal zapierają dech w piersiach… Każdy z nas przeżywał 
chwile zachwytu w swoisty dla siebie sposób. 

Jednym z punktów wycieczki było nawiedzenie czterech 
rzymskich Bazylik i uzyskanie odpustu zupełnego 
dla siebie lub zmarłych bliskich. Udało nam się tego 
dokonać, będąc najpierw w Bazylice św. Jana na Late-
ranie, następie w Bazylice Santa Maria Maggiore, Ba-
zylice św. Pawła za Murami no i oczywiście w Bazylice 
św. Piotra w Watykanie. Każda z tych wizyt była źródłem 
niezwykłych wzruszeń, ponieważ dane nam było uklę- 
knąć przed śladami początków chrześcijaństwa – mo-
dliliśmy się przed relikwiami Żłóbka oraz Krzyża Chry- 
stusa, byliśmy blisko grobu św. Piotra. Dla wielu, szczeg-
ólnie dla tych, którzy pierwszy raz odwiedzili Rzym, 
niezapomnianym doświadczeniem było przejście po 
Świętych Schodach. 

Duchowym przeżyciem okazała się także wizyta w Kata-
kumbach św. Kaliksta, gdzie w ciszy przemierzaliśmy 
wąskie korytarze, a każdy kamień wydawał się opowiadać 
swoją historię. Tam podczas Mszy Świętej, w skromnej 
atmosferze, powierzyliśmy w modlitwie nasze prośby 
i bolączki.

Każdy jednak oczekiwał na spotkanie z Panem przy 
grobie św. Jana Pawła II. W skupieniu przeżywaliśmy 
więc Eucharystię, spontanicznie włączając się do Mo-
dlitwy Wiernych, a dzięki bardzo wczesnej porze w zu- 
pełnej ciszy doświadczaliśmy niemal mistycznej więzi 
z  Papieżem Polakiem. Wzruszenie odbierało mowę, gdy 
klęcząc przed Jego grobem, mogliśmy prosić o wsta-
wiennictwo we własnych intencjach. Jednak największa 
niespodzianka czekała na nas po mszy – dzięki pomo-
cy ks. Ptasznika, kolegi rocznikowego ks. Jacka Kobiał-
ki, a obecnie sekretarza papieskiego, zajmującego się 
sprawami Polaków w Watykanie – mogliśmy następnego 
dnia przeżywać Mszę Świętą prowadzoną przez Papieża 
Franciszka w gronie 6 tysięcy zaproszonych gości!

Msza Święta w Bazylice św. Piotra z okazji I Światowego 
Dnia Ubogich była zwieńczeniem naszego wysiłku 
w  ostatnim dniu pielgrzymki. Na Plac św. Piotra, z bi-
letami w ręku i modlitwą w sercu, przybyliśmy wcze- 
snym rankiem i po zajęciu miejsc wśród licznie zgro- 
madzonych w napięciu oczekiwaliśmy na przybycie Gło- 
wy Kościoła. Zewsząd dochodziły szepty w różnych 
językach świata czczące jedynego Boga. W tym cudo- 
wnym miejscu, wśród dzieł sztuki, przy wtórze aniel-
skich pieśni odczuwało się niemal podskórnie powagę 
chwili. Każdy przeżywał ten moment w skupieniu, 
stając się świadkiem Przemienienia Pańskiego. To nie- 
prawdopodobna chwila, którą obdarował nas niespo-
dziewanie Pan! 

Cztery dni spędzone w stolicy Italii obfitowały w nie-
zapomniane chwile, przeżywaliśmy cudowne momenty 
wzruszeń na widok dzieł sztuki, cudów architektury, 
cudownych miejsc. To miasto, które oferuje 3000 lat swo- 
jej historii, jest ze wszech miar fantastyczne i niepowta-
rzalne. Niestraszne było nam zmęczenie, ponieważ sił 
dodawała atmosfera życzliwości panująca wśród piel-
grzymujących oraz cudowna pogoda.

Patrząc z perspektywy czasu można z pełnym prze-
konaniem powiedzieć, że niezbadane są wyroki Boskiej 
Opatrzności, a jeśli przyjmujemy wiarę i jej konsekwen-
cje, decydujemy się też na wszystko, co nam przyniesie 
czas i czym obdaruje nas Pan… Wyruszając w podróż, 
mieliśmy opracowany plan pielgrzymki, jednak nikt nie 
przewidział, że czekają na nas tak wzruszające przeżycia. 
Zawierzenie w modlitwie dziękczynnej odmówione 
w 48 – osobowym składzie nabrało ogromnej mocy 
i zawiodło nas do Bazyliki św. Piotra, by uczestniczyć we 
Mszy Świętej prowadzonej przez Głowę Kościoła. Za to 
wszystko mówimy – Bóg zapłać!

