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Felietony spod ambony 

„RODZINA BOGIEM SILNA, STAJE SIĘ 

SIŁĄ CZŁOWIEKA I CAŁEGO NARODU”. 

św. Jan Paweł II 

W 100. rocz-

nicę urodzin św. 

Jana Pawła II 

przyjmijcie pro-

szę kilka jego 

wspaniałych myśli dobranych w klu-

czu życia rodzinnego. Niech umac-

niają nas w naszej współczesnej 

walce o Bożego Ducha w naszych 

Domowych Kościołach – rodzinach. 

Słowa Papieża odkrywane są dziś 

na nowo. Usłyszmy raz jeszcze jego 

pełen troski i miłości głos, który  

z pewnością wybrzmiewa w na-

szych uszach i sercach. 

 

RODZINA BOGIEM SILNA, 

STAJE SIĘ SIŁĄ CZŁOWIEKA  

I CAŁEGO NARODU. 
 

„Pośród wielu dróg w życiu 

człowieka, rodzina jest drogą pierw-

szą i z wielu względów najważniej-

szą, pozostając za każdym razem 

drogą szczególną, jedyną i niepo-

wtarzalną, tak jak niepowtarzalny 

jest każdy człowiek. W rodzinie 

człowiek przychodzi na świat, 

wzrasta i rozwija się, uczy wartości. 

Kościół ogarnia swą macierzyńską 

troską rodziny, ponieważ dobrze 

wie, że to właśnie rodzina daje czło-

wiekowi fundament ku pełni czło-

wieczeństwa. Rodzina bierze po-

czątek w miłości, jaką Stwórca 

ogarnia stworzony świat, co wyra-

ziło się już „na początku”, w Księ-

dze Rodzaju (1,1), a co w słowach 

Chrystusa w Ewangelii znalazło 

przewyższające wszystko potwier-

dzenie: „Tak […] Bóg umiłował 

świat, że Syna swego Jednoro-

dzonego dał” (J 3,16). Syn Jednoro-

dzony, współistotny Ojcu, „Bóg  

z Boga i Światłość ze Światłości”, 

wszedł w dzieje ludzi poprzez ro-

dzinę: „przez wcielenie swoje zjed-

noczył się jakoś z każdym człowie-

kiem. Ludzkimi rękoma pracował, 

[…] ludzkim sercem kochał, uro-

dzony z Maryi Dziewicy, stał się 

prawdziwie jednym z nas, we 

wszystkim do nas podobny oprócz 

grzechu”. Skoro, więc Chrystus 

„objawia się w pełni człowieka sa-

memu człowiekowi”, czyni to na-

przód w rodzinie i poprzez rodzinę, 

w której zechciał narodzić się by 

wzrastać. Wiadomo, że Odkupiciel 

znaczną część swego życia pozosta-

wał w ukryciu nazaretańskim, bę-

dąc „posłusznym” (por. Łk 2,51) 

jako „Syn Człowieczy” swej Matce 

Maryi i Józefowi cieśli. Czyż to sy-

nowskie „posłuszeństwo” nie jest 

już pierwszym wymiarem posłu-

szeństwa Ojcu „aż do śmierci” (Flp 

2,8) przez które odkupił świat?” 
Jan Paweł II,  

List do rodzin Gratissimam Sane,1994 

CYWILIZACJA ŚMIERCI CHCE 

ZNISZCZYĆ CZYSTOŚĆ SERCA. 
„Miej odwagę żyć dla miłości… 

Człowiek jest wielki nie przez to, co 

posiada, lecz przez to, kim jest; nie 

przez to, co ma, lecz przez to, czym 

dzieli się z innymi. 

(…) Orędzie o czystości serca 

dziś staje się bardzo aktualne. Cy-

wilizacja śmierci chce zniszczyć 

czystość serca. Jedną z metod tego 

działania jest celowe podważanie 

wartości tej postawy człowieka, 

którą określamy cnotą czystości. 

Jest to zjawisko szczególnie groźne, 

gdy celem ataku stają się wrażliwe 

sumienia dzieci i młodzieży. Cywi-

lizacja, która w ten sposób rani lub 

nawet zabija prawidłową relację 

człowieka do człowieka, jest cywi-

lizacją śmierci, bo człowiek nie 

może żyć bez prawdziwej miłości. 

[…] Głoście światu «dobrą no-

winę» o czystości serca i przekazuj-

cie mu swoim przykładem życia 

orędzie cywilizacji miłości. Wiem, 

jak bardzo jesteście wrażliwi na 
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prawdę i piękno. Dziś cywilizacja 

śmierci proponuje wam między in-

nymi tak zwaną «wolną miłość». 

Dochodzi w tym wypaczeniu miło-

ści do profanacji jednej z najbar-

dziej drogich i świętych wartości, 

bo rozwiązłość nie jest ani miłością, 

ani wolnością. […] Nie lękajcie się 

żyć wbrew obiegowym opiniom  

i sprzecznym z Bożym prawem pro-

pozycjom. Odwaga wiary wiele 

kosztuje, ale wy nie możecie prze-

grać miłości! Nie dajcie się zniewo-

lić! Nie dajcie się uwieść ułudom 

szczęścia, za które musielibyście 

zapłacić zbyt wielką cenę, cenę nie-

uleczalnych często zranień lub na-

wet złamanego życia!” 
Jan Paweł II,  

Homilia, Sandomierz, 12.06.1999 

 

DRODZY MŁODZI PRZYJA-

CIELE! PRZYJMIJCIE DUCHA 

ŚWIĘTEGO I BĄDŹCIE MOCNI! 
 

„Musicie od siebie wymagać 

nawet, gdyby inni od was nie wy-

magali! Tylko wymagając od sie-

bie, wbrew powszechnemu przy-

zwoleniu na „pójście na łatwiznę”, 

można, bowiem przyjąć i realizo-

wać inne papieskie wezwanie – by 

„więcej być” zamiast „więcej 

mieć”. Dzisiejsze „więcej być” 

młodego człowieka to odwaga 

trwania pełnego inicjatywy — nie 

możecie z tego zrezygnować, od 

tego zależy przyszłość każdego  

i wszystkich — trwania pulsującego 

świadectwa wiary i nadziei. 

Młodzi przyjaciele… Bądźcie 

błogosławieni! Bądźcie błogosła-

wieni wraz z Maryją, która uwie-

rzyła, że spełnią się słowa powie-

dziane Jej od Pana. Bądźcie błogo-

sławieni. Niech znak Niewiasty ob-

leczonej w słońce idzie  

z wami, niech idzie z każdą i każ-

dym po wszystkich drogach życia. 

Niech was prowadzi ku spełnieniu 

w Bogu waszego przybrania za 

synów w Chrystusie. Zaprawdę, za-

prawdę. Wielkie rzeczy Pan wam 

uczynił! Wielkie rzeczy Pan nam 

uczynił!  

Wy, drodzy młodzi przyjaciele, 

dziewczęta i chłopcy, macie być 

świadkami wiernymi i odważnymi 

tych “wielkich rzeczy” w waszych 

środowiskach, wśród rówieśników, 

we wszystkich okolicznościach ży-

cia. Jest z wami Maryja, Dziewica  

z Nazaretu, uległa każdemu tchnie-

niu Ducha Świętego. Ta, która 

przez swoją wspaniałomyślną od-

powiedź na zamierzenie Boga, 

przez swoje “niech mi się stanie”, 

otwarła światu upragnioną od 

dawna perspektywę zbawienia. Pa-

trząc na Nią, pokorną Służebnicę 

Pańską, wziętą dziś do chwały nie-

bios, mówię do was słowami św. 

Pawła: “Postępujcie według ducha” 

(Ga 5,16). Pozwólcie, by “Duch 

mądrości i rozumu, duch rady i mę-

stwa, duch wiedzy, pobożności i bo-

jaźni Pańskiej” (por. Iz 11,2) prze-

nikał wasze serca i wasze życie i by 

za waszym pośrednictwem prze-

kształcał oblicze ziemi. Przenik-

nięci mocą, która od Niego pocho-

dzi, stawajcie się budowniczymi 

nowego świata: świata innego, 

opartego na prawdzie, na sprawie-

dliwości, na solidarności, na miło-

ści. Drodzy młodzi przyjaciele! 

Przyjmijcie Ducha Świętego i bądź-

cie mocni! 
Jan Paweł II, Homilia na zakończenie 

VI ŚDM, Częstochowa, 15 sierpnia 1991 

 

KOŚCIÓŁ ŻYJE  

DZIĘKI EUCHARYSTII. 
 

