
str. 1 

 

Pismo Parafii 

Niepokalanego Poczęcia 

NMP w Zamysłowie 

Rok I nr 10/1 

PAŹDZIERNIK 2020 



str. 2 

Święto Podwyższenia Krzyża św.  

– Adoracja Krzyża Chrystusowego 2020 –  

Poświęcenie Krzyża i dzwonu św. Franciszka  

– 14 września 2020 – 



str. 3 

  

1 października: Rozpoczęcie Nabożeństw Różań-

cowych o godz. 17.00. Po Mszy o 18.00 spotkanie 

dzieci klas III Szkoły podstawowej i ich rodziców, 

które chcą przystąpić do I Komunii św. w 2021 r. Spo-

tkanie organizacyjne jest obowiązkowe.   
 

2 października: I piątek miesiąca. Od 17.00 Go-

dzina Święta i okazja do spowiedzi. Po Mszy św. odbę-

dzie się spotkanie uczniów klas VIII, którzy chcą 

przystąpić do bierzmowania w roku 2021. Na spotka-

nie organizacyjne prosimy o przyjście także rodziców.   
 

3 października: O godz. 18.00 Msza św. z wigilii 

uroczystości św. Franciszka, a po niej nabożeństwo 

Transitus – czyli pamiątka śmierci św. Franciszka. Ser-

decznie zapraszamy wszystkich sympatyków ducho-

wości świętego Biedaczyny z Asyżu. 
 

4 października: Uroczystość św. Franciszka z Asyżu. 

Zgodnie z prośbą Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej 

wierni Kościoła w Polsce złożą ofiarę, tradycyjnie zwaną 

„świętopietrze”, na rzecz Ojca Świętego, aby materialnie 

wspomóc Jego apostolską i charytatywną posługę. 
 

6 października: II dzień nowenny do św. Anto-

niego. Po Mszy o godz. 18.00 ponownie udamy się do 

Ołtarza św. Antoniego, by modlić się o błogosławień-

stwo Boże dla miasta Rybnika i całej społeczności. 
 

7 października: wspomnienie Matki Bożej Różań-

cowej. Podczas Mszy św. o godz. 18.00 poświęcenie 

różańcy dzieci pierwszokomunijnych.  
 

11 października: Dzień Papieski. Zbiórka przed 

kościołem na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 

– żywy pomnik budowany św. Janowi Pawłowi II. Po-

moc dzieciom i młodzieży z uboższych rodzin. 
 

13 października: Nabożeństwo fatimskie. Po 

Mszy o godz. 18.00 ostatnia w tym roku procesja fatim-

ska. Zakończenie Apelem Maryjnym. W miesiącach zi-

mowych w ramach nabożeństwa fatimskiego będzie ró-

żaniec, Msza o Apel Maryjny. 
 

16 października: Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej. 

Dzień Bożego Miłosierdzia. O 8.00 Msza św. za zmar-

łych z rocznych wypominek (ostatnia z 12 Mszy z roku 

2019/2020). O godz. 18.00 Msza w intencji Czcicieli 

Bożego Miłosierdzia.  
 

18 października: Dzień Przymierza Szensztatu.  

O godz. 10.00 Msza św. w intencji Kręgów i Rodzin 

Szensztackich. Prosimy o przyniesienie wszystkich ka-

pliczek MB Pielgrzymującej do kościoła.   
 

Spotkanie grup dziecięcych: ministrantów, Dzieci 

Maryji, Scholki – w każdą sobotę. Rozpoczęcie Mszą 

św. a po niej spotkania w grupach.  
 

Spotkania dzieci I komunijnych: w I czwartki mie-

siąca. O godz. 18.00 Msza św., a po niej spotkanie 

dzieci wraz z rodzicami. 
 

Spotkania dla bierzmowańców: w I piątek mie-

siąca; o godz. 17.30 spowiedź św., o 18.00 Eucharystia, 

a po niej spotkanie formacyjne. 
 

Grupa Miłosierdzia Bożego: Spotkania w piątki  

w kościele, o godz.17.15 (przed różańcem) na modli-

twie Koronką do Bożego Miłosierdzia.  
 

Rodziny Szensztackie: Spotkania w II i ostatni pią-

tek miesiąca. Rozpoczęcie Mszą św. w kościele o 18.00. 
 

FZŚ: Msza św. w I sobotę miesiąca o godz. 8.00 (spo-

tkań formacyjnych nie będzie do odwołania). 
 

Nabożeństwa Sobotnie: 

I sobota – naboż. pierwszosobotnie 

II sobota – naboż. do MB Niepokalanie Poczętej 

III sobota – naboż. do MB Nieustającej Pomocy 

IV sobota – naboż. do MB Częstochowskiej  

V sobota – naboż. do MB M. Jedności  
 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej: w piątki po Mszy 

św. o godz. 8.00, za wyjątkiem I piątku miesiąca.  
 

Adoracja Najświętszego Sakramentu: od ponie-

działku do soboty: 7.00 – 19.00. 
 

Nabożeństwo do św. Franciszka: w czwartki po 

Mszy św. wieczornej.  

 

 

KANCELARIA PARAFIALNA 
czynna jest w następujące dni: wtorek i czwartek po wieczornej Mszy św. 

 

Zgłoszenie do chorych i umierających o każdej porze.  
Sprawy Małżeńskie (protokół przedmałżeński) po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu.  

Telefon do kancelarii parafialnej: 31 424 94 14 
 

FURTA KLASZTORNA  
czynna w tygodniu 9.00 - 12.30 i 14.00 - 17.00

Co nas czeka w październiku 2020  
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Felietony spod ambony 
 

Nie obawiaj się, że pokochasz Ją zbyt mocno.  

Nigdy nie będziesz kochać Jej dosyć. 
św. Teresa z Lisieux 

 

 

  

 

Już od stu 

trzydziestu pięciu lat przez cały 

miesiąc październik naszą modli-

tewną energię wkładamy przede 

wszystkim w Różaniec – a to za 

sprawą zalecenia Leona XIII, wyra-

żonego na kartach encykliki „Su-

premi apostolatus” – pierwszej  

z dwunastu encyklik, które papież 

ten poświęcił modlitwie różańcowej. 

 „Nie tylko usilnie zachęcamy 

wszystkich chrześcijan, by starali 

się to pobożne oficjum różańcowe 

odmawiać czy to publicznie, czy też 

prywatnie, każdy w swoim domu  

i rodzinie, żeby stało się to trwałym 

przyzwyczajeniem, lecz pragniemy 

także, aby cały miesiąc październik 

bieżącego roku był poświęcony nie-

bieskiej Królowej Różańcowej. Po-

stanawiamy więc i polecamy, aby  

w całym świecie katolickim uroczy-

stości Bogurodzicy Różańcowej ob-

chodzono w tym roku ze szczegól-

nym nabożeństwem i okazałością 

kultu. Tak więc, od pierwszego paź-

dziernika do drugiego listopada (…) 

winna być odmawiana uroczyście 

przynajmniej jedna część Różańca 

wraz z Litanią Loretańską. Zale-

camy też, aby odmawianie Różańca 

z ludem było połączone z nabożeń-

stwem lub wystawieniem Najświęt-

szego Sakramentu ” – pisał Ojciec 

Święty u progu października 1883 

roku. 

 Praktyka w zamyśle papieża 

jednorazowa, wzbudziła w świecie 

katolickim żywy oddźwięk. „We-

zwaniu naszemu odpowiedziano 

wszędzie z taką ochoczością i zgo-

dą, iż się jawnie okazało, jak po-

tężny duch religijnej pobożności 

spoczywa w ludzie chrześcijań-

skim, i jak wielką ufność w niebie-

skiej przyczynie Najświętszej 

Panny wszyscy pokładają” – ogłosił 

Leon XIII rok później w kolejnej 

poświęconej Różańcowi encyklice 

„Superiore anno”, na stałe wpisując 

w liturgiczny kalendarz październi-

kowe nabożeństwo różańcowe. 

 Społeczeństwa katolickie w ostat-

niej ćwierci XIX stulecia bezbłęd-

nie – bo na własnej skórze – do-

strzegały cierpienia Kościoła, nad 

którymi ubolewał w swej kolejnej 

„różańcowej” encyklice Ojciec Świę-

ty. „Znacie wszyscy” – pisał papież 

w „Octobri mense” z 22 września 

1891 roku – „nieszczęścia, które 

opłakujemy: zwalczanie najświęt-

szych prawd wiary, których Kościół 

strzeże i wiernym podaje; wyśmie-

wanie nieskazitelności chrześcijań-

skich cnót, o które się troszczy; zor-

ganizowaną potwarz i rozdmuchi-

waną niechęć przeciw-ko świętemu 

stanowi biskupów, a najbardziej 

przeciw papieżowi; ataki skiero-

wane przeciwko samemu Chrystu-

sowi Bogu ze strony najbezwstyd-

niejszego zuchwalstwa i zbrodni-

czej niegodziwości, usiłujących 

zburzyć i zgładzić Boskie dzieło 

Jego odkupienia”. 

 Całą niemal zachodnią Europę 

owych czasów przenikał zły duch 

niemieckiego Kulturkampfu, wło-

skiego Risorgimenta i francuskiej 

III Republiki, raz po raz uderzając  

w katolickie społeczeństwa młotem 

antychrześcijańskiego ustawodaw-

stwa. Zaczynał się czas bezwzględ-

nego rugowania chrześcijańskiej 

wiary i moralności z przestrzeni pu-

blicznej. Lawinowo ruszyła akcja li-

kwidowania sądów kościelnych  

i prawa azylu, kasaty zakonów oraz 

innych instytucji życia religijnego, 

odbierania Kościołowi wszelkiego 

wpływu na edukację (nie wspomi-

nając nawet o żywiołowej grabieży 

jego mienia), znoszenia katolickich 

świąt i wydalania (bądź po prostu 

zamykania w więzieniach) niewy-

godnych biskupów i księży. Począt-

kowo w białych rękawiczkach, pod 

hasłem „wolnego Kościoła w wol-

nym państwie”, z czasem zaś otwar-

cie – jak Aristide Briand (laureat po-

kojowej nagrody Nobla) w dyrekty-

wie dla francuskich nauczycieli: 



str. 5 

„Wyrzućcie Chrystusa ze szkół! 

Wyrzuciliśmy Go już z wojska, ma-

rynarki, ze szpitala i ochronek, wy-

rzućcie Go więc i wy z serc dzieci. 

