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1 grudnia: IV dzień nowenny do św. Antoniego. 

Po Mszy o godz. 18.00, sprawowanej w intencji 

wszystkich ofiarodawców, dobroczyńców i współpra-

cowników klasztoru i parafii, ponownie udamy się do 

ołtarza św. Antoniego, by modlić się o błogosławień-

stwo Boże dla miasta Rybnika i całej społeczności, 

przede wszystkim o pokój i ład społeczny w naszym 

mieście i naszej  Ojczyźnie. 
 

3 – 5 grudnia: DNI ODNOWY SAKRAMENTALNEJ, 

tj. I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

Zachęcamy dzieci do spowiedzi w czwartek od 

godz. 17.30; pozostałych wiernych zapraszamy w pią-

tek od 17.00, w czasie Godziny Świętej. 

W I sobotę miesiąca pamiętajmy o wynagrodzeniu 

Niepokalanemu Sercu NMP. Dlatego zachęcamy do 

udziału w różańcu wynagradzającym o godz. 7.30 

oraz Mszy św. o godz. 8.00. 
 

6 – 8 grudnia: ODPUSTOWE TRIDUUM MA-

RYJNE, 6.12 – rocznica poświęcenia naszego ko-

ścioła i zewnętrzny odpust parafialny. Kazania wy-

głosi o. dr Tacjan Wójciak OFM; 

7.12 – II Dzień Triduum Maryjnego; 

8.12 – III Dzień Triduum Maryjnego – wewnętrzny 

odpust ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP; w tym 

dniu o godz. 12.00 przeżywać będziemy GODZINĘ 

ŁASKI. 
 

12 grudnia: Nabożeństwo fatimskie. W miesią-

cach zimowych w ramach nabożeństwa fatimskiego 

będzie różaniec o godz. 17.30, Msza św. o godz. 

18.00, a po niej Apel Maryjny. 
 

18 grudnia: Dzień Bożego Miłosierdzia i Dzień 

Szensztacki. Prosimy o przyniesienie wszystkich ka-

pliczek MB Pielgrzymującej do kościoła.  
 

22-24 grudnia: SPOWIEDŹ PRZEDŚWIĄTECZNA:  

Wtorek 17.30 – 20.30; środa 7.30 – 9.30 i 17.30 – 

21.00; czwartek 7.30 –12.00. 
 

24 grudnia: PASTERKA 2020: 

     W tym roku z powodu obostrzeń epidemicznych 

będziemy przeżywać coroczną Pasterkę podczas 

trzech Mszy św. według ściśle określonego porządku, 

o którego przestrzeganie bardzo prosimy: godz. 

21.00 – Pasterka dla starszych parafian: w intencji 

chorych i starszych wiekiem parafian; godz. 22.30 – 

Pasterka dla rodzin z dziećmi: w intencji dzieci i mło-

dzieży; godz. 24.00 – Pasterka dla pozostałych wier-

nych: w intencji rodzin naszej parafii. 

 

28 grudnia: MSZA MŁODZIANKÓW: 

     W tym dniu zapraszamy wszystkie dzieci do 

wspólnej modlitwy w kościele lub przez łącze interne-

towe. O godz. 10.00 odprawimy Mszę św. w intencji 

wszystkich dzieci z okazji święta Młodzianków. Na tę 

Eucharystię zapraszamy także mamy w stanie błogo-

sławionym. Podczas Mszy św. Zostanie udzielone in-

dywidualne błogosławieństwo.  
 

Spotkania dzieci I komunijnych: Planujemy spo-

tkanie w czwartek, 3 grudnia po Mszy wieczornej  

o godz. 18.00. Dla nie mogących wziąć udziału w spo-

tkaniu w kościele będzie transmisja. 
 

Spotkanie dla bierzmowańców: w I piątek mie-

siąca, od 17.00 okazja do spowiedzi św., o 17.30 na-

bożeństwo pierwszopiątkowe, o 18.00 Msza św. z ka-

techezą. 
 

Grupa Miłosierdzia Bożego: Spotkania w piątki  

w kaplicy o godz. 15.30. Natomiast w III piątek mie-

siąca, tj. 18 grudnia, spotkanie modlitewne będzie  

w kościele o godz. 17.30.  
 

Rodziny Szensztackie: Spotkanie w ostatni piątek 

miesiąca będzie odbywało się zdalnie, przez internet. 
 

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

(spotkań formacyjnych nie będzie do odwołania). 
 

Nabożeństwa Sobotnie: 

I sobota – naboż. pierwszosobotnie 

II sobota – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia 

III sobota – naboż. do MB Nieustającej Pomocy 

IV sobota – naboż. do MB Częstochowskiej  
 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej: w grudniu 2020 

nie będzie nabożeństwa Drogi Krzyżowej z racji 

Mszy roratnich.   
 

Adoracja Najświętszego Sakramentu: od ponie-

działku do soboty: 7.30 – 18.00. w niedzielę po Mszy  

o 13.00 do 17.00. 
 

Nabożeństwo do św. Franciszka: w czwartki po 

Mszy św. wieczornej z modlitwą o pokój i ład spo-

łeczny w Polsce i na całym świecie. 
 

     Odwiedziny Chorych w grudniu: Zgodnie z za-

rządzeniem ks. Arcybiskupa odwiedziny chorych  

i starszych wiekiem parafian mogą odbywać się jedy-

nie indywidualnie maksymalnie 2 osoby w jednym 

dniu na jednego kapłana. Prosimy o zgłaszanie cho-

rych w zakrystii lub telefonicznie.
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Felietony spod ambony 
 

 

 

 

Adwent to w Kościele katolic-

kim czas przygotowania na Boże 

Narodzenie. Z tym radosnym okre-

sem wiąże się wiele zwyczajów, 

które z powodzeniem są kultywo-

wane do dnia dzisiejszego. Kiedy 

w 2020 roku rozpoczyna się adwent i jak długo po-

trwa? Dowiesz się o tym z tego tekstu. 

Adwent to czas poprzedzający Święta Bożego 

Narodzenia. Nazwa ta wywodzi się z łacińskiego 

słowa „adventus” oznaczającego przyjście. Jest to 

okres przypominający oczekiwanie na powtórne 

przyjście Jezusa Chrystusa. Tradycyjnie na adwent 

składają się cztery niedziele. W pierwszą z nich roz-

poczyna się w Kościele katolickim nowy rok litur-

giczny. Każdy tydzień adwentu symbolizuje świeca 

ustawiona przy ołtarzu. Po kolei są one zapalane  

w następujące po sobie niedziele. 

 

ADWENT 2020. KIEDY SIĘ ZACZYNA 

Co roku adwent rozpoczyna się w niedzielę po 

święcie Chrystusa Króla. W tym roku było ono ob-

chodzone 22 listopada. Tydzień później, w niedzielę 

29 listopada, rozpoczyna się adwent. Czas oczekiwa-

nia na przyjście Chrystusa. W Kościele Katolickim 

podczas trwania adwentu ważną częścią są Msze 

święte odprawiane ku czci Najświętszej Maryi 

Panny, której archanioł Gabriel przyniósł nowinę za-

powiadającą narodziny Jezusa. Tak zwane roraty od-

prawiane są z reguły bardzo wcześnie rano. Msze 

święte roratnie gromadzą wiernych, którzy przyno-

szą do kościoła świece lub lampiony. Adwent można 

podzielić na dwa okresy: 

   - od początku adwentu do 16 grudnia (czas szcze-

gólnego oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa 

Chrystusa na końcu czasów); 

   - od 17 grudnia do 24 grudnia (czas bezpośred-

niego przygotowania do uroczystości Narodzenia 

Pańskiego). 

 

SYMBOLE ADWENTOWE 

W wielu domach adwent 2020, pomimo pande-

mii, będzie tradycyjnie celebrowany między innymi 

z pomocą kalendarzy adwentowych, których na 

rynku jest niezliczona ilość. Kalendarz ma umilić 

czas oczekiwania. Pomaga także wytrwać w posta-

nowieniach adwentowych, które wiele osób w tym 

czasie podejmuje. Symboli tego wyjątkowego 

okresu poprzedzającego Boże Narodzenie jest jed-

nak wiele. Każdy z nich ma znaczenie. Oto najpopu-

larniejsze z nich. 

 

kalendarz adwentowy – specjalny kalendarz słu-

żący do odliczania dni od pierwszego dnia adwentu 

lub 1 grudnia do Wigilii Bożego Narodzenia. Pomysł 

pochodzi z XIX wieku od niemieckich luteran. Zwy-

czaj ten znany jest i pielęgnowany w wielu krajach 

na całym świecie w rodzinach chrześcijańskich. 

lampion adwentowy – jest to rodzaj lampki, wy-

konanej w kształcie czworoboku zamkniętego, któ-

rego ścianki przypominają gotyckie witraże z sym-

bolami chrześcijańskimi lub scenami biblijnymi. 

Wewnątrz lampionu umieszcza się świece lub małą 

żarówkę na baterię. Lampionami oświetla się pierw-

szą część mszy świętej roratnej, podczas której w ko-

ściele pogaszone są światła i panuje symboliczna 

ciemność. 

wieniec adwentowy – wieniec adwentowy,  

w formie okręgu, składa się z gałązek choinki, na 

których umieszcza się 4 świece, symbolizujące 4 

niedziele adwentu. Co niedzielę zapala się kolejną 

świecę. I świeca jest świecą pokoju, II wiary, III mi-

łości, IV nadziei. Elementy wieńca symbolizują 

wspólnotę oczekującą w nadziei i radości na przyj-

ście Pana. Znaczenie poszczególnych elementów 

jest następujące: zielone gałązki – życie, nadzieja; 

świece – światło, nadchodzącą Światłość; forma 

wieńca: krąg – powracający cykl życia. 

 

https://bytow.naszemiasto.pl/tag/nowy-rok.html#utm_medium=alz&utm_source=nowosci.com.pl&utm_campaign=artykul
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ADWENT 2020 – JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ 

NA BOŻE NARODZENIE 

Adwent powinien być dla chrześcijan czasem ra-

dości, ale i zadumy pozwalającym dobrze przygoto-

wać się do Świąt Bożego Narodzenia. Wyrazem tego 

jest udział w nabożeństwach – roratach oraz rekolek-

cjach. Kilkutygodniowy okres wieńczy Wieczerza 

Wigilijna, która w polskich domach początkuje ob-

chody Bożego Narodzenia. 

Michał Fudali 

 

 

 

Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. 

Dla starożytnych rzymian słowo to, oznaczało ofi-

cjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny 

czas przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwanie 

na przyjście Chrystusa musi rodzić radość, gdyż jest 

oczekiwaniem na przyjście Jezusa. Dlatego też Ad-

went jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem 

pobożnego i radosnego oczekiwania. Opuszczenie 

hymnu Gloria nie jest wyrazem pokuty, jak w Wiel-

kim Poście, lecz znakiem czekania na nowe wy-

brzmienie hymnu anielskiego śpiewanego w noc na-

rodzenia Jezusa (Łk 2, 14). 