Eucharystia jest największym 

darem i cudem, gdyż uobecnia się  

w Niej tajemnica śmierci i zmar-

twychwstania Chrystusa – Odku-

pienia rodzaju ludzkiego. 

Kościół żyje dzięki Eucharystii. 

Ta prawda wyraża nie tylko co-

dzienne doświadczenie wiary, ale 

zawiera w sobie istotę tajemnicy 

Kościoła. Na różne sposoby Ko-

ściół doświadcza z radością, że nie-

ustannie urzeczywistnia się obiet-

nica: «A oto Ja jestem z wami przez 

wszystkie dni, aż do skończenia 

świata» (Mt 28,20). Dzięki Naj-

świętszej Eucharystii, w której na-

stępuje przeistoczenie chleba i wina 

w Ciało i Krew Pana, raduje się tą 

obecnością w sposób szczególny. 

Kościół otrzymał Eucharystię od 

Chrystusa, swojego Pana, jako dar 

największy, ponieważ jest to dar  

z samego siebie, z własnej osoby  

w jej świętym człowieczeństwie, 

jak też dar Jego dzieła zbawienia. 

Nie pozostaje ono ograniczone do 

przeszłości, skoro «to, kim Chrystus 

jest, to, co uczynił i co wycierpiał 

dla wszystkich ludzi, uczestniczy  

w wieczności Bożej, przekracza 

wszelkie czasy i jest w nich stale 

obecne». 

Pragnę raz jeszcze przypomnieć 

tę prawdę, drodzy Bracia i Siostry, 

adorując razem z wami tę tajem-

nicę: tajemnicę wielką, tajemnicę 

miłosierdzia. Cóż większego Jezus 

mógł uczynić dla nas? Prawdziwie, 

w Eucharystii objawia nam miłość, 

która posuwa się «aż do końca» 

(por. J 13,1) – miłość, która nie zna 

miary.  
Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de 

Eucharistia 17 kwietnia 2003 
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DWIE RODZINY – NA ZIEMI I W NIEBIE 
 

Dom to ciepło, miłość i zaufanie. 

W domu każdy człowiek czuje się 

swobodnie i bezpiecznie. Rodzina są 

to ludzie, którzy w każdym momen-

cie życia potrafią pomóc i pocieszyć. 

Rodzina potrafi się z tobą śmiać, ale 

i potrafi z tobą płakać. Dzieci bez ro-

dzin, mieszkające w domu dziecka, 

potrafią docenić ciepło i miłość, 

które ktoś im okazuje ponieważ nikt 

im tego wcześniej nie okazywał. Ro-

dzina to dla nich dar, a dla różnych 

osób rodzina to tylko przyzwyczaje-

nie lub "sponsoring". W mojej pracy 

postaram się udowodnić, iż dom i ro-

dzina są najważniejszymi warto-

ściami w życiu człowieka. 

Kto w dzieciństwie nie myślał  

o przyszłości np. założeniu rodziny, 

podjęciu pracy? Każde dziecko wy-

obraża sobie, jak będzie wyglądała 

jego rodzina, gdzie będzie mieszkał  

i gdzie pracował. Niestety nie każdy 

będzie mógł spełnić swoje marzenia. 

Każdy dorosły człowiek, wracając  

z pracy, ma pewność o kochającej 

rodzinie. Święta w gronie rodziny są 

wesołe i niezapomniane. Dorosły 

człowiek posiadający własną ro-

dzinę, mile i ciepło wspomina swoje 

dzieciństwo, rodzinne święta. Czło-

wiek dojrzały dostrzega dom nie 

tylko jako budynek, ale także jako 

członków rodziny, mieszkających  

w nim, okazujących sobie nawzajem 

ciepło i szacunek. Na starość czło-

wiek wspomina jak to było, kiedy 

jego dzieci były małe, jak się nimi 

opiekował, przyklejał plastry na stłu-

czone kolana, kupował prezenty na 

święta, i nie potrafi uwierzyć, że tak 

szybko wyrosły na dojrzałych ludzi. 

Dom jest ostoją, w której wszyscy 

pomagają sobie w rozmaitych pro-

blemach. W domu relacje powinny 

być budujące czyli przy tych rela-

cjach powinniśmy czuć się natural-

nie i bezpiecznie. W domu powinna 

panować przyjemna atmosfera  

i wszyscy muszą się nawzajem 

wspierać. Dom musi być bezpieczny 

i dawać schronienie, a nie być twier-

dzą i budzić lęk. Dom i rodzina są 

najważniejszymi wartościami w ży-

ciu człowieka. Człowiek wycho-

wany w ciepłym, pełnym miłości 

domu z pewnością wyrośnie na war-

tościowego człowieka. 

Rodzinne spotkania są dobre. Nic 

nie jednoczy ludzi tak, jak przyna-

leżność do jednej rodziny,  

a wszystko, co podtrzymuje rodzinę, 

jest dobre. To właściwe i naturalne, 

by rodzina spotykała się, gdy tylko 

jest to możliwe. Lecz zgromadzenie 

rodzinne może być także czymś 

smutnym. Gdy mijają lata „cała 

rodzina" nie może zebrać się ra-

zem. Młodsi członkowie mogą być 

daleko z domu, starsi – poumie-

rali. Zostają nam tylko stare foto-

grafie, na których są członkowie 

naszej rodziny, których już nie pa-

miętamy albo nie znaliśmy za ży-

cia. Ale czujemy z nimi więź – to 

nasze korzenie. 

 Tylko dzięki rodzinnym pamiąt-

kom mogłam poznać moją pra-

babkę, na którym uwieczniono ją ra-

zem z dziećmi. 

Ale jest taka jedna rodzina, ro-

dzina, która nas chrześcijan jedno-

czy. Jest ona o wiele ważniejsza, niż 

jakakolwiek inna rodzina na ziemi. 

To rodzina Boża. Wszyscy są 

dziećmi Bożymi. Wszyscy mają 

„Ducha synostwa" (Rz. 8:15). Gdy 

się modlą „Ojcze Nasz, któryś jest  

w niebie".  

Każda Boża rodzina jest po-

dzielona na dwie części: niektórzy 

są w niebie, a inni na ziemi. Mimo że 

należą do siebie, obecnie są całkowi-

cie rozdzieleni. Ci w niebie odpoczy-

wają. Zakończyli swój bieg, wyko-

nali swoją pracę. Nie martwi ich już 

grzech i pokusa, są doskonale szczę-

śliwi w obecności samego Chry-

stusa. Ci na ziemi ciągle biegną  

w wyścigu, walczą, wykonują pracę. 

Ciągle muszą walczyć z grzechem. 

Chociaż jesteśmy rozdzieleni – 

jedni na ziemi, niektórzy w niebie – 

to  kochamy tego samego Boga i mi-

łujemy  tę samą doskonałą wolę 

Boga.  

Papież Franciszek tak mówi  

o rodzinie: to cenny skarb, który 

trzeba wspierać i chronić.  Wska-

zał, że posłuszeństwo Ewangelii jest 

fundamentem świętości rodziny. 

Podkreślił, że świętość jest darem 

Boga, ale jednocześnie dobrowolną  

i odpowiedzialną aprobatą dla Jego 

planu. Zauważył, że tak właśnie było 

w przypadku Rodziny z Nazaretu, 

która była całkowicie dyspozycyjna 

wobec woli Boga. Franciszek wspo-

mniał o posłuszeństwie Maryi, która 

https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=343&w=zaufanie&s=7
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=361&w=rodziny&s=7
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=357&w=ma%C5%82e&s=7
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choć miała swoje plany nie wahała 

się nazwać „służebnicą Bożą”, gdy 

odkryła, że Bóg powołuje ją do okre-

ślonej misji. 

Macierzyńskiej opiece Maryi, 

„Królowej rodzin”, Papież Fran-

ciszek zawierzył wszystkie rodziny 

świata, szczególnie te, które do-

świadczają cierpienia i trudności. 

Pamiętajmy w modlitwie o naszej 

rodzinie – tej na ziemi i tej w niebie. 

Mamy wielkie szczęście posiadać 

dwie rodziny – a rodziny te nazy-

wają się jednakowo – Boża Rodzina. 

Wierzymy, że kiedyś wszyscy spo-

tkamy się w niebie i już nic nas nie 

rozdzieli.  