– pielgrzym -

To nam przygotował Pan…
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Poniedziałek – 1.01 
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI

	 8:00	 Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	o	dalsze	
błog.	z	ok.	60	rocz.	ur.	Elżbiety

	 9:30	 Za	+	Antoniego	Mikolkę	–	od	sąsiadów
	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Wiesława	Kawę	–	od	koleżanek	żony
	11:00	 W	int.	parafian
	17:00	 Za	+	Jadwigę	Przemyk	w	12	rocz.	śm.,	męża	Emanuela	

Puzonia,	męża	Ludwika	Przemyka,	rodziców,	rodzeń-
stwo

Wtorek – 2.01
WSPOMNIENIE ŚŚ. BAZYLEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU
	 7:00	 1)	Za	+	Genowefę	Żur	–	od	Żywego	Różańca
	 		 2)	Za	+	Emanuela	Krzempka	–	od	rodz.	Stryczek,	 

Bilewicz
	 		 3)	Za	+	Magdalenę	Waleczek	–	od	mieszkańców	 

z	ul.	Osiedlowej	4	i	6
	18:00	 Za	+	Edwarda	Jarczyka	–	od	Akcji	Katolickiej
Środa – 3.01
	 7:00	 1)	Za	+	Kazimierza	Pietrzyka	na	pam.	ur.,	wnuczkę	

Agnieszkę
	 		 2)	Za	+	Wojciecha	Kopca	na	pam.	ur.
	 		 3)	Za	+	Zbigniewa	Stawniczego	–	od	Elżbiety	i	Stanisła-

wa	Lapczyków
	18:00	 Za	+	Brunona	Opica	w	4	rocz.	śm.,	matkę	i	rodzeństwo
1-szy czwartek miesiąca – 4.01
	 8:00	 1)	Za	+	Karola	i	Alojzję	Brzuska,	córkę	Stanisławę	z	

mężem,	siostrę	Marię	Cecylię	Turek
	 			 2)	Za	+	Franciszka	Szmuka,	jego	rodziców,	brata	Karola,	

dusze	czyśćcowe
	18:00	 Zbytków	–	W	int.	czcicieli	Różańca	św.	żyjących	i	zmar-

łych
	18:00	 Za	+	Annę,	Karola	Karcz,	syna	Franciszka,	córkę	Wikto-

rię,	Franciszka	Pośpiecha,	Marię,	Alfreda	Woryna
1-szy piątek miesiąca – 5.01
	 7:00	 1)	W	int.	czcicieli	NSPJ	
		 		 2)	Za	+	Romana	Klasę	w	1	rocz.	śm.
	16:30	 Zbytków	–	Za	+	Ludwika	Chybiorza
	18:00	 Za	+	Jadwigę	Wróbel,	męża	Karola,	rodziców
1-sza sobota miesiąca – 6.01 
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 
	 6:30	 W	int.	parafian
	 8:00	 Msza	Św.	wynagradzająca	za	zniewagi	wyrządzone	

Niepokalanemu	Sercu	NMP
	 9:30	 Za	+	rodziców:	Karola	i	Agnieszkę	oraz	syna	Jana	Ga-

wrona
	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Irenę	i	Franciszka	Kudziełko,	++	z	rodzi-

ny	Klimek	i	Kudziełko,	dusze	czyśćcowe
	11:00	 Za	+	Marię	i	Adolfa	Puzoń,	zięcia	Michała,	dziadków	z	

obu	stron
	13:00	 ŚLUB:	 LAPCZYK-BATOR
	17:00	 W	int.	wspólnoty	„SYCHAR”	o	błogosławieństwo	na	dro-

dze	trwania	w	miłości	i	wierności	małżeńskiej
1-sza niedziela miesiąca – 7.01
	 6:30	 Za	+	Alojzego	Wróbla	w	2	rocz.	śm.
	 8:00	 W	int.	czcicieli	Różańca	św.	żyjących	i	zmarłych
	 9:30	 Za	+	Grażynę	Podskarbi	w	5	rocz.	śm.,	 

++	z	rodz.	Podskarbi
	10:00	 Zbytków	–	Do	Bożej	Op.	za	wstaw.	MB	Szkaplerznej	w	25	

rocz.	ślubu	Doroty	i	Grzegorza
	11:00	 1)	Za	+	Mieczysława	Kusia	w	8	rocz.	śm.,	++	rodziców	z	

obu	stron
	 		 2)	O	spokój	duszy	dla	zmarłych	oraz	Boże	błog.	dla	

żyjących	członków	chóru	„HEIMATCHOR”	i	wszystkich	
uczestników	dzisiejszej	Mszy	Św.