W pierwszym okresie adwentu akcent położony 

jest na Paruzję, czyli ostateczne przyjście Chrystusa 

na końcu świata. Ostatni tydzień natomiast bezpo-

średnio przygotowuje do narodzenia Chrystusa, 

przez które Bóg wypełnia wszystkie obietnice zło-

żone w historii. 

Adwentowe czytania mszalne dotyczą m.in. dra-

matycznych nawoływań proroków, którzy zachęcają 

do nawrócenia, podkreślają zbliżający się kres czasu 

i ostateczne nastanie Królestwa Bożego. Równocze-

śnie jednak Kościół przypomina o nadziei, jaka 

wiąże się z paruzją, czyli ponownym przyjściem 

Chrystusa - w każdej Mszy św. padają słowa: "aby-

śmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszel-

kiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia na-

szego Pana Jezusa Chrystusa". 

Najbardziej charakterystycznym zwyczajem ad-

wentowym, zwłaszcza w Polsce, są Roraty. Jest to 

Msza św. sprawowana ku czci Najświętszej Maryi 

Panny, zwykle bardzo wcześnie rano. Wierni, często 

w ciemnościach przenikniętych jedynie blaskiem 

trzymanych w ręku świec, wraz z Maryją czekają na 

wybawienie jakie światu przyniosły narodziny Zba-

wiciela. 

W niektórych miejscach na roratnich Mszach na 

początku w procesji z kruchty kościoła do ołtarza  

z lampionami w ręku idą dzieci. Mszę św. rozpo-

czyna się przy wyłączonych światłach, mrok świą-

tyni rozpraszają jedynie świece i lampiony. Dopiero 

na śpiew "Chwała na wysokości Bogu" zapala się 

wszystkie światła w kościele. 

Uczestnictwo dzieci w Mszach roratnich wiąże 

się ze zwyczajem podejmowania różnych dobrych 

postanowień na czas Adwentu. Dzieci często zapi-

sują te postanowienia na kartkach, składanych na-

stępnie przy ołtarzu. Mają one wyrażać wewnętrzne 

przygotowanie do Bożego Narodzenia i chęć prze-

miany życia. 

Z Roratami związany jest zwyczaj zapalania spe-

cjalnej świecy ozdobionej mirtem, nazywanej ro-

ratką. Symbolizuje ona Maryję, która jako jutrzenka 

zapowiada przyjście pełnego światła - Chrystusa. In-

nym zwyczajem jest zawieszanie w kościele wieńca 

z czterema świecami oznaczającymi cztery niedziele 

Adwentu. Z upływem kolejnych tygodni podczas 

Rorat zapala się odpowiednią liczbę świec. Świece  

i lampiony tak często używane w liturgii adwento-

wej wyrażają czuwanie. Nawiązują one do ewange-

licznych przypowieści m.in. o pannach mądrych  

i głupich. Światło jest też wyrazem radości z bli-

skiego już przyjścia Chrystusa. 

Nazwa "roraty" pochodzi od pierwszego słowa ła-

cińskiej pieśni na wejście śpiewanej w okresie Ad-

wentu - "Rorate coeli" (Niebiosa, spuśćcie rosę). 

W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy ko-

lor szat liturgicznych. Jako barwa powstała ze zmie-

szania błękitu i czerwieni, które odpowiednio wyra-

żają to co duchowe i to co cielesne, fiolet oznacza 

walkę między duchem a ciałem. Zarazem połączenie 

błękitu i czerwieni symbolizuje dokonane przez 

Wcielenie Chrystusa zjednoczenie tego co boskie  

i tego co ludzkie. Wyjątkiem jest III niedziela Ad-

wentu - tzw. Niedziela "Gaudete" (radujcie się). Ob-

owiązuje w niej różowy kolor szat liturgicznych, 

który wyraża przewagę światła, a tym samym bli-

skość Bożego Narodzenia. 

Adwent dzieli się na dwa podokresy, z których 

każdy ma odrębne cechy, wyrażone w dwóch róż-

nych prefacjach adwentowych: Pierwszy podokres 

Adwentu obejmuje czas od pierwszej niedzieli Ad-

wentu do 16 grudnia, kiedy czytane są teksty bi-

blijne, zapowiadające powtórne przyjście Zbawi-

ciela na końcu świata i przygotowujące do spotkania 

z Chrystusem Sędzią. Dni powszednie w tym okresie 

przyjmują wszystkie obchody wyższe rangą (tzn. 

https://nowosci.com.pl/autorzy/michal-fudali/au/8177
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wspomnienia dowolne, obowiązkowe, święta i uro-

czystości); 

Drugi okres Adwentu, od 17 do 24 grudnia, to 

bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Naro-

dzenia. W tym okresie w dni powszednie można ob-

chodzić jedynie święta i uroczystości. 

Dawniej Adwent był czasem szczególnej aktyw-

ności różnych bractw. Przy kościołach istniały ka-

pele rorantystów, które śpiewem i muzyką uświet-

niały celebracje, przez co przyciągały wiernych  

i upowszechniały zwyczaj Rorat. W XIX w. w War-

szawie istniało również bractwo roratnie, które ze 

sprzedaży świec uzyskiwało fundusze na pomoc 

ludziom ubogim. Obecnie corocznie podobną akcję 

sprzedaży świec prowadzi pod hasłem katolicka Ca-

ritas. Od 6 lat w akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy 

Dzieciom uczestniczą też organizacje charytatywne 

Kościołów prawosławnego i ewangelicko-augsbur-

skiego. 

Pierwsze wzmianki nt. Adwentu jako okresu 

przygotowania do świąt Bożego Narodzenia pocho-

dzą z IV w. W Rzymie zwyczaj ten znany był od VI 

w. i obejmował cztery tygodnie przed świętami.  

 

Źródło: niedziela.pl

 

 

 

 

Wszystko wskazuje na to, że  trwająca epidemia co-

vid-19 zakłóci, obok innych dziedzin życia, także nad-

chodzący Adwent – z powodu znacznego ograniczenia 

liczby osób w kościołach nie wszyscy będą mogli oso-

biście uczestniczyć w roratach czy rekolekcjach. Nie 

pozostaje nic innego jak w tych dziwnych czasach ko-

rzystać z Internetu. Chrześcijańskie strony i kanały na 

YouTube zawierają wiele ważnych i ciekawych treści, 

a w czasach zarazy pozwalają na uczestnictwo on-line 

w mszy św. i innych nabożeństwach. Poniżej przedsta-

wiam listę ciekawych miejsc w sieci i kilka słów o wy-

branych serwisach i kanałach. Jest to wybór całkowicie 

subiektywny a lista absolutnie nie jest kompletna i za-

mknięta – każdy z was może do woli „grzebać” w ne-

cie i z pewnością „wygoogluje” jeszcze wiele innych 

adresów wartych odwiedzenia. Szukajcie a znajdzie-

cie!       

Deon.pl jest serwisem związanym z jezuitami. Za-

wiera szeroki zakres artykułów począwszy od bieżą-

cych informacji dotyczących Kościoła, poprzez tema-

tykę wiary i duchowości a na psychologii i edukacji 

skończywszy. Dominikanie.pl to strona zbudowana 

na wzór Netflixa. Znajdziemy na niej nagrania pogru-

powane wg kategorii (m.in. Komentarze do czytań, Bi-

blia, Modlitwa, Maryjne, Rekolekcje, Teologia, 

Sztuka, Rodzinne, Dla Dzieci) co ułatwia znalezienie 

tematu, który nas interesuje. Wiara.pl należy do naszej 

diecezjalnej grupy medialnej wraz z Gościem Nie-

dzielnym i Radiem Em. Wodabezgranic.pl to cie-

kawe i niedługie komentarze do Pisma Św. oraz nagra-

nia katechez na różne tematy. 

Na YouTubie aż roi się od kanałów religijnych za-

wierających komentarze do Pisma Św., kazania, 

konferencje, rozmowy, wyjaśnienia teologiczne, roz-

ważania a także transmisje mszy św., adoracji, ró-

żańca, koronki i innych nabożeństw. Najciekawsze są 

prowadzone przez zakonników – specjalistów od gło-

szenia Słowa Bożego i życia duchowego, takich jak: 

dominikanie, jezuici, salezjanie, franciszkanie czy be-

nedyktyni. Ludzi świeccy też mają swój wkład w in-

ternetową ewangelizację. Na przykład grupa modli-

tewna Mocni w Duchu, na której kanale znajdziemy 

dodatkowo rewelacyjnie wykonane pieśni uwielbienia. 

Ta sama ekipa prowadzi kanał przeznaczony specjal-

nie dla dzieci (Mocni w Duchu Dzieciom). Langusta 

na palmie to kanał (i profil na Facebooku) znanego ka-

znodziei o. Adama Szustaka, który nowoczesnym  

i barwnym językiem głosi Słowo przede wszystkim 

młodym i poszukującym (ale i starsi „katole” lubią po-

słuchać). Jeśli ktoś lubi o. Leona Knabita to znajdzie 

go na Opactwo Benedyktynów, natomiast salezjanie 

zapraszają na Art. 43. Nie zapomnijcie też o kanale 

Parafia Zamysłów, za pośrednictwem którego można 

uczestniczyć w nabożeństwach z naszego kościoła.  

Strony internetowe: www.deon.pl - www.domi-

nikanie.pl - www.wiara.pl -  http://wodabezgranic.pl 

Kanały na YouTube: Mocni w Duchu, Mocni  

w Duchu Dzieciom, FranciszkanieTV, Jezuici, 

EWTN Polska, Maskacjusz TV, Stacja7.pl, Opactwo 

Benedyktynów w Tyńcu, Art. 43, Teobańkologia, 

Langusta na palmie, Pustelnia naPotrójnej, Domini-

kanie.pl, Dominikanie Katowice, Dominikanie Po-

znań, Dominikanie Łódź. 

 

Paweł Dębski  

(pauld@wp.pl) 

  

http://www.deon.pl/
http://www.dominikanie.pl/
http://www.dominikanie.pl/
http://www.wiara.pl/
http://wodabezgranic.pl/
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Kościół katolicki 8 grudnia obchodzi uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Pan-

ny. Wydarzenie Niepokalanego Poczęcia Maryi jest 

zasługą specjalnej Bożej łaski. Tajemnica ta poka-

zuje szczególną rolę Maryi a także, że każdy z nas 

cieszy się Bożą pomocą w zadaniach, które Bóg sta-

wia na drodze naszego życia. 

Czym jest niepokalane poczęcie? Wyraża prawdę  

o tym, że rodzice Maryi – Joachim i Anna – poczęli 

swoją córkę, która została przez Boga zachowana od 

zranienia grzechem pierworodnym. Poczęcie nieska-

lane przez grzech pierworodny dotyczy tylko Maryi, 

która w wyjątkowy sposób została zachowana od grze-

chu ze względu na to, że stała się Matką Syna Bożego. 

Niepokalane poczęcie jest czymś innym od dziewi-

czego poczęcia Jezusa Chrystusa przez Maryję z Du-

cha Św. Boża interwencja w wypadku początku życia 

Maryi nie polegała na zastąpieniu działania rodziców, 

ale na ochronie jej duszy przed skutkami grzechu pier-

worodnego. Oczywiście Syn Boży w swoim człowie-

czeństwie również nie był dotknięty grzechem. 