 

Janka 

 

 

PANDEMICZNA SZKOŁA 
 

 
 

W marcu dopadła Polskę pande-

mia. Zaczęły się problemy nie tylko 

zdrowotne. Rząd, w celu ogranicze-

nia  zarazy wprowadził liczne obo-

strzenia. Jednymi z „ofiar” obo-

strzeń zostali uczniowie i nauczy-

ciele. Zamknięto szkoły i rozpo-

częło się nauczanie zdalne czyli 

przy użyciu różnych nośników 

elektronicznych. Przeważnie są to 

komputery, laptopy, smartfony  

i bardziej „wypasione” tablety. Na-

uka poszła w eter. Rozpoczęła się 

nauka internetowa. Kilka lat temu 

przeprowadzono w Polsce badanie 

obrazujące poziom wykluczenia cy-

frowego u dzieci, jednak nikt wtedy 

nie brał pod uwagę ich sytuacji do-

mowej. Większość badań dotyczyła 

korzystania z komputera w szkole, 

na lekcji. Mamy w Polsce program 

cyfryzacji szkół, rząd zainwestował 

duże pieniądze w zapewnienie w 

każdej szkole szerokopasmowego 

internetu. Badano też, w ilu gospo-

darstwach domowych z dziećmi jest 

komputer lub tablet. Te liczby wy-

starczały do stwierdzenia, że wśród 

dzieci nie ma wykluczenia cyfro-

wego. Nadeszły jednak czasy, kiedy 

niemal 24 tysiące polskich szkół go-

rączkowo organizowało edukację 

zdalną i okazało  się, że niestety do-

tychczasowa cyfryzacja edukacji, 

która nawet w sali lekcyjnej była 

wyzwaniem, nie jest na poziomie 

umożliwiającym skuteczne prze-

prowadzenie zajęć zdalnych w cza-

sie pandemii. Okazuje się, że różne 

formy wykluczenia cyfrowego i 

dyskryminacji dotykają zarówno 

uczniów, jak nauczycieli. Najwięk-

szym problemem czasów pandemii 

okazała się konieczność współdzie-

lenia komputerów i laptopów mię-

dzy rodzeństwem i rodzicami. Duży 

procent rodziców też przeszedł na 

pracę domową, do której potrzebny 

jest komputer. Dodatkowe pro-

blemy to brak dostępności internetu 

szerokopasmowego o odpowiedniej 

przepustowości, głównie na wsi, a 

także problemy z limitem danych w 

dostępie mobilnym do internetu – 

dotyczy to przede wszystkim 50 

procent dzieci, które mają telefony 

na kartę. Badano też, w ilu gospo-

darstwach domowych z dziećmi jest 

komputer lub tablet. Te liczby wy-

starczały do stwierdzenia, że wśród 

dzieci nie ma wykluczenia cyfro-

wego. Po rozpoczęciu nauczania 

zdalnego duża część nauczycieli 

jako główny problem wskazało cza-

sochłonność procesu nauczania. 

Braki sprzętowe i łącze internetowe 

stanowią największe ograniczenie 

dla dużej ilości uczniów i nauczy-

cieli. Nauczanie zdalne okazało się 

ogromnym wyzwaniem, zarówno 

dla nauczycieli, którzy do tego nau-

czania nie byli przygotowani ale 

również dzieci i rodzice, czy opie-

kunowie mają z tym problem. W 

polskich rodzinach (czytam też, że 

te same problemy sprawia naucza-

nie internetowe w innych krajach) 

wystąpiły różnego rodzaju pro-

blemy. Patrzę na moje wnuki, które 

to każde ma swój komputer i smart-

fon, mają swoje pokoje, w których 

nikt im w tej nauce nie przeszkadza. 

Nic tyko chcieć się uczyć. Kompu-

ter to niebezpieczna maszyna ale 

trzeba umieć z niego korzystać w 

odpowiedni sposób. W mojej czy 

żony rodzinie są jednak problemy z 

komputerami czy miejscem do na-

uki. Nasza chrześnica, która ma pię-

cioro dzieci i z mężem mieszkają w 

trzech pokojach z kuchnią „prze-

chodzi to nowe nauczanie” bardzo 

dzielnie. Dwaj chłopcy i dwie 

dziewczynki mają swoje pokoje ale 

jest tylko jeden komputer. Chodzą 

do różnych szkół, o różnych godzi-

nach odbywają się lekcje na żywo z 

nauczycielami. To jest dopiero gim-

nastyka. Przy okazji tego nowego 

nauczania zrodziło się lub wręcz 
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pogłębiło wiele problemów z uza-

leżnieniem się od komputera. 

Dzieci, którym ten dostęp ograni-

czano w różnoraki sposób, teraz 

próbują pod pretekstem odrabiania 

zajęć szkolnych tego komputera 

nadużywać. Portale z grami kompu-

terowymi przeżywają oblężenie  

w czasie tzw. lekcyjnym. 

Wydaje się że największym pro-

blemem tego nowego nauczania 

była konieczność natychmiasto-

wego działania i znalezienia kon-

kretnych rozwiązań i dokonywania 

na bieżąco zmian. 

W dużej mierze organizacja spo-

sobu pracy spadła na dyrektorów 

szkół - w niektórych szkołach wpro-

wadzono jedną platformę do zdal-

nego nauczania i konkretne wy-

tyczne, natomiast w innych każdy z 

nauczycieli korzysta z różnych apli-

kacji, przez co uczniowie są zagu-

bieni. Pomimo tego że jest to poko-

lenie cyfrowych tubylców, wielu z 

nich miało problemy z obsługą wy-

maganych programów - ich aktyw-

ność sieciowa ograniczała się do 

gier i przeglądania portali społecz-

nościowych. Nie jest moją intencją 

ganić tych czy innych za taki sposób 

nauczania. Nie jesteśmy winni tego, 

że ktoś to paskudztwo na nas wypu-

ścił. 

Jedno jest pewne, że nic nie jest 

w stanie zastąpić tradycyjnego spo-

sobu nauczania uczniów przez nau-

czycieli w klasie lekcyjnej. Samo to, 

że do lekcji trzeba się przygotować 

, do szkoły się ubrać i dojść czy do-

jechać, i spotkać się z kolegami czy 

koleżankami jest wartością samą w 

sobie. 

Sam stres przed lekcjami wpływa 

też na mobilizację ucznia. W domu 

przed komputerem wszystko to się 

„rozłazi” i jest sztuczne. 

A czekają nas jeszcze interne-

towe wakacje.   

(max) 

 

 
 

WOLNOŚĆ I BOŻA MIŁOŚĆ 
 

 

Boże słowo jest stałe, jednak nasze 

życie ulega zmianie. Bóg prowadzi 

nas przez różne doświadczenia ży-

ciowe. Nawet wtedy, gdy jesteśmy 

we wspólnocie Kościoła, nieraz od-

chodzimy od Niego, buntujemy się 

z różnych przyczyn, zapominamy  

o Nim, ale też i powracamy. Przypo-

mnijmy sobie przypowieść z Ewan-

gelii św. Łukasza o synu marno-

trawnym. To historia nie tylko po-

wrotu syna marnotrawnego, lecz 

przede wszystkim jest obrazem 

Boga, Ojca Miłosiernego. 

Opisane w tej przypowieści odej-

ście nie jest dobre. Z domu można 

odejść i pozostawić po sobie dobre 

wrażenie, utrzymując kontakty i wra-

cając do niego z utęsknieniem,  

z przyjemnością. W taki sposób  

z rodzicielskiego domu nie odszedł 

bohater przypowieści – młodszy 

syn, a i starszy, kiedy brat powrócił, 

to też w jakiś sposób był oddalony 

od Ojca, gdyż nie potrafił cieszyć 

się z faktu powrotu brata, ale był 

rozżalony, zbuntowany w stosunku 

do Ojca, wprawdzie nie przemierzył 

dalekich odległości, ale skrycie  

w swoim sercu. Bracia odchodząc 

od rodzica, oddalili się od siebie. 

Stali się sobie obcy i samotni z wy-

boru. Taką pustkę duchową i smu-

tek rodzą też grzechy zazdrości  

i buntu. Jakże bardzo musiało boleć 

rodzicielskie serce, które było 

świadkiem tak twardej postawy 

swojego starszego dziecka. Rodzic 

robił wszystko, by dzieci były 

szczęśliwe. Tutaj nie było żadnej 

jego winy. Dom to relacje z najbliż-

szymi. Dom to też miejsce pracy, 

miejsce odpoczynku i świętowania. 

To miejsce, gdzie dobrze się czu-

jemy, do którego z radością wra-

camy, nawet gdy założyliśmy wła-

sny, nowy dom. Tata pozwolił 

dziecku odejść, ale też wiedział, ja-

kie będą tego skutki. Miłość Boża  

i wolność idą ze sobą w parze. Serce 

Boga krwawi, gdy człowiek od 

Niego odchodzi, ale pozwala mu na 

to bo go kocha, daje mu wolność, 

ale też czeka aż powróci, niezależ-

nie od okoliczności jego życia ocze-

kuje tego powrotu, jest bardzo cier-

pliwy. 

