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1 stycznia: Uroczystość św. Bożej Rodzicielki – 

Dzień Pokoju. Msze św. w naszym kościele: 8.00, 

10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.30. 
 

2 – 29 stycznia: MSZE KOLĘDOWE, odprawiane za 

mieszkańców poszczególnych ulic – w tygodniu  

o godz. 18.00, a w niedzielę o 17.00. 

 

 5 stycznia: V 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. 
 

13 stycznia: 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 stycznia: Dzień Szensztacki. Prosimy o przy-

niesienie wszystkich kapliczek MB Pielgrzymującej 

do kościoła.  
 

23 stycznia: o godz. 18.00 – Msza św. imieninowa 

w intencji o. Doriana.  
 

Spotkania dzieci I komunijnych: w styczniu 

2021 r., w zależności od sytuacji epidemicznej w Pol-

sce, planujemy spotkanie po feriach. Będzie ogłosze-

nie na stronie internetowej parafii oraz w czasie ogło-

szeń duszpasterskich.  
 

Spotkanie dla bierzmowańców: w styczniu 2021 

r., w zależności od sytuacji epidemicznej w Polsce, 

planujemy spotkanie po feriach. Będzie ogłoszenie na 

stronie internetowej parafii oraz w czasie ogłoszeń 

duszpasterskich.  
 

Grupa Miłosierdzia Bożego: Spotkania w piątki  

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

siąca, tj. 15 stycznia, spotkanie modlitewne będzie  

w kościele o godz. 8.00, a po Mszy św. nabożeństwo 

do Bożego miłosierdzia.  
 

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  

V sobota – naboż. do MB Zamysłowskiej  
 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej: w styczniu 2021 

nabożeństwa nie będzie.  
 

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 styczniu: Zgodnie z za-

rządzeniem ks. Arcybiskupa odwiedziny chorych  

i starszych wiekiem parafian mogą odbywać się jedy-

nie indywidualnie. Prosimy o zgłaszanie chorych  

w zakrystii lub telefonicznie. Odwiedziny planujemy 

w dniach  od 2 do  9 stycznia.

 

 
 

W styczniu i lutym 2021 r., w zależności od ilości uczestników liturgii,  

Msze św. o 8.00 w tygodniu (poniedziałek - środa - piątek) planujemy odprawiać  

w kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu. 

Msze św. będą transmitowane przez internet.  
 

Msze św. w soboty i niedziele oraz Msze kolędowe będą odprawiane w kościele.  

Będą także transmitowane przez internet.  
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Felietony spod ambony 
 

 

 

 
     24 grudnia to dzień poprzedza-

jący Boże Narodzenie, a więc jest to 

wigilia Bożego Narodzenia, święta 

obchodzonego przez Chrześcijan na 

pamiątkę przyjścia na świat Syna 

Bożego. 

Obchody Świąt Bożego Narodzenia pojawiły się 

prawdopodobnie w IV wieku naszej ery w Kościele na 

zachodzie Europy . Również wtedy poprzedzał je Ad-

went, czas pełen modlitwy, uczestnictwa w nabożeń-

stwach, ale też pokuty i postu w ramach przygotowania 

duchowego. Na początku IX wieku okres ten nabrał 

dodatkowego znaczenia, związanego z oczekiwaniem 

na ponowne i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. 

Obecnie Adwent obejmuje okres między czterema ko-

lejnymi niedzielami przed Bożym Narodzeniem,  

a post pozostaje już tylko kwestią tradycji. W świąty-

niach wczesnym rankiem odprawiane są tzw. Roraty 

ku czci Najświętszej Maryi Panny . Msza rozpoczyna 

się przy zgaszonych światłach, co dodatkowo podkre-

śla światło przyniesionych przez dzieci kolorowych 

lampionów. Przy ołtarzu stoi dodatkowa strojna 

świeca, która ma symbolizować obecność Matki Bo-

żej. Roraty nie odbywają się tylko w niedziele i uro-

czystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny, tj. 8 grudnia . 
 

WIECZERZA WIGILIJNA 
 

Wigilia Bożego Narodzenia to czas tradycyjnej 

świątecznej wieczerzy w gronie rodzinnym. Jest spę-

dzana bardzo uroczyście, w atmosferze ciepła i blisko-

ści. Istnieje wiele obrzędów związanych z tym dniem. 

Pod biały obrus wkłada się siano, które ma nawiązy-

wać do żłobu, w jakim został położony Jezus tuż po 

narodzinach. Płomień palącej się na stole świecy, czę-

sto zakupionej w celu wsparcia akcji charytatywnej, 

symbolizuje Jezusa. Opłatek, którym dzielą się świętu-

jący, to odzwierciedlenie chleba, jako elementarnego 

pokarmu człowieka. Pozostawienie wolnego miejsca 

przy stole ma być znakiem otwartości na innych, po-

trzebujących, którzy mogą do nas zawitać tego wie-

czoru, ale także tęsknoty do tych, którzy nie mogli się 

zjawić, czy też wspomnieniem już nieżyjących człon-

ków rodziny. Przed rozpoczęciem wieczerzy powinien 

zostać odczytany fragment Ewangelii o narodzinach 

Jezusa Chrystusa, a także odmówiona modlitwa. Uro-

czystą kolację rozpoczyna się po wypatrzeniu pierw-

szej gwiazdki. 

Na stole wigilijnym pojawia się zazwyczaj 12 dań, 

a liczba ta może nawiązywać do dwunastu Apostołów. 