Prawdę o niepokalanym poczęciu Maryi można 

przyjąć jednie rozumem oświeconym wiarą. Kościół 

uroczyście ogłosił ją jako dogmat wiary w środku 

epoki racjonalizmu i scjentyzmu w połowie XIX w. 

Dokonał tego papież Pius IX w 1854 r. w bulli „Inef-

fabilis Deus” (Niewyrażalny Bóg). Czytamy tam na-

stępującą formułę: „Powagą Pana Naszego Jezusa 

Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz 

Naszą ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, 

która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od 

pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej 

łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą prze-

widzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ro-

dzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od 

wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą 

przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni po-

winni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”. 

Dogmat ukazuje niezwykłość i wolność Bożego 

działania. Chociaż zbawienie ludzkości dokonało się 

przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, na mocy 

przewidzianych zasług Zbawiciela Maryja już uprzed-

nio została odkupiona i tym samym zachowana od 

grzechu pierworodnego. W ten sposób Bóg przygoto-

wał ją do niezwykłego zadania w historii zbawienia. 

Według wiary katolickiej każdy człowiek przycho-

dzący na świat jest naznaczony grzechem pierworod-

nym. Grzech ten jest „przenoszony” wraz z przekazy-

waniem natury ludzkiej, która u Prarodziców, ze 

względu na ich nieufność i nieposłuszeństwo Bogu –  

o czym mówią pierwsze rozdziały Biblii – została po-

zbawiona pierwotnej świętości i sprawiedliwości. 

Grzech pierworodny – jak wyjaśnia Katechizm Ko-

ścioła Katolickiego (nr 404) – nie jest popełniany lecz 

zaciągany, nie jest aktem ale stanem, w jakim poczyna 

się człowiek. Z grzechu pierworodnego uwalnia czło-

wieka dopiero chrzest święty. 

Maryja natomiast od tego dziedzictwa grzechu zo-

stała zachowana, dlatego też Pismo św. nazywa Ją 

„Pełna łaski” (Łk 1,28). Kościół naucza, że wypadało 

aby Ta, która miała stać się „Matką swojego Stworzy-

ciela” i Zbawiciela świata była w sposób szczególny 

przygotowana przez Boga. „Niepokalanie poczęta” 

oznacza nie tylko, że Maryja była wolna od grzechu 

pierworodnego, ale też wyraża Jej szczególną bliskość 

z Bogiem, całkowite zawierzenie Bogu, wewnętrzną 

harmonię i pełnię człowieczeństwa. 

Wolność od grzechu i doskonałość nie sprawia, że 

Maryja staje się daleka ludziom. Wręcz przeciwnie, Jej 

wspólnota z każdym człowiekiem jest nieporówny-

walna z niczym, ponieważ to co ludzi dzieli, co oddala 

ich od siebie, to przede wszystkim wyrastający z grze-

chu egoizm, którego w Maryi nie było. Dlatego jest 

Ona Matką nie tylko kochającą, ale też rozumiejącą  

i współczującą. Prawda o niepokalanym poczęciu jest 
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również dla wszystkich chrześcijan znakiem ukazują-

cym, jak wielkie rzeczy Bóg może zdziałać w czło-

wieku, i jakie ma plany wobec każdego: doprowadzić 

do pełni człowieczeństwa i świętości. 

Wiara w niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi 

Panny ma wielowiekową tradycję. Teologiczny spór 

na ten temat toczył się już od pierwszych wieków. Za 

uznaniem niezwykłego przywileju Maryi opowiadali 

się już św. Justyn (100-167), św. Ireneusz (ok. 140-

200), a zwłaszcza św. Augustyn (354-430) natomiast 

przeciwny mu był w późniejszym czasie m.in. św. To-

masz z Akwinu (1224-1274). W XV stuleciu istniały 

już pierwsze orzeczenia Kościoła na ten temat, choć 

nie miały one jeszcze rangi dogmatu. 

W 1617 r. papież Paweł IV zakazał wygłaszania pu-

blicznie opinii sprzecznych z wiarą w Niepokalane Po-

częcie. W 1661 r. na prośbę króla Hiszpanii Filipa IV 

papież Aleksander VII wydał bullę, w której streszcza 

dzieje kultu Niepokalanego Poczęcia używając tam 

słów, które Pius IX powtórzył w swojej formule do-

gmatycznej. Papież Klemens XI ustanowił w 1708 r. 

dzień 8 grudnia świętem obowiązującym w całym Ko-

ściele powszechnym. Wreszcie 8 grudnia 1854 r. Pius 

IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Naj-

świętszej Maryi Panny. 

Dogmat jest to obiektywna prawda wiary zawarta  

w objawieniu Bożym, którą nauczycielski urząd Ko-

ścioła (papież lub sobór) przekazuje w powszechnym 

nauczaniu zwyczajnym lub uroczystym. Dogmaty są 

niezmienne, mogą natomiast być coraz głębiej przez 

Kościół poznawane, dlatego też ich formuła może być 

uściślana. Jak pisze św. Tomasz z Akwinu, dogmat uj-

muje prawdę, która przekracza zdolność naszego po-

znawania i pojęciowania. Ukazuje prawdę, która nie 

jest w ten sposób wyczerpana, ale do poznania której 

dążymy. 

Jak dotąd ostatni dogmat ogłosił w 1950 r. papież 

Pius XII. Zawarty on jest w konstytucji apostolskiej 

„Munificentissimus Deus” i głosi, że Maryja została 

wzięta do nieba z ciałem i duszą.  

 

Za Komisja Episkopatu Polski 

 

 

Słowo adwent pochodzi od łacińskiego „adventus”, 

które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian 

słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla 

chrześcijan to pobożny i  radosny czas oczekiwania  

i  przygotowania na przyjście Pana. Ojciec Kentenich 

omawiając podczas wykładów prowadzonych dla ro-

dzin z Milwaukee okres adwentu stawia do przemyśle-

nia następujące pytania : 1. Jak wyglądają adwentowe 

poszukiwania?, oraz 2. Jak Maryja urzeczywistnia ad-

wentową tęsknotę, która ją wypełnia? Nasze poszuki-

wania adwentowe są przede wszystkim tęsknotą za 

Bogiem, pragnieniem Boga żywego, Boga w naszym 

sercu, Boga Eucharystii. Jest to tęsknota za tym, by być 

wewnętrznie głęboko zjednoczonym z Bogiem, naj-

wyższym Dobrem człowieka. Ta tęsknota za Bogiem, 

tym co wieczne i nieskończone 

jest nierozerwalnie złączona  

z nasza ludzką naturą. W czasie 

adwentu przygotowujemy 

żywy żłóbek naszego serca na 

przyjęcie Jezusa w nas. Pamię-

tajmy, że Jezus narodził się  

w stajni i w wielkim ubóstwie, 

nie miejmy więc wątpliwości, 

bo nie przeszkadzają Mu 

chłody i brud, grzech i niewier-

ność naszego serca. Jezus pra-

gnie w nas się narodzić i żyć 

nieustannie. Musimy Go tylko 

szczerze zaprosić i przyjąć tak jak zrobili to Maryja  

z Józefem… Matka Boża jest człowiekiem wielkiej ad-

wentowej tęsknoty. Możemy do niej zwracać się przy-

wołując słowa o. Kentenicha:” Zawarliśmy z Tobą a Ty 

z nami przymierze miłości. Ty stałaś się dla nas a my 

dla Ciebie darem. Dlatego szczerze i gorąco prosimy 

Cię: zatroszcz się, by nasza tęsknota za Bogiem była 

wciąż żywa, by nie zagrażały jej nasze ziemskie znie-

wolenia.”   Wpatrując się w Maryję w tajemnicy Zwia-

stowania zwracamy uwagę na Jej zasłuchanie i skon-

centrowanie się na Bogu. My również pragniemy się 

wsłuchać w Boga i naszych bliźnich , szczególnie tych 

, którzy są najbliżej nas: współmałżonka, dzieci rodzi-

ców… Przed nami mamy Maryję, która jest wzorem 

świętej nadziei, świętego zaufania oraz niezłomnej 
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pełnej mocy współpracy i współdziałania. Mówiąc  

o świętej nadziei myślimy  o tęsknocie za Odkupicie-

lem i odkupieniem, za Bogiem, który pragnie nas odku-

pić. Zaufanie, że ten , który rozpalił w nas tęsknotę, 

spełni ją. Oraz współdziałanie z Odkupicielem, który 

chce nas uwolnić od grzechu i winy, od zniewoleń, od 

nieuporządkowanego przywiązania do ziemskich spraw 

i rzeczy. Zastanówmy się, jaka jest moja nadzieja? Jakie 

jest moje zaufanie? Jakie jest moje współdziałanie?  

W jaki sposób mogę przygotować z Maryją moje serce 

na przyjęcie Pana? Zawarliśmy przymierze miłości 

MTA, które pragniemy odnawiać również w okresie ad-

wentu. Pamiętajmy, że przymierze miłości to wymiana: 

róża za różę, serce za serce, ofiara za ofiarę… 

 Czas adwentu charakteryzują różne symbole i zwy-

czaje: msze święte sprawowane ku czci Najświętszej 

Maryi Panny – Roraty, wieniec adwentowy z czterema 

świecami, fioletowy kolor szat liturgicznych (za wyjąt-

kiem III niedzieli adwentu), świeca tzw. roratka. Oj-

ciec Kentenich zwracał uwagę rodzinom z Milwaukee, 

aby okres liturgiczny w kościele znajdował także od-

zwierciedlenie w wystroju Sanktuarium Domowego. 

Pomyślmy o tym, w jaki sposób okres adwentu zazna-

czyć w naszych Sanktuariach Domowych lub w miej-

scach, w których przyjmujemy kapliczki MTA Piel-

grzymującej. Może mały wieniec adwentowy, fiole-

towa serwetka, świeca roratka…? „Marana tha!” („ Pa-

nie nasz, przyjdź!)   

BTK 

 

Źródła Opracowano na podstawie: 1. Wybór myśli 

z kazań adwentowych O.J. Kentenicha zawartych w to-

mie 10 i 11, Żyć z wiary, wygłoszonych w Milwaukee 

w 1963 roku. 2. Pielgrzymująca Matka, Medytacja Ad-

wentowa 2019   

 

 

 

Boże, Ty z miłości do nas posłałeś Jedno-

rodzonego Syna,  by każdy, kto w Niego wie-

rzy nie zginął, lecz mógł mieć życie wieczne  

i w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia. 

Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością 

naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty. 

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Prze-

najświętszej na ziemi, wspomagaj nas w na-

szych potrzebach. Wierzymy, że ze szcze-

gólną miłością spojrzysz na każdą rodzinę. 

Niech każda rodzina stanie się świątynią 

Bożą, w której panuje wzajemna miłość i po-

kój. 

Najświętsza Rodzino, której Opiekun - św. 

Józef jest wzorem miłości ojcowskiej, Matka 

Najświętsza - miłości macierzyńskiej, a Dzie-

cię Jezus - posłuszeństwa i miłości synow-

skiej, oddajemy się pod Twoją opiekę pro-

sząc, by rodzice i  dzieci, starzy i młodzi byli 

złączeni Twoją miłością. 