Ludzkość odchodząc od Bożej 

wiary i ciesząc się swym dobroby-

tem postępuje tak samo, jak ten 

ewangeliczny syn marnotrawny. 

Jednak to pozorne szczęście trwa 

krótko, a z czasem wychodzą na jaw 

owoce złego działania, wyziera 

pustka duchowa. To doświadczenie 

jest czasem na opamiętanie i oby to 

opamiętanie wróciło. Jest czas na 

refleksję. Bóg dopuszcza na nas 

skutki zła. Nasze odejścia bardzo 

bolą Jego serce. Bolą go skutki, 

które to zło wywołuje. Najwyższy 

w swoim miłosierdziu nie pozostaje 

bierny. Otrzymujemy od Niego mi-

łosierdzie w sakramentach świę-

tych, On nas przytula do swego 

serca. Wszystkie nasze życiowe 

kryzysy powinny prowadzić do głę-

bokiego dialogu z Bogiem i do wy-

lania przed Nim całej naszej duszy  

i całego cierpienia. Może dopiero  

w chwili bezradności jesteśmy tak 

naprawdę zdolni do dialogu z Nim, 

gdyż dopiero w cierpieniu możemy 

zapragnąć aby stał się osią i centrum 

życia. 

Lusi  
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INTENCJE I PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 

NA MIESIĄC LIPIEC-SIERPIEŃ 2020 
 

 

LIPIEC 2020 
 

ŚRODA  1.07 – dzień powszedni 

8.00 – 1. za + Eugenię Marcol 

 2. za + Anielę Gaszka – greg.  

11.00 – pogrzeb: + Marta Palarz 
 

CZWARTEK  2.07 – dzień powszedni 

18.00 – 1. za + Annę Zieleźny 

 2. za + Anielę Gaszka – greg.  
 

PIĄTEK  3.07 – św. Tomasza, Ap. I pt. mies. 

8.00 – w intencji Teresy i Stanisława w rocznicę ślubu 

– o Boże bł., dary Ducha Św., łaskę umocnienia w: 

wierze, nadziei, miłości i rodzinnych więzi 

18.00 – za + Anielę Gaszka – greg.  
 

SOBOTA  4.07 – I sob. mies.    

7.30 – różaniec wynagradzający NS NMP 

8.00 – 1. w intencji małżeństw, szczególnie tych przeży-

wających trudności, zagrożonych rozpadem, o uświę-

cenie rodzin oraz łaskę trwania w całkowitej abstynen-

cji, trzeźwości i czystości dzieci i młodzieży 

2. w intencji miejscowej wspólnoty FZŚ 

13.00 – w intencji Matyldy Lazar z okazji chrztu św. 

18.00 – 1. za ++ Łucję, Elżbietę, Stanisława Paszęda 

 2. za + Anielę Gaszka – greg.  
 

NIEDZIELA 5.07 – 14 NIEDZIELA ZWYKŁA 

8.00 – za ++ Jana i Helenę Nowrot 

10.00 –  za ++ Irenę i Joachima Porwoł, ich rodziców 

oraz + Stanisława Bobik 

12.00 – 1. za + Anielę Gaszka – greg.  

 2. za + Adama Koch w 30 dniu po śmierci  

17.00 – za + Wacława Jagodzińskiego w 20 roczn. śm. 

19.30 – za + Alojzego Porwoł  
 

PONIEDZIAŁEK  6.07 – M.T. Ledóchowskiej  

8.00 – 1. za + Anielę Gaszka – greg.  

 2. za + Mirosława Niewrzoł, Longina i Lidię 
 

WTOREK  7.07 – dzień powszedni 

Ad lib. – (w kaplicy klaszt.) za + Anielę Gaszka – greg. 

18.00 – 1. ku czci św. Antoniego w intencjach rodzin: 

Pierchała, Ludwik, Kozub, Szymura, Łatkowskich, 

Fiałkowskich, Paszek i pracowników ich firm o bło-

gosławieństwo, pomyślność we współpracy oraz 

światło Ducha Świętego w prowadzeniu działalno-

ści; w intencji redakcji parafialnej gazetki Niepoka-

lana, Parafialnej Rady Duszpasterskiej, pracowni-

ków klasztoru; Budowniczych stajenki 

Bożonarodzeniowej; w intencji rodzin: Gatnar, Go-

liński, Pydyn, Wawoczny, Szymura, Węglorz, No-

wrot, Cieślak, Moroń, Kapała – o błogosławieństwo 

Boże, Dary Ducha Świętego i zdrowie; w intencji 

posługujących w parafialnych grupach i wspólno-

tach duszpasterskich dzieci, młodzieży i dorosłych; 

w intencji chorych, cierpiących i starszych wiekiem 

parafian, którzy poprzez swoją modlitwę i ofiaro-

wane cierpienie wspomagają naszą parafię oraz 

wspólnotę Braci Mniejszych na Zamysłowie; w in-

tencjach wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców 

klaszt. i parafii, szczeg. w tym czasie epidemii. 

 2. za + Aurelię Androsz w 1 rocznicę śmierci 
 

ŚRODA  8.07 – św. Jana z Dukli OFM 

Ad lib. – (w kaplicy klaszt.) za + Anielę Gaszka – greg. 

8.00 – w intencji Bogusławy i Jarosława Pydyn w ko-

lejną rocznicę ślubu o Boże bł., dary Ducha Św., ła-

skę umocnienia w: wierze, nadziei, miłości i więzi 

rodzinnych oraz dar zdrowia 
 

CZWARTEK  9.07 – dzień powszedni 

Ad lib. – za + Anielę Gaszka – greg. 

17.00 – w intencji Bronisława Wałach w 60 rocznicę 

urodzin w podziękowaniu za wszelkie łaski, z prośbą 

o umocnienie wiary, łaskę zdrowia, dary Ducha Św. 

i bł. Boże dla całej rodziny – TD 

18.00 – 1. za ++ Elfrydę i Antoniego Skaba, Syna Hen-

ryka oraz Marię i Alojzego Byczek, syna Wenantego 

 2. za ++ Annę i Pawła Mandrela, córkę Krystynę  

i trzech zięciów.  
 

PIĄTEK  10.07 – dzień powszedni 

8.00 – 1. za ++ Stanisława Kuczaty i żonę Hildegardę 

oraz ++ z rodzin z obu stron  

 2. za + Anielę Gaszka – greg.  
 

SOBOTA  11.07 – św. Benedykta    

8.00 – za + Anielę Gaszka – greg. 

13.00 – 1. w intencji Jana Pawła Grzegoszczyk w dniu 

chrztu św.  

2. za ++ Marię i Wacława Zasadów, ich rodziców  

i rodzeństwo 

18.00 – za + Irenę Jaszczyk w 3 rocznicę śmierci  
 

NIEDZIELA 12.07 – 15 NIEDZIELA ZWYKŁA  

Ad lib. – za + Anielę Gaszka – greg. 

8.00 – za ++ Elżbietę i Izydora Chromik 

10.00 –  za + Jana Kurzydym 

12.00 – w intencji Kornelii i Damiana w kolejną rocz-

nicę ślubu o Boże bł., dary Ducha Św., łaskę 
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umocnienia w: wierze, nadziei, miłości i więzi ro-

dzinnych oraz dar zdrowia 

17.00 – w intencji Krzysztofa Pieprzaka w 18 rocznicę 

urodzin – z prośbą o umocnienie wiary, łaskę zdro-

wia, dary Ducha Św. i bł. Boże dla całej rodziny 

19.30 – za + Kazimierza Sekułę  
 

PONIEDZIAŁEK  13.07 – DZIEŃ FATIMSKI 

8.00 – 1. za ++ Waltera i ++ synów Janusza i Jerzego 

2. za + Anielę Gaszka – greg.  

17.30 – różaniec fatimski 

18.00 – 1. w intencji czcicieli MB Fatimskiej 

2. za ++ Romana i Łucję Szebera 

3. za + Antoniego Musioł w 30 dniu po śmierci  

Po Mszy św. – procesja fatimska i Apel Maryjny 
 

WTOREK  14.07 – dzień powszedni 

18.00 – 1. za + Janinę Oślizło 

2. za + Anielę Gaszka – greg.  
 

ŚRODA  15.07 – św. Bonawentury OFM 

8.00 – za + Anielę Gaszka – greg. 

 

CZWARTEK  16.07 – dzień powszedni 

18.00 – 1. za + Anielę Gaszka – greg. 