	16:30	 NIESZPORY
	17:00	 Za	+	Alojzego	Lapczyka	i	rodziców

Poniedziałek – 8.01
	 7:00	 1)	Za	+	Edwarda	Jarczyka	–	od	Tadeusza	Sobla	z	żoną	 

i	dziećmi
		 		 2)	Za	+	Józefa	Żura	–	od	rodz.	Krzempek	i	Pisarek
	 		 3)	Za	+	Irenę	Janotę	–	od	rodz.	Spendel
	18:00	 Za	+	Rudolfa	Kowala,	jego	żonę	Annę,	syna	Józefa	zagi-

nionego	na	wojnie,	zięcia	Gerarda	w	11	rocz.	śm.,	 
dusze	cz.

Wtorek – 9.01
	 7:00	 1)	Za	+	Stanisława	i	Walentego	Krzempków,	szwagra	

Daniela,	dziadków	z	obu	stron
	 		 2)	Za	+	Józefa	Strządałę,	brata	Brunona,	siostrę	Broni-

sławę	Krzempek,	męża	Czesława,	rodziców:	Annę	 
i	Franciszka,	++	z	rodzin:	Strządała	i	Chudek

		 		 3)	Za	+	Jadwigę	Wiak	w	1	rocz.	śm.,	męża	Józefa
	18:00	 Za	+	Benedykta	Puzonia,	 

syna	Józefa	i	synową	Genowefę
Środa – 10.01
	 7:00	 1)	Za	+	Gertrudę	i	Romana	Macura,	syna	Romana,	 

zięcia	Alojzego
	 		 2)	Za	+	Ludwika	Bojdę,	córkę	Urszulę,	rodziców,	rodzeń-

stwo	i	krewnych	z	obu	stron
	 		 3)	Za	+	Władysława	Łukasika
	18:00	 Za	+	Jadwigę	Płonkę,	Emilię	i	Antoniego	Krzempków,	

Józefa	Hutnickiego,	Renatę	Hutnicką
Czwartek – 11.01
	 8:00	 1)	Za	+	Huberta	i	Józefę	Duda,	ich	rodziców	 

i	rodzeństwo
	 		 2)	Za	+	Eugenię	Dziędziel	–	od	Renaty,	Zdzisławy	 

i	Stanisławy
	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Franciszka	Strządałę,	rodziców	i	rodzeń-

stwo,	Leopoldynę	Skaźnik,	męża,	syna	++	z	rodz.	Goik
	18:00	 Za	+	Erwina	i	Joannę	Michalczyk,	córkę	Elżbietę,	syna	

Bronisława,	dziadków	z	obu	stron
Piątek – 12.01
	 7:00	 1)	Za	+	Józefa	Kanafka	–	od	kolegi	Kazimierza	 

z	Komorowic
	 		 2)	Za	+	Antoniego	Mikolkę	–	od	sąsiadów
	 		 3)	Za	+	Genowefę	Żur	–	od	Bractwa	św.	Barbary
	18:00	 Za	+	Marię	i	Franciszka	Prochaczek,	trzech	zięciów,	

synową	Emilię	i	dusze	czyśćcowe
Sobota – 13.01
	 7:00	 Za	+	Emanuela	Krzempka	–	od	rodziny	Płonka
	15:00	 Zbytków	–	Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	 

o	dalsze	błog.	i	opiekę	MB	Szkaplerznej	z	ok.	50	rocz.	
ur.	żony	Jolanty	oraz	30	rocz.	ur.	córki	Magdaleny

	18:00	 1)	Za	+	Gustawa	i	Stefanię	Rajwa,	siostrę	Helenę,	Józefa	
Przywarę,	brata	Leona,	bratową	Emilię,	rodziców		z	obu	
stron,	dusze	czyśćcowe

	 		 2)	Za	+	Józefa	Tomaszka	na	pam.	ur.,	rodziców:	Julię	 
i	Józefa,	brata	Franciszka,	dziadków	z	obu	stron,	dusze	
czyśćcowe

Niedziela – 14.01 
	 6:30	 Do	Bożej	Op.	za	wstaw.	MB	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	proś-

bą	o	dalsze	błog.	i	zdrowie
	 8:00	 Za	++	rodziców:	Kazimierza	i	Różę	Wróblewskich,	 

++	z	rodziny,	dusze	czyśćcowe
	 9:30	 Za	++	Marię	i	Jana	Omozik,	rodziców,	rodzeństwo	 

z	obu	stron,	dusze	czyśćcowe
	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Ludwika	Kuboszka	w	4	rocz.	śm.,	 