Z wiarą i ufnością przedstawiamy Tobie 

pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin. 

Prosimy Cię za małżonków o umocnienie 

ich wzajemnej miłości; za rodziców oczekują-

cych z niepokojem i nadzieją na mające uro-

dzić się im dziecko. Za rozwijające się dzieci, 

które napełniają domy radością, za młodzież, 

w której budzi się miłość i za narzeczonych, 

którzy z godnością przygotowują się do mał-

żeństwa. Za ludzi starych, którzy z dnia na 

dzień zbliżają się do domu Ojca. Za te ro-

dziny, w których są bezrobotni, którym bra-

kuje chleba powszedniego, za dzieci zanie-

dbane i porzucone, za wdowy i sieroty, za 

chorych i cierpiących, by doznawali życzliwej 

opieki ze strony bliźnich. 

Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą 

do rozwodu. Niech w ich krytycznym położe-

niu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie 

niechęć i egoizm. 

Najświętsza Rodzino z Nazaretu broń na-

sze rodziny, którym zagraża tak wiele niebez-

pieczeństw i prowadź je drogą ewangelicz-

nych błogosławieństw. Amen. 
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Parę tygodni temu przeżywaliśmy 

uroczystość Wszystkich Świętych: 

tych znanych, których życiorysy znaj-

dziemy w „Żywotach Świętych”, oraz 

tych, o których nic nie wiemy, a wie-

rzymy, że są zbawieni. Do tego za-

cnego grona Kościół dopisał i ogłosił 

w sobotę 10 października br. – jako 

błogosławionego – Carla Acutisa, 

piętnastoletniego Włocha, którego 

babcia była Polką Carlo urodził się 3 

maja 1991 r. w Londynie, gdzie jego 

rodzice Andrea i Antonia mieszkali  

z powodów zawodowych. Po powro-

cie do Włoch, do Mediolanu, kiedy 

miał 7 lat, zapragnął przystąpić do Ko-

munii św. Jego rodzice nie byli zbyt 

praktykującymi katolikami. Tata 

Carla częściej chodził do kościoła, ale 

mama, jak sama mówi, była w ko-

ściele trzy razy: podczas I Komunii, 

bierzmowania i ślubu. Carlo miał nie-

zwykłą łaskę od Boga, bo od dnia 

pierwszej, powiedzielibyśmy wcze-

snej Komunii codziennie uczestniczył 

w Eucharystii i przystępował do Ko-

munii św., tym samym mobilizował 

rodziców, aby wraz z nim chodzili do 

kościoła. Gdy wyjeżdżali na wakacje, 

Carlo skrupulatnie sprawdzał, gdzie 

jest najbliższy kościół i czy będzie 

mógł tam codziennie uczestniczyć  

w Eucharystii. Co tydzień, regularnie, 

przystępował do spowiedzi, adorował 

Najświętszy Sakrament i modlił się na 

różańcu – to czyniło go na tle rówie-

śników wyjątkowym. Często powta-

rzał: „Eucharystia jest moją auto-

stradą do nieba”. Carlo nie wstydził 

się swojej wiary. Jako dorastający 

chłopak bardzo interesował się infor-

matyką, jego wiedza na ten temat była 

na poziomie akademickim. Dał nam 

przykład, jak można dobrze korzystać  

z Internetu i że może on służyć także 

ewangelizacji – mówieniu innym  

o Panu Bogu. Tworzył programy 

komputerowe i był autorem wielu po-

bożnościowych stron internetowych. 

Stworzył m.in. międzynarodową wy-

stawę o cudach eucharystycznych na 

świecie, która jest dostępna na oficjal-

nych stronach Watykanu – warto ją 

obejrzeć. Carlo może stać się patro-

nem Internetu. Był normalnym nasto-

latkiem, uczęszczał do mediolań-

skiego Liceum im. Leona XIII o pro-

filu klasycznym, grał z kolegami  

w piłkę i uczył się grać na saksofonie, 

uwielbiał koty, kochał przyrodę, ryso-

wał komiksy i lubił Play Station. Jeden  

z kolegów napisał o nim świadectwo, 

w którym tak go zapamiętał: „Carlo 

był wyjątkowy. W klasie był pewien 

niezbyt rozgarnięty chłopiec, z któ-

rego wyśmiewała się i żartowała część 

uczniów, a którego Carlo zawsze bro-

nił”. Troszczył się o ubogich. Żebra-

kom dawał jałmużnę ze swojego kie-

szonkowego. Pozostawił nam wiele 

ciekawych przemyśleń, jak chociażby 

to, że: „Wszyscy rodzimy się jako ory-

ginały, ale wielu umiera jako fotoko-

pie”. Carlo Acutis na dwa miesiące 

przed śmiercią dowiedział się, że cho-

ruje na białaczkę. Lekarze najpierw 

zdiagnozowali świnkę. Gdy leżał 

chory w domu, powiedział: „Wszyst-

kie cierpienia, które będę musiał 

znieść, ofiaruję Panu w intencji pa-

pieża i Kościoła, abym mógł uniknąć 

czyśćca i pójść prosto do nieba”. Po-

tem trafi ł do szpitala. Okazało się, że 

nie była to świnka, a białaczka typu 

M3, która u niego miała wyjątkowo 

ostry przebieg i rozwinęła się bardzo 

szybko. Zmarł 12 października 2006 r. 

Przed śmiercią powiedział: „Cieszę 

się, że umieram, ponieważ przeżyłem 

swoje życie, nie tracąc ani minuty na 

rzeczy, które nie podobają się Bogu”. 

Miał szczególny kult do św. Fran-

ciszka z Asyżu, dlatego poprosił, aby 

pochowano go na cmentarzu miejskim 

w Asyżu – stąd uroczystość beatyfika-

cyjna odbywała się w mieście św. 

Franciszka, a nie w Mediolanie, gdzie 

mieszkał z rodzicami. Jego wspo-

mnienie liturgiczne obchodzone bę-

dzie 12 października. „Gdy białaczka 

w piorunującym tempie odbierała mu 

siły, uczyłam się od niego cierpliwości 

i zaufania. Nie bał się stawiać trud-

nych pytań o kres życia. Dzięki sy-

nowi zaczęłam klękać przy nim do 

modlitwy” – wyznaje wzruszona 

matka. Syna nazywa swoim małym 

zbawicielem, bo dzięki niemu cała ro-

dzina zbliżyła się do Boga. Carlo był 

jedynakiem. Jego mama borykała się  

z problemami zdrowotnymi i nie mo-

gła mieć więcej dzieci. W piątą rocz-

nicę śmierci syna urodziła bliźniaki 

(chłopca i dziewczynkę), co wydaje 

się cudem uproszonym przez Carla. 

„Być zawsze połączonym z Jezusem” 

– taki był jego plan na życie. Myślę, że 

ze względu na szczególny kult Jezusa 

Eucharystycznego bł. Carlo (Karol) 

Acutis może być dla nas, obok św. Mi-

kołaja, patronem adoracji i osób ado-

rujących Najświętszy Sakrament. Dla 

wielu zaś młodych, i nie tylko, niech 

będzie przypomnieniem, że Internet 

może być życiodajnym terenem, jeśli 

tylko pozwolimy w nim działać Panu 

Bogu. Zachęcam wszystkich do bliż-

szego poznania nowego błogosławio-

nego. Ponieważ urodziłem się 10 paź-

dziernika, beatyfikację Carla Acutisa 

w tym właśnie dniu przyjmuję jako 

wyjątkowy prezent – dar niebios.  

 

o. Alan Rusek ofm 
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WTOREK 1.12 – IV DZIEŃ NOW. DO ŚW. ANT. 

Ad libitum (w kaplicy klaszt.) – za + Janinę Woźniak – greg.  

18.00 (roratnia) – 1. w intencjach rodzin: Pierchała, Ludwik, 

Kozub, Kuligowski, Goluch, Szymura, Łatkowskich, Fiał-

kowskich, Paszek i pracowników ich firm o błogosławień-

stwo, pomyślność we współpracy oraz światło Ducha Świę-

tego w prowadzeniu działalności; w intencji redakcji para-

fialnej gazetki Niepokalana, Parafialnej Rady Duszpaster-

skiej, pracowników klasztoru; Budowniczych stajenki Bo-

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

dyn, Wawoczny, Szymura, Węglorz, Nowrot, Cieślak, Mo-

roń, Kapała – o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świę-

tego i zdrowie; w intencji posługujących w parafialnych 

grupach i wspólnotach duszpasterskich dzieci, młodzieży  

i dorosłych; w intencji chorych, cierpiących i starszych wie-

kiem parafian, którzy poprzez swoją modlitwę i ofiarowane 

cierpienie wspomagają naszą parafię oraz wspólnotę Braci 

Mniejszych na Zamysłowie; w intencjach wszystkich do-

brodziejów i ofiarodawców klasztoru i parafii, szczególnie 

w tym czasie epidemii. 

 2. za + Franciszka Koch w 25 rocznicę śmierci  

3. za + Marię i Pawła Cyl  
Po Mszy św. – Nowenna do św. Antoniego – Dzień IV 

 

ŚRODA 2.12 – dzień powszedni   

6.45 (roratnia) – 1. za + Elżbietę wieczorek  

 2. za + Irenę Brzoska w 30 dniu po śmierci  

18.00 – 1. za + Mariana Szrubarz 

 2. za + Janinę Woźniak – greg.  
 

I CZWARTEK 3.12 – św. Franciszka Ksawerego   

Ad libitum (w kaplicy klaszt.) – za + Janinę Woźniak – greg.  
17.30 – Nabo. pierwszoczw. i okazja do spow. dla dzieci  

18.00 (roratnia) – 1. za + Wenantego Byczek  

 2. za ++ Ignacego i Marię Szpunar  
Po Mszy św. – spotkanie rodziców i dzieci I komun. 

 

I PIĄTEK 4.12 – św. Barbary   

6.45 – (roratnia) – 1. za + Rufina Sładka  

 2. za + Janinę Woźniak – greg. 

8.30 – ku czci św. Barbary w intencji górników   
17.00 – GODZINA ŚW. – okazja do spowiedzi św.  

17.30 – Nabożeństwo pierwszopiątkowe  

18.00 – 1. za + Józefa Cyran 

2. za + Alfreda Krauzy w rocznicę śmierci  
Po Mszy św. – spotkanie kandydatów do bierzmowania  

 

I SOBOTA 5.10 – dzień powszedni  
7.30 – Różaniec wynagradz. Niepokalanemu Sercu NMP 

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

jących trudności, zagrożonych rozpadem, o uświęcenie 

rodzin oraz łaskę trwania w całkowitej abstynencji, trzeź-

wości i czystości dzieci i młodzieży 

 2. w intencji miejscowej wspólnoty FZŚ 

3. za + Janinę Woźniak – greg. 
Po Mszy św. – Nabożeństwo pierwszosobotnie  

17.30 – Adoracja NS i okazja do spowiedzi św.  

18.00 – za ++ Konstantego i Bertę Mołdrzyk w roczn. śm. 
 