2. za ++ Wojciecha i Anielę Gabrysz  
 

PIĄTEK  17.07 – DZIEŃ BOŻ. MIŁOSIERDZIA 

8.00 – 1. za ++ z rocznych wypominek 

 2. za + Anielę Gaszka – greg. 

17.30 – nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia 

18.00 – 1. w intencji czcicieli Bożego Miłosierdzia  

2. za ++ Franciszka i Antoniego Paniczek, syna Hen-

ryka, Franciszkę i Józefa Waluga i dusze czyśćcowe  
 

SOBOTA  18.07 – DZIEŃ PRZYM. SZENSZTATU   

8.00 – za + Anielę Gaszka – greg. 

11.00 – I komunia św.: Bartłomiej Guziuk, Kacper 

Skiba 

18.00 – za ++ Józefa i Martę Szymeckich 
 

NIEDZIELA 19.07 – 16 NIEDZIELA ZWYKŁA  

8.00 – w intencji Danuty Gatnar w rocznicę urodzin  

w podziękowaniu za wszelkie łaski, z prośbą  

o umocnienie wiary, łaskę zdrowia, dary Ducha Św. 

i bł. Boże dla całej rodziny 

10.00 –  za ++ rodziców Langer i Gajda oraz ++ Marię 

i Pawła Szulik  

12.00 – za + Antoniego Michalskiego 

17.00 – za + Aleksandrę Koch  

19.30 – za + Anielę Gaszka – greg.  
 

PONIEDZIAŁEK  20.07 – dzień powszedni 

8.00 – za + Anielę Gaszka – greg. 

18.00 – 1. w int. br. Czesława z okazji imien. zakonnych  

 2. w intencji Denisa Paszek w 25 rocznicę urodzin – 

z prośbą o umocnienie wiary, łaskę zdrowia, dary 

Ducha Św. i bł. Boże dla całej rodziny – TD  
 

WTOREK  21.07 – dzień powszedni 

18.00 – 1. za + Anielę Kulik 

 2. za + Anielę Gaszka – greg.  
 

ŚRODA  22.07 –  św. Marii Magdaleny 

8.00 – 1. za ++ Augustyna i Marię Hanak, trzech synów  

 2. za + Anielę Gaszka – greg. 

 

CZWARTEK  23.07 – św. Brygidy  

18.00 – 1. za + Anielę Gaszka – greg. 

 2. za + Justyna (m) Wieczorek w rocznicę śmierci, 

jego żonę Annę oraz ++ ich krewnych i dusze  

w czyśćcu cierpiące  
 

PIĄTEK  24.07 – św. Kingi  

8.00 – za + Anielę Gaszka – greg. 
 

SOBOTA  25.07 – św. Jakuba, Ap.    

8.00 – 1. za ++ Bertę i Justyna (m) Fuks i córkę Helenę 

 2. za + Anielę Gaszka – greg.  

13.00 – ślubna: w intencji nowożeńców Wioletty Iwan 

i Patryka Mrozek 

18.00 – za + Antoniego Zydek  
 

NIEDZIELA 26.07 – 17 NIEDZIELA ZWYKŁA  

8.00 – za + Eugenię Zięba oraz + Adama 

10.00 –  w intencji Teresy w kolejną rocznicę urodzin, 

w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o umoc-

nienie wiary, łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego oraz 

błogosławieństwo Boże opiekę Matki Bożej 

12.00 – w intencji Grażyny i Elżbiety w kolejne rocz-

nice ich urodzin  

17.00 – w intencji Jana Dronszczyk w 80 rocznicę uro-

dzin w podziękowaniu za wszelkie łaski, z prośbą  

o umocnienie wiary, łaskę zdrowia, dary Ducha Św. 

i bł. Boże dla całej rodziny – TD 

19.30 – za + Anielę Gaszka – greg.  
 

PONIEDZIAŁEK  27.07 – dzień powszedni 

8.00 – za + Anielę Gaszka – greg. 
 

WTOREK  28.07 – dzień powszedni 

18.00 – 1. za + Anielę Gaszka – greg. 

 

ŚRODA  29.07 – św. Marty  

8.00 – za + Anielę Gaszka – greg. 

 

CZWARTEK  30.07 – dzień powszedni 

18.00 – za + Anielę Gaszka – greg. 

 

PIĄTEK 31.07 – św. Ignacego z Loyoli 

8.00 – za + Lidię Żyła  
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SIERPIEŃ 2020 
 

SOBOTA 1.08 – św. Alfonsa M. Liguoriego    

8.00 – 1. w intencji małżeństw, szczególnie tych przeży-

wających trudności, zagrożonych rozpadem, o uświę-

cenie rodzin oraz łaskę trwania w całkowitej absty-

nencji, trzeźwości i czystości dzieci i młodzieży 
2. w intencji miejscowej wspólnoty FZŚ 

12.00 – ślubna: Szymura - Tkocz 

18.00 – za + Andrzeja Szweda  

 

NIEDZIELA 2.08 – 18 NIEDZIELA ZWYKŁA - 

ODPUST PORCJUNKULI 

8.00 – za + Joachima Szymik, ++ rodziców Annę i Ry-

szarda, siostrę Felicję i brata Ewalda  

10.00 –  za + Małgorzatę, Alfreda Nowotny i rodziców  

12.00 – w intencji FZŚ Regionu Rybnickiego 

17.00 – za + Ryszarda Cudo 

19.30 – za + Ryszarda Barteczko – greg.  

 

PONIEDZIAŁEK 3.08 – dzień powszedni 

8.00 – 1. za ++ Helenę, Ryszarda, Reginę i Erykę Frelich 

2. za + Ryszarda Barteczko – greg. 

 

WTOREK 4.08 – dzień powszedni 

18.00 – 1. ku czci św. Antoniego w intencjach rodzin: 

Pierchała, Ludwik, Kozub, Szymura, Łatkowskich, 

Fiałkowskich, Paszek i pracowników ich firm o bło-

gosławieństwo, pomyślność we współpracy oraz 

światło Ducha Świętego w prowadzeniu działalno-

ści; w intencji redakcji parafialnej gazetki Niepoka-

lana, Parafialnej Rady Duszpasterskiej, pracowni-

ków klasztoru; Budowniczych stajenki Bożonaro-

dzeniowej; w intencji rodzin: Gatnar, Goliński, Py-

dyn, Wawoczny, Szymura, Węglorz, Nowrot, Cie-

ślak, Moroń, Kapała – o błogosławieństwo Boże, 

Dary Ducha Świętego i zdrowie; w intencji posługu-

jących w parafialnych grupach i wspólnotach dusz-

pasterskich dzieci, młodzieży i dorosłych; w intencji 

chorych, cierpiących i starszych wiekiem parafian, 

którzy poprzez swoją modlitwę i ofiarowane cierpie-

nie wspomagają naszą parafię oraz wspólnotę Braci 

Mniejszych na Zamysłowie; w intencjach wszyst-

kich dobrodziejów i ofiarodawców klasztoru i para-

fii, szczególnie w tym czasie epidemii. 

 2. za + Ryszarda Barteczko – greg. 

 

ŚRODA 5.08 – dzień powszedni  

8.00 – za + Ryszarda Barteczko – greg. 

 

CZWARTEK 6.08 – Przemienienia Pańskiego 

18.00 – za + Ryszarda Barteczko – greg. 

 

PIĄTEK  7.08 – dzień powszedni 

8.00 – za + Ryszarda Barteczko – greg. 

 

SOBOTA  8.08 – dzień powszedni   

8.00 – za + Ryszarda Barteczko – greg. 

13.00 – urodzinowa: w 85 rocznicę urodzin w podzię-

kowaniu za wszelkie łaski, z prośbą o umocnienie 

wiary, łaskę zdrowia, dary Ducha Św. i bł. Boże dla 

całej rodziny – TD 

18.00 – za + Aleksandrę Koch 

 

NIEDZIELA 9.08 – 19 NIEDZIELA ZWYKŁA  

8.00 – za + Eugeniusza Dębskiego w 20 roczn. urodzin  

10.00 –  za ++ Różę i Hieronima Bednorz ich rodziców, 

córkę i zięciów  

12.00 – chrzty i roczki 

17.00 – za + Janinę Gołucką  

19.30 – za + Ryszarda Barteczko – greg. 

 

PONIEDZIAŁEK 10.08 – św. Wawrzyńca  

8.00 – za + Ryszarda Barteczko – greg. 

 

WTOREK 11.08 – św. Klary  

18.00 – za + Ryszarda Barteczko – greg. 