Musimy wyrzucić Chrystusa z ca-

łego państwa!” A stąd już tylko 

krok do praw Callesa, Kołymy, Da-

chau i Laodong Gaizao… 

 Sprawdzone remedium na zło 

W zaistniałej sytuacji Kościół – 

który jak żadna ludzka instytucja 

może powiedzieć o sobie słowami 

Cycerona: „Widziałem już inne wi-

chry, już oglądałem inne burze” – 

sięgnął po niezawodne, sprawdzone 

w wielu kryzysowych sytuacjach 

remedium na wszelkie zło: Róża-

niec Święty. Podobnie bowiem „jak 

święty Dominik korzystał z tej mo-

dlitwy jako niezwyciężonej broni 

przeciwko ohydnej herezji albigen-

sów zagrażającej społeczeństwu 

chrześcijańskiemu” – przypomina 

poprzednik Leona XIII na Stolicy 

Piotrowej Pius IX w liście apostol-

skim „Egregiis suis” z 3 grudnia 

1869 roku – „tak i dziś wierni 

uzbrojeni w ów szczególny rodzaj 

broni, jaką jest codzienne odmawia-

nie Różańca, z łatwością zdołają 

zniszczyć bezbożność i pojawiające 

się wszędzie straszliwe błędy z po-

tężną pomocą Niepokalanej Matki 

Bożej”. 

 Różaniec jest „wielkim reme-

dium na zło naszych czasów” – 

wskazuje Pius XII. Wszystkich cza-

sów. Przed jego mocą uginają się 

wrogowie Kościoła, drży przed nim 

sam Książę Ciemności. Drży i sza-

leje – przypomnijmy sobie cho-

ciażby reakcje czarnych mocy na 

ubiegłoroczny „Różaniec do gra-

nic”. Różańcowy oręż sprawdził się 

setnie nie tylko w zmaganiach z al-

bigensami, ale też w starciu z here-

zją Lutra, Zwingliego, Cranmera  

i Kalwina, a także z muzułmańską 

nawałą od Lepanto do Wiednia oraz 

czerwoną zarazą na przed-polach 

Warszawy. Żadna potęga nie prze-

może armii różańcowej. „Dajcie mi 

milion rodzin odmawiających Ró-

żaniec, a świat będzie uratowany” – 

wołał święty Pius X. 

 Sześćdziesiąt trzy lata temu  

w Austrii wystarczyło pół miliona – 

i to nie rodzin, lecz osób. Pół mi-

liona Austriaków, w tym czołowi 

politycy, w ramach pokutnej kru-

cjaty różańcowej, przez osiem lat 

niestrudzenie prosiło Królową Ró-

żańca Świętego o uwolnienie bez 

mała połowy ich ojczyzny spod so-

wieckiej okupacji. I wyprosili. 13 

kwietnia (w dzień fatimski) 1955 

roku Kreml, który zamierzał utwo-

rzyć na zajętej przez siebie części 

austriackiej ziemi wasalne państwo 

na kształt NRD, niespodziewanie 

zmienił zdanie i w ciągu sześciu 

miesięcy wyprowadził swe wojska 

z Austrii. Ostatni czerwonoarmiści 

odjechali znad Dunaju 19 paździer-

nika (miesiąca maryjnego) tego sa-

mego roku. Cud ewidentny! Zda-

niem niżej podpisanego, jeden  

z największych cudów w całej hi-

storii Kościoła. Trudno bowiem so-

bie wyobrazić bardziej nienaturalny 

obrót spraw. Stalin nie zwykł ni-

czego zwracać, a Armia Czerwona 

inaczej niż wskutek militarnej klę-

ski bądź jakiegoś politycznego kry-

zysu nie opuszczała raz zajętych po-

zycji (to był niepodważalny dogmat 

bolszewickiej rewolucji). A w roku 

1955 sowiecka machina wojenna 

stała u szczytu siły i sprawności 

operacyjno-taktycznej (rok później 

wszak bez trudu rozbije w gruzy  

i we krwi utopi zbrojne powstanie  

w niedalekim Budapeszcie). Zatem 

mega cud! Nie ma lepszego do-

wodu na nadprzyrodzoną siłę ofen-

sywną Różańca Świętego. 

 

NADZIEJA W RODZINIE 
 

Albowiem „Różaniec jest mu-

rem obronnym, którym Maryja opa-

suje Kościół” – uczy święty Józef 

Sebastian Pelczar. Cóż jednak, jeśli 

nie na zewnątrz kościelnych mu-

rów, lecz w ich obrębie czaić się bę-

dzie zagrożenie ze strony „herezjar-

chów i wciskających się zewsząd 

błędów”, przeciwko którym – we-

dle nauczania zacytowanego 

papieża Leona X – Różaniec został 

ustanowiony? 

 Odpowiedź jest prosta: skoro po 

to został ustanowiony, to niech  

w ten sposób działa – „jako potężny 

oręż w walce z szatanem, dla zacho-

wania czystości życia, dla skutecz-

niejszego uzyskania cnót i w końcu 

do szerzenia pokoju wśród ludzi 

(…) jako skuteczne narzędzie  

w walce z wrogami Boga i z nie-

przyjaciółmi wiary” (słowa Piusa 

XI z encykliki „Ingravescentibus 

malis” z 29 września 1937 roku). 

Wobec narastającego chaosu Ko-

ściół musi się oprzeć na odwiecznej 

strażniczce ładu duchowego i mo-

ralnego – rodzinie. 

 Milion rodzin odmawiających 

Różaniec i świat będzie uratowany! 

 „Na próżno staramy się po-

wstrzymać upadek cywilizacji, jeśli 

nie formujemy rodziny, będącej 

fundamentem i zasadą ludzkiej spo-

łeczności, wedle wzoru Ewangelii” 

– tłumaczy papież Pius XII w ency-

klice „Ingruentium malorum” z 15 

września 1951 roku. „Zaręczamy, iż 

najefektywniejszym środkiem do 

podjęcia tak trudnego zadania” – 

dodaje Ojciec Święty w kolejnym 

akapicie – „jest zwyczaj rodzinnej 

modlitwy różańcowej. (…) Nie siłą, 

nie orężem, nie ludzką potęgą, ale  

z Bożą pomocą otrzymaną za po-

średnictwem tej modlitwy (…) Ko-

ściół zdolny będzie nieustraszenie 

stawiać czoła piekielnemu wro-

gowi, rzucając mu w twarz słowa 

młodego Dawida: „Ty idziesz na 

mnie z mieczem, dzidą i zakrzywio-

nym nożem, ja zaś idę na ciebie  

w imię Pana Zastępów (…). Dziś 

właśnie odda cię Pan w moją rękę, 

pokonam cię i utnę ci głowę. (…) 

Niech wiedzą wszyscy, że nie mie-

czem ani dzidą Pan ocala. Ponieważ 

jest to wojna Pana, On więc odda 

was w nasze ręce” (1 Sm 17, 45-47). 

 „Różaniec oczyszcza nasze du-

sze z grzechu” – zapewnia święty 

Ludwik Maria Grignion de Mont-

fort. Różaniec ma moc oczyścić 

Kościół. Różaniec uratuje świat. Bo 
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przecież „nie ma w życiu problemu, 

którego by nie można było rozwią-

zać za pomocą Różańca” – jak ma-

wiała Łucja dos Santos. A ona wie-

działa, co mówi. Wszak rozmawiała 

z samą Panią Różańcową. 

  

Jerzy Wolak 
 PCH.24.pl 

 

 

 
 

 

 

 
 

„Jak nie będziesz na nic cze-

kał, to dostaniesz za dużo.  

Jak na cokolwiek będziesz 

czekał, to dostaniesz za 

mało.” 
                

Ks. Jan Twardowski 

 

 

 

 
Biskupi polscy na 386 Zebraniu 

Plenarnym Konferencji Episkopatu 

Polski przyjęli nowe normy odno-

śnie do niektórych modlitw. W pią-

tek 28 sierpnia biskupi zatwierdzili 

polskie tłumaczenie trzech nowych 

wezwań Litanii loretańskiej oraz 

ujednolicili teksty znanych nam 

wszystkim modlitw. Ks. bp Adam 

Bałabuch, przewodniczący Komisji 

ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sa-

kramentów, uzasadniał to tak: „Jest 

dla nas bardzo ważne, żeby te for-

muły modlitewne, które stosujemy 

na co dzień, brzmiały jednakowo  

w różnych modlitewnikach czy  

w różnych zgromadzeniach litur-

gicznych. Teraz będziemy mieć 

wzorzec, do którego będzie można 

się odwołać”.  

Publikujemy ujednolicone teksty 

modlitw, obowiązujące w całej Pol-

sce. W Litanii loretańskiej wyróż-

nione zostały trzy nowe wezwania, 

w pozostałych modlitwach zazna-

czone zostały fragmenty, których 

brzmienie różniło się w zależności 

od regionu, lokalnego zwyczaju czy 

– w przypadku modlitewników – 

wydawnictwa. 

 

 

LITANIA LORETAŃSKA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

 
Kyrie eleison. 

Christe, eleison. 

Kyrie eleison. 

Chryste, usłysz nas. 

– Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże, 

– zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, 

Boże,  

– zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże 

– zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże 

– zmiłuj się nad nami. 

 

Święta Maryjo, 

– módl się za nami. 

Święta Boża Rodzicielko, 

Święta Panno nad pannami, 

Matko Chrystusowa, 

Matko Kościoła, 

Matko miłosierdzia, 

Matko łaski Bożej, 

Matko nadziei, 

Matko nieskalana, 

Matko najczystsza, 

Matko dziewicza, 

Matko nienaruszona, 

Matko najmilsza, 

Matko przedziwna, 

Matko dobrej rady, 

Matko sprawiedliwości 

i miłości społecznej 

Matko Stworzyciela, 

Matko Zbawiciela, 

 

Panno roztropna, 

Panno czcigodna, 

Panno wsławiona, 

Panno można, 

Panno łaskawa, 

Panno wierna, 

 

Zwierciadło sprawiedliwości, 

Stolico mądrości, 

Przyczyno naszej radości, 

Przybytku Ducha Świętego, 

Przybytku chwalebny, 

Przybytku sławny pobożności, 

Różo duchowna, 

Wieżo Dawidowa, 

Wieżo z kości słoniowej, 

Domie złoty, 

Arko przymierza, 

Bramo niebieska, 

Gwiazdo zaranna, 

Uzdrowienie chorych, 
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Ucieczko grzesznych, 

Pociecho migrantów, 

Pocieszycielko strapionych, 

Wspomożenie wiernych, 

 

Królowo Aniołów, 

Królowo Patriarchów, 

Królowo Proroków, 

Królowo Apostołów, 

Królowo Męczenników, 

Królowo Wyznawców, 

Królowo Dziewic, 

Królowo wszystkich Świętych, 

Królowo bez zmazy 

pierworodnej poczęta, 

Królowo wniebowzięta, 

Królowo różańca świętego, 

Królowo rodzin, 

Królowo pokoju, 

Królowo Polski, 

Królowo Zakonu Serafickiego, 

 

Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata, 

– przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata, 

– wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz 

grzechy świata, 

– zmiłuj się nad nami. 