++	z	rodziny
	11:00	 ROCZKI:
	16:30	 NIESZPORY
	17:00	 Za	+	Janinę	Kajszturę,	męża	Alojzego,	braci:	Alfonsa	 

i	Hilarego,	rodziców	z	obu	stron
Poniedziałek – 15.01
	 7:00	 1)	Za	+	Anzelma	Standurę,	żonę	Marię,	rodziców,	ro-

dzeństwo	z	obu	stron,	dusze	czyśćcowe

Intencje mszalne
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		 		 2)	Za	+	Zbigniewa	Stawniczego	–	od	rodz.	Setla
	18:00	 Za	+	Krystynę	Lekką	w	rocz.	śm.,	++	rodziców
Wtorek – 16.01
	 7:00	 1)	Za	+	Józefa	i	Jadwigę	Palarczyk,	syna	Franciszka
	 		 2)	Za	+	Stanisława	Wardasa	w	13	rocz.	śm.,	++	rodzi-

ców,	dwóch	braci
Środa – 17.01 WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO OPATA
	 7:00	 1)	Za	+	Teofila	Krzempka,	synów:	Leszka	i	Krzysztofa,	

rodziców	z	obu	stron	i	dusze	czyśćcowe
	 		 2)	Za	+	Edwarda	Jarczyka	–	od	sąsiadów	z	ul.	Parkowej
	18:00	 Za	+	Marię	Ochodek,	rodziców,	siostrę	i	bratanka	Jana
Czwartek – 18.01
	 8:00	 Za	+	Otylię	i	Jana	Kajstura,	++	z	rodz.:	Kajstura,	Żerdka
	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Leona	Stokłosę	na	pam.	ur.
	18:00	 1)	Za	+	Jarosława	Białasa	w	5	rocz.	śm.	i	ojca	Franciszka
	 		 2)	Za	+	Alojzego	Kajszturę,	żonę	Janinę,	siostry	i	szwa-

grów,	rodziców	z	obu	stron
Piątek – 19.01 

WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA
	 7:00	 Za	+	Józefa	Żura	–	od	kuzynki	Hanny	z	Czechowic-Dzie-

dzic,	Andrzeja	i	Władysławy	Harężlak
	18:00	 1)	Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	po	śmierci:	Anto-

niego	Mikolki
	 		 2)	Za	+	Władysława	Papkoj	w	5	rocz.	śm.,	syna	Sławo-

mira,	rodziców	z	obu	stron
	 		 3)	Z	podziękowaniem	Panu	Bogu	za	odebrane	łaski	z	

prośbą	o	dalsze	błog.
Sobota – 20.01
	 7:00	 Za	+	Irenę	Janotę	–	od	rodz.:	Gluza	i	Jakubiec	 

z	Buczkowic
	18:00	 1)	Za	+	Zofię	i	Józefa	Michalik,	córkę	Stefanię,	córkę	

Annę	z	mężem	i	syna	Józefa	z	żoną
		 		 2)	Za	+	Marię	i	Alojzego	Żur,	syna	Alojzego,	Franciszka 

i	Stefanię	Hutnickich,	dwóch	synów:	Bronisława	i	Józefa,	
prawnuka	Dariusza	Lacha,	Zuzannę	Papkoj,	dwóch	
mężów	i	córkę,	Franciszkę	Papkoj

		 		 3)	Za	+	Eugenię	Dziędziel	–	od	rodz.:	Dziadek	i	Król
Niedziela – 21.01 
	 6:30	 W	int.	parafian
	 8:00	 Za	+	Dominika	i	Bolesławę	Dubickich
	 9:30	 Za	+	Halinę	Sikorę	w	5	rocz.	śm.,	++	z	rodz.:	Sikora,	

Ślusorz
	10:00	 Zbytków	–	1)	Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	

o	dalsze	błog.	i	opiekę	Aniołów	Stróżów	z	ok.	1	rocz.	ur.	
Jowity

	 		 2)	Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	o	dalsze	
błog.	z	ok.	18	rocz.	ur.	Daniela

	11:00	 Do	Bożej	Op.	za	wstaw.	Matki	Najśw.	z	podz.	za	otrz,	
łaski	z	prośbą	o	dalsze	błog.	z	ok.	80	rocz.	ur.	Bronisła-
wy	–	od	dzieci	z	rodzinami

	16:30	 NIESZPORY
	17:00	 Za	+	rodziców:	Stanisławę	i	Władysława	Książkiewicz,	

ich	córkę	Danutę,	zięcia	Zygmunta,	++	z	rodzin
Poniedziałek – 22.01
	 7:00	 Za	+	Zofię	Olesek,	rodziców,	braci,	siostrę,	bratową,	

szwagra,	bratanka,	Władysława	Żądło
	18:00	 1)	Za	+	Mariusza	Piwko	w	1	rocz.	śm.
	 		 2)	Za	+	Fryderyka	Langa,	rodziców,	rodzeństwo,	 