 

ŚRODA 12.08 – dzień powszedni 

8.00 – za + Ryszarda Barteczko – greg. 

 

CZWARTEK 13.08 – Dzień Fatimski 

Ad lib. (w kapl. klaszt.) – za + Ryszarda Barteczko – greg. 

17.30 – różaniec fatimski 

18.00 – 1. w intencji czcicieli MB Fatimskiej  

 2. za + Marię Mulawa, męża Jana, Syna Czesława  

i rodziców z obu stron  

 Po Mszy św. – procesja fatimska i Apel Maryjny  

 

PIĄTEK  14.08 – św. Maksymiliana Kolbego  

8.00 – za + Ryszarda Barteczko – greg. 

18.00 – za ++ Martę i Anielę Tkocz  

 

SOBOTA  15.08 – WNIEBOWZIĘCIE NMP   

8.00 – za + Marię Zmarzłą 

10.00 –  1. za Annę i Ryszarda Barteczko 

2. za + Ryszarda Barteczko – greg. 

12.00 – w intencji Jagny i Krzysztofa Clemens w 30 

rocznicę ślubu – o Boże bł., dary Ducha Św., łaskę 

umocnienia w: wierze, nadziei, miłości i rodzinnych 

więzi – TD 

17.00 – za ++ Wojciecha i Sabinę Zimończyk 

19.30 – za + Władysława Tomczak w rocznicę śmierci  

 

NIEDZIELA 16.08 – 19 NIEDZIELA ZWYKŁA  

Ad lib. (w kapl. klaszt.) – za + Ryszarda Barteczko – greg. 
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8.00 – w intencji Moniki w 18 rocznicę urodzin – w po-

dziękowaniu za odebrane łaski, z prośbą o umocnie-

nie wiary, łaskę zdrowia, dary Ducha Św. i bł. Boże 

dla całej rodziny 

10.00 –  za + Jana Reguła w 1 rocznicę śmierci  

12.00 – w intencji Doroty w 70 rocznicę urodzin w po-

dziękowaniu za wszelkie łaski, z prośbą o umocnie-

nie wiary, łaskę zdrowia, dary Ducha Św. i bł. Boże 

dla całej rodziny – TD 

17.00 – za + Franciszka Nowrot w 8 rocznicę śmierci  

19.30 – za + Antonię Koch w 4 rocznicę śmierci  

 

PONIEDZIAŁEK 17.08 – dzień powszedni 

Ad lib. (w kapl. klaszt.) – za + Ryszarda Barteczko – greg. 

8.00 – w intencji Brunona w 70 rocznicę urodzin w po-

dziękowaniu za wszelkie łaski, z prośbą o umocnie-

nie wiary, łaskę zdrowia, dary Ducha Św. i bł. Boże 

dla całej rodziny – TD 

 

WTOREK 18.08 – Dzień Przymierza Szensztatu 

18.00 – za + Ryszarda Barteczko – greg. 

 

ŚRODA 19.08 – dzień powszedni  

8.00 – za + Ryszarda Barteczko – greg. 

 

CZWARTEK 20.08 – św. Bernarda  

13.00 – ślubna: Bilnik - Hendryk 

18.00 – za + Ryszarda Barteczko – greg. 

 

PIĄTEK  21.08 – Dzień Bożego Miłosierdzia  

8.00 – 1. za ++ z rocznych wypominek  

 2. za + Ryszarda Barteczko – greg. 

18.00 – 1. W intencji czcicieli Bożego Miłosierdzia  

 2. do Boskiej Opatrzności w intencji rodziny Hanak 

o zdrowie i błogosławieństwo Boże  

 

SOBOTA  22.08 – NMP Królowej    

8.00 – za + Ryszarda Barteczko – greg. 

11.00 – I komunia św.: Bartosz Chrośnik 

18.00 – za ++ Różę i Rudolfa Król  

 

NIEDZIELA 23.08 – 19 NIEDZIELA ZWYKŁA  

8.00 – za + Urszulę Cebula w 5 rocznicę śmierci  

10.00 –  w intencji Danuty w 60 rocznicę urodzin w po-

dziękowaniu za wszelkie łaski, z prośbą o umocnie-

nie wiary, łaskę zdrowia, dary Ducha Św. i bł. Boże 

dla całej rodziny – TD 

12.00 – w intencji Waldemara i Moniki Staszczyk w 25 

roczn. ślubu – w podzięk. za odebrane łaski i z prośbą 

o B. bł., dary Ducha Św., łaskę umocnienia w: wie-

rze, nadziei, miłości i rodzinnych więzi – TD 

17.00 – za + Ryszarda Barteczko – greg. 

19.30 – za ++ Marię i Piotra Litwińskich  

 

PONIEDZIAŁEK 24.08 – św. Bartłomieja, Ap. 

8.00 – za + Ryszarda Barteczko – greg. 

 

WTOREK 25.08 – św. Ludwika IX, króla FZŚ 

Ad lib. (w kapl. klaszt.) – za + Ryszarda Barteczko – greg. 

18.00 – za ++ Agnieszkę i Floriana Mandrysz 

 

ŚRODA 26.08 – NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ  

8.00 – za + Ryszarda Barteczko – greg. 

18.00 – za Marka Cebulę – od koleżanek z laboratorium 

Ciepłowni Chwałowice  

 

CZWARTEK 27.08 – św. Moniki 

18.00 – za + Ryszarda Barteczko – greg. 

 

PIĄTEK  28.08 – św. Augustyna  

8.00 – 1. za + Józefa Leśniok w 1 rocznicę śmierci  

 2. za + Ryszarda Barteczko – greg. 

 

SOBOTA  29.08 – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela   

8.00 – za + Ryszarda Barteczko – greg. 

12.00 – w int. Jana i Elżbiety Wieczorek w 50 roczn. 

ślubu – w podzięk. za odebrane łaski i z prośbą  

o Boże bł., dary Ducha Św., łaskę umocnienia  

w: wierze, nadziei, miłości i rodzinnych więzi – TD 

18.00 – za + Bernarda Węglorz w 10 rocznicę śmierci, 

rodziców z obu stron; Emilię i Pawła Kaczmarczyk 

oraz dusze czyśćcowe  

 

NIEDZIELA 30.08 – 19 NIEDZIELA ZWYKŁA  

Ad lib. (w kapl. klaszt.) – za + Ryszarda Barteczko – greg. 

8.00 – w intencji Jacka Małek w 18 rocznicę urodzin – 

z prośbą o umocnienie wiary, łaskę zdrowia, dary 

Ducha Św. i bł. Boże dla całej rodziny 

10.00 –  w intencji Zygmunta Wiesiołek w 70 rocznicę 

urodzin w podziękowaniu za wszelkie łaski, z prośbą 

o umocnienie wiary, łaskę zdrowia, dary Ducha Św. 

i bł. Boże dla całej rodziny – TD 

12.00 – w intencji Olgi Bednorz w 18 rocznicę urodzin 

– z prośbą o umocnienie wiary, łaskę zdrowia, dary 

Ducha Św. i bł. Boże dla całej rodziny 

17.00 – w intencji Małgorzaty i Bartłomieja Luks w 10 

rocznicę ślubu – w podziękowaniu za odebrane łaski 

i z prośbą o Boże bł., dary Ducha Św., łaskę umoc-

nienia w: wierze, nadziei, miłości i rodzinnych więzi 

19.30 – za + Jana Zając w 1 rocznicę śmierci  

 

PONIEDZIAŁEK 31.08 – dzień powszedni 

8.00 – za + Ryszarda Barteczko – greg. 
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Z KRONIKI ZAMYSŁOWA 
odc. 6 

WAKACJE NA OKRZESZYŃCU  
 

 

Rozpoczy-

nają się wakacje 

i nadchodzi czas letnich wyjazdów. 

Choć może trudno w to uwierzyć, 

kiedyś Zamysłów posiadał własny 

ośrodek wypoczynkowy! Założył go  

w 1937 r. na terenie „Okrzeszyńca” 

mieszkaniec Zamysłowa p. Szom-

bierski. Ośrodek rozrywkowo – wy-

poczynkowy był zlokalizowany przy 

istniejących tam kilku stawach. 

Można było za drobną opłatą wypo-

życzyć kajaki i łódki wiosłowe, kąpać 

się w jednym ze stawów, a pod zada-

szonym podium potańczyć przy or-

kiestrze lub gramofonie oraz dobrze 

zjeść. Ośrodek ten miał duże powo-

dzenie nie tylko wśród mieszkańców 

Zamysłowa, ale odwiedzany był rów-

nież przez mieszkańców dzielnicy 

Smolna i okolicznych miejscowości. 