Już w XIX wieku jedną z serwowanych potraw był 

barszcz czerwony z uszkami. W niektórych domach 

pojawiają się także inne zupy: grzybowa, rybna, żur 

czy barszcz biały. Tradycja serwowania obowiązko-

wego karpia na stole wigilijnym utrwaliła się w cza-

sach komunistycznych. Inną rybą, po którą sięga się 

tradycyjnie także z wielu innych okazji jest śledź, przy-

rządzany na wiele różnych sposobów. W wigilię nie 

może zabraknąć także kapusty, podawanej najczęściej 

z grzybami, czy grochem. Słodki akcent stanowią po-

trawy i ciasta sporządzone z dodatkiem maku i miodu, 

np. kutia, makowce czy makówki. Oprócz tego dla 

świąt Bożego Narodzenia charakterystyczne są także 

pierniki, szczególnie te dojrzewające, które należy 

przyrządzić z wyprzedzeniem kilkutygodniowym. 

Pierniki mogą być także składnikiem sosów i w takiej 

formie uzupełniają dania główne. Często wypiekana 

jest także słodka chałka, czyli ciasto drożdżowe np.  

z kruszonką i bakaliami. 
 

PREZENTY 
 

To właśnie w Wigilię obchodzony jest zwyczaj ob-

darowywania się prezentami świątecznymi, w nawią-

zaniu do darów przyniesionych Dzieciątku przez 

Trzech Króli. Podarki zostawiane są niepostrzeżenie 

pod choinką, a za darczyńcę w różnych regionach Pol-

ski uważa się np. Gwiazdora, Gwiazdkę, Aniołka czy 

samo Dzieciątko. Od niedawna, pod wpływem kultury 

anglosaskiej, coraz częściej mówi się także o Świętym 

Mikołaju, który to rozdaje w tym dniu prezenty . 
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PASTERKA 
 

Prawdopodobnie w VI wieku zaczęto obchodzić 

pasterkę, czyli nabożeństwo na cześć Dzieciątka Jezus, 

tradycyjnie odbywające się o północy, które wywodzi 

się z Jerozolimy i Groty Narodzenia Pańskiego w Be-

tlejem. Przy jednocześnie głośnym akompaniamencie 

dzwonów wierni odśpiewują kolędy, szczególnie Bóg 

się rodzi. Dawniej z Pasterką związane były różne inne 

tradycje. Wierzono np., że gospodarz, który pierwszy 

przybędzie do kościoła, zbierze największe plony. Pa-

sterka była też dla wielu okazją do żartów, w nawiąza-

niu do zbliżającego się karnawału . 

W społecznościach szkolnych czy zakładowych or-

ganizowane są często tzw. spotkanie opłatkowe, gdzie 

szkolni koledzy, czy też współpracownicy, składają 

sobie życzenia i spędzają wspólnie czas przed właści-

wym świętowaniem w gronie rodzinnym . 

 

niedziela.pl

 

 

Prot. n. 866/20/I  

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji 

Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, za-

rządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego 

uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Jó-

zef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolic-

kiego.  

Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemad-

modum Deus” Błogosławiony Papież Pius IX, poru-

szony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znaj-

dował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogło-

sił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.  

Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szcze-

gólny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość 

Papież Franciszek postanowił, że od dnia dzisiejszego 

aż do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia 

owego Dekretu oraz dnia poświęconego Najświętszej 

Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczyst-

szego Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świę-

tego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na 

jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, 

w pełni realizując wolę Bożą.  

A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy  

i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna 

Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pocie-

chę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które drę-

czą współczesny świat.  

Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela roz-

winęła się bujnie w historii Kościoła, który nie tylko 

przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej  

i jego Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne pa-

tronaty.  

Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale 

odnajduje w osobie Świętego Józefa, jak w skarbcu, 

dawne i nowe doskonałości, podobnie jak ojciec ro-

dziny z Ewangelii Św. Mateusza, który „ze swego 

skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52).  

Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą po-

mocą będzie dar Świętych Odpustów, które Peniten-

cjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego 

Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie  

z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.  

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi wa-

runkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eu-

charystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca 

Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od 

wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świę-

tego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone 

przez tę Penitencjarię Apostolską. 

 

1. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zapra-

sza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską 

więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność mo-

dlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali 

z głębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem 

odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co naj-

mniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską 

lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, 

zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.  
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2. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi 

tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1, 19): on to, stróż 

„wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi 

serca i duszy”[1], czyli uczestnik tajemnicy Boga  

i przez to szczególny patron forum wewnętrznego, za-

chęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności 

i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków. 

Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzo-

rowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa 

Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to 

właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdzi-

wej sprawiedliwości”[2]. Dlatego ci, którzy na wzór 

Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia wzglę-

dem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać 

dar odpustu zupełnego.  

3. W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego 

bycie opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, oblu-

bieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem 

Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do od-

twarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miło-

ści i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się 

odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą 

Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczo-

nymi.  

4. Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. usta-

nowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym 

celu, aby godność pracy została uznana przez wszyst-

kich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne  

i prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym po-

działem uprawnień i obowiązków”[3]. Dlatego udziela 

się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie 

codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, 

a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieśl-

nika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za 

tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, 

oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.  

5. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje 

nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się  

w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam 

gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszcze-

nia”[4]. Udziela się zatem odpustu zupełnego wier-

nym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Jó-

zefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego 

Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej 

części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną mo-

dlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna  

w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Ko-

ścioła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz 

oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, któ-

rzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.  

Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie 

patrona we wszystkich okolicznościach życia: „Innym 

Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas 

w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świę-

temu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał 

władzę wspomagania nas we wszystkich”[5]. W nie-

dawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził ze 

swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera 

„dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności 

w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”[6].  

Ponadto, celem potwierdzenia powszechności pa-

tronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnia-

nymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostol-

ska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmó-

wią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt 

pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, 

Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 

maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Jó-

zefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizan-

tyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, 

będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świę-

tego w tradycji łacińskiej.  

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdro-

wia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób 

szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, 

umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedli-

wionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odry-

wając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z inten-

cją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwy-

kłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie za-

trzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć 

Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Do-

brej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i nie-

dogodności własnego życia.  

Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu ła-

ski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła, Penitencja-

ria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy ka-

płani wyposażeni we właściwe uprawnienia, ofiarnie  

i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakra-

mentu pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do 

chorych.  

Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Jó-

zefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.  

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii 

Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020.  

 

Mauro Kard. PIACENZA 

Penitencjarz Większy 

Ks. Krzysztof NYKIEL 

 

Regens  

[1] Pius XI, Kazanie z okazji ogłoszenia heroiczności cnót Sługi Bożej Emilii de Vialar: L’Osservatore Romano, 20-21.03.1935.  

[2] Papież Franciszek, Przemówienie podczas Audiencji Generalnej dn. 03.03.2016.  

[3] Pius XII, Kazanie z okazji uroczystości Świętego Józefa Robotnika (1.051955).  

[4] Papież Franciszek, Anioł Pański (29.12.2013).  

[5] Teresa od Jezusa, Księga życia, VI.  

[6] Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska “Redemptoris Custos” (15.081989), 32. 
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Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się  

w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej 

Najświętszej Oblubienicy z ufnością również 

błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która 

Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogaro-

dzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą 

otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: 

wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus 

Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym 

wstawiennictwem dopomóż nam w naszych 

potrzebach. 

 Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, 

czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa 

Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, 

wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz 

Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiań-

ską pomocą w tej walce z mocami ciemności. 

A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z nie-

bezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak 

teraz broń świętego Kościoła Bożego od wro-

gich zasadzek i od wszelkich przeciwności. 

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, aby-

śmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą 

wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć poboż-

nie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. 

Amen. 

 

 

 

 
I PIĄTEK, 1 stycznia – Uroczyst. św. Bożej Rodzicielki 

8.00 - w intencji Parafian o błogosławieństwo Boże w no-

wym roku 

10.00 – w int. synów i ich rodzin z prośbą o Boże błogo-

sław., łaskę zdrowia i pomyślność w nowym roku. 

12.00 – w int. Matyldy, Piotra, Anieli i Małgorzaty Augu-

styn w podziękowaniu za kolejne rocznice urodzin  

15.00 – intencja wolna  

17.00 – za + Marię Mederską w 10 rocznicę śmierci.  

19.30 – za dusze w czyśćcu cierpiące (1/10)  
 

I SOBOTA, 2 stycznia 

7.30 – Różaniec wynagradz. Niepokalanemu Sercu NMP 

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

wających trudności, zagrożonych rozpadem, o uświę-

cenie rodzin oraz łaskę trwania w całkowitej abstynen-

cji, trzeźwości i czystości dzieci i młodzieży 

 2. w intencji miejscowej wspólnoty FZŚ 

3. za + Martę Szczyra – greg. (1) 

Po Mszy św. – Nabożeństwo pierwszosobotnie  

17.30 – Adoracja NS i okazja do spowiedzi św.  

18.00 – w intencji rodzin z ul. Pełczyńskiego, Stolarskiego  

i Ujejskiego, o Boże błogosław., łaskę zdrowia i po-

myślność w nowym roku. 
 

NIEDZIELA, 3 stycznia  

8.00 – za + Martę Szczyra – greg. 

10.00 – za + Ryszarda Zieleźny, + żonę 

12.00 – 1. chrzty i roczki 

 2. za + Renatę Chrzanowską w 3 rocznicę śmierci i ++ 
rodziców Agnieszkę i Bronisława Brzęczek  

17.00 – w intencji rodzin z ul. Plebiscytowej, o Boże bło-

gosław., łaskę zdrowia i pomyślność w nowym roku 

19.30 – za + Helenę Sekuła w rocznicę śmierci 
 

PONIEDZIAŁEK, 4 stycznia 

8.00 (w kapl. NS) – 1. za + Martę Szczyra – greg. 

 2. za ++ Franciszkę i Stanisława Dyrbuś  

18.00 – w intencji rodzin z ul. Franciszkańskiej i Nacyń-

skiej, o Boże błogosław., łaskę zdrowia i pomyślność  

w nowym roku 
 

WTOREK, 5 stycznia - Nwenna do św. Antoniego  

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

dwik, Kozub, Szymura, Fiałkowskich, Paszek, Ryszka, 

Pierchała, Justyny i pracowników ich firm o błogosła-

wieństwo, pomyślność we współpracy oraz światło Du-

cha Świętego w prowadzeniu działalności; w intencji 

redakcji Niepokalanej, Parafialnej Rady Duszpasters-

kiej, pracowników klasztoru; Budowniczych stajenki 

Bożonarodzeniowej; w intencji rodzin: Gatnar, Goliń-

ski, Pydyn, Wawoczny, Szymura, Węglorz, Nowrot, 

Cieślak, Kapała – o błogosławieństwo Boże, Dary Du-

cha Świętego i zdrowie; w intencji posługujących w pa-

rafialnych grupach i wspólnotach duszpasterskich 

dzieci, młodzieży i dorosłych; w intencji chorych, cier-

piących i starszych wiekiem parafian, którzy poprzez 

swoją modlitwę i ofiarowane cierpienie wspomagają 
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naszą parafię oraz wspólnotę Braci Mniejszych na Za-

mysłowie; w intencjach wszystkich dobrodziejów  

i ofiarodawców klasztoru i parafii, szczególnie w tym 

czasie epidemii 

 2. za + Martę Szczyra – greg. 