 

P. Módl się za nami, Święta Boża 

Rodzicielko. 

W. Abyśmy się stali godnymi 

obietnic Chrystusowych. 

 

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj 

nam, sługom swoim, cieszyć się 

trwałym zdrowiem duszy i ciała, † 

i za wstawiennictwem Najświęt-

szej Maryi, zawsze Dziewicy, * 

uwolnij nas od doczesnych utra-

pień i obdarz wieczną radością. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen. 

 

 
ZDROWAŚ MARYJO 

 

(Pozdrowienie Anielskie) 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, 

Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty 

między niewiastami i błogosła-

wiony owoc żywota Twojego, Je-

zus. Święta Maryjo, Matko Boża, 

módl się za nami grzesznymi, teraz 

i w godzinę śmierci naszej. Amen 

 

O KRWI I WODO 
 

(Modlitwa w Godzinie  

Miłosierdzia) 

O Krwi i Wodo, któraś wypły-

nęła z Najświętszego Serca Jezuso-

wego jako zdrój Miłosierdzia dla 

nas – ufam Tobie. 

 

 

 

O MÓJ JEZU 
 

(Akt strzelisty z Fatimy) 

O mój Jezu, przebacz nam nasze 

grzechy, zachowaj nas od ognia pie-

kielnego, zaprowadź wszystkie du-

sze do nieba i dopomóż szczegól-

nie tym, którzy najbardziej po-

trzebują Twojego miłosierdzia. 

 

Rozpoczął się miesiąc paździer-

nik – czas ten jest w szczególny spo-

sób poświęcony Matce Boskiej Ró-

żańcowej. Poprzez rozważanie po-

szczególnych tajemnic różańca za 

pośrednictwem Matki Bożej kiero-

wana jest do samego Pana Jezusa. 

Jan Paweł II wielokrotnie mówił 

o wzmacniającej sile różańca, który 

towarzyszył mu od lat najmłod-

szych: 

„Modlitwa różańcowa jest mo-

dlitwą wdzięczności, miłości i ufnej 

prośby… Do tej modlitwy różańco-

wej zachęcam was i zapraszam. Od-

mawiajcie różaniec!” 

„Ufam, że ta tradycja odmawia-

nia różańca w mojej Ojczyźnie bę-

dzie dalej podtrzymywana i rozwi-

jana. Tego życzę z całego serca 

duszpasterzom i rodakom w mojej 

Ojczyźnie”. 

Nie lękajmy się więc sięgać po tę 

skuteczną modlitewną broń w in-

tencjach całego Kościoła, naszej pa-

rafii, wszystkich rodzin, ludzi sa-

motnych, zagubionych życiowo   

i bezbronnych. Bądźmy dziećmi 

Maryi, wtuleni z wiarą w Jej macie-

rzyńską dłoń! 

Od dwóch lat w naszej parafii 

modlimy się w Różach Różańco-

wych Rodziców za dzieci. Inicjato-

rem byli rodzice, którzy w trosce  

o dzieci rozpoczęli w ich intencji 

modlitwę. Różaniec Rodziców to 

modlitwa wspólnotowa oparta na 

schemacie Żywego Różańca. Po-

dejmujemy modlitwę włączając się 

w 20-sto osobowe grupy rodziców, 

zwane różami. Uczestnik Różańca 

Rodziców podejmuje modlitwę  

w intencji swoich dzieci oraz w in-

tencji dzieci pozostałych członków 

danej róży, a w zamian inni rodzice 

z tej róży modlą się za jego dzieci. 

Każdy z rodziców odmawia co-

dziennie jedną dziesiątkę Różańca  
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z przypisaną mu na dany miesiąc ta-

jemnicą. W ten sposób za dzieci 

tego rodzica odmówiony jest co-

dziennie cały różaniec. 

W pierwszą sobotę nowego mie-

siąca przechodzimy do kolejnej ta-

jemnicy, czyli po pierwszej rado-

snej następuje druga, potem trzecia 

i tak dalej. Po tajemnicach rado-

snych następują tajemnice Światła, 

następnie bolesne i chwalebne, a po 

chwalebnych znowu radosne. 

Osoba odmawiająca tajemnicę 

Pierwszą Radosną odmawia tez po-

czątkowe modlitwy różańca świę-

tego czyli Wierzę w Boga, Ojcze 

nas, trzy razy Zdrowaś Maryjo  

i Chwała Ojcu. Dołączając do Ró-

żańca Rodziców, pierwszego dnia 

rozpoczynamy Aktem Zawierzenia: 

Akt zawierzenia dzieci w Modli-

twie Różańcowej Niepokalana 

Dziewico Maryjo! Królowo Ro-

dzin, Królowo Pokoju. Dziękując 

Bogu za dar rodzicielstwa, stajemy 

przed Tobą Maryjo i przed Twoim 

Synem z tym wszystkim, co jest 

przedmiotem naszej troski, z na-

szymi radościami i kłopotami. Wie-

rzymy, że w Jezusie my i nasze 

dzieci odnajdziemy pełnię swego 

powołania, a ta nasza modlitwa ró-

żańcowa i Twoje wstawiennictwo 

w tym dopomoże. Zawierzamy Ci 

swoje dzieci i wszystkie dzieci ob-

jęte modlitwą w Różach Różańco-

wych rodziców. Przez tajemnice ży-

cia Jezusa i Świętej Rodziny uproś 

u Boga łaskę ochrony tych dzieci 

przed wszelkim złem, zwłaszcza 

tym, jakie może wypływać ze sła-

bości i grzechów rodzicielskich. 

Ochroń je płaszczem swojej miłości 

i modlitwy, niech pozostaną nie-

winne, a te które zbłądziły, które do-

świadczają nędzy grzechu, skieruj 

na drogę nawrócenia. Tobie i tej 

modlitwie różańcowej powierzamy 

drogi ich rozwoju i ufamy, że do-

prowadzisz je do Jezusa. Niech to 

dzieło modlitwy rozwija się, przy-

nosząc Miłość i Pokój jaki niesie 

światu Chrystus, aby jak najwięcej 

dzieci, rodziców i rodzin doświad-

czyło uzdrawiającej mocy Miłości 

Bożej. Tobie się powierzamy w ca-

łości. AMEN 

W naszej parafii spotkamy się na 

wspólnej modlitwie różańcowej  

w pierwszą sobotę miesiąca. Jest to 

różaniec wynagradzający, obejmu-

jemy nim również dzieci, za które 

modlą się rodzice skupieni w  ró-

żach  różańcowych. Różaniec roz-

poczyna się w każdą pierwszą so-

botę miesiąca o godz. 7.30 w na-

szym Kościele. 

W naszej parafii są trzy róże ró-

żańcowe utworzone przez rodziny 

modlące się za dzieci. 

Intencjami naszej modlitwy ró-

żańcowej jest m.in. ochrona przed 

zagrożeniami dzieci i młodzieży.  

W Różańcu Rodziców wszyscy 

modlimy się w następujących inten-

cjach: 

1. Prosimy o to, żeby Bóg,  

w imię ofiary Jezusa Chrystusa usu-

nął skutki naszych grzechów  i za-

niedbań rodzicielskich, aby nie 

wpływały one negatywnie na nasze 

dzieci. 

2. Prosimy o błogosławieństwo 

dla naszych dzieci, aby w pełni za-

czerpnęły ze skarbca Bożej Miłości. 

3. Prosimy o dobre środowisko 

wzrastania naszych dzieci i uzdro-

wienie przyczyn grzechów, których 

skutki ich dotykają. 

4. Prosimy o rozszerzanie się tego 

dzieła modlitwy rodziców w intencji 

dzieci, aby jak najwięcej dzieci 

otrzymywała od swych rodziców 

modlitwę i błogosławieństwo. 

5. Prosimy o ochronę przed za-

grożeniami współczesnego świata, 

na które narażone są dzieci i mło-

dzież.  

6. Mdlimy się w intencji Ojca 

Świętego i Jego intencjach oraz za 

Kościół Święty. 

Różaniec Rodziców powstał 

bardzo spontanicznie wśród rodzi-

ców zatroskanych o losy swoich 

dzieci. Inicjatywa powstania róży 

różańcowej, w której rodzice modlą 

się w intencji swoich dzieci po-

wstała podczas rekolekcji wspól-

noty Marana Tha z Gdańska w dniu 

8 września 2001. W 2001 roku po-

wstała pierwsza róża, w 2002 ko-

lejne, w 2003 było już kilkanaście 

róż. Powstała pierwsza strona inter-

netowa z informacją o inicjatywie 

modlitwy różańca rodziców w in-

tencji swoich dzieci. Osoby z Polski 

też chciały dołączyć do tej modli-

twy i zaczęły tworzyć swoje róże.  

Dołączyć do modlitwy w Ró-

żańcu Rodziców może  każdy: 

1. rodzice naturalni, 

2. którzy zaadoptowali dzieci, 

3. rodzice chrzestni, którzy wła-

snych dzieci nie mają, 

4. rodzice pozostający w separa-

cji i rozwiedzeni, 

5. rodzice, którzy pozostają  

w związkach niesakramentalnych - 

liczne świadectwa potwierdzają, że 

taka modlitwa pomaga w jakiś spo-

sób takie trudne sytuacje uporząd-

kować, 
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6. wszyscy, którzy przyjmują 

odpowiedzialność za dzieci czyli 

wychowawcy, nauczyciele, kate-

checi, opiekunowie dzieci np. kadra 

harcerska itp. - tu również jest wiele 

świadectw działania tej modlitwy 

zmieniającej i losy dzieci i relacje  

w konkretnych środowiskach, 

7. wreszcie osoby, które nie mają 

dzieci - ale mają pragnienie w sercu 

do podjęcia takiej modlitwy w in-

tencji dzieci innych rodziców. 

Wszyscy, w których sercu zrodzi 

się pragnienie takiej modlitwy 

mogą w niej wziąć udział. 