Niestety wybuch II wojny światowej 

przerwał tą okrzeszyniecką sielankę  

i już nigdy potem ośrodek ten nie zo-

stał reaktywowany.  

Teren zwany od niepamiętnych 

czasów „Okrzeszyńcem” rozciąga 

się w północno-zachodniej części 

Zamysłowa po prawej stronie ulicy 

Niedobczyckiej. Kiedyś był to teren 

wybitnie rolniczy (pola uprawne, 

łąki) i niezabudowany. Właścicie-

lami największych areałów w owych 

czasach na terenie „Okrzeszyńca” 

były m.in. rodziny: Olesiów, Żacz-

ków, Trzaskalików, Kubiców i Ma-

linów.  

Na tzw. północnej skarpie 

„Okrzeszyńca”, wzdłuż polnej drogi 

ciągnącej się w kierunku zachodnim, 

a sąsiadującej z północnej strony  

z łąkami – było przed wojną czyn-

nych 5 piaskowni, z których wydo-

bywano dobrej jakości piasek bu-

dowlany. Zimową porą skarpa ta 

była istną uciechą dla dzieci (i nie 

tylko) do uprawiania saneczkarstwa 

i narciarstwa zjazdowego. Zawsze 

było tam mnóstwo dzieci, które ko-

rzystały w „Okrzeszyńcu” z uroków 

zimy. W południowo-zachodniej 

części „Okrzeszyńca” znajdowało 

się źródełko, z którego jeszcze w la-

tach 90-tych XX w. wypływała nie-

skazitelnie czysta woda. To właśnie 

owemu źródełku obszar ten za-

wdzięcza swoją nazwę. Dawniej 

miejscowi rolnicy (i nie tylko) pracu-

jąc na tamtejszych polach i łąkach, 

zawsze w czasie przerw w pracy 

oraz na tzw. „fajrant” przychodzili 

do tego źródełka aby się „okrzesić” 

czyli odświeżyć czystą i bardzo 

chłodną wodą. I tak od słowa „okrze-

sić się” pochodzi prawdopodobnie 

nazwa tego terenu tj. „Okrzeszy-

niec”. Historia źródełka jest dość 

niejasna, gdyż w niektórych przeka-

zach mówi się, że źródełko istnieje 

od niepamiętnych czasów, zaś inni 

twierdzą, że źródełko wytrysło do-

piero przed I wojną światową na 

skutek zasypywania drążonego tam 

wówczas szybu kop. Rymer, przy 

którym zaniechano dalszych prac ze 

względu na fatalne warunki geolo-

giczne. 

Woda ze źródła przez dziesięcio-

lecia zasilała pobliskie stawy.  

Dziś teren „Okrzeszyńca” jest na 

mocy decyzji władz miasta „Użyt-

kiem Ekologicznym” z uwagi na 

unikatowe gatunki roślin i zwierząt.                 

C.D.N. 

Na podstawie  

„Kroniki Zamysłowa” 

Alfreda Dyrbusia 

 

Paweł Dębski

Fragment przedwojennego „Okrzeszyńca” w 1938 r.                                    Źródełko (1996 r.) 

(w łódce siedzą M. Chrószczowa i W. Paszendzianka) 
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STO LAT OD BITWY WARSZAWSKIEJ 

BOHATER BITWY KS. IGNACY SKORUPKA 
 
17 sierpnia 1920 roku, gdy 

trwały jeszcze walki w ramach Bi-

twy Warszawskiej, ulice polskiej 

stolicy wypełniły się tysiącami wier-

nych. Warszawiacy żegnali boha-

terskiego księdza, który zginął 

przed trzema dniami broniąc mia-

sta przed bolszewikami. Jego 

śmierć była na wskroś symboliczna.  

„Polacy! Wejrzyjcie w siebie! 

Dajcie przynajmniej ofiarną pracę dla 

Polski, dla której ci, którym dziś 

cześć tu wyrażamy, życie ofiarowali, 

dając świadectwo, że Polska nie zgi-

nęła i zginąć nie może! Idźmy za ich 

przewodem! Polska i w przyszłości 

ostać się może tylko jako czuwające  

a zbrojne obozowisko ludzi ofiarnych 

i czujnych” – przemawiał podczas 

uroczystości pogrzebowych ks. Sko-

rupki i innych poległych pod Osso-

wem ochotników, gen. Józef Haller. 

Głównodowodzący Frontu Pół-

nocnego, generalny inspektor Armii 

Ochotniczej, przyjechał tego dnia 

specjalnie z frontu, aby uczcić boha-

terskiego duchownego. W Warszawie 

czuć było podniosłą atmosferę. Po na-

bożeństwie żałobnym, celebrowanym 

przez biskupa polowego Wojska Pol-

skiego Stanisława Galla, z kościoła 

garnizonowego przy ul. Długiej wy-

ruszył kondukt żałobny. Szedł aż na 

Powązki, gdzie niebawem pocho-

wano – z żołnierskimi honorami – 

skromną trumnę. Młody kapłan w pełni 

zasłużył na ten uroczysty pogrzeb. 

Przed wojną 

Ksiądz Ignacy Skorupka był kape-

lanem 236. ochotniczego pułku pie-

choty (Legii Akademickiej), złożo-

nego głównie z gimnazjalistów i stu-

dentów. Pełnił też m.in. funkcje nota-

riusza warszawskiej kurii metropoli-

talnej oraz kapelana Ogniska Rodziny 

Maryi na Pradze. 

Pochodził z rodziny mieszczań-

skiej. Przyszedł na świat 31 lipca 

1893 roku w Warszawie. Jego przod-

kowie brali udział w powstaniu stycz-

niowym. Od młodości był przewidy-

wany do stanu duchownego. Do 

seminarium wstą-

pił w 1909 roku, 

pięć lat później 

otrzymał święce-

nia kapłańskie. 

„Był przystoj-

nym blondynem, 

oczy miał piękne, 

jasne, wyraziste. 

(…) Ludzie lgnęli 

do niego, miał  

w swej postaci 

coś sympatycz-

nego, zapewne 

szczerość jego i życzliwość zniewalała 

wszystkich ku jego osobie” – charakte-

ryzował młodego Skorupkę Józef Ma-

kłowicz, autor niewielkiej broszury po-

święconej bohaterskiemu księdzu. 

Skorupka kształcił się w Akademii 

Duchownej w Piotrogrodzie (nie ukoń-

czył nauki), potem pełnił posługę dusz-

pasterską w różnych częściach Rosji. 

Po powrocie na ziemie polskie został 

wikarym w Łodzi. W międzyczasie się 

społecznie, pomagał sierotom, krze-

wił oświatę. W 1919 roku przybył po-

nownie do Warszawy – pierwszy raz 

zamieszkał w stolicy odrodzonego 

państwa. 

Bolszewicy u wrót Warszawy 

Na wiadomość o zagrożeniu mia-

sta przez bolszewików, wstąpił ochot-

niczo do wojska. Uzyskał poparcie, 

choć nie od razu, ze strony kard. 

Aleksandra Kakowskiego. Zresztą 

młody ksiądz nie po raz pierwszy 

zgłosił się do tego hierarchy. 

„+Zgadzam się, rzekłem, ale pa-

miętaj, abyś ciągle przebywał z żoł-

nierzami w pochodzie w okopach,  

a w ataku nie pozostawał w tyle, ale 

szedł w pierwszym rzędzie+. +Wła-

śnie dlatego, odrzekł, chcę iść do woj-

ska+” – brzmiała rozmowa duchow-

nych, o której kard. Kakowski wspo-

mniał w wystosowanym po śmierci 

ks. Skorupki liście pasterskim. Tym 

samym, w którym napisał, że „chwila 

śmierci ks. Skorupki jest punktem 

zwrotnym bitwy pod Ossowem i w 

dziejach wojny 1920 r. Do tej chwili 

Polacy uciekali przed bolszewikami, 

odtąd uciekali bolszewicy przed Pola-

kami". 

Ks. Skorupka wraz ze swym od-

działem stacjonował na warszawskiej 

Pradze. Późnym wieczorem 13 sierp-

nia, wyruszył z koszar na front - przez 

Ząbki i Rembertów przedostał się do 

Ossowa pod Wołominem. W nocy 

nieprzyjaciel był już pod wsią. 14 

sierpnia, w czasie jednego z kontrata-

ków na pozycje wroga, duchowny 

włączył się do boju. 