++	z	rodziny
Wtorek – 23.01
	 7:00	 1)	Za	+	Agnieszkę	Pietrzyk	na	pam.	ur.
	 		 2)	Za	+	Monikę	i	Rudolfa	Szpernol,	rodziców	z	obu	stron
	18:00	 1)	Za	+	Marię	Psota,	++	z	rodziny,	dusze	czyśćcowe
	 		 2)	Za	+	Jana	Laszczaka,	rodziców,	rodzeństwo,	teściów,	

szwagierkę	Stanisławę
Środa – 24.01 

WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO
	 7:00	 1)	Za	+	Antoniego	Zieleźnika,	żonę	Gertrudę,	rodziców,	

teściów,	córkę	Bernadetę,	zięcia	Eugeniusza
	 		 2)	Za	+	Marię	Standurę	na	pam.	ur.,	męża	Anzelma,	

rodziców,	rodzeństwo	z	obu	stron,	dusze	czyśćcowe
	18:00	 1)	Za	+	Agnieszkę	Pietrzyk	na	pam.	ur.
	 		 2)	Za	+	Józefa	Sosnę	w	3	rocz.	śm.,	córkę	Grażynę,	

zięcia	Romana,	rodziców:	Bronisławę	i	Józefa,	siostry:	
Helenę	i	Małgorzatę,	zięcia	Jana

Czwartek – 25.01 
ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

	 8:00	 W	int.	czcicieli	Apostolatu	Maryjnego	i	Patronki	Dobrej	
Śmierci	żyjących	i	zmarłych

	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Kazimierza	Niemca	w	2	rocz.	śm.,	jego	
rodziców,	teściów,	szwagra,	++	z	rodziny

	18:00	 1)	Za	+	Małgorzatę	i	Leona	Kajstura,	++	z	rodziny,		Wie-
sława	i	Czesława	Mikołajczyków

	 		 2)	Za	+	Hildegardę	Filapek	w	2	rocz.	śm.,	męża	Józefa,	
siostrę	Marię,	++	z	rodz.:	Puzoń,	Filapek,	Niemczyk,	
Kucz

Piątek – 26.01 
WSPOMNIENIE ŚŚ. TYMOTEUSZA I TYTUSA

	 7:00	 Za	+	Wiesława	Kawę	–	od	sąsiadów:	Niemiec,	Małek,	
Wiktorowski,	Gądek,	Żur

	18:00	 1)	Z	okazji	60	rocz.	ur.	Janusza	Jachymka	o	zdrowie	 
i	błog.	za	wstaw.	MB	Strumieńskiej

	 		 2)	Za	+	Annę	Polok	na	pam.	ur.,	męża	Andrzeja,	rodzi-
ców:	Marię	i	Franciszka	Chmiel,	teściów:	Annę,	Andrzeja	
Polok,	dusze	czyśćcowe

		 		 3)	Za	+	Irenę	Zuber-Janottę	–	od	kolegów	i	koleżanek	 
z	klasy	VII	oraz	sąsiadów

Sobota – 27.01
	 7:00	 Za	+	Józefa	Kanafka	–	od	sąsiadki	Reginy	z	dziećmi
	18:00	 1)	Za	+	Jana	Gawrona	w	1	rocz.	śm.
	 			 2)	Do	Bożej	Op.	za	wstaw.	MB	Częstochowskiej	i	św.	

Antoniego	Padewskiego	w	int.	Haliny	z	ok.	60	rocz.	 
ur.	z	prośbą	o	zdrowie	i	Boże	błog.

		 		 3)	Do	Bożej	Op.	za	wst.	MB	z	podz.	za	otrz,	łaski	z	proś-
bą	o	dalsze	błog.	z	ok.	40	rocz.	ur.	Anny	oraz	w	int.	całej	
rodziny

Niedziela – 28.01 
	 6:30	 W	int.	parafian
	 8:00	 W	int.	Ojczyzny
	 9:30	 Za	+	Stefana	Rekę	w	rocz.	śm.
	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Martę	i	Rajmunda	Omozik,	rodziców,	

rodzeństwo	z	obu	stron,	zaginionego	Michała	Omozika,	
++	z	rodz.:	Omozik,	Sajdok

	11:00	 Za	+	Józefę	i	Józefa	Zygma,	rodziców	 
i	++	z	rodz.:	Musioł

	16:30	 NIESZPORY
	17:00	 Za	+	Otylię	Kajsturę	w	1	rocz.	śm.
Poniedziałek – 29.01
 7:00 1)	Za	+	Irenę	Greń,	męża	Karola,	syna	Józefa,	synową	