2 NIEDZIELA 6.12 – UROCZ. ZEWN. ODPUSTOWA 

KU CZCI NIEPOK. POCZĘCIA NMP I ROCZ-

NICA POŚWIĘCENIA NASZEGO KOŚCIOŁA  

8.00 – za + Zygmunta Gaszka w 14 rocznicę śmierci, ++ 

rodziców z obu stron  

10.00 – 1. za + Cecylię Bocheńską w rocznicę śmierci  

 2. za + Janinę Woźniak – greg.  

12.00 – w intencji Wojciecha w 18 rocznicę urodzin  

 Po Mszy św. chrzest: Nina Piksa 
16.30 – Nabożeństwo odpustowe  

17.00 – w intencji Anieli Byczek w 70 rocznicę urodzin  

19.30 – za ++ Marię Duda i córkę Łucję  
 

PONIEDZIAŁEK 7.12 – św. Ambrożego    

6.45 (roratnia) – 1. za dusze czyśćcowe  

 2. za + Janinę Woźniak – greg.  
17.30 – Różaniec  

18.00 – 1. za + Mariana Głombica we wspomnienie urodzin  

 2. o błog. Boże, zdrowie i opiekę MB dla rodzin oraz 

przyjaciół pomagającym w trudnej sytuacji życiowej – 

intencja od rodziny Panu Bogu wiadomej z Zamysłowa 
 

WTOREK 8.12 – UROCZ. NIEPOK. POCZ. NMP  
UWAGA!!! RORAT W TYM DNIU NIE BĘDZIE !!! 

8.00 – za + Janinę Woźniak – greg.  

10.00 – za ++ Elżbietę i Artura Holona  
12.00 – GODZINA ŁASKI – naboż. okolicznościowe  

17.30 – Różaniec  

18.00 – za ++ Helenę Fuks i rodziców  
 

ŚRODA 9.12 – dzień powszedni  

6.45 (roratnia) – 1. za ++ Franciszkę i Fabiana Paszek, ro-

dziców i dzieci  

 2. za + Janinę Woźniak – greg. 

18.00 – za ++ Anielę i Wojciecha Gabrysz  
 

CZWARTEK 10.12 – dzień powszedni  

18.00 (roratnia) – 1. za ++ Marię i Augustyna Hanak oraz 

ich rodziców  

 2. za Janinę Woźniak – greg.  
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PIĄTEK 11.12 – dzień powszedni  

6.45 – (roratnia) – 1. za dusze czyśćcowe  

 2. za + Janinę Woźniak – greg.  

18.00 – za ++ Marię Wacławczyk w rocznicę śmierci, męża, 

rodziców, teściów i brata Zygmunta  
 

II SOBOTA 12.10 – dzień powszedni  

8.00 – za + Janinę Woźniak – greg.  
Po Mszy św. – GODZINKI ku czci Niepok. Pocz. NMP   

17.30 – Różaniec fatimski   

18.00 – 1. w intencji czcicieli MB Fatimskiej  

 2. za ++ Emanuela (m) Krakowczyk i jego rodziców  

 3. za + Lidię Szymura 

 4. za + Waltera Buhl w 1 rocznicę śmierci  
Po Mszy św. – Apel Maryjny  

 

3 NIEDZIELA 13.12 – adwentowa  

8.00 – za rezerwacja – p. Łucja Zielonka  

10.00 – 1. za + Jana Wawoczny, ++ rodziców, braci i bratowe  

 2. za + Lidię Żyła w 1 rocznicę śmierci  

12.00 – za + Antoniego Woryna w rocznicę śmierci, ++ z ro-

dzin Woryna i Grabowski  

17.00 – za ++ Bronisławę Datko, męża Józefa, córkę Klarę, 

synów Hieronima i Jerzego, ++ rodziców z obu stron 

oraz ++ z rodzin Keller Pollok i dusze czyśćcowe  

19.30 – 1. za + Gertrudę Porwoł 

 2. za + Janinę Woźniak – greg.  
  

PONIEDZIAŁEK 14.12 – św. Jana od Krzyża  

6.45 (roratnia) – za dusze czyśćcowe  

18.00 – 1. za ++ Pelagię i Maksymiliana Lubszczyk  

 2. za + Janinę Woźniak – greg.  
 

WTOREK 15.12 – dzień powszedni  

Ad libitum (w kaplicy klaszt.) – za + Janinę Woźniak – greg.  

18.00 (roratnia) – 1. za + Janusza Gabrysz w 4 roczn. śm. 

 2. za ++ Halinę Truch, rodziców, rodzeństwo i pokre-

wieństwo z obu stron  
 

ŚRODA 16.12 – dzień powszedni   

6.45 (roratnia) – 1. za dusze w czyśćcu cierpiące  

 2. za + Janinę Woźniak – greg. 

18.00 – 1. za + Norberta Kozub  

 2. w int. Szymona w kolejną roczn. ur. – z prośbą o światło 

i moc Ducha Św., o odnowę i rozpalenie daru wiary, nadziei 

i miłości, łaskę zdrowia i bł. Boże dla całej rodziny 
 

CZWARTEK 17.12 –  

18.00 (roratnia) – 1. za + Dominika Pawliczek w 20 rocz. śm. 

 2. za + Janinę Woźniak – greg.   
 

III PIĄTEK 18.12 – DZIEŃ SZENSZTATU I DZIEŃ 

BOŻEGO MIŁOSIERDZIA  

6.45 – (roratnia) – 1. za + Romualda Ryszkę w 6 roczn. śm., 

Barbarę Ryszka w 1 roczn. śm. oraz ++ z rodzin Ryszka, 

Biskupek, ++ Lucjana i Teresę Widrińskich  

 2. za + Janinę Woźniak – greg.  
17.15 – wyczytanie zmarłych z „rocznych wypominek” 

17.30 – Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia  

18.00 – 1. w intencji czcicieli Bożego Miłosierdzia  

2. za ++ z rocznych wypominek  

3. za ++ Mariolę Pielorz w rocznicę śm. i matkę Marię  

III SOBOTA 19.10 – dzień powszedni  

Ad libitum – (w kaplicy klasztornej) – za + Helenę Orze-

chowską i ++ rodziców z obu stron  

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

 2. za + Janinę Woźniak – greg.  
Po Mszy św. – Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy   

17.30 – Adoracja NS i okazja do spowiedzi św.  

18.00 – w int. Doroty Kuczyńskiej w 60 roczn. urodz. – TD  
 

4 NIEDZIELA 20.12 – adwentowa  

8.00 – za ++ Helenę i Romana Kuś 

10.00 – za + Irenę Młodzik 

12.00 – za + Zygmunta Kulik w 4 rocznicę śmierci  

17.00 – za + Janinę Woźniak – greg.  

19.30 – za + Jadwigę Błasiak  
 

PONIEDZIAŁEK 21.12 – dzień powszedni  

8.00 – 1. za ++ Jana i Emilię Boczek, Piotra i Mariannę 

 2. za + Janinę Woźniak 

18.00 – za + Rudolfa Marcol  
 

WTOREK 22.12 – dzień powszedni  
17.30 – spowiedź przedświąteczna  

18.00 – 1. za ++ Lidię, Henryka i Kazimierza Dyl 

 2. za + Janinę Woźniak – greg.  
Po Mszy – spowiedź przedświąteczna do godz. 20.30 

 

ŚRODA 23.12 – dzień powszedni   

8.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące  
Po Mszy porannej – spowiedź przedświąt. do godz. 9.30 

17.30 – spowiedź przedświąteczna  

18.00 – 1. za + Bronisławę Koch  

 2. za + Tadeusza Nowotny w 30 dniu po śmierci  

 3. za + Janinę Woźniak – greg. (ostatnia)  
Po Mszy – spowiedź przedświąteczna do godz. 21.00 

 

CZWARTEK 24.12 – WIGILIA 
7.30 – spowiedź przedświąteczna  

8.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące  
Po Mszy porannej – spowiedź przedświąt. do godz. 12.00 

21.00 – Pasterka dla starszych parafian: w intencji chorych 

i starszych wiekiem parafian 

22.30 – Pasterka dla rodzin z dziećmi: w intencji dzieci  

i młodzieży – rezerwacja p. Elwira  

24.00 – Pasterka dla pozostałych wiernych: w intencji ro-

dzin naszej parafii 
 

PIĄTEK 25.12 – BOŻE NARODZENIE 

8.00 – w intencji rodziny Pydyn  

10.00 – za + Jana Świtlik w 30 dniu po śmierci  

12.00 – za + Antoniego Musioł  

17.00 – za + Aleksandrę Koch w 2 rocznicę śmierci  

19.30 – za + Jana Nowak 
 

SOBOTA 26.10 – ŚW. SZCZEPANA   

8.00 – za ++ Mariannę i Stanisława Pydyn  

10.00 – za ++ Ryszarda Wrzosok, żonę Klarę i ++ z rodziny 

z obu stron  

12.00 – w int. Borysa Szymura i całej rodziny o błogosław. 

Boże (w czasie Mszy św. będzie chrzest Borysa) 

17.00 – za ++ z rodziny Tkocz  

19.30 – za dusze w czyśćcu cierpiące  
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NIEDZIELA 27.12 – ŚW. RODZINY  

8.00 – za + Teresę Kazek w 1 rocznicę śmierci  

10.00 – w int. Ilony i Dariusza Zimny w 30 roczn. śl. – TD  

12.00 – za + Jerzego Brzezinkę w kolejną rocznicę śmierci  

17.00 – za ++ Różę Baron, Sylwestra i ++ z rodz. z obu stron  

19.30 – za + Augustyna Androsz  
 

PONIEDZIAŁEK 28.12 – MŁODZIANKÓW  

8.00 – za dusze w czyśćcu cierpiące  

10.00 – w intencji wszystkich dzieci z okazji święta Mło-

dzianków  
 

WTOREK 29.12 – V DZIEŃ OKTAWY B. NARODZ. 

18.00 – 1. za dusze w czyśćcu cierpiące  

 2. za ++ Gertrudę i Jerzego Datko oraz ++ rodziców  

ŚRODA 30.12 – VI DZIEŃ OKTAWY B. NARODZ. 

8.00 – 1. za dusze w czyśćcu cierpiące 

 2. za + Gertrudę Bernacką  
 

CZWARTEK 31.12 – VII DZ. OKTAWY B. NARODZ. 

17.00 – 1. w intencji wszystkich gryp parafialnych 

 2. w intencji wdów po zmarłych górnikach 

 3. za + Antoniego Musioł  

Po Mszy św. – Naboż. na zakończenie Roku 2020 
 

 

!!!BOGU I LUDZIOM – 

NIECH BĘDĄ DZIĘKI!!! 

 
 

KANCELARIA PARAFIALNA 
czynna jest w następujące dni: wtorek i czwartek w godzinach 17.00 – 18.30. 

 

 

Zgłoszenie do chorych i umierających o każdej porze,  
za wyjątkiem godzin planowanych nabożeństw w kościele 

 
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 

Msza roratnia jest mszą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie w okresie Adwentu. Ta 

msza jest jednym ze znaków szczególnej obecności Maryi w okresie adwentu, gdyż to Ona 

oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny. Przeżywała Ona adwent oczekiwania jako córka 

Izraela, jako Matka Pana Jezusa i jako Matka Kościoła. 