3. za + za dusze w czyśćcu cierpiące (2/10)  

Po Mszy św. – Nowenna do św. Antoniego – Dzień V 
 

ŚRODA, 6 stycznia – OBJAWIENIE PAŃSKIE 

8.00 – za ++ Otylię i Stanisława Lepiarczyk i ich rodziców 

10.00 – za ++ Klarę i Pawła Robenek, rodziców z obu stron, 

za ++ z rodzin Keller i Polok  

12.00 – za ++ Adama Koch i córkę Aleksandrę  

17.00 – w intencji rodzin z ul. Środkowej i Gołębiej, o Boże 

błogosław., łaskę zdrowia i pomyślność w nowym roku 

19.30 – 1. za + Martę Szczyra – greg. 

2.  za + Bogumiła Fiałkowskiego w 16 rocznicę śmierci  
 

I CZWARTEK, 7 stycznia 

Ad libitum – (w kapl. klaszt.) – za + Martę Szczyra – greg. 

Ad libitum – (w kapl. klaszt.) – za dusze w czyśćcu cier-

piące (3/10) 

18.00 – w intencji rodzin z ul. Dolnej nr 4 – 108, o Boże 

błogosław., łaskę zdrowia i pomyślność w nowym roku 
 

PIĄTEK, 8 stycznia  

8.00 (w kapl. NS) – 1. za + Martę Szczyra – greg. 

 2. za ++ Waltera, Janusza i Jerzego  

18.00 – w intencji rodzin z ul. Dolnej 1 – 59 A, o Boże 

błogosław., łaskę zdrowia i pomyślność w nowym roku 
 

SOBOTA, 9 stycznia 

8.00 – 1. za dusze w czyśćcu cierpiące (4/10) 

 2. za + Martę Szczyra – greg.  

 3. w intencji duszy Panu Bogu wiadomej  

Po Mszy św. – Godzinki 

17.30 – Adoracja NS i okazja do spowiedzi św.  

18.00 – w intencji rodzin z ul. Dolnej 61 – 115, o Boże bło-

gosław., łaskę zdrowia i pomyślność w nowym roku. 
 

NIEDZIELA, 10 stycznia  

8.00 – 1. za ++ Teresę i Huberta Gogolok, ++ rodziców, 

rodzeństwo, krewn. z obu stron oraz dusze czyśćcowe  

 2. za + Stanisława Bocheńskiego w 30 dniu po śmierci  

10.00 – w int. Elżbiety Adamczyk w 60 rocznicę urodzin  

12.00 – 1. za + Pawła Czaję  

 2. za + Hildegardę Nowrot w 30 dniu po śmierci  

 Po Mszy chrzest: rezerwacja 

17.00 – w intencji rodzin z ul. Leśnej i Pod Szybem, o Boże 

błogosław., łaskę zdrowia i pomyślność w nowym roku 

19.30 – za + Martę Szczyra – greg. 
 

PONIEDZIAŁEK, 11 stycznia 

8.00 (w kapl. NS) – 1. za + Martę Szczyra – greg. 

 2. za ++ Teodora, Elżbietę i Zofię Cudo  

18.00 – w intencji rodzin z ul. Wodzisławskiej 101 – 159 E, 

o Boże błogosław., łaskę zdrowia i pomyślność w no-

wym roku 
 

WTOREK, 12 stycznia  

Ad libitum – (w kapl. klaszt.) – za + Martę Szczyra – greg. 

Ad libitum – (w kapl. klaszt.) – za dusze w czyśćcu cier-

piące (5/10) 

18.00 – w intencji rodzin z ul. Wodzisławskiej 163 – 205 

oraz Zamiejskiej o Boże błogosław., łaskę zdrowia i po-

myślność w nowym roku 
 

ŚRODA, 13 stycznia – Dzień Fatimski  

17.30 – Różaniec fatimski  

18.00 – 1. w int. czcicieli MB Fatimskiej  

 2. w int. Urszuli Borek w rocznicę urodzin 

 3. za + Martę Szczyra – greg. 

 4. za + Irenę Dorobis w 30 dniu po śmierci  

 Po Mszy Apel Maryjny z indywid. błogosł. NS 
 

CZWARTEK, 14 stycznia 

Ad libitum – (w kapl. klaszt.) – za + Martę Szczyra – greg. 

Ad libitum – (w kapl. klaszt.) – za dusze w czyśćcu cier-

piące (6/10) 

18.00 – w int. rodzin z ul. Wodzisławskiej 92 – 198, o Boże 

błogosław., łaskę zdrowia i pomyślność w nowym roku 
 

PIĄTEK, 15 stycznia – Dzień Bożego Miłosierdzia  

8.00 (w kapl. NS) – 1. w int. czcicieli Bożego Miłosierdzia  

2. za ++ z rocznych wypominek 

3. za + Martę Szczyra – greg. 