Irenę,	wnuczkę	Magdalenę,	zięcia	Jana,	++	z	rodz.:	Kata-
rzyński,	Milerski,	Wilczyński,	Szweblik,	dusze	czyśćcowe

		 		 2)	Za	+	Genowefę	Żur	–	od	kuzynek:	Anieli	i	Wandy
	18:00	 Za	+	Józefa	Smolorza,	brata	Bolesława	i	rodziców	z	obu	

stron
Wtorek – 30.01
	 7:00	 1)	Za	+	Marię	Konieczny	w	3	rocz.	śm.,	męża	Aleksan-

dra,	rodziców	z	obu	stron	i	dusze	czyśćcowe
	 		 2)	Za	+	Emanuela	Krzempka	–	od	rodz.:	Krzempek,	

Bronowski
	18:00	 Za	+	Emilię	i	Józefa	Nowak
Środa – 31.01 WSPOMNIENIE ŚW. JANA BOSKO
	 7:00	 1)	Za	+	Zbigniewa	Stawniczego	–	od	Krystyny	Papkoj
		 		 2)	Za	+	Edwarda	Jarczyka	–	od	rodz.:	Wyleżuch,	Strzą-

dała,	Kaplita	z	ul.	Brodeckiego
	18:00	 Do	Bożej	Op.	za	wstaw.	MB	Strumieńskiej	w	int.	Ireny	 

z	ok.	60	rocz.	ur.

W	intencjach	mogą	pojawić	się	błędy,	niedopatrzenia,	za	które	redakcja	z	góry	przeprasza.	 
W	miarę	potrzeby,	będą	one	poprawiane	w	intencjach	na	dany	tydzień.
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Małżeństwo sakramentalne różni się od wszystkich innych związków kobiety i mężczyzny, 
gdyż tylko w tym związku narzeczeni przysięgają sobie, 
że odtąd żadna osoba – ani obecnie, ani w przyszłości – 

nie stanie się ważniejsza od małżonka. 

Konsekwencje przysięgi małżeńskiej 

Nie opuszczę Cię aż do śmierci 
Ci, którzy decydują się na sakramentalny związek 
małżeński, przysięgają sobie miłość, wierność i uczci-
wość do końca życia, nieodwołalnie i bezwarunkowo. 
Postanawiają przy świadkach, na piśmie i z powoła-
niem się na Boga, że nie opuszczą tej drugiej osoby 
aż do śmierci, w dobrej i złej doli. Sakramentalne 
małżeństwo to ślubowanie największej miłości, jaka  
jest możliwa między mężczyzną a kobietą. Tej wyją-
tkowej miłości małżeńskiej nie wymyślił nikt z ludzi. 
Jest ona propozycją samego Stwórcy. Nasze ludzkie 
pomysły na więź mężczyzny i kobiety nie sięgają tak 
daleko. Ograniczają się do różnych wersji tak zwanych 
„wolnych” związków. Jest to wyrażenie wewnętrznie 
sprzeczne, bo przecież nie istnieją związki, które nie 
wiążą. Mogą istnieć związki, które wiążą nieodwołalną 
miłością, albo związki oparte na popędzie i współżyciu 
seksualnym, na uczuciu i zakochaniu, na lęku przed 
samotnością, na dominacji czy uległości. W „wolnych” 
związkach obie strony pozostawiają sobie prawo, by 
w dowolnym momencie opuścić „partnera”. 

Gwarancja wierności na zawsze 
Boża propozycja wiernej miłości aż do śmierci fascy-
nuje i pociąga ludzi kolejnych pokoleń. Każda kobieta 
i każdy mężczyzna pragnie mieć pewność, że dla tej 
drugiej osoby jest kimś wyjątkowym i że w tym wzglę- 
dzie nic się nie zmieni aż do śmierci. Tylko wtedy 
można spokojnie zawierzyć drugiej osobie własny los 
doczesny i tylko wtedy można z radością oczekiwać 
przyjścia na świat dzieci. Bóg stworzył nas na 
swoje podobieństwo. To znaczy, że jesteśmy godni 
nieodwołalnej miłości i że jesteśmy w stanie nauczyć 
się od Boga takiej miłości, jaką wyraża przysięga 
małżeńska. Tylko miłość nieodwołalna, do śmierci, 