 

W roku 2020 planujemy odprawiać Msze Roratnie w naszym kościele  

według następującego porządku: 

poniedziałek, środa, piątek – godz. 6.45 

Wtorek, czwartek – godz. 18.00 

Sobota – godz. 8.00 
Niezależnie czy jesteś dzieckiem czy dorosłym – Roraty są przecież dla wszystkich –  

dlatego zabierz ze sobą tradycyjny lampion! 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH!!! 
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– krok za krokiem – 

 

Zgodnie ze starym zwyczajem, według którego osoba wyżej posta-

wiona w hierarchii społecznej pozdrawia pierwsza, podczas rozpo-

czynającej się Eucharystii kapłan pozdrawia wiernych, posługując 

się jedną z formuł zamieszczonych w Mszale Rzymskim. 
 

 

 

Pierwszą, najczęściej spotykaną 

tradycyjną formułą, sięgająca po-

czątków chrześcijaństwa, a nawet 

Starego Testamentu, są słowa za-

czerpnięte z Pisma Świętego: „Pan  

z wami”.  

W Księdze Rut (2,4) Booz pierw-

szy pozdrowił żniwiarzy: „Niech Pan 

będzie z wami”, na co żniwiarze od-

powiedzieli mu: „Niech błogosławi 

Ci Pan”. Był to wówczas zwyczaj 

powszechny. Pozdrowienie to po-

wtarza się w Biblii wielokrotnie (Rt 

2,4; Sdz 6,12; 1 Ezd 1,3; 3 Krl 8,57; 

2 Krn 15,2; Łk 1,28; 2 Tes 3,16). 

Druga formuła pozdrowienia: „Mi-

łość Boga Ojca, łaska naszego Pana 

Jezusa Chrystusa i dar jedności  

w Duchu Świętym niech będą  

z wami wszystkimi” zaczerpnięta 

jest z Drugiego Listu św. Pawła do 

Koryntian (13,13). 

Trzecia formuła: „Łaska i pokój 

od Boga, naszego Ojca i od Pana Je-

zusa Chrystusa niech będą z wami”  

i wszystkie jej warianty znajdują się 

na początku wszystkich listów św. 

Pawła, niektórych listów apostol-

skich (1 P 1,2; 2 P 1,2; Jud 1,2)  

i Apokalipsy (1,4-6). W kulturze ży-

dowskiej błogosławieństwa polegają 

na życzeniu ko-muś dobra połączo-

nego z wiarą, że to życzenie nie-

malże od razu stanie się rzeczywisto-

ścią. Każda z tych for-muł oznajmia 

zebranej wspólnocie obecność Pana, 

który poucza, uświęca i zbawia. Ka-

płan zatem, rozpoczynając Eucha-

rystię, życzy tej Bożej obecności 

wszystkim zebranym. Wszystkie for-

muły są modlitwą, życzeniem i bło-

gosławieństwem. Bóg Ojciec przez 

Chrystusa, w Duchu Świętym obda-

rza uczestników liturgii swoją od-

wieczną miłością, łaskawością, jed-

nością, radością i pokojem. Komen-

tarzem do pozdrowień mogą być 

słowa króla Salomona wypowie-

dziane nad ludem po poświęceniu 

świątyni: „Niech będzie błogosła-

wiony Pan, który dał pokój swemu 

ludowi. Niech będzie z nami Pan, 

nasz Bóg, jak był z naszymi przod-

kami! Niech nas nie opuszcza i nie 

odrzuca nas, ale nakłoni do siebie na-

sze serca, abyśmy służyli Mu za-

wsze, strzegąc jego wskazań i praw” 

(1 Krl 8,56a.57-58). Odpowiedź 

ludu: „I z duchem twoim” także zo-

stała zaczerpnięta z Biblii (2 Tm 

4,22; Ga 6,18; Flp 4,23; Flm 1,25).  

Widać w niej charakter modli-

tewny i życzeniowy. Wierni wza-

jemnie wyrażają kapłanowi życze-

nie, by Pan był z jego duchem. Przez 

„ducha” rozumie się tu Ducha Świę-

tego, działające-go w kapłanie. Już 

św. Jan Chryzostom zauważył, że 

odpowiedź ludu „I z duchem twoim” 

wskazuje na zamieszkującego w ka-

płanie Ducha Świętego (Hom 10, 3, 

in 2 Tim). To właśnie w jego duszy 

Bóg umieścił coś wyjątkowego, co 

pozwala mu stanąć przy ołtarzu  

i sprawować Eucharystię. Przez wza-

jemne pozdrowienie kapłana i ludu 

ożywia się duch chrztu świętego,  

w którym „Bóg wysłał do serc na-

szych Ducha Syna swego” (Ga 4,6). 

Modlitwa pod wpływem Ducha 

Świętego staje się bardziej owocna,  

a wszystkich modlących się jedno-

czy święta miłość. W mszale czy-

tamy: „Kapłan zwrócony do ludu 

rozkłada ręce i pozdrawia go” 

(OWMR 86). Przez pozdrowienie 

kapłana i odpowiedź ludu ujawnia 

się misterium zgromadzonego Ko-

ścioła. Zgromadzenie liturgiczne jest 

cząstką Kościoła powszechnego. 

Obecny jest w nim Zbawiciel, który 

uświęca zebranych, a Ojciec niebie-

ski otrzymuje doskonałą chwałę. 

Nieraz po pozdrowieniach pojawia 

się krótkie wprowadzenie. Nie jest 

ono obligatoryjne, a jego zadaniem 

jest wprowadzenie wiernych w litur-

gię danego dnia. Jeśli więc w danym 

dniu wypada jakieś święto lub uro-

czystość, kapłan może w tym miej-

scu w kilku zdaniach opowiedzieć 

ludziom o tej tajemnicy, która jest 

wspominana. Wprowadzenie to ma 

być krótkie, czyli nie może zastępo-

wać kazania. Nie powinno być miej-

scem na witanie przybyłych na Litur-

gię gości. Nie jest to także miejsce na 

czytanie intencji, choć bardzo często 

właśnie w tym momencie są one od-

czytywane. Intencje powinny być 

wymieniane przed Mszą Świętą lub 

podczas kolekty, czyli specjalnej 

modlitwy po akcie pokuty. 

ANNA SZADY 

  



 

str. 14 

 

Nachodzi grudziyń, miesiąc niesamowicie piykny, 

dni chocioż krotki potrafiom przniyś ludziom wiela 

wzruszyń.  

Chociożby msze roratni o wczesnym poranku. Pa-

miyntom daleko droga do kościoła Franciszkanow, 

abo tyż do Niedobczyc. 

    Na wieczor trza było iść dość wczas spać, wcze-

śnij nagrzoło sie przi szczybnym piecyku z wielkom 

rułom chrubo pierzina, do tego jeszcze flaszka z wra-

wom wodom pod nogi i fuk do łożka. Rano bez żod-

nego narzekanio sie stanyło, wypiyło uwarzono przez 

mama świyżo, cieplutko mylzupa, tasza na pleca  

i w droga. Ważne było mieć komplet obrozkow, co sie 

dostowało za udział  w Roratach. Czynsto boł mroz  

i śniyg. Szkoda, że w tyn czos we zegrodkach nie śwy-

iciyły choinki, jak to je dzisio. 

   Fest rozumia tyż mieszkańcow wiosek, co mieli 

daleko do kościoła, wiync o udziale we Roratach niy 

było mowy. W niedziele daleko wyndrowali do 

kościoła, bo tak nakazowali łojcowie i tradycjo. Czyn-

sto spominajom, jak łostatnim cugiym jechali na Pa-

styrka, potym długo na nia czekali i w niej długo uczst-

niczyli, a nazod wracali piechty bez las, w mrozie i zu-

miyntach pod ksiynżycym i gwiozkami. 

Na tyn czos ni ma, co kombinować, trza być 

łostrożnym i dziynkować Pon Boczkowi za to, co sie 

mo. Tu mi sie przipominajom łopowiadania mojigo te-

ścia ło tym, jak we wojsku musioł skokać i zeskakiwać 

na piyntrowe łożko, aż mioł cołki palce poobdziyrane. 

  Czas Świont u nich przepełniony boł robotom, 

biydom i tynsknotom za lepszymi czasami. 

    W tym roku wielko niewiadomo, wiara w Boga 

niech nos niy opuszczo. Niech bydymy silni, zdrowi, 

pelni nadzieji na dobre chwile. 

   Zdrowych, spokojnych, Błogosławionych Świąt. 

 

 Danka 

 

 

W okresie zimowym jakoś mamy mniej ochoty do 

działania, jesteśmy bardziej podenerwowani, właśnie 

to są pierwsze oznaki zimowej depresji. Właściwie za-

czyna się ona już jesienią, gdyż następuje brak dosta-

tecznego naświetlenia. Są już krótsze dni, a promienio-

wanie słoneczne jest bardzo ograniczone i u wielu z nas 

powstają zakłócenia w rytmie biologicznym. Główną 

rolę odgrywa tutaj gruczoł zwany szyszynką, który 

wytwarza bardzo ważny dla nas hormon – melatoninę. 

Kiedy siatkówka oczu otrzymuje za mało światła z oto-

czenia to szyszynka automatycznie produkuje więcej 

melatoniny. W pogoni za światłem często odlatujemy 

do południowych krajów, podobnie jak ptaki. Oczywi-

ście nie wszyscy mogli sobie na to pozwolić, a już  

w obecnym czasie pandemii to już prawie wcale. 

Zresztą przygoda i tak szybko się kończyła i czas było 

wracać do szarej rzeczywistości. Nie myślmy, że zi-

mowa depresja to choroba, o nie. Na nią nie ma żad-

nego uniwersalnego środka leczniczego, bowiem jest 

to stan przejściowy. Najważniejsze by się nie podda-

wać i walczyć z nią. Stres i nerwowość osłabiają nasz 

system obronny, przez co stajemy się bardziej podatni 

nie tylko na depresję, ale na inne choroby związane  

z zimową porą. Aby uzupełnić naturalną terapię sło-

neczną można w tym czasie korzystać ze światła 

sztucznego i fitoterapii. Musimy też i co bardzo ważne, 

by nie tyć, zwiększyć naszą aktywność ruchową. Zale-

cane spacery i to niezależnie od pogody, ale niestety 

obecne czasy pandemii nam to uniemożliwiają. Pozo-

staje nam rowerek domowy, gimnastyka. Każdy ruch 

wzmacnia serce i płuca, zmuszając do intensywnej 

pracy, przez co organizm otrzymuje więcej tlenu. 