Módlmy się więc słowami mo-

dlitwy: Matko Boża Oliwska, która 

jesteś patronką rodziców modlą-

cych się za swoje dzieci - obieramy 

Cię dziś, w dniu Twego Niepokala-

nego Poczęcia, patronką naszej ró-

żańcowej modlitwy rodziców w in-

tencji dzieci i ufnie powierzamy Ci 

rozwój tego dzieła. Ty, Maryjo uka-

zujesz nam wzór miłości rodziciel-

skiej i jesteś najlepszą przewodnicz-

ką ku Jezusowi. Dziękując Bogu za 

dar rodzicielstwa, stajemy przed 

Tobą Maryjo i przed Twoim Synem 

z tym wszystkim, co jest przedmio-

tem naszej troski, z naszymi rado-

ściami i kłopotami. Wierzymy, że  

w Jezusie my i nasze dzieci odnaj-

dziemy pełnię swego powołania,  

a ta nasza modlitwa różańcowa  

i Twoje wstawiennictwo w tym do-

pomoże. Zawierzamy Ci swoje 

dzieci i wszystkie dzieci objęte mo-

dlitwą w Różach Różańcowych ro-

dziców. Przez tajemnice życia Je-

zusa i Świętej Rodziny uproś  

u Boga łaskę ochrony tych dzieci 

przed wszelkim złem, zwłaszcza 

tym, jakie może wypływać ze sła-

bości i grzechów rodzicielskich. 

Ochroń je płaszczem swojej miłości 

i modlitwy, niech pozostaną nie-

winne, a te które zbłądziły, które do-

świadczają nędzy grzechu, skieruj 

na drogę nawrócenia. Tobie i tej 

modlitwie różańcowej powierzamy 

drogi ich rozwoju i ufamy, że 

doprowadzisz je do Jezusa. Niech to 

dzieło modlitwy rozwija się, przy-

nosząc Miłość i Pokój jaki niesie 

światu Chrystus, aby jak najwięcej 

dzieci, rodziców i rodzin doświad-

czyło uzdrawiającej mocy Miłości 

Bożej. Tobie się powierzamy w ca-

łości. AMEN 

Niech ten czas poświęcony  

w modlitwie różańcowej za dzieci 

owocuje wszelkimi łaskami.  Może 

i inni rodzice poczują wielkie pra-

gnienie by uczestniczyć w Różańcu 

Rodziców, by modlić się za dzieci 

nie tylko w chorobie, kiedy nie jest 

dobrze, ale już ZAWSZE w radości 

i potrzebach! Odmawiając codzien-

nie różaniec św. otrzymujemy wię-

cej niż pragniemy.  

„O, błogosławiony różańcu Ma-

ryi, słodki łańcuchu, który łączysz 

nas z Bogiem!” 

Janka

 

 

 

 

 

I CZWARTEK 1.10 – św. Teresy od Dz. J.  

17.30 – Rozpoczęcie Nabożeństw różańcowych    

18.00 – 1. za + Jerzego i Krystynę Hajok i ++ rodziców 

 2. za + Zofię Cudo – gerg. (1) 

Po Mszy św. – spotk. dzieci I komunij. i ich rodziców  
 

I PIĄTEK 2.10  – św. Aniołów Stróżów  

8.00 –  1. za + Zofię Cudo – gerg.  

 2. za ++ Waltera, Janusza i Jerzego  

Po Mszy św. – Nabożeństwo pierwszopiątkowe  

17.00 – GODZINA ŚWIĘTA i dodatkowa okazja do 

spowiedzi św. 

17.15 – Koronka do Bożego Mił. i Naboż. różańcowe    

18.00 – 1. za ++ Justyna i Bertę Fuks oraz córkę Helenę  

 2. w int. Jolanty – w podziękowaniu za łaski i z prośbą 

o dalsze bł. Boże 

Po Mszy św. – spotk. przyszłor. bierzmow. i ich rodz.  
 

 

I SOBOTA 3.10 – wigilia urocz. św. Franciszka 

7.30 – Różaniec wynagradz. Niepok. Sercu NMP 

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 

3. za + Zofię Cudo – greg 

Po Mszy św. – Nabożeństwo pierwszosobotnie  

17.30 – Nabożeństwo różańcowe  

18.00 – 1. za + Wiktora Palęga w I rocznicę śmierci  

 2. za ++ Gertrudę, Nikodema, Węglorz, Gertrudę  

i Alfonsa Dragon i Zbigniewa Gatnar  

Po Mszy św. – Nabożeństwo TRANSITUS – 

czyli nabożeństwo przejścia św. Franciszka z życia 

ziemskiego do życia w niebie.  
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NIEDZIELA 4.10 – 27 NIEDZIELA ZWYKŁA  

8.00 – w int. Kornelii i Stanisława Kubica w 45 rocznicę 

ślubu – TD  

10.00 –  w int. Magdaleny i Damiana w 10 rocz. śl. – TD 

12.00 – 1. w int. Elżbiety i Kazimierza Rocznik w 60 

rocznice ślubu oraz w 80 rocz. urodzin Elżbiety – TD 

 2. w intencji Zuzanny Świercz w 40 roczn. urodzin 

bł. dziecka rocznego: Aleksandra Chrośnik  

16.30 – Nabożeństwo różańcowe    

17.00 – 1. za ++ Irenę i Franciszka Grzegoszczyk 

 2. za + Zofię Cudo – greg.  

19.30 –  za + Wenantego Byczek na pamiątkę urodzin  
 

PONIEDZIAŁEK 5.10 – św. s. Faustyny Kowalskiej 

8.00 – 1. za + Zofię Cudo – greg. 

 2. za ++ rodziców Anastazję i Jana Burda 

17.30 – Nabożeństwo różańcowe  

18.00 – za + Edwarda Szewczyk  
 

WTOREK 6.10 – NOW. DO ŚW. ANT. – DZIEŃ II 

Ad lib. – (w kaplicy klaszt.) – za + Zofię Cudo – greg. 

17.30 – Nabożeństwo różańcowe    

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

Pierchała, Ludwik, Kozub, Kuligowski, Goluch, Szy-

mura, Łatkowskich, Fiałkowskich, Paszek i pracow-

ników ich firm o błogosławieństwo, pomyślność we 

współpracy oraz światło Ducha Świętego w prowa-

dzeniu działalności; w intencji redakcji parafialnej ga-

zetki Niepokalana, Parafialnej Rady Duszpasterskiej, 

pracowników klasztoru; Budowniczych stajenki Bo-

żonarodzeniowej; w intencji rodzin: Gatnar, Goliński, 

Pydyn, 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 duszpa-

sterskich 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 wszystkich 

dobrodziejów i ofiarodawców klasztoru i parafii, 

szczególnie w tym czasie epidemii. 

Po Mszy św. – Now. do św. Antoniego – Dzień II 
 

ŚRODA 7.10 – MB Różańcowej   

8.00 – 1. w int. Bogusławy Pydyn w rocznicę urodzin  

 2. za + Zofię Cudo – greg. 

17.30 – Nabożeństwo różańcowe    

18.00 – w intencji Teresy w kolejną rocznicę urodzin   
 

CZWARTEK 8.10 – dzień powszedni  

17.30 – Nabożeństwo różańcowe    

18.00 – 1. za + Elfrydę Smołka w 1 rocznicę śmierci  

 2. za + Mariannę Pydyn 

 3. za + Zofię Cudo – greg.  
 

PIĄTEK 9.10 – dzień powszedni  

8.00 – za + Zofię Cudo – greg.  

17.15 – Koronka do Bożego Mił. i Naboż. różańcowe    

18.00 –  za + Hildegardę Konsek  

Po Mszy św. – spotkanie Rodzin Szensztackich   
 

SOBOTA 10.10 – II sobota  

8.00 – za + Zofię Cudo – greg.  

Po Mszy św. – Nabożeństwo do MB Niepokalanie 

Poczętej  

17.30 – Nabożeństwo różańcowe    

18.00 – za ++ z rodzin Tkocz i Kostaniuk  
 

NIEDZIELA 11.10 – 28 NIEDZIELA ZWYKŁA  

8.00 – za + Zygfryda Paszek 

10.00 –  w intencji Stanisława i Anny Langer w 55 rocz-

nicę ślubu – TD 

12.00 – 1. w intencji Barbary Kozub w rocznicę urodzin 

 2. w int. Tomasza Żydek w kolejną rocznicę urodzin  

bł. dziecka rocznego: Ludwik Górnik  

16.30 – Nabożeństwo różańcowe    

17.00 – 1. Za + Aleksandrę Koch 

 2. za + Zofię Cudo – gerg.  

19.30 – za ++ Hildegardę i Józefa Koch  
 

PONIEDZIAŁEK 12.10 – dzień powszedni   

8.00 – 1. za + Zofię Cudo – greg.  

 2. za + Wiktora Palenga w I rocznicę śmierci  

17.30 – Nabożeństwo różańcowe    

18.00 –  do Boskiej Opatrzności w int. Anieli Cieślik  

z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże   
 

WTOREK 13.10 – DZIEŃ FATIMSKI  

17.30 – Nabożeństwo różańcowe    

18.00 – 1. w intencji czcicieli MB Fatimskiej 

 2. za + Klarę Ressel 

3. za + Zofię Cudo – greg.  

Po Mszy św. – ostatnia proc. fatim. i Apel Maryjny   
 

ŚRODA 14.10 – dzień powszedni  

8.00 – 1. za + Zofię Cudo – greg.  

2. za + Gizelę Sip w 30 dniu po śmierci  

17.30 – Nabożeństwo różańcowe    

18.00 – w int. Renaty Brzezinka w 50 roczn. ur. – TD 
 

CZWARTEK 15.10 – św. Teresy od Jezusa   

Ad lib. – (w kaplicy klaszt.) – za + Zofię Cudo – greg. 

17.30 – Nabożeństwo różańcowe    

18.00 – 1. za + Zenona Żach 

 2. za + Emilię Boczek w rocz. śm.  
 

III PIĄTEK 16.10 – DZIEŃ BOŻEGO MIŁOSIER-

DZIA – Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej 

8.00 – 1. za ++ z rocznych wypominek (ostatnia) 

2. za + Zofię Cudo – greg.  

17.15 – Koronka do Bożego Mił. i Naboż. różańcowe    

18.00 –  1. w intencji czcicieli Bożego Miłosierdzia   

 2. za ++ Franciszkę i Stanisława Dyrbuś 

 3. za + Krystynę Kardas i 2 mężów  
 

SOBOTA 17.10 – III sobota – św. Ignacego Ant. 

Ad lib. – (w kaplicy klaszt.) – za + Zofię Cudo – greg. 
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W miesiącu październikowym zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli  

do udziału w nabożeństwach różańcowych. Modlimy się różańcem  

codziennie: w tygodniu o 17.30, a w niedziele o 16.30. 

Zapraszamy!!!! 
 

8.00 – w int. Anny Grzegoszczyk w 30 roczn. ur. – TD 

Po Mszy św. – Naboż. do MB Nieustającej Pomocy   

17.30 – Nabożeństwo różańcowe    

18.00 – w intencji Róży i Władysława Malara w 50 rocz-

nicę ślubu – TD 
 

NIEDZIELA 18.10 – 29 NIEDZIELA ZWYKŁA  

8.00 – 1. za + Weronikę Liszka  

 2. za + Zofię Cudo – greg.  