daje kobiecie i mężczyźnie gwarancję, że ma sens 
złączyć się z tą drugą osobą, że dla wspólnego dobra 
ma sens zainwestować całe serce, wszystkie siły 
i  umiejętności, całą czułość, wrażliwość i pracowi- 
tość. Tylko taka miłość wyklucza sytuację, w której 
ta druga osoba nas kiedyś porzuci, wykorzystawszy 
wcześniej naszą miłość i ofiarność, naszą młodość 
i pracowitość, naszą czystość i czułość. Małżonkowie 
z  natury pragną być kochani taką miłością, jaką 
proponuje Kościół katolicki. Tylko wtedy czują się 
bezpieczni w obliczu przyszłości, której nie da się 
przewidzieć. Kto ma pewność, że będzie kochał 
małżonka w każdej sytuacji – gdyż tak postanowił 
w sposób świadomy i dobrowolny – i że będzie 
kochany w podobny sposób przez tą drugą osobę, 
ten wie, że poradzi sobie z każdą próbą i trudnością. 
Doświadczenie potwierdza, że małżonkowie, którzy 
kochają siebie wzajemnie w sposób wierny, czuły 
i  nieodwołalny, potrafią pokonać każdą przeszkodę. 
Pozostają silni i szczęśliwi także w obliczu poważnej 
choroby, trudności wychowawczych czy bezrobocia 
i skromnych warunków materialnych. 

Kryzys małżonków, a nie instytucji małżeństwa 
W Polsce każdego roku rozpada się kilkadziesiąt 
tysięcy małżeństw. Inne przeżywają poważny kryzys. 
Coraz więcej osób opuszcza małżonka. Niektórzy 
wiążą się z kimś innym, decydując się na złamanie 
własnej przysięgi i na związki cudzołożne. Czy to 
oznacza, że nierozerwalne małżeństwo stało się 
przeżytkiem? Z całą pewnością nie, gdyż wszystko to, 
co proponuje Bóg, będzie w każdej epoce optymalne 
i aktualne. Także w naszych czasach Bóg proponuje 

nd yu cr hT             M a at ło żn el ńó sp ts w
 W  
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Sychar w Strumieniu
Spotkania w pierwsze soboty miesiąca o godz. 16.00 (w salce parafialnej na górze) 
O godz. 18.00 Msza Święta, a potem na ciąg dalszy spotkania w salce.
Informacje o wspólnocie można znaleźć na: www.sychar.org.

kobietom i mężczyznom miłość podobną do wiernej 
i ofiarnej miłości swojego Syna – aż do krzyża, aż do 
końca. Obecnie jest trudniej dorastać do takiej miłości, 
bo młodzi ludzie bombardowani są powierzchownymi, 
czasem wręcz wulgarnymi wizjami relacji mężczyzna–
kobieta oraz nie mniej prymitywnymi wizjami lu-
dzkiej seksualności. W tej sytuacji tym bardziej soli- 
dnego potrzeba przygotowania do małżeństwa w do- 
mu rodzinnym, w parafii, w szkole, w grupach for-
macyjnych, w ramach przygotowania narzeczonych. 
Przed decyzją o małżeństwie potrzeba solidnej pracy 
nad własnym charakterem i pogłębionego poznania 
kandydata na małżonka. Kto jednak zdecyduje się zło-
żyć przysięgę nieodwołalnej miłości, ten nie ma prawa 
tej przysięgi złamać: nigdy i pod żadnym pozorem. 
A kto zostaje przez małżonka opuszczony, ten ma pra- 
wo do obrony przed krzywdą, ale nie ma prawa dopu-
szczać się podobnego zła. Powinien modlić się, żyć 
w czystości i czekać na powrót męża czy żony. 

Duszpasterstwo małżonków opuszczonych 
Obecnie obserwujemy niepokojący paradoks. Otóż 
w  niektórych parafiach prowadzone jest duszpaster- 
stwo tych, którzy porzucili współmałżonka i żyją 
w  związkach cudzołożnych, ale nadal rzadko organi-
zowane jest duszpasterstwo adresowane do osób skrzy-
wdzonych i opuszczonych przez małżonków. Chodzi 
tu o osoby, które nie wchodzą w związki cudzołożne 
i pozostają w samotności. Także w tej skrajnie bolesnej 
sytuacji chcą one trwać w przyjaźni z Bogiem oraz 
postępować zgodnie z sumieniem. Takie osoby potrze- 
bują znaków zainteresowania, troski, szacunku i wspa-
rcia ze strony duszpasterzy oraz konkretnej pomocy – 
materialnej, duchowej, prawnej. Potrzebują pomocy, 
by dochować wierności wobec niewiernego małżonka 
i by dać mu szansę na powrót – czasem nawet po wielu 
latach. 