18.00 – w intencji rodzin z ul. Witosa 4 – 78, o Boże bło-

gosław., łaskę zdrowia i pomyślność w nowym roku 
 

SOBOTA, 16 stycznia 

8.00 – 1. za ++ Marię Paszek w 10 rocznicę śmierci i Klarę 

Segrodnik w 15 rocznicę śmierci 

 2. za + Martę Szczyra – greg.  

Po Mszy św. – Nab. do MB Nieustającej Pomocy 

17.30 – Adoracja NS i okazja do spowiedzi św.  

18.00 – w intencji rodzin z ul. Witosa 3 – 51, o Boże bło-

gosław., łaskę zdrowia i pomyślność w nowym roku. 
 

NIEDZIELA, 17 stycznia  

8.00 – w intencji Andrzeja Dziekanowskiego w 60 rocz-

nicę urodzin   

10.00 – 1. za ++ Irenę i Franciszka Grzegoszczyk 

 2. w intencji Łukasza w 25 rocznicę urodzin  

12.00 – w int. Krzysztofa i Barbary w 40 rocznicę ślubu   

17.00 – w intencji rodzin z ul. Witosa 53 – 77, o Boże bło-

gosław., łaskę zdrowia i pomyślność w nowym roku 

19.30 – za + Martę Szczyra  
 

PONIEDZIAŁEK, 18 stycznia – Dzień Szensztacki  

8.00 (w kapl. NS) – 1. za + Martę Szczyra – greg. 

 2. za + Stanisława Dorobis  

18.00 – w intencji rodzin z ul. Barwnej, o Boże błogosław., 

łaskę zdrowia i pomyślność w nowym roku 
 

WTOREK, 19 stycznia  

Ad libitum – (w kapl. klaszt.) – za + Martę Szczyra – greg. 

Ad libitum – (w kapl. klaszt.) – za dusze w czyśćcu cier-

piące (7/10) 

18.00 – w intencji rodzin z ul. Bratniej i Woryny, o Boże 

błogosław., łaskę zdrowia i pomyślność w nowym roku 
 

ŚRODA, 20 stycznia 

8.00 (w kapl. NS) – 1. za + Martę Szczyra – greg. 
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 2. za dusze w czyśćcu cierpiące (8/10) 

18.00 – w intencji rodzin z ul. Pod Lasem nry nieparzyste,  

o Boże błogosław., łaskę zdrowia i pomyślność w no-

wym roku 
 

CZWARTEK, 21 stycznia 

Ad libitum – (w kapl. klaszt.) – za + Martę Szczyra – greg. 

Ad libitum – (w kapl. klaszt.) – za dusze w czyśćcu cier-

piące (9/10) 

18.00 – w intencji rodzin z ul. Pod Lasem nry parzyste,  

o Boże błogosław., łaskę zdrowia i pomyślność w no-

wym roku 
 

PIĄTEK, 22 stycznia  

8.00 (w kapl. NS) – 1. za + Martę Szczyra – greg. 

 2. za dusze w czyśćcu cierpiące (10/10) 

18.00 – w intencji rodzin z ul. Cyrana i Liściastej, o Boże 

błogosław., łaskę zdrowia i pomyślność w nowym roku 
 

SOBOTA, 23 stycznia 

8.00 – 1. za + Martę Szczyra – greg. 

 2. w intencji Agnieszki w kolejną rocznicę urodzin  

Po Mszy św. – Nab. do MB Częstochowskiej 

17.30 – Adoracja NS i okazja do spowiedzi św.  

18.00 – w intencji o. Doriana z okazji imienin zakonnych  
 

NIEDZIELA, 24 stycznia  

8.00 – za ++ Emilię i Alojzego Hajok i + Franciszka Nowrot. 

10.00 – za + Annę Marię Jarzyna w rocznicę śmierci   

12.00 – 1. za + Martę Szczyra – greg.  

 2. w intencji Zofii Zimnol w 18 rocznicę urodzin  

17.00 – w intencji rodzin z ul. Jarzynowej nry parzyste,  

o Boże błogosław., łaskę zdrowia i pomyślność w no-

wym roku 

19.30 – w intencji Anny Gaszka w 46 rocznicę urodzin  
 

PONIEDZIAŁEK, 25 stycznia 

8.00 (w kapl. NS) – 1. za + Martę Szczyra – greg. 

 2. za + Stanisława Pydyn  

18.00 – w int. rodzin z ul. Jarzynowej nry nieparzyste,  

o Boże błogosław., łaskę zdrowia i pomyślność w no-

wym roku 

WTOREK, 26 stycznia  

Ad libitum – (w kapl. klaszt.) – za + Martę Szczyra – greg. 

18.00 – w intencji rodzin z ul. Niedobczyckiej nry parzyste, 

o Boże błogosław., łaskę zdrowia i pomyślność w no-

wym roku 
 

ŚRODA, 27 stycznia  

8.00 – 1. za + Martę Szczyra – greg.  

 2. rezerwacja R.D.D. 

18.00 – w intencji rodzin z ul. Niedobczyckiej nry niepa-

rzyste, o Boże błogosław., łaskę zdrowia i pomyślność  

w nowym roku 
 

CZWARTEK, 28 stycznia 

Ad libitum – (w kapl. klaszt.) – za + Martę Szczyra – greg. 