10.00 –  w intencji Kręgów i Rodzin Szensztackich  

12.00 – w int. Laury Tomaszewskiej w 8 roczn. urodzin  

16.30 – Nabożeństwo różańcowe    

17.00 – za + Stanisława Gołuckiego w 8 roczn. śmierci, 

++ rodziców Gertrudę i Jana  

bł. dziecka rocznego: Marcelina Magdzińska   

19.30 –  w int. Zuzanny Bartosz w 18 rocznicę urodzin  
 

PONIEDZIAŁEK 19.10 – dzień powszedni  

8.00 – za + Zofię Cudo – greg.  

17.30 – Nabożeństwo różańcowe    

18.00 – w int. Renaty Matlak w 50 roczn. urodzin – TD 
 

WTOREK 20.10 – św. Jana Kantego  

17.30 – Nabożeństwo różańcowe    

18.00 – 1. za ++ rodziców Anielę i Iwona (m) Bisgwa  

 2. za + Zofię Cudo – greg.  
 

ŚRODA 21.10 – dzień powszedni  

8.00 – za + Zofię Cudo – greg.  

17.30 – Nabożeństwo różańcowe    

18.00 – za ++ Jana Mulawę i żonę Marię, syna Czesława 

i rodziców z obu stron  
 

CZWARTEK 22.10 – św. Jana Pawła II  

Ad lib. – (w kaplicy klaszt.) – za + Zofię Cudo – greg. 

17.30 – Nabożeństwo różańcowe    

18.00 – w int. Rufina Pytlik w 80 rocznicę urodzin – TD  
 

PIĄTEK 23.10 – dzień powszedni  

8.00 – za + Zofię Cudo – greg.  

17.15 – Koronka do Bożego Mił. i Naboż. różańcowe    

18.00 –  za ++ Annę Wieczorek, męża Justyna (m), ++ 

krewnych i dusze czyśćcowe  
 

SOBOTA 24.10 – IV sobota  

8.00 – za + Zofię Cudo – greg. 

Po Mszy św. – Naboż. do MB Częstochowskiej    

17.30 – Nabożeństwo różańcowe    

18.00 – za + Teresę Oleś  

NIEDZIELA 25.10 – 30 NIEDZIELA ZWYKŁA  

8.00 – 1. za + Huberta Ociepka  

 2. za + Zofię Cudo – greg.  

10.00 –  za ++ Albertynę i Józefa Kuśka  

12.00 – w intencji Krystyny w 70 rocznicę urodzin – TD  

16.30 – Nabożeństwo różańcowe    

17.00 – za + Alfreda Dyrbuś w 5 rocznicę śmierci  

19.30 –  za + Henryka Knura, Martę i Alojzego Gliklich  
 

PONIEDZIAŁEK 26.10 – dzień powszedni   

8.00 – 1. za + Monikę Pawlak  

2. za + Zofię Cudo – greg.  

17.30 – Nabożeństwo różańcowe    

18.00 –  za ++ Władysława Tatarczyk w 9 rocznicę 

śmierci i jego 2 żony  
 

WTOREK 27.10 – dzień powszedni  

17.30 – Nabożeństwo różańcowe    

18.00 – 1. za + Zofię Cudo – greg. 

 2. za + Adama Koch – od sąsiadów z ul. Hożej  
 

ŚRODA 28.10 – Apost. Szymona i Judy Tadeusza  

8.00 – za + Zofię Cudo – greg. 

17.30 – Nabożeństwo różańcowe    

18.00 – w intencji Katarzyny w rocznicę urodzin  
 

CZWARTEK 29.10 – dzień powszedni  

17.30 – Nabożeństwo różańcowe    

18.00 – 1. za + Genowefę Koch w I rocznicę śmierci  

 2. za + Zofię Cudo – greg. 
 

PIĄTEK 30.10 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA  

KATEDRY W KATOWICACH  

8.00 – 1. za ++ Marię Paszek i rodziców  

2. za + Zofię Cudo – greg. (30 – ostatnia) 

17.15 – Koronka do Bożego Mił. i Naboż. różańcowe    

18.00 –  w int. Izabeli Wałach w 50 roczn. urodzin – TD  

Po Mszy św. – spotkanie Rodzin Szensztackich   

 

SOBOTA 31.10 – V sobota  

8.00 – 1. za ++ Alicję, Henryka i Jana Fajkus 

 2. za ++ rodziców, teściów, męża i synów 

 3. za ++ z rodzin Szymura, Rezner, Sobik i Formanek  

Po Mszy św. – Nabożeństwo do MB Zamysłowskiej    

17.30 – Zakończenie Nabożeństw różańcowych – TD     

18.00 – za ++ Rozalię i Antoniego Sosna i ich rodziców  
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Ołtarz 
– centrum  

sprawowania 

Eucharystii 
Kiedy w procesji celebrans wraz z asystą dotrą do ołta-

rza, ma miejsce kolejny bardzo ważny obrzęd podczas 

rozpoczynającej się Eucharystii. Trwa on zaledwie kilka 

sekund, zwykle jest wręcz niezauważany, dlatego warto 

zatrzymać się na chwilę, by poznać jego głębię i symbo-

likę. 

Eucharystia rozpoczyna się od przywitania ołtarza, 

którego kapłan dokonuje w imieniu całego zgromadzo-

nego ludu. Składa się ono z trzech elementów: pokłonu, 

pocałunku i okadzenia. Warto więc zauważyć, iż Msza 

Święta wcale nie rozpoczyna się od znaku krzyża, a tak 

niestety wiele osób twierdzi, pomijając ten ważny szcze-

gół Eucharystii. Obecnie w większości Kościołów taber-

nakulum jest umiejscowione w centralnym miejscu świą-

tyni i znajduje się przeważnie za ołtarzem. I to właśnie ta-

bernakulum przykuwa naszą szczególną uwagę. Jednak  

w czasie Eucharystii to ołtarz jest najważniejszy, a nie ta-

bernakulum. Dlaczego ołtarz? Ponieważ ołtarz symboli-

zuje Chrystusa. To jest stół, na którym dokonało się i nie-

ustanie dokonuje zbawienie, dlatego na samym początku 

Mszy Świętej oddaje się mu cześć. Skupmy się teraz na 

symbolice tych trzech elementów przywitania ołtarza. 

 

Pokłon. Wyraża postawę serca. „Właśnie rozpoczy-

namy dzieło, które nie tylko dotyczy czasu spędzonego na 

Liturgii, ale wejdzie ono w moje życie”. W tym momencie 

wzbudzamy w sobie głębokie pragnienie, by jedynym, 

któremu chcemy służyć i oddawać cześć, był Jezus. 

Wszystkie inne bożki, błahe sprawy staramy się odłożyć 

na bok. Gdy więc kapłan podchodzi do ołtarza i klęka lub 

kłania się (w zależności od tego, czy za ołtarzem jest ta-

bernakulum czy też nie), cały lud zgromadzony na Eucha-

rystii powinien duchowo zrobić to samo, wzbudzając  

w sercu pragnienie: „Nikomu innemu nie będę się kłaniał, 

tylko Tobie, Boże”. 

 

Pocałunek. Kapłan podchodzi do ołtarza, kładzie na 

nim ręce i całuje go. Czym jest pocałunek? Skoro ołtarz 

symbolizuje Chrystusa, to ten niezwykle czuły gest pod-

kreśla głęboką relację pomiędzy nami a Bogiem. To  

w sposób szczególny pokazuje, że Msza Święta to nie 

tylko służba czy pobożne działania, ale przede wszystkim 

spotkanie z Ukochanym. Pocałunek to jedna z najintym-

niejszych rzeczy, jakie mogą wydarzyć się miedzy ludźmi. 

Zatem ten gest w sposób bardzo bezpośredni ukazuje nam 

niezwykle bliską relację z Jezusem. Właśnie w tym mo-

mencie Mszy Świętej warto, by każdy z nas wyobraził so-

bie, że poodchodzi do ołtarza, aby go ucałować, wchodząc 

w niezwykłą bliskość ze swoim Oblubieńcem. Warto 

uświadomić sobie, że to Jezus mnie wybrał i że to właśnie 

mnie tak bardzo kocha. Wzbudźmy w tym momencie chęć 

budowania niesamowitej relacji miłości w czasie rozpo-

czynającej się Eucharystii. Pocałunek, który składamy na 

ołtarzu, ma fundamentalne znaczenie w przeżywaniu Eu-

charystii  

i w zrozumieniu, kim jestem dla Boga, a On dla mnie. Na-

leżałoby jeszcze zwrócić uwagę na jeden element doty-

czący ołtarza. Każdy z nas uczestnicząc w Eucharystii 

pewnie zauważył, że ołtarz jest przykryty obrusem. Nie 

chodzi tu oczywiście o poczucie piękna, ale o coś o wiele 

bardziej wymownego. Obrus na ołtarzu oznacza całun,  

w który było zawinięte ciało Pana Jezusa po Jego śmierci. 

Zatem kapłan, całując ołtarz przykryty obrusem, oddaje 

też cześć męce Chrystusa i Jego ofierze do samego końca. 

 

Okadzenie. Nie jest ono obowiązkowe i pojawia się 

zazwyczaj podczas uroczystości lub świąt. Okadzenie 

symbolicznie oznacza po pierwsze modlitwę. W Starym 

Testamencie możemy znaleźć wiele fragmentów mówią-

cych o tym, że modlitwa unosi się do Pana Boga jak dym 

kadzidła. Drugie znaczenie tego obrzędu nawiązuje do 

fragmentu Drugiego Listu Św. Pawła do Koryntian, w któ-

rym apostoł pisze o woni Chrystusa: „Lecz Bogu niech 

będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać  

w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń 

Jego poznania. Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością 

Chrystusa zarówno dla tych, którzy dostępują zbawienia, 

jak i dla tych, którzy idą na zatracenie; dla jednych jest to 

zapach zgubny – na śmierć, dla drugich zapach ożywia-

jący – na życie. A któż temu sprosta? Nie jesteśmy bo-

wiem jak wielu, którzy kupczą słowem Bożym, lecz ze 

szczerością, jak od Boga mówimy w Chrystusie przed Bo-

giem” (2 Kor 2,14-17). Ten fragment wyraźnie wskazuje 

ciągłą potrzebę naszej przemiany, abyśmy zawsze pach-

nieli Jezusem, a po wyjściu z Liturgii przeniknięci Nim do 

głębi roznosili Jego woń wszędzie, gdzie jesteśmy posłani. 