Duszpasterstwo związków niesakramentalnych 
To dobrze, gdy ci, którzy opuścili małżonka, pragną 
pozostać w Kościele i chcą być objęci opieką du-
szpasterską. Chodzi natomiast o to, by adresowane do 

nich duszpasterstwo było zgodne z Ewangelią. Jezus 
wyjaśnia, że lekarza potrzebują chorzy, a nie ci, którzy 
się dobrze mają. Jednak lekarza potrzebują po to, by 
wyzdrowieć, a nie po to, by trwać w chorobie. Dziwna 
jest sytuacja, gdy ktoś z księży prowadzi duszpasterstwo 
ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych 
w taki sposób, że w praktyce tworzy im komfort 
trwania w chorobie, zamiast stanowczo mobilizować 
ich do zdrowienia, czyli do nawrócenia i powrotu 
do opuszczonego małżonka. Jeśli ktoś dopuścił się 
zdrady, to jedyną zgodną z Ewangelią reakcją na 
własny grzech jest odejście od kochanki czy kochanka 
i powrót do małżonka z jeszcze większą miłością niż 
przed początkiem kryzysu. Także wtedy, gdy powrót 
miałby wiązać się z rozwodem cywilnym cudzołożnego 
związku. (...) 
Przysięga obowiązuje w jednakowym stopniu mał-
żonków skrzywdzonych, jak i tych, którzy odeszli. Nie 
można usprawiedliwiać cudzołóstwa tym, że się zostało 
skrzywdzonym. Zawsze jest szansa na nawrócenie 
i  pojednanie. Tym, który leczy rany, uzdrawia i przy-
wraca jedność małżonków jest Chrystus, obecny w ich 
sakramentalnym małżeństwie. To On jest pierwszym 
i  najważniejszym świadkiem oraz obrońcą ich związ-
ku. To On daje siłę, by odzyskać wspólnotę małżeń-
ską w każdej sytuacji, nawet – po ludzku patrząc – 
beznadziejnej. 

Radykalne nawrócenie 
(…) Ci, którzy opuścili małżonka, powinni uznać, 
że w którejś fazie życia w bardzo istotnej kwestii nie 
posłuchali Jezusa i że przyjmują teraz na siebie bolesne 
konsekwencje. Nie aspirują do przyjmowania komunii 
świętej i do spokoju sumienia dopóki nie powrócą do 
małżonka, któremu w  obliczu Boga ślubowali miłość aż 
do śmierci. Tym, którzy przeżywają kryzys małżeński, 
konkretną pomocą służy Wspólnota Trudnych Mał-
żeństw „Sychar”, która ma swoje Ogniska już w wielu 
diecezjach. 

ks. Marek Dziewiecki 
Źródło: Ogólnopolski tygodnik dla rodzin 
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Rejonowy dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie

• 100 - lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości 
po 123 latach niewoli

• Rok Świętego Józefa Kaliskiego

• Rok Praw Kobiet (w 100. 
rocznicę przyznania Polkom 
praw wyborczych)

• Rok Ireny Sendlerowej  
(w 10. rocznicę śmierci)

Irena Sendlerowa w cza-
sie okupacji niemieckiej uratowała ok. 2500 
tys. dzieci żydowskich, była nominowana 
do Pokojowej Nagrody Nobla. 

• Rok abp Ignacego Tokarczuka  
(w 100. rocznicę urodzin) 

• Rok Powstania wielkopolskiego 

• Rok Jubileuszu konfederacji barskiej  
(w 250. rocznicę zawiązania Konfederacji)

Natalia Gabryś-Klus

 Fot. PAP/. A. Rybczyński

Jakie rocznice będziemy obchodzić w 2018 roku?



Pierwsze piątki miesiąca oczami  dzieci  

 

 
Św. Małgorzacie Marii Alacoque Jezus przedstawił 12 obietnic związanych z odprawianiem 
pierwszych piątków miesiąca. Siódma z nich brzmi: Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 
Autorki obrazka bardzo pozytywnie podeszły do sprawy: ukazały wiarę w to, że w każdym 
człowieku płonie wiara. I to jest prawda. Pytanie tylko jaki to płomień: ledwie tlący się, czy 
ogrzewający innych wokół? Abp Grzegorz Ryś w swojej książce „Skandal miłosierdzia” 
zwraca uwagę na to, że mamy w sercu nie tyle dwie świece, co dwa „zarzewia”: miłości  
i grzechu. I mówi: „W co dmuchniesz, taki ogień rozpalisz”. Czciciele Serca Jezusowego to Ci, 
którzy „dmuchają” tylko w „zarzewie miłości” przystępując do Spowiedzi, Komunii Św.  
i manifestując swą wiarę przez słowo i czyn. „Dmuchają” po to, by „odtajało serce”, jak 
śpiewali Skaldowie w swej kolędzie „Złota Jerozolima”. Niech ten płomień ogrzeje nie tylko 
nasze serce, ale też serca tych, co są wokół nas. Na tym polega dawanie świadectwa i przykładu: 
to bycie już nie tylko płomykiem świecy, ale ogniskiem!  



To nam przygotował Pan…