Uzdrawiający wpływ ma również muzyka, bo ona od-

pręża, relaksuje. Jest ona w stanie uaktywnić nasze 

procesy uczuciowe, rozumieć nasze możliwości. Na-

leży pamiętać też, aby nie zamykać się w czterech ścia-

nach, można sobie wyjść  na nasze przydomowe 

ogródki, które teraz najbardziej w tych czasach doce-

niamy. Jakże istotny jest kontakt z osobami najbliż-

szymi, mimo że jest teraz ograniczony. Tak jak ważne 

jest dla nas ciało, tak też w parze z tym istnieje stan 

naszej duszy. Nic tak nie wycisza, umacnia jak Eucha-

rystia. Terapia duszy jest bardzo ważną kwestią. Du-

chowość i wiara są silnym i niezwykle cennym sprzy-

mierzeńcem w procesie leczenia i zapobiegania choro-

bom. Nie trujmy się niepostrzeżenie lekami uspokaja-

jącymi, dostępnymi bez recepty w aptece. Te środki 

owszem przynoszą ulgę, ale nie wyeliminują zimowej 

depresji. Starajmy się wypełnić tak dzień, aby był on 

aktywny fizycznie i duchowo, znaleźć też małą chwilę 

dla własnego „ja”. 

Lusi 
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Jednym z symboli dawnego Zamysłowa był młyn 

– wiatrak zlokalizowany przy dzisiejszej ul. Hożej – 

dokładnie w miejscu gdzie teraz znajduje się posesja 

rodziny Targańskich. 

Młyn –wiatrak (windmila) 

 

Młyn – wiatrak (po naszymu „windmila”) zbudo-

wał w 1877 r. jeden z zamożniejszych gospodarzy 

Zamysłowa – Florian Koch. W późniejszych latach 

młyn odziedziczył jego najstarszy syn – Alojzy. Był 

to jedyny tego rodzaju obiekt w całej okolicy Ryb-

nika. Służył nie tylko samej rodzinie właściciela, ale 

i licznym rolnikom zamysłowskiej wsi.  

Załączone zdjęcie „windmili” pochodzi prawdo-

podobnie z początku lat 30-tych ub. stulecia, a zro-

bione zostało przez młodszego brata Alojzego Ko-

cha – Augusta, na tle rodzinnego domu Szwobodów. 

Zamysłowski „wiatrok” przetrwał aż do końcowych 

dni stycznia 1945 roku, to jest do czasu kiedy linia 

frontu podczas II wojny światowej pomiędzy woj-

skami sowieckimi a niemieckimi przebiegała mię-

dzy Zamysłowem a dzielnicą Rybnika – Marokiem. 

Ponieważ w pobliżu młyna znajdowały się okopy 

wojsk niemieckich – ich dowództwo wydało rozkaz 

wyburzenia młyna, który w tym okresie liczył sobie 

już 68 lat (naniesiony był na wojskowych mapach).  

Należy jeszcze odnotować, że przed wojną w Za-

mysłowie starzy ludzie mieszkający w okolicy „wia-

troka” opowiadali dzieciom, że rodzina utopców, 

która mieszkała w kochowym stawie niedaleko 

młyna, co wieczór po godzinie 22-giej wychodziła 

ze stawu aby przenocować w młynie. O północy sły-

chać tam było „roztomańte piski i larmo”, zaś rano 

można było tam zauważyć jakieś dziwne mokre 

ślady. Może to bajka - a może nie?  

 

 

 

Z okazji Dnia Górnika gorąco życzymy wszystkim ludziom podziemnej pracy,  

aby w wykonywaniu codziennych obowiązków towarzyszyło Wam zawsze poczucie  

bezpieczeństwa - i to zarówno bezpieczeństwa własnego życia jak i zdrowia. Szczęść Boże! 

 

Msza św. w intencji górników i ich rodzin  

zostanie odprawiona o godz. 8.30 

Serdecznie zapraszamy do udziału Brać Górniczą.  

Niech nie zabraknie także corocznej asysty i obecności sztandaru. 
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Sakrament chrztu przyjęli: 
Alicja Róża ZIELONKA, Helena Jolanta KLUSKA, 
Antonina Kamila DŁUGOSZ, Joseph Emmanuel 
KIMFOKO NDAMBA, Aleksandra Kazimiera CHRO-

ŚNIK, Kamil Antoni BANK, Paweł Stanisław BIZON, 
Kacper Jan BIZON, Maksymilian Aleksander KA-

LETA, Mikołaj Remigiusz RYSZKA, Dominik Fran-
ciszek KLIMANEK, Leon Piotr DEPTA, Jerzy Stani-
sław KAPIAS, Szymon DZIKOWSKI, Iga FOJCIK, Oli-
wia Teresa ŚWIERCZYNA, Maja Małgorzata GUTKA, 
Szymon Kamil DZIKOWSKI, Matylda Rita LAZAR, 
Jan Paweł GRZEGOSZCZYK, Lilianna RZOK, Laura 
Dorota BANASZAK, Tobiasz Przemysław BLUSZCZ 
(dopełnienie chrztu), Tobiasz FABICKI, Aniela Te-
resa AUGUSTYN, Julian Alojzy CYFKA, Nikodem 
MIKA-JAŹWIEC; 
 

Sakrament I komunii przyjęli: 
Klara KONSEK, Jan i Zofia KOWAL, Aleksandra  
i Magdalena KULA, Kacper SKIBA, Grzegorz  
i Krzysztof WENGRZYK, Alicja i Eryk BALCAREK, 
Wiktor DUNDER, Julia DZIKOWSKA, Filip 
FELSMAN, Tymon KOSTECKI, Olaf KOZAL, Viktoria 
KUBICA, Marta POTEMPA, Antoni RÓJ, Julian SA-

ŁEK, Liliana STACHA, Anna TROJNIAR, Chrośnik 
BARTOSZ, Emilia GASZKA, Bartłomiej GUZIUK, Al-
lan KIOŁBASA, Natalia LACH, Gabriel LITWINIUK, 
Kaja LUBSZCZYK, Łukasz PIEPRZAK, Aleksandra 
SZŁAPAK; 
 

Sakrament bierzmowania przyjęli: 
Emilia GOLDA, Magdalena ZBUCKA, Stanisław PĘ-

DRACKI, Agata KUCHARCZYK, Oliwier KORUS, 
Agata ZAKRZEWSKA, Oliwier WŁODARSKI, Natalia 
LUDWIK, Amelia BAŁA, Karolina STRUPOWSKA, 
Marta WOJACZEK, Kinga DRONSZCZYK, Dominika 
SZLĄZAK, Amelia SZRUBARZ, Julia GOJNY, Wikto-
ria CEGIELSKA, Nikola HADAMEK, Daria KLECHA, 
Julia KUBEĆKA, Piotr KŁOSEK, Jeremi ADAMSKI, 
Olaf KRAKÓWKA, Kamil KUCZOWICZ, Paweł GAR-

BOWSKI, Mikołaj KUBIK, Kamil BIELA, Paweł 
KRZYCZMONIK, Michał BUJAK, Sonia KORBASIE-

WICZ, Patrycja JAKUBSKA, Robert PACZKOWSKI; 
 

Świąt pogodnych i rodzinnych, W ciepłej 

atmosferze Serc otwartych, drzwi gościn-

nych Niech Was Pan Bóg strzeże. W te 

piękne dni świąteczne Przesyłamy życzenia 

serdeczne Błogosławieństwa Bożej Dzie-

ciny Dla Was i całej Rodziny oraz zdrowia 

w Nowym Roku Tego naszym Duszpaste-

rzom Członkom Klubu Seniora i wszystkim 

Parafianom życzy: 

Zarząd Klubu Seniora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorzy składają serdeczne podzięko-

wania, za transmisję mszy i nabożeństw  

z naszego Kościoła w Zamysłowie, w czasie 

trwania pandemii. Oby jak najszybciej wró-

ciły nasze spotkania Seniorów przy wspól-

nym stole. To już 10 miesięcy minęło, gdy 

byliśmy razem w naszej Sali św. Jana Pawła II. 

Z pozdrowieniami: 

Zarząd Klubu Seniora  

 

 --- listopad 2020 r. 
 

Urodziny i jubileusze zamieszczane są tylko 
wtedy, kiedy podane są wszystkie dane:  

imię, nazwisko oraz rocznica. 
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Sakrament małżeństwa przyjęli: 
Wioletta IWAN – Patryk MROZEK, Mateusz SZY-

MURA – Agnieszka TKOCZ, Agnieszka KORZEŃSKA 
– Ryszard OSTROWSKI, Angelika BILNIK – Krzysz-
tof HENDRYK, Anna GOŁUCKA – Szymon CHRO-

MIK, Michał ZYDEK – Anna GAŁĄZKA, Tomasz 
TRACZ – Malwina SITEK;  
 
Rocznica urodzin: 
 

roczki: Roman MANDRELA, Pola PODHORODECKA, 
Hanna Maria GAŃCZORZ, Antoni KLONOWSKI, 
Apolonia FIAŁKOWSKA, Stanisław MARCZAK, Ty-
moteusz KUŚKA, Aleksandra CHROŚNIK, Ludwik 
GÓRNIK, Henryk MURAS, Marcelina MAGDZIŃSKA;  
 

pozostałe: 94 – Kazimiera CZARNOGRODZKA; 90 
– Gertruda TOMANEK, Anna GAMOŃ; 85 – 
Agnieszka ROZKOSZ; 80 – Gertruda TOMANEK, 
Krystyna GOŁUCKA, Eryka WĘGLORZ, Jan 
DRONSZCZYK, Elżbieta ROCZNIK, Rufin PYTLIK;   75 
– Alfred STOKŁOSA, Urszula ĆMOK;  70 – Czesław 
GOLIŃSKI, Krystyna ŻEGNAŁEK, Maria JAJKO, Zbi-
gniew TATARCZYK, Zygmunt WIESIOŁEK, Krystyna 
GONSIOR;  65 – Roman SIKORSKI, Damian DĘBSKI;  
60 – Marek ADAMCZYK, Barbara DEPTA, Andrzej 
ZASADA, Barbara i Janusz GASZKA, Bronisław WA-

ŁACH, Barbara DORCZAK; 55 – Małgorzata ZASADA; 
50 – Jagna CLEMENS, Wojciech BARTOSZ, Piotr 
KLECHA, Dorota PODESZWA, Grażyna WITOSZ, Jo-
anna ZIELONKA, Renata MATLAK, Izabela WAŁACH, 
Katarzyna GROBORZ; 45 – Anna GASZKA, Adam 
GASZKA, Renata BRZEZINKA; 40 – Łukasz GUTKA, 
Zuzanna ŚWIERCZ; 33 – Paweł WIDERA, Sebastian 

TRACZ; 35 – Rafał Wawoczny, 30 – Anna GRZE-

GOSZCZYK, Natalia RZOK;  25 – Denis PASZEK; 18 – 
Oliwier WITA, Kamil RYSZKA, Dawid LEWKOWICZ, 
Kamil ZŁOTOŚ, Zuzanna WIECZOREK, Barbara 
PIONTEK, Krzysztof PIEPRZAK, Jacek MAŁEK, Olga 
BEDNORZ, Zuzanna BARTOSZ; 15 – Milena GASZKA; 
10 – Marta POTEMPA; 8 – Laura TOMASZEWSKA;  
 
Rocznica sakramentu małżeństwa: 
60 – Elżbieta i Kazimierz ROCZNIK; 55 – Stani-
sław i Anna LANGER; 50 – Józef i Bernadeta MAR-