Trzy powyżej opisane gesty – pokłon, pocałunek i okadze-

nie – rozpoczynają Eucharystię i jednocześnie w niez-
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wykły sposób wprowadzają w tajemnicę tego, co będzie 

się dalej działo podczas sprawowanej Liturgii. Kolejnym 

elementem Mszy Świętej jest wykonanie na swoim ciele 

znaku krzyża i wypowiedzenie pierwszych słów: ”W Imię 

Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen”.  

 

ANNA SZADY 

 

 

SPOSOBY PRZYJMOWANIA  

KOMUNII ŚW. W PRAWIE KOŚCIELNYM 
 

Sakrament Eucharystii jest ośrodkiem życia Ko-

ścioła, w Nim zawiera się całe Jego duchowe dobro, 

gdyż w Eucharystii sam Jezus Chrystus dostępny jest 

dla każdego wiernego, który przystępuje do przyjęcia 

żywego pokarmu1. Z tej racji, we wszystkich wiekach 

realizowania swej misji uświęcenia Ludu Bożego, Ko-

ściół szczególnie troszczył się o właściwe szafowanie 

Najświętszym Sakramentem. W ramach tej troski 

prawo Kościoła zawiera przepisy, które określają, jak 

należy dokonywać posługi udzielania przez szafarzy 

Komunii Świętej wiernym. Uwzględniają one jednak 

różnorodność kulturową w podejściu do spożywania 

posiłku oraz znaków i gestów temu towarzyszących; 

dlatego rozdzielanie Eucharystii jest uzależnione od re-

gulacji ustanowionych dla danego Kościoła lokalnego. 

Sposób udzielania Komunii Świętej należy pojmować 

jako metodę, którą szafarz posługuje się przy Jej rozda-

waniu oraz okoliczności, w jakich jest udzielana. Celem 

artykułu jest ukazanie – na tle historycznym – aktualnie 

obowiązujących przepisów prawodawstwa kościelnego 

dotyczącego  udzielania  Komunii Świętej z uwzględ-

nieniem norm szczegółowych dla terenu Polski, które 

wydane zostały przez Konferencję Episkopatu Polski. 

Ze względu na prawdziwą, rzeczywistą i substancjalną 

obecność Chrystusa w obu postaciach chleba i wina eu-

charystycznego, możliwe jest udzielanie Komunii 

Świętej zarówno pod obiema postaciami, jak i w jednej 

z tych postaci. Postać, pod jaką jest udzielana Euchary-

stia, warunkuje metody, jakimi może posłużyć się sza-

farz. W normach liturgicznych przewidziana jest forma 

udzielania Komunii Świętej przez podanie Chleba Eu-

charystycznego bezpośrednio do ust lub poprzez złoże-

nie Go na rękę wiernemu. Gdy rozdziela się Komunię 

Świętą pod dwiema postaciami, Krew Pańską najczę-

ściej udziela się przez zanurzenie (per intinctionem) 

konsekrowanej Hostii we Krwi Pańskiej. Jeśli szafowa-

nie  Komunii Świętej dokonuje się tylko przez Krew 

Pańską lub czyni się to pod dwiema postaciami, można 

spożyć postać wina bezpośrednio z kielicha (directo ex 

calice), zaczerpnąć ją z kielicha za pomocą rurki (cum 

calamo) lub podać za pomocą łyżeczki (cum cochlear). 

Sposób udzielania Komunii Świętej wyraża się również 

w postawie ciała, jaką przybierają wierni w momencie 

Jej przyjmowania. Można rozdawać Hostię wiernym, 

którzy Ją przyjmują w postawie stojącej lub klęczącej. 

Obowiązującą postawę wiernych przy przyjmowa-

niu Komunii Świętej powinny normować postano-

wienia Konferencji Biskupów danego kraju. W Pol-

sce Konferencja Episkopatu Polski dokonała kilkukrot-

nie stosownych regulacji w tej dziedzinie. 

 

1. Forma udzielania Komunii Świętej  

Sposób szafowania Komunią Świętą wyraża się 

również w doborze Jej formy, która uzależniona jest od 

postaci, pod jakimi będzie Ona w danym przypadku 

udzielana. Szafarz Eucharystii może posłużyć się jedną 

z kilku form Jej udzielenia. KPK w kan. 925 przewi-

duje, że Komunię Świętą zasadniczo udziela się pod po-

stacią chleba lub pod obiema postaciami, ale wówczas 

gdy czyni się to w sytuacjach przewidzianych przez 

przepisy prawa. Udzielanie Komunii Świętej wyłącznie 

pod postacią Krwi Pańskiej jest dopuszczane tylko  

w wypadku zaistnienia takiej konieczności. Sytuacja 

konieczności ma miejsce, gdy wiernemu nie można 

udzielić Komunii Świętej pod postacią chleba ze 

względu na rodzaj lub przebieg doświadczanej przez 

niego choroby. (…) Uwarunkowaniem zezwalającym 

na udzielenie tylko Krwi Pańskiej może stać się także 

taka choroba, która powoduje stan, w którym wierny 

nie może w ogóle przyjmować pokarmów stałych. In-

nym przypadkiem powodującym w konsekwencji moż-

liwość udzielania Eucharystii pod postacią wina jest 

brak komunikantów.  

Udzielanie wiernym Komunii Świętej pod dwiema 

postaciami, nazywane też „Komunią Kielicha”, jest wy-

razem poszanowania nauczania zawartego w Konstytu-

cji o Liturgii Soboru Watykańskiego II, które podkreśla 

wielką godność takiej praktyki. Rozdzielanie Euchary-

stii pod postaciami chleba i wina jest dopuszczane  

w prawie Kościoła łacińskiego w wielu szczegółowo 

określonych przypadkach. (Ciąg dalszy nastąpi w kolejnym 

wydaniu Franciszkańskiej Niepokalanej) 
Oprac. na podstawie artykułu: D. Kwiatkowski, Aktualnie obo-

wiązujące sposoby udzielania komunii świętej w Polsce w świetle 

prawodawstwa kościelnego, TEOLOGIA MŁODYCH 6(2017), 

S.14-28.
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W latach 60-80 dziewiętnastego stulecia zbudowano 

w Zamysłowie przy drodze do Wodzisławia kilka waż-

nych dla miejscowości obiektów. Były to: kaplica św. 

Floriana, karczma „Wypoczynkowa” i cegielnia. Ich 

budowniczym i właścicielem karczmy oraz cegielni był 

jeden z najzamożniejszych mieszkańców gminy pan C. 

Paszek. Zyskał on tym działaniem uznanie i szacunek 

całego Zamysłowa. Ludzie nazywali go „zamysłow-

skim dobroczyńcą” ponieważ wielu z nich dał pracę  

w karczmie i cegielni. Dla upamiętnienia swego dzieła 

p. Paszek wydał pod koniec XIX w. pierwszą pocz-

tówkę w Zamysłowie tytułując ją „Pozdrowienia z Za-

mysłowa”. Trze-ba pamiętać, że były to czasu zaborów 

dlatego na pocztówce napis był w języku niemieckim 

„Gruss aus Zamislau”.  
 

 

 

Widnieją na niej rysunki M. Wenzla z Wrocławia, 

które przedstawiają, oprócz wymienionych wcześniej 

budynków, dom państwa Schulzów (Schultzen Haus) 

przy ulicy Nacyńskiej i kamienicę państwa Kochów 

przy ulicy Wodzisławskiej (Koch’s Willa). Nie udało 

się ustalić w którym roku powstała pocztówka. Z zapisu 

na egzemplarzu, do którego dotarł autor Kroniki Zamy-

słowa wynika, że została ona wysłana 9 października 

1903 r. do pana Machoczka z Ochojca.  

Z wyjątkiem ka-

plicy św. Floriana 

oraz kamienicy pań-

stwa Kochów po-

zostałe budynki tzn. 

karczma, cegielnia  

i dom Schultzów 

(późniejszy 

„Chruszczowiec”) 

od dawna już nie 

istnieją. Po cegielni 

pozostał tylko głę-

boki staw zwany 

„gliniokiym”.  

Karczma w czasie swego istnienia miała kilku wła-

ścicieli. Byli nimi wspomniany już p. C. Paszek a póź-

niej Jendryczko, Kolarz, Leśnik oraz Żaczek. Za cza-

sów Jędryczki przy karczmie istniała masarnia, której 

późniejsi właściciele już nie prowadzili. Ostatecznie za-

mysłowska karczma zakończyła swój żywot w 1960 r. 

kiedy to została wyburzona.  

Na zakończenie nie sposób nie zadać pytania – czy 

ktoś z obecnych mieszkańców dzielnicy wyda kiedyś 

drugą w historii pocztówkę z pozdrowieniami z Zamy-

słowa?  

 

C.D.N. 
Na podstawie „Kroniki Zamysłowa” 

Alfreda Dyrbusia 

Paweł Dębski

Karczma 

Cegielnia 

Kaplica św. Floriana 
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Bóg nieustannie interesuje się swoim ukochanym 

stworzeniem, kołacząc do serca i duszy, gdyż chce, 

aby było z Nim przez całą wieczność. Obecny dramat 

pandemii i związane z nim ograniczenia w normal-

nym funkcjonowaniu paraliżuje ludzi, budzi się  

w nich strach o życie, ale należy pomimo wszystko 

uświadomić sobie, iż Bóg właśnie tak przemawia po-

przez cierpienia. Zaiste przyszedł ciężki okres, to 

czas próby, ale też i nadziei. Musimy zmienić swoje 

przyzwyczajenia, przewartościować swoje dotych-

czasowe życie pod kątem Ewangelii. Ofiarujmy te 

nasze wyrzeczenia i cierpienia Bogu, chociażby za 

tych, którzy w ogóle nie chcą się nawrócić, nie chcą 

zbawienia, bo zamknięci w swoim materialistycznym 

świecie nie dostrzegają niczego poza perspektywą 

ziemskiego życia, a co gorsza – chcą nas zainfekować 

swoim światopoglądem, własną ideologią, sprzeczną 

z nauczaniem Kościoła.  

Epidemie pojawiały się na przestrzeni dziejów ży-

cia z różnym nasileniem, zasięgiem i zawsze budziły 

strach, emocje. Chrześcijanie świadczyli sobie po-

moc bez względu na osoby wierzące w Chrystusa czy 

też nie, a tym samym dawali przykład swoim czy-

nem. Niejednokrotnie sami się zarażali i podzielali 

los chorych.  