18.00 – w intencji rodzin z ul. Hożej, o Boże błogosław., 

łaskę zdrowia i pomyślność w nowym roku 
 

PIĄTEK, 29 stycznia  

8.00 (w kapl. NS) – 1. za + Martę Szczyra – greg. 

 2. za ++ rodziców Annę i Henryka Broża  

18.00 – w intencji rodzin z ul. Polnej, o Boże błogosław., 

łaskę zdrowia i pomyślność w nowym roku 
 

SOBOTA, 30 stycznia 

8.00 – 1. za + Martę Szczyra – greg. 

 2. za + Stanisława Zelek  

Po Mszy św. – Nab. do MB Zamysłowskiej  

17.30 – Adoracja NS i okazja do spowiedzi św.  

18.00 – za + Andrzeja Wandel w 1 rocznicę śmierci, ++ 

Alicję i Mieczysława Wandel  
 

NIEDZIELA, 31 stycznia  

8.00 – w intencji Aleksandry i Adriana w 25 rocznicę ślubu 

10.00 – w intencji Hieronima i Gabrieli z okazji urodzin  

12.00 – za + Józefę Wawoczny i męża Bronisława   

17.00 – za + Martę Szczyra – greg. (ostatnia) 

19.30 – za + + Kryspina Głombica w 20 rocznicę śmierci  

 

 

 

W roku 2021 planujemy odprawiać Msze Kolędowe  

według następującego porządku: 

w tygodniu – godz. 18.00 

w niedziele – godz. 17.00 
 

OFIARY ZBIERANE W PODCZAS TYCH MSZY ŚW. PRZEZNACZONE BĘDĄ  

NA KOLEJNE INWESTYCNE PRZY NASZYM KOŚCIELE. 
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– krok za krokiem – 

 

Kolejnym elementem Eucharystii jest stanięcie  

w prawdzie naszej słabości i naszych grzechów, 

czyli Akt pokuty. 

 

 

Akt pokuty podczas Mszy Świę-

tej można odprawić na cztery róż-

ne sposoby. Trzy z nich są uży-

wane raczej w dni powszednie,  

a ostatni w niedzielę, święta lub  uro-

czystości, czyli podczas najważniej-

szych zgromadzeń wiernych. Pierw-

szy Akt pokuty to powszechnie 

znana formuła zaczynająca się od 

słów: „Spowiadam się Bogu Wszech-

mogącemu i wam, bracia i siostry...”. 

Ten akt to jednocześnie wyznanie 

grzechów i wspólna modlitwa Ko-

ścioła. Co ważne, ta formuła poka-

zuje, iż akt pokuty podczas Eucha-

rystii nie jest osobistym wyznaniem 

grzechów, stanięciem w prawdzie 

wobec własnej słabości, ale czymś 

wspólnotowym. Właśnie w tym 

czasie wyznaję, że każdy we 

wspólnocie Kościoła doświadcza 

skutków moich grzechów i słabo-

ści. Wypowiadając te słowa, pro-

simy o wybaczenie grzechów  

i zmiłowanie – nie tylko Boga, ale 

cały lud Boży. Drugim sposobem 

odprawienia Aktu pokuty podczas 

Mszy Świętej są tak zwane tropy, 

czyli rozbudowane wersje Kyrie 

Eleison. Tropy to bowiem  trzy we-

zwania, z których pierwsze i trzecie 

zaczyna się od słów „Panie Jezu”, 

natomiast  środkowa apostrofa od 

słowa „Chryste”. W dalszych sło-

wach wezwania następuje wyjaś-

nienie, czym jest dla każdego z nas 

zbawienie, jak się ono dokonało  

i jak to się dzieje, że grzechy są nam 

odpuszczone. Na koniec wezwań 

odpowiadamy: „Zmiłuj się nad 

nami”. Trzecia forma Aktu pokuty 

jest dość rzadko  używana  podczas  

liturgii  Mszy św. Została ona za-

czerpnięta bezpośrednio  z  Pisma  

Świętego  i  jest  parafrazą  słów  

proroka  Ezechiela.  Jest  to  forma  

krótkiego  dialogu  kapłana  z  wier-

nymi:  „Zmiłuj  się  nad  nami,  Pa-

nie”.  Wierni  odpowiadają:  „Bo 

zgrzeszyliśmy  przeciw  Tobie”. 

Kapłan  kontynuuje:  „Okaż  nam, 

Panie, miłosierdzie swoje”.  Lud 

ponownie odpowiada: „I daj nam 

swoje zbawienie”. 