Niedługo później, po bohaterskiej 

śmierci, ks. Skorupka był już postacią 

legendarną. Według relacji świad-

ków, młody, 27-letni kapelan zagrze-

wał do boju współtowarzyszy. „W bi-

twie pod Ossowem młodociany żoł-

nierz nie wytrzymał ataku i zaczął się 

cofać. Cofali się oficerowie i do-

wódca pułku. wtedy ks. Skorupka ze-

brał koło siebie kilkunastu chłopców 

i z nimi poszedł naprzód. Widząc co-

fającego się dowódcę pułku, krzyknął 

do niego: +Panie pułkowniku, na-

przód!+. +A ksiądz?+, zapytał puł-

kownik. +Panie pułkowniku, za 

mną!+. +Chłopcy za mną!”. Poszli 

naprzód. Wielu poległo; padł rażony 

granatem i ks. Skorupka” – pisał kard. 

Kakowski, który – jak podkreślił - po 

bitwie zbierał relacje u rannych pod 

Ossowem. 

W rzeczywistości kapelan zginął 

od postrzału w głowę. Przed pójściem 

do boju nałożył na szyję stułę. W za-

leżności od przekazów, mógł mieć na 

sobie także komżę lub żołnierski 

https://www.radiomaryja.pl/wp-content/uploads/2016/08/ks.-Ignacy-Skorupka-Cud-nad-Wisłą.jpg
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płacz. Wiele relacji wskazuje, że dzier-

żył w ręce krzyż. Tak też utrwalił jego 

ostatnie chwile dwukrotnie Jerzy Kos-

sak, autor obrazów: „Śmierć ks. Igna-

cego Skorupki” oraz „Cud nad Wisłą”. 

W obu przedstawieniach ksiądz jest 

centralną postacią w walce. 

Okoliczności śmierci pod Osso-

wem 

W jakich okolicznościach poległ 

kapelan Legii Akademickiej? Pod 

Ossowem do walki skierowano nie-

doświadczoną młodzież z Legii Aka-

demickiej, która trafiła tu jako uzu-

pełnienie dla pozbawionych odwo-

dów oddziałów frontowych. Zadanie 

było niezwykle trudne, brakowało 

przeszkód terenowych, za którymi 

można byłoby schronić się przed bol-

szewickim ogniem. Atakowano tyra-

lierą, dowodził ppor. Mieczysław 

Słowikowski. Ksiądz Skorupka miał 

dotrzymywać mu kroku idąc w pierw-

szej linii. 

Walczył tylko na swoją osobistą 

prośbę. „Jako kapelan nie miał ści-

słego obowiązku iść w pierwszej, 

szturmowej linii atakującej, a tem 

mniej (pisownia oryginalna – red.), 

iść przed frontem, prowadzić atak. On 

jednak dobrowolnie poszedł na 

pewną śmierć” – pisał ks. Makłowicz. 

Jako pierwsze o śmierci duchow-

nego poinformowało w swym mel-

dunku dowództwo Frontu Północ-

nego: „W 236 pułku piechoty ochot-

niczym (...) bohaterską śmiercią po-

legł kapelan tego pułku, ks. Ignacy 

Skorupka, który w stule i z krzyżem 

w ręku prowadził żołnierzy do 

ataku”. 

Następnego dnia o księdzu, który 

zginął „podprowadzając z krzyżem  

w ręku pułk ochotników do zasiek 

frontowych” pisał już „Kurier War-

szawski”. „Zgon jego na polu chwały 

świadczy wymownie przed światem  

o zgodzie serdecznej między polskim 

ludem prawowiernym a polskim kle-

rem narodowym. Zgon ów podtrzy-

muje rycerską tradycję bojów za na-

szą wolność, w których ręka kapłań-

ska niosła zawsze sztandar z hasłem: 

Bóg i Ojczyzna” – napisano w nume-

rze z 16 sierpnia. 

Po dwóch dniach, 18 sierpnia, 

„Tygodnik Ilustrowany” informował: 

„Kapłan-obywatel-nauczyciel, który 

nie opuścił swoich uczniów, ale przy 

ich boku jako ochotnik – kapłan po-

szedł walczyć, śmiercią swoją stwier-

dził, że miłość, którą głosił, była 

uczynkiem. Zasłużył sobie na ten 

Krzyż Virtuti Militari, który do 

trumny jego w dniach pogrzebu pod-

czas wzruszającej uroczystości przy-

piął gen. Haller. Patrzącym na to łzy 

nabiegały do oczu, ale jednocześnie 

rosły im serca dumą, napełniały się 

duszę otuchą. (…) Cześć Ci, Księże 

Ignacy Skorupko, duch świetlany 

czuwa od dzisiaj nad szańcami War-

szawy!”. 

Z kolei skupiona wokół zwolenni-

ków Piłsudskiego „Gazeta Polska” 

pisała, jakoby śmierć księdza na po-

lach Ossowa została… niezauważona 

i w ogóle przeszła bez echa. Według 

Władysława Pobóg-Malinowskiego, 

historyka i publicysty, a przy tym pił-

sudczyka, ksiądz-ochotnik zginął 

śmiercią „bardziej godną kapłana” – 

gdy „w jakichś opłotkach” udzielał 

rannemu ostatniego namaszczenia. 

Ponoć padł trafiony jedną z zabłąka-

nych kul. 

Niezależnie od dyskusji, wielu 

atakujących pod Ossowem musiało 

widzieć ostatnie chwile księdza. Do-

wodzący kontratakiem ppor. Słowi-

kowski, gdy ujrzał padającego kom-

pana ze stułą, był przeświadczony, że 

tylko się potknął. Na jego ciało na-

tknął się dopiero po jakimś czasie. 

Leżało na polu należącym do miesz-

kańca wsi Romana Orycha. To wła-

śnie do jego gospodarstwa przenie-

siono zwłoki księdza późnym popołu-

dniem, gdy zbierano poległych z po-

bojowiska. Następnie przetransporto-

wano je chłopskim wozem do War-

szawy. 

Według relacji dowódcy, bolsze-

wicy ograbili swą ofiarę z butów i ze-

garka; kapelan miał na ciele rany 

kłute. „Był przez ludzi, którzy dopa-

dli ciała, a być może zrywali właśnie 

krzyż, zegarek, buty, z wściekłością 

przebijany bagnetem" – zapisał ofi-

cer. 

„Cud nad Wisłą” 

Kontratak 236 pułku pod Osso-

wem trwał jeszcze kilka godzin, osta-

tecznie, za cenę sporych strat (ok. 100 

zabitych i 500 rannych), udało się za-

trzymać pochód przeciwnika. Ten, 

również zmęczony całodzienną 

walką, utracił inicjatywę. Przegrupo-

wane, a następnie ściągnięte w rejo-

nie walk polskie posiłki ostatecznie 

odrzuciły bolszewików z rejonu Os-

sowa i Leśniakowizny. Pierwsza po-

rażka Armii Czerwonej pod War-

szawą stała się faktem. 

Śmierć księdza, jak rozgłaszał Ko-

ściół, zapowiadała przełom w całej 

batalii i stała się istotnym elementem 

kształtowania mitu „Cudu nad Wi-

słą”. Powoływano się przy tym na 

prorocze słowa, jakie 27-letni du-

chowny miał wypowiedzieć w czasie 

mszy, którą odprawił w Ząbkach – 

zmierzając do Ossowa. „Czekają nas 

jeszcze ciężkie ofiary, ale niezadługo 

– do piętnastego, w dzień Naszej kró-

lowej, losy odwrócą się w naszą 

stronę” – mówił według części relacji 

ks. Skorupka. 

Jego legenda szybko zaczęła żyć 

własnym życiem. Dość wspomnieć, 

że po 14 sierpnia wzdłuż wielu war-

szawskich ulic rozlepiano ulotki 

wspominające bohaterskiego du-

chownego, które miały zagrzewać 

Polaków do wytrwałości i oporu. 

*** 

Na Cmentarzu Powązkowskim ro-

dzina bohatera wystawiła niebawem 

pomnik, poświęcony już rok po jego 

śmierci. W 2005 roku, w 85. rocznicę 

„Cudu nad Wisłą”, w Warszawie sta-

nął spiżowy monument kapelana-

ochotnika, ufundowany przez diece-

zję warszawsko-praską. Bohater spod 

Ossowa został pośmiertnie awanso-

wany do stopnia majora, otrzymał też 

najwyższe polskie odznaczenie – Or-

der Orła Białego. W miejscu, gdzie 

zginął, wznosi się dziś okazały krzyż 

– co roku, 15 sierpnia, odbywają się 

przy nim patriotyczne uroczystości. 

Źródło: Waldemar Kowalski  

www.dzieje.pl
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Boże Ciało inne niż wszystkie – procesja wokół kościoła 
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Błogosławieństwo „czterech stron świata”  