Dzisiejszy postęp medycyny radzi sobie o wiele 

lepiej niż kiedyś. Wiedza wirusologów, lekarzy  

i opieki medycznej jest o wiele lepsza i skuteczniej-

sza, ale też ta dziedzina medycyny jest ciągle w roz-

woju i w toku badań, różnych wirusów przybywa  

i jeszcze wiele przed nami zmian, postępów w tym 

temacie. Wpływ na zasięg pandemii ma niewątpliwie 

ciągła wędrówka ludzi. W związku z tym zostały 

podjęte działania w skali międzynarodowej, aby 

przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się zachorowalno-

ści. Ograniczone zostały podróże, wprowadzono 

kwarantanny, godziny policyjne, odwołano szereg 

wydarzeń kulturalnych, sportowych, ograniczono 

ilość osób w kościołach, pomieszczeniach zamknię-

tych, wprowadzono kontrole na granicach, lotni-

skach, zamknięto szkoły, granice państw.  

Cała ta pandemia spowodowała globalne zakłóce-

nia społeczne i gospodarcze, w mediach pojawiły się 

różnego rodzaju dezinformacje. Jednym słowem po-

wstał chaos. W szpitalach jak pacjenci tak i personel 

zostali ograniczeni w kontaktach, zestresowani, zo-

stały nałożone obostrzenia. Niewątpliwie to ciężki 

okres i nikt nie może powiedzieć i być pewien, że 

jego to nie dotyczy, przecież jest silny, a zaraz może 

przyjść znienacka na każdego jak grom z jasnego 

nieba. Wtedy też każdy będzie pełen lęku i obaw  

o siebie i swoją rodzinę, ale nasza wiara musi być 

mocna, gotowa do poświęceń, aż po ofiarę naszego 

życia.  

W Bogu wszystko ulega przemianie. Chrystus 

cierpiał, umarł i zmartwychwstał. Podczas wszelkich 

chorób, niepowodzeń jesteśmy w szczególnych rę-

kach Bożych. Znosić to będziemy dotąd, aż sam Bóg 

powie dość. Nie uciekniemy od tego, bo gdziekol-

wiek będziemy, ten krzyż będzie nam zawsze towa-

rzyszył. Dla jednych jest on cięższy, dla innych 

mniej, ale taki na ile możemy go unieść, bo przecież 

donieść go musimy.  

Wszyscy święci przeszli przez życie z cierpie-

niem, nawet sam Chrystus, gdyż całe jego życie to 

Krzyż i Męka. Kto stoi wyżej w stopniach doskona-

łości zazwyczaj cięższy ma krzyż, bo miłość po-

mnaża wymagania. Kto go cierpliwie niesie to jego 

plon rośnie. To nie jest rzecz ludzkiego męstwa, a ła-

ska Chrystusowa. Nie jest ludzką rzeczą dźwigać 

krzyż, kochać go, poskramiać ciało, mężnie znosić 

trudności, to właśnie łaska Chrystusowa dla naszego 

doskonalenia i klucz do niebios. 

Chryste pomóż nam dobrze znosić własne krzyże, 

które dotykają nie tylko nasze ciało, duszę, ale też 

sprawiają psychiczne utrapienia. Jezu, wspieraj nas,  

a gdy upadniemy pod jego ciężarem, podnieś nas, 

abyśmy doszli do celu. 

Lusi 
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-  Ś W I A D E C T W A  -  
KORONAWIRUS W RODZINIE 

Szok. Dowiadujemy się, że jesteśmy zakażeni koro-

nawirusem. Nagle musimy być w izolacji. Nie możemy 

się kontaktować! Pojawia się lęk, obawa, strach. Nie 

możemy nic zrobić! Każdy przeżywa lęk dramat indy-

widualnie w swoim sercu, umyśle. Nie możemy być ra-

zem, modlić się razem. Wyciszamy się, nie rozma-

wiamy. Co robić? Jak zorganizować życie? 

- Panie Boże oddal od nas ten krzyż, ocal naszą ro-

dzinę. Prosimy Cię o to usilnie. 

- Panie Boże nic nie możemy zrobić bez Ciebie, bez 

Twojej woli. Pomóż nam. 

- Panie Boże bądź wola Twoja. 

Zdajemy sobie sprawę, że musimy zadbać o rzeczy 

przyziemne: zakupy, rachunki itp. Prosimy o pomoc 

dalszą rodzinę, przyjaciół, znajomych. Bardzo chętnie 

służą pomocą, radą, wspierają dobrym słowem. Modlą 

się za nas, a my za nich. Trwamy na modlitwie. 

- Panie Boże daj nam siły do udźwignięcia tego 

krzyża, bo nadal trwamy w osamotnieniu i beznadziei. 

- Panie Boże w Trójcy Jedyny okaż nam swoje mi-

łosierdzie. Miej nas w swojej opiece. 

Nadal nic się nie zmienia. Czekamy. Jesteśmy zmę-

czeni psychicznie. Pojawia się płacz, nerwowość, pre-

tensje. 

Dlaczego my? Panie Boże przecież jesteśmy ludźmy 

wierzącymi, praktykującymi. Niejedno w życiu 

przeszliśmy, niejeden krzyż, niejedno cierpienie. To do-

świadczenie jest jednak inne, nowe, nieznane. Jak 

mamy to przetrwać? 

- Matko Boska Bolesna pomóż nam przetrwać. Pro-

simy Cię o wstawiennictwo przez mękę i śmierć Two-

jego Syna. Wyjednaj nam łaskę pogodzenia się z wolą 

Bożą. 

Nagle pojawia się nadzieja. Część rodziny wyzdro-

wiała. Reszta musi czekać. 

- Dziękujemy Ci Panie Boże nasz pocieszycielu. 

- Bogu niech będą dzięki. 

- Panie Boże daj nam łaskę cierpliwości i spokoju 

abyśmy mogli pokonać dalsze trudności, wesprzyj nas. 

- Okaż nam swoje miłosierdzie. 

Po prawie dwóch miesiącach dowiadujemy się, że 

cała rodzina jest zdrowa. Jest to dla nas wielka ulga. 

Cieszymy się normalnie, „po ludzku”. 

- Dzięki Ci Panie! 

- Panie Boże w Trójcy Jedyny razem z Maryją Dzie-

wicą kieruj naszym życiem, zachowaj nas w bojaźni 

Bożej. Weź nas w opiekę. 

- Wszyscy Święci i Święte Boże, nasi patronowie, 

módlcie się za nami. 

- Niech rozbrzmiewa chwała Twoja Panie teraz i na 

zawsze. 

Rodzina z Zamysłowa 

 
 

 

,,NA POLIGONIE WALKI Z KORONAWIRUSEM – 

ŚWIADECTWO LEKARZA I PACJENTA” 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

 

Zewsząd dociera tyle informacji o koronawirusie, że 

każdy bez problemu może je odnaleźć. Dlatego nie 

będę o tym mówić. Będzie to bardziej osobiste świadec-

two niż informacje medyczne. 
 

* Kierunek - Racibórz. Co dalej będzie? 
 

Do pracy w Raciborzu zostałam skierowana z Urzędu 

na 3 miesiące. Było to w ramach akcji kierowania leka-

rzy do szpitali jednoimiennych. Pamiętam, że kiedy wy-

jeżdżałam tam w marcu wcześnie rano, wszędzie leżał 

śnieg. Gdy wracałam, była już pełnia lata. Jechałam  

z różnymi obawami, nie mając pojęcia co mnie czeka, 

niewiele wtedy było wiadomo o tej chorobie. Ale kiedy 

wróciłam, ze zdziwieniem odkryłam, jakby inną rze-

czywistość; życie toczy się normalnie, wszyscy zacho-

wują się swobodnie, znajomi nie mieli kontaktu z nikim 

chorym. I tak sobie myślałam: czy ja coś przeoczyłam? 

Nie ma pandemii? 

Jeżeli ktoś ma podobne odczucia, to cieszmy się, że 

ten wirus okazał się w naszym otoczeniu mniej groźny. 

Ale nie wszyscy mieli tyle szczęścia. W takich miej-

scach jak Racibórz czy Tychy, jak w soczewce, widać 

to najlepiej. One są dowodem na to, że to dzieje się na-

prawdę. 
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* Kilkaset łóżek pełnych cierpienia 
 

Mieszkałam na terenie szpitala, na tyłach bloku ope-

racyjnego, w pokoju, w którym było tylko łóżko, stolik 

i krzesło. Ograniczałam kontakty z osobami z zewnątrz 

do minimum, bo wiedziałam, że w każdej chwili mogę 

być zarażona. Z resztą, i tak prawie cały czas byłam  

w pracy albo ją odsypiałam. 

Pracowaliśmy po 24 godziny, bo było nas mało.  

W trybie dyżurowym, czyli po 1 lub 2 lekarzy na od-

dział. Potem dzień przerwy i znowu 24 godziny. Kiedy 

tam przyjechałam, dopiero zaczynało w szybkim tem-

pie przybywać chorych. Kolejne oddziały otwierały się 

i ku naszemu przerażeniu w kilka dni się zapełniały. 

Gdy wchodziło się na oddział, gdzie leżało kilkadziesiąt 

zakażonych chorych, to miało się wrażenie, że powie-

trze jest gęste od wirusa jak zupa. 

Było nam ciężko – nam, lekarzom. Zwłaszcza na po-

czątku, gdy nie było osocza, nie było leków, w zasadzie 

był tylko tlen, a potem respirator, spod którego prak-

tycznie nikt żywy już nie wychodził. Patrzyliśmy nieraz 

bezradnie, jak chory z dnia na dzień się pogarsza  

i w zasadzie nie ma mu jak pomóc. W klasycznym prze-

biegu choroby umierali w mechanizmie niedotlenienia, 

duszenia się, tracąc powoli świadomość. Na naszych 

oczach. 

Odwiedzin nie było, więc późnymi wieczorami 

dzwoniły zapłakane rodziny tych najciężej chorych, 

którzy już nie odbierali telefonu. I wtedy robiliśmy za 

,,telepsychologów”, żeby to ich poczucie bezradności,  

a nawet rozpaczy, jakoś przerobić na coś dobrego. Cza-

sem będąc przy chorym wykręcaliśmy w jego telefonie 

numer do rodziny, żeby mogła mu powiedzieć parę 

słów. Czasem to były też ostatnie, pojedyncze słowa 

chorego do nich, na parę dni przed śmiercią. Świadome 

ostatnie pożegnania. 

Były też całe rodziny zakażone i wtedy kładliśmy je 

na jednaj sali. To nie zawsze kończyło się dobrze. Córce 

na rękach umierała mama, mężowi żona… Pamiętam 

pewną kobietę, której mama zmarła w Tychach, a my-

śmy jej z dnia na dzień przekazywali coraz gorsze wie-

ści o ojcu, który z kolei leżał u nas. 

Trudno to opisać. Tam był trochę taki ,,poligon”, zu-

pełnie inne warunki niż w normalnych szpitalach i ,,nor-

malnych” chorobach. 
 