Ostatni, czwarty sposób wyzna-

nia grzechów  podczas Eucharystii 

to aspersja, która jest nie tylko mo-

dlitwą, ale także  obrzędem.  Asper-

sja  oznacza  dosłownie „pokropie-

nie”. Podczas tego obrzędu kapłan  

odmawia  modlitwę,  następnie 

przechodząc pomiędzy wiernymi, 

kropi ich wodą święconą. Ten ob-

rzęd jest przypomnieniem sakra-

mentu chrztu, a także symbolem 

naszego wewnętrznego przyznania 

się do słabości  i wyznaniem,  że 

potrzebujemy zbawienia. Co jest 

istotą Aktu pokuty podczas Mszy 

Świętej? W Akcie pokuty nie cho-

dzi tylko o przyznanie się do tego, 

że mamy grzechy. O wiele waż-

niejsze jest to, że stajemy  

w prawdzie przed Bogiem, widząc  

naszą grzeszność, jednocześnie  

dostrzegając nasze dobro,  ponie-

waż za chwilę razem z Chrystusem 

chcemy złożyć w ofierze na ołtarzu 

całe nasze życie. Oczywiście to Pan  

Jezus jest głównym składającym 

ofiarę, ale dołączając się do Niego,  

chcemy złożyć wszystko, czym  

żyjemy. Warto zaznaczyć, iż Akt  

pokuty na początku Mszy Świętej 

gładzi wszystkie grzechy powsze-

dnie. Do zmazania grzechów cięż-

kich potrzebny jest oczywiście sa-

krament pokuty, natomiast grzechy 

lekkie  zmazywane  są właśnie pod-

czas  tego wyznania. W związku  

z tym ważne jest, aby kapłan za-

trzymał się w chwili  ciszy po od-

prawieniu tego obrzędu, abyśmy  

stanęli  przed  Bogiem w  prawdzie 

i przeprosili Go za nasze grzechy. 

Niezwykle  istotna jest kwestia, że 

Akt pokuty nie jest skoncentro-

wany wyłącznie na grzechach. Ko-

ściół używa w nim standardowej 

formuły Kyrie Eleison, Chryste 

Eleison, w której słowo Kyrie od-

nosiło się od zawsze do Jezusa  

zmartwychwstałego. Od począt-

ków chrześcijaństwa  tym  tytułem  

odnoszono się do Chrystusa,  wspo-

minając Jego zmartwychwstanie,  

czyli Jego zwycięstwo nad grze-

chem i śmiercią. W Akcie pokuty   

o  wiele ważniejsze jest więc nie 

tyle skonfrontowanie się z grze-

chem i naszymi słabościami, ile 

spotkanie ze zmartwychwstałym 

Jezusem, który może pokonać  

w nas wszelkie zło. Zatem Akt po-
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kuty to moment uwielbienia. Gdy  

śpiewamy  Kyrie  Eleison,  prosimy  

Boga, by się nad nami zmiłował, 

ale jednocześnie wychwalamy Jego 

zwycięstwo nad naszym grzechem.    

Uczestnicząc w Akcie  pokuty,  do-

tykamy trzech rzeczywistości: sta-

nięcia w prawdzie wobec naszej  

słabości  i grzeszności,  ofiarowania 

Panu Bogu całego swojego życia  

i uwielbienia zmartwychwstałego  

Pana,  który  jako  jedyny  może  

w nas pokonać wszelkie zło. Po 

tym obrzędzie wychwalamy Boga 

śpiewając  hymn  Chwała  na  wy-

sokości  Bogu. Ale o tym już w ko-

lejnym artykule. 

ANNA SZADY 

 

 

„Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł,  

jak lew ryczący krąży szukając, kogo pożreć.  

Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu!” (1 P 5,8-9) 
 

 

„Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie:  

duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe” (Mt 26,41). 

 
Zwykło się mawiać, że piekło 

jest wybrukowane dobrymi chę-

ciami. W angielskiej wersji tego 

porzekadła dobrymi chęciami wy-

brukowana jest droga do piekła. 

Sądzę, że i samo piekło, i droga do 

niego mają podobną strukturę pod-

łoża.  

Przyznajmy, ileż to razy mamy 

naprawdę szczere chęci uczynienia 

czegoś dobrego, wzniosłego, szla-

chetnego, a potem okazuje się, że... 

nie wyszło. Najlepszym, wręcz 

sztandarowym tego przykładem są 

tradycyjne postanowienia nowo-

roczne, które większości ludzi 

udaje się realizować przez kilka, 

ewentualnie kilkanaście dni. Jaka 

jest tego przyczyna? Odpowiedź – 

powyżej: duch ochoczy, ale ciało 

słabe. I w zasadzie wielu na tym 

poprzestaje: skoro ciało słabe, to 

nic dziwnego, że nie wyszło. 

Prawda, ciało nasze jest słabe z na-

tury, bo stworzone zostało z mate-

rii kruchej, nietrwałej, starzejącej 

się i ulegającej zmęczeniu. Lecz 

cytat powyżej, a są to słowa Pana 

Jezusa wypowiedziane w Ogrójcu, 

zawiera coś więcej: pouczenie  

i ostrzeżenie. Pouczenie – o ko-

nieczności zachowania czujności  

i najlepszym sposobie na to, by jej 

nie stracić. Ostrzeżenie – przed de-

monem Odpuść sobie.  

Demon Odpuść sobie działa na 

dwa sposoby. Pierwszym sposo-

bem jest powstrzymywanie nas od 

podjęcia działania, oczywiście 

działania dobrego. Modlitwy: Od-

puść sobie, bo późno, czasu mało, 

tyle masz innych zajęć, kiedy 

chcesz ze wszystkim zdążyć? Pój-

ścia do kościoła (w niedzielę, 

święto, a tym bardziej w dni, kiedy 

nie jest to obowiązkowe): Odpuść 

sobie, zmęczony jesteś, pogoda fa-

talna,  pomodlisz się w domu, prze-

cież Bóg jest wszędzie. Zaangażo-

wania się w jakieś dobre dzieło: 

Odpuść sobie, po co ci to, jak po-

każesz, że chcesz, to cię potem 

będą wykorzystywać i nie dadzą ci 

spokoju. Podjęcia trudu walki  

z nałogiem, zerwania z grzechem, 

zmiany swojego życia: Odpuść 

sobie, nie dasz rady, to ponad 

twoje siły!  