SZAŁEK, Jan i Elżbieta WIECZOREK, Róża i Włady-
sław MALARA; 45 – Maria i Emil SATAN, Kornelia  
i Stanisław KUBICA; 35 – Danuta i Grzegorz AN-

DROSZ; 30 – Zofia i Damian SZEBERA, Jan i Irena 
KŁOS, Jagna i Krzysztof CLEMENS; 25 – Waldemar 
i Monika STASZCZYK,   22 – Janusz i Małgorzata 
MAŁEK; 20 – Marek i Joanna CIEŚLAK, Elwira i Ja-
cek ŁATKOWSCY; 19 – Anna i Adam GASZKA;  10 – 
Mariusz i Agata DUNDER, Małgorzata i Bartłomiej 
LUKS; 5 – Tomasz i Justyna NOWROT;  

Zmarli: 
Janina OŚLIZŁO, Walter BUHL, Urszula Lidia 
ŻYŁA, Barbara RYSZKA, Krzysztof PYSZ, Joachim 
SZYMIK, Maria RZYMAN, Henryk DYL, Teresa KUŚ, 
Aniela GASZKA, Marta PALARZ, Joanna ROJEK, 
Adrian JUDYCKI, Helena BUHL, Marek CEBULA, 
Adam KOCH, Antoni MUSIOŁ, Wiesława ZAJĄC-
PIELORZ, Klara NOSIADEK, Jacek OLKOWSKI, Zofia 
CUDO, Gizela SIP, Bernard BEER, Kazimiera CZAR-

NOGRODZKA, Irena BRZOSKA, Jan ŚWITLIK, Tade-
usz NOWOTNY;  
 
 
 

 

 

 

  

ŻYCZENIA  

ŚWIĄTECZNE 

Na czas  

Świąt Bożego Narodzenia 

w imieniu całej zamysłowskiej 

wspólnoty Franciszkanów 

przekazuję najserdeczniejsze  

życzenia świąteczne  

i noworoczne. 

Wszelkiego Pokoju i Dobra! 
 

 

 

Dziękujemy za składane ofiary na 

rzecz naszej parafii i klasztoru, 

szczególnie w czasie wiosennej 

kawarantanny i  całej epidemii. 

Palecamy Bożej dobroci wszystkich 

ofiarodawców i dobroczyńców.  
 

Szczęść Wam Boże  

w Nowym Roku 2021! 
 

o. Ernest OFM 



 

str. 18 

 

12 MSZY ŚW. ZA ZMARŁYCH WSPOMINANYCH 
ODPRAWIANYCH OD LISTOPADA DO PAŹDZIERNIKA 2020/2021 

W KAŻDY III PIĘTEK MIESIĄCA 

 
KRYNIECKICH, Zyg-

M DROZD, 
P , ++ rodziców, 

, Wa-
W

i Brunona CHOWANIEC MANDRYSZ  
i Floriana CHOWANIEC, Floriana i S CHOWANIEC, 

WACHOWSKICH MAN-

DRYSZ, GUTKA S , 
K ZORYJ, ++ rodzi-

ców z obu stron; Henryka CHUDZIK, Kazimierza OSZEK, ++ 
z rodziny CHUDZIK D TER-

KIEWICZ - SIDELNIK, ks. Tomasza W LEWAN-

, B

MULAWA

KRACZEK KRA-

CZEK Józefa i Krzysztofa Z , Zdzis G , 
KUSIAK

Maksymiliana LITKOWIEC GASZKA, Jó-
zefa STRZELECKIEGO; KLIMEK

Ryszarda BARTECZKO, ++ z rodzin ABRAHAM i SKRYTEK; 
REZNER

Waltera, Janusza i Jerzego SZYMURÓW, Maksymiliana HA-

BLA KIRSZNIAK, Franciszka NOWROT, Aloj-
HAJOK NOWROT  

NOWAK KIRSZNIAK; Zyg-
KULIK TATAR-

CZYK W KU-

LIK WEIDEMAN AD-

AMCZYK SWACZYNA

PRZECZEK WOLNIK ROCZNIK

M
MICHALSKICH, Henryka MICHALSKIEGO

CHOSZCZEWSKICH CHOSZCZEWSKIEGO, Miro-
SOLIWODZKICH; FAJ-

KUS, Hel KRAUZE, Feliksa M
SKIEGO, Roberta SZMEL PANICZEK; 
Andrzeja MADEJSKIEGO  
i Henryka KACZMARCZYKÓW SIERNYCH; 

STABLA B
CZYK GONSIOR KULIK i syna 

KULIK i dwie 
KULIK i U

RUGOR, ++ z rodzin RUGOR, KEMPNER i PIECHA

TROMPETA MORYS  
i Gintra KOCH, Andrzeja KOCH TYTKO, Ger-

KOCH Z
niego PRUS, Roberta Z Z , 

KILAN KUCZERA, ks. Longina B
i Bonifacego W , ++ rodziców i brata Zygmunta 

Andrzeja SZWEDA

Z AL-

BARON G  i Anto-
niego KORALEWSKIEGO; WOJACZEK, Alojzego  

WOJACZEK C
K
WAWOCZNYCH POPEK

dwika WAWOCZNYCH, Zygfryda i Jana WAWOCZNYCH

S , Wojciecha HOINICA PAWLAS; 

PUZIO CY-

PUZIO

GAJDERA C , ++ z rodzin PUZIO  
i C ; Kazimierza OSZEK, ++ z rodziny OSZEK, ++ z ro-
dzin LANGE, Henryka CHUDZIK, Jana CHROMIKA, Fran-
ciszka BRYJA W KRAW-

CZYKA PALENGA POLOK; Al-
freda D D , ++  
z rodzin D , W
D , ++ z rodzin D  i REKUS

Dietra GLATZ KUSZNIK

GIZOWSKICH NOSIADEK BASIAKA

KAPSA F SZENDZIELORZ, 
KAPSA GODZIEK, Jana ROJEK, 

HYBA, Zygmunta i Eugeniusza GODZIEK  
KAPSA GRUSZKA GRZE-

GOSZCZYK PIELORZ

CZEK GRZEGOSZCZYK  
PIELORZ PIELORZ  

O MARCELANIK; Fran-
ciszka NOWROT NOWROT, Aloj-
zego i Emi HAJOK; SZYMECKICH

stwo SZYMECKICH i NOREK ROCZ-

NIK ROCZNIK i KACPEREK; Jana, Mieczy-
MALOK

opolda OTOCKICH J , Józefa 
FOJCIK; ROBENEK RO-

BENEK DATKO 
KIELER 

PO

KONKOL 
BARTECZKO

mych z rodzin: N , BARTECZKO, ABRAHAM, SKRYTEK, 
KACZMARCZYKÓW, ++ rodziców  

 BOCHENEK

B HOLONA, ++ rodziców i ro-
WENGRZYK WENGRZYK, Hen-

ryka C C ; Jana MAREK, 
W , Ryszarda RUTKOWSKIEGO; Jana, 

SZYMURÓW

narda P ;  Norberta KOZUB KOZUB, 
SOSNA PYSZNY, Ana-

NOJKIRCH

KOCH oraz ++ 
z rodziny KOCH i KUCZERA; ++ rodzin G , SIE-

WIERSKICH, MIODOWSKICH, KRAICZOKÓW; Eugeniusza  
i Zbigniewa GATNAR; ++ z rodziny GATNAR i ROSTEK; 

SIKORÓW, Edmunda S , Ry-
szarda Z GO 
KLIMKÓW, Ignacego OGAR, ++ z rodzin KOSNO, KLIMEK, 
KWIATKÓW za + Jana 

za ++ z rodzin PLAS, G
SIOR, MADEJA, OSTRUSZKA i POLOCZEK; za ++ z rodzin KA-

SMATOWICZ, P , FINIAK, D , PLATA, KAZIER-

SKICH, ILKIEWICZÓW, ZYCH i S
ANDROSZ; 
szej parafii: o. Konstantego, , br. Paschazjusza; ++ 
tercjarzy z Franci
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DATA 

MSZY ŚW. 

DZIEŃ  

TYGODNIA 

GODZINA 

MSZY ŚW. 

MSZA ŚW.  

ZA MIESZKAŃCÓW ULICY: 

02 stycznia 2021 r. Sobota 18.00 Pełczyńskiego, Stolarskiego i Ujejskiego 

03 stycznia 2021 r. Niedziela 17.00 Plebiscytowa 

04 stycznia 2021 r. Poniedziałek 18.00 Franciszkańska i Nacyńska 

05 stycznia 2021 r. Wtorek 18.00 Msza za dobrodz. i ofiarod. – V dzień Now. do św. Anton. 

06 stycznia 2021 r. Środa 17.00 Środkowa i Gołębia 

07 stycznia 2021 r. Czwartek 18.00 Dolna nr 4 – 108 

08 stycznia 2021 r. Piątek 18.00 Dolna nr 1 – 59 A 

09 stycznia 2021 r. Sobota 18.00 Dolna nr 61 – 115 

10 stycznia 2021 r. Niedziela 17.00 Leśna i Pod Szybem 

11 stycznia 2021 r. Poniedziałek 18.00 Wodzisławska nr 101 – 159 E 

12 stycznia 2021 r. Wtorek 18.00 Wodzisławska nr 163 – 205 i Zamiejska 

13 stycznia 2021 r. Środa 17.30 DZIEŃ FATIMSKI: różaniec, Msza, Apel 

14 stycznia 2021 r. Czwartek 18.00 Wodzisławska nr 92 – 198 

15 stycznia 2021 r. Piątek 18.00 Witosa nr 4 – 78 

16 stycznia 2021 r. Sobota 18.00 Witosa nr 3 – 51 

17 stycznia 2021 r. Niedziela 17.00 Witosa nr 53 – 77 

18 stycznia 2021 r. Poniedziałek 18.00 Barwna 

19 stycznia 2021 r. Wtorek 18.00 Bratnia i Woryny 

20 stycznia 2021 r. Środa 18.00 Pod Lasem (nry nieparzyste) 

21 stycznia 2021 r. Czwartek 18.00 Pod Lasem (nry parzyste) 

22 stycznia 2021 r. Piątek 18.00 Cyrana i Liściasta 

23 stycznia 2021 r. Sobota 18.00 Msza z okazji imienin zakonnych o. Doriana OFM 

24 stycznia 2021 r. Niedziela 17.00 Jarzynowa (nry parzyste) 

25 stycznia 2021 r. Poniedziałek 18.00 Jarzynowa (nry nieparzyste) 

26 stycznia 2021 r. Wtorek 18.00 Niedobczycka (nry parzyste) 

27 stycznia 2021 r. Środa 18.00 Niedobczycka (nry nieparzyste) 

28 stycznia 2021 r. Czwartek 18.00 Hoża 

29 stycznia 2021 r. Piątek 18.00 Polna 



 

str. 20 

 

  - „tak było jeszcze i rok temu – oby powróciło czym prędzej.” 

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 

Redakcja i skład: Czesław Goliński, Lucyna Brejza, Janina Czaja, Paweł Dębski, o. Ernest OFM 

Druk: własny wydruk; Nakład: 120 egz. 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i zmian tytułów. 

Nie zamówionych zdjęć nie zwracamy. 
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