* Samotność i odwiedziny Jezusa 
 

Na początku nasz kapelan zadzwonił do każdej dy-

żurki lekarskiej w szpitalu, przypomniał o sobie, swój 

numer telefonu. I to było ważne. Dla nas - lekarzy. Ten 

jego numer i imię zapisane na tablicy na ścianie dyżurki 

przypominały o czymś ważnym. Chciałam Was prosić, 

abyście nie bali się zrobić czasem pierwszego kroku  

w naszą stronę, przypominać o tym, co nam umyka. 

Mój oddział był pierwszym, który zdecydował się 

wezwać go do strefy zakażonej. Najpierw nauka ubie-

rania i co potem w jakiej kolejności i jakim ruchem ścią-

gać, w której z trzech części śluzy zostawiać. Towarzy-

szyłam mu ten pierwszy raz, dla jego bezpieczeństwa  

i dla dodania odwagi. Na kolejnych salach zapowiada-

łam, że przyjdzie ksiądz. I naprawdę było widać, jak 

zmienia się atmosfera: ludzie byli wzruszeni, przejęci, 

czekali. Bo tutaj izolacja, nikt nie może wejść ani wyjść, 

odcięci od rodziny, perspektywa samotnych Świąt. A tu 

taki Gość. Z wyjątkiem jednej osoby, CAŁY oddział 

przyjął sakrament chorych, niektórzy spowiadali się. 

To pokazało coś ważnego. Że przyzwyczajamy się 

do tego, co mamy pod ręką, na co dzień. Do obecności 

kapłana, nawet do samej Komunii świętej. Zapewne tą 

naszą obojętność czasem odczuwacie... A tam, gdy tej 

posługi na początku brakło, okazało się, jak jest bardzo 

potrzebna. 
 

* Życie obecne kontra życie wieczne 
 

Pamiętam jak kiedyś ratowaliśmy pewnego chorego. 

W zasadzie wiedziałam, że się nie uda. Raczej chodziło 

o to, aby mu ulżyć w silnej duszności i lęku i dać jeszcze 

trochę czasu. Wezwaliśmy też pilnie kapłana. Tlen, kro-

plówki, leki, ciśnienie, bieganina – trochę pomogło. 

Gdy wszedł kapelan, odsunęliśmy się wszyscy – teraz 

chory należał do niego. Stojąc w tyle za nim, czułam się 

przy nim taka mała. Bo uświadomiłam sobie, że ja ra-

tuję tylko to życie doczesne, a on wieczne… 

Kilka godzin późnej chory zmarł. 
 

* Bilet do Nieba 
 

Wielkie było moje zaskoczenie, gdy któregoś po-

ranka ujrzałam na swoim oddziale mojego dobrego zna-

jomego. Starszego człowieka, niewierzącego, który 

całe życie źle wyrażał się o Kościele, powiedział ofi-

cjalnie, że po jego śmierci nie chce nawet Mszy Pogrze-

bowej. Żył jak chciał, nie najlepiej. A teraz leżał zaka-

żony, w ciężkim stanie, na granicy przytomności. Nie 

wiem, na ile świadomie wtedy zgodził się na sakrament 

chorych i go przyjął, może już nie do końca wiedział, 

na co się godzi. Zmarł 2 dni później spokojnie, po-

godny, po chwilowej spektakularnej poprawie, którą 

trudno czymkolwiek uzasadnić. Powiedziałam potem 

jego wierzącemu synowi, że dostał ,,bilet do nieba”. 
 

* Pandemia: jest czy nie 
 

Wiem, że społeczeństwo zaczyna być podzielone. 

Jest coraz więcej głosów buntu przeciw restrykcjom  

i samej pandemii. Pewnie sprzyja temu duży odsetek 

zakażeń bezobjawowych. Nie zmienia to jednak faktu, 

że są i że są problemem ogólnoświatowym. Nie znamy 

też jeszcze odległych skutków przechorowania. 

Jeśli ktoś nie dowierza w skalę problemu, to pewnie 

go nie przekonam. Może i ja bym nie dowierzała, 
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gdybym tam w Raciborzu nie była. Ciężko chorych na 

COVID-19 wśród nas nie ma, bo od razu trafiają w ta-

kie miejsca. Nie widzimy ich na co dzień. 

Nie jestem tu po to, aby stawać po żadnej stronie ani 

bronić przepisów. Ale też chciałam Was prosić – Jeśli 

ktoś absolutnie nie wierzy w istnienie zagrożenia, to 

proszę go, aby miał chociaż na tyle pokory, by stosować 

się do zaleceń tych, których zobowiązani jesteśmy słu-

chać. I aby powstrzymał się od głośnych komentarzy 

choćby z szacunku do tych, którzy tą chorobę ciężko 

przeszli oraz rodzin, które straciły kogoś bliskiego. Jeśli 

natomiast ktoś bardzo się boi, to chciałam go prosić, aby 

miał w sobie na tyle odwagi, aby nas, chorych nie zo-

stawić. Mówię: nas - bo też zachorowałam. 
 

* Po drugiej stronie frontu – moja choroba 
 

To było w trzecim, ostatnim miesiącu pracy. Miałam 

akurat dyżur. Gdy pojawił się mój dodatni wynik, ka-

zano mi natychmiast odejść od biurka. Pamiętam, że na-

wet nie dokończyłam  zdania w dokumentacji. Pozwo-

lono mi jeszcze zabrać osobiste rzeczy i zapytano, czy 

wybieram izolatorium czy pobyt na oddziale. Wybra-

łam swój oddział, żeby nadal być przy chorych. Czułam 

się dobrze, więc z tej drugiej strony frontu nadal wypeł-

niałam proste czynności: podłączałam kroplówki, mie-

rzyłam ciśnienie, roznosiłam posiłki, doglądałam cho-

rych. Wtedy też zobaczyłam, jak bardzo potrzebują 

obecności – chwili uwagi, rozmowy, aby z nimi po pro-

stu być. 

Potem zaczęły się objawy i przeniesiono mnie do 

osobnego oddziału, dla zakażonego personelu. 

Mój przebieg choroby był nietypowy, bo bardziej 

neurologiczny. Przez tydzień bóle i zawroty głowy nie-

reagujące na leki, silna senność, przesypiałam więk-

szość doby. Problemy z pamięcią, przypominaniem so-

bie nazw wyrazów, nie całkiem rozumiałam co czytam 

- utrzymywały się jeszcze wiele tygodni po wypisaniu 

ze szpitala. Wykluczyło mnie to z wykonywania za-

wodu na długi czas. 

Pamiętam, że tam, na oddziale, w te najgorsze dni, 

w zasadzie było mi wszystko jedno, co dalej będzie się 

ze mną działo. Chciałam tylko spać. Jakoś tak Pan Bóg 

dał łaskę, że nie było w tym lęku. Może dzięki poczu-

ciu, że robiłam to, co trzeba, byłam gdzie trzeba, do 

końca. Że nie stchórzyłam. Chciałam się tym podzielić 

zwłaszcza z tymi, którzy się boją. Myślę, że za wierno-

ścią swojemu powołaniu idą też potrzebne łaski. 

To był też czas, w którym kolejny raz kapelan wy-

szedł sam z inicjatywą, tym razem konkretnie do mnie. 

Wahałam się czy go poprosić o sakramenty, bo znam 

trud ubierania i chodzenia w całym tym stroju, znam ry-

zyko każdego wejścia do strefy zakażonej. A on zapytał 

czy chcę, żeby przyszedł. Byłam mu za to bardzo 

wdzięczna. I tu proszę Was wszystkich, nie bójcie się 

rozmawiać z nami, czasem jako pierwsi wyciągnąć 

rękę. Wiem, że my, lekarze, jesteśmy różni, nasza wiara 

też jest różna i nieraz traktujemy Was ,,obco”. Ale zwy-

kle wynika to jednak z utartych schematów i sztucznych 

barier, pewnych nawyków na danym oddziale. Bądźcie 

wtedy tą ,,mądrzejszą” stroną, która pierwsza będzie 

próbować to zmienić. 

I jeszcze jedno. Dla tamtego kapelana pewnie to był 

dzień jak co dzień, a dla mnie – pozbawionej sakramen-

tów z powodu epidemii na 2 miesiące - wyjątkowy. 
 

* My naprawdę Was potrzebujemy 
 

Na początku epidemii, gdy pojawiły się największe 

restrykcje, kapłani z mojej parafii założyli stronę na fa-

cebooku. Naprawdę, wtedy wszyscy baliśmy się co bę-

dzie dalej. W wieczór przed wyjazdem do Raciborza 

napisałam do nich przez messengera: My naprawdę 

Was potrzebujemy - może właśnie teraz, w tych cza-

sach, jeszcze bardziej. 

Myślę, że potrzebujemy Was także jako lekarze. 

Gdy połączymy siły, razem będzie nam łatwiej tej 

wspólnej walce o chorych. 

 

ORKIESTRA ZAGRA DLA SENIORÓW 
Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach zaprasza na koncert z dedykacją dla Seniorów. 

Kiedy? 4 października (niedziela), godz. 16.30. Wystąpi: Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik" z solistami i wokalistami  

w repertuarze rozrywkowym. Przygotowaliśmy dla Was repertuar, składający się ze znanych i lubianych przebojów 

polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej. Zapraszamy seniorów wraz z osobami towarzyszącymi. WSTĘP 

WOLNY. Prosimy jedynie o zgłoszenia! Impreza odbędzie się z zachowaniem wszystkich sanitarnych obostrzeń,  

więc będziemy bawić się bezpiecznie!  

Informacje i zgłoszenia pod numerem telefonu 32 433 10 65, mail: dkniedobczyce@poczta.onet.pl 

KOLĘDA 2020/2021 
     Aktualna sytuacja epidemiczna uniemożliwia przeprowadzenie tzw. kolędy w tradycyj-
nej formie. Odwiedziny duszpasterskie ograniczamy wyłącznie do błogosławieństwa nowych do-
mów i mieszkań na zaproszenie gospodarzy. Jednocześnie zachęcamy do celebracji w okresie Bożego 
Narodzenia Eucharystii w intencji parafian z poszczególnych ulic. Prosimy o przekazanie tej infor-
macji wiernym w parafii.                                 ks. Roman Chromy - dyrektor Wydziału Duszpasterstwa 
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PRACE DRENAŻOWE 2020 - wykończenie 

PISMO PARAFII NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W RYBNIKU ZAMYSŁOWIE 

ul. Franciszkańska 22, 44-218 Rybnik; tel. 32 424 94 14 

e-mail: zamyslow@katowicka.pl lub parafia@niepokalana.rybnik.pl  

strona internetowa: www.niepokalana.rybnik.pl 

konto bankowe parafii: Bank Pekao o. w Rybniku, nr: 51 1240 4357 1111 0010 8776 5325 
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