Drugi  sposób to zniechęcanie 

do już podjętego wysiłku, rozpo-

czętego dzieła czy trwania w moc-

nym postanowieniu. Demon Od-

puść sobie potrafił być do tego 

stopnia zuchwały, że samego 

Chrystusa poszczącego na pustyni 

kusił  – i to kiedy! Na samym 

końcu czterdziestodniowego 

okresu postu, bo miał nadzieję, że 

uda mu się zniweczyć cały trud 

umartwienia, gdy wygłodzony 

Bóg-Człowiek  zobaczy chleb  

w miejscu kamienia. Bóg nie uległ, 

nam niestety często  się to zdarza. 

Porzucamy dobre dzieła, bo bezli-

tosny Odpuść sobie szepce nam  do  

ucha swoje „argumenty” o zmę-

czeniu, braku czasu, o dyskomfor-

cie, który musimy znosić, o atrak-

cjach, które nas omijają, bo koli-

dują z tym, co robimy, a do których 

przecież po ludzku mamy prawo.        

Co ważne, demon Odpuśćso-

biema bardzo chytrą metodę. 

Rzadko kiedy każe nam porzucać 
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dobre dzieła natychmiast. Stosuje 

znacznie częściej metodę małych 

kroków: Odpuść sobie dzisiaj, ten 

jeden jedyny raz – przecież nic się 

nie stanie! Odpuść sobie  modli-

twę, którą przyrzekłeś codziennie 

odmawiać, Mszę twojej wspól-

noty, udział w spotkaniu twojej 

grupy, trwanie w abstynencji 

(przecież jeden kieliszek „z okazji” 

to jeszcze nie powrót do nałogu). 

Za jakiś czas powtórzy swoją po-

kusę. Kolejna pokusa przyjdzie już 

szybciej – no bo przecież nic się 

nie stało! Potem jeszcze jedna...  

i jeszcze jedna. A potem już będzie 

miał „z górki”: jedni się zniechęcą,  

inni zaczną się powoli odzwycza-

jać, jeszcze inni stwierdzą, że „bez 

tego da się całkiem spokojnie 

żyć”...   

Oczywiście demon Odpuśćso-

biedziała nie tylko na polu ducho-

wym. Zniechęcając nas do spraw  

i czynności codziennych, potrafi  

uczynić nasze życie byle jakim, 

potrafi  popsuć nasze relacje z bliź-

nimi, a co najgorsze – potrafi  spra-

wić, że przez ciągłe „odpuszczanie 

sobie” staniemy się leniwi, a to już 

grzech z listy siedmiu grzechów 

głównych. Dlaczego jednak de-

mon Odpuść sobie działa najchęt-

niej w dziedzinie naszego życia 

duchowego? To proste: Czuwajcie 

i módlcie się, abyście nie ulegli po-

kusie. Czujność i modlitwa to sku-

teczna broń przeciw demonowi 

Odpuść sobie. Jeśli zniechęci nas 

do modlitwy i wyłączy naszą czuj-

ność, to już nas ma! 

Na koniec anegdota. Jeden  

z Ojców Pustyni, zapytany przez 

ucznia, jak udało mu się osiągnąć 

umiejętność modlitwy nieustannej, 

odpowiedział, że... nauczył go tego 

demon. Gdy demon podsuwał mu 

pokusę, ten pobożny pustelnik mo-

mentalnie zaczynał się modlić Mo-

dlitwą Jezusową („Panie Jezu 

Chryste, Synu Boga żywego, zmi-

łuj się nade mną, grzesznikiem”),  

a ponieważ był i ciągle jest często 

kuszony, więc stale się modli. 

Tylko modlitwą i czujnością 

można przechytrzyć demona Od-

puść sobie. 

ANNA SZYGA 

 

 

 

 

 

Jeśli ktoś obserwuje jak szeroko jest zakrojona dzia-

łalność Kościoła to może stracić z oczu to, co w jego 

misji jest najważniejsze. Zaangażowanie w prace na 

rzecz pokoju, ratowania głodnych na świecie, wycho-

wania młodego pokolenia, troski o biednych, chorych, 

walka o sprawiedliwość społeczną itp., to wszystko ma 

ogromne znaczenie, ale najważniejsze to: wezwanie do 

nawrócenia! To stanowi serce religii. Chrystus rozpo-

czął swe publiczne działanie od tego wezwania i koń-

czył je tym wyzwaniem. 

 Przyszedł po to na świat, by pomóc nam w doko-

naniu wielkiej wewnętrznej przemiany, w dorastaniu 

do życia wiecznego. Podstawowym elementem nawró-

cenia jest troska o dojrzałość człowieka. Nawraca się 

ten, kto szuka ubogacenia swego umysłu, serca i uczuć. 

To nawracanie się jest znakiem dojrzałości człowieka, 

zdolności do zmobilizowania wszystkich sił, by się-

gnąć po wyższą wartość. Komu nie zależy na pogłę-

bianiu wiadomości o Bogu, o świecie, ludziach, to też 

ten nie odpowie na wezwanie Jezusa. Drugim elemen-

tem nawrócenia jest otwarta postawa na przyjęcie war-

tości religijnych. Ona zależy od człowieka. Jezus wie-

lokrotnie w Ewangelii o to się upomina. Trzeba 

ustawicznie zabiegać o postawę otwartą, gotową na 

przyjęcie wartości religijnych. Ważnym elementem 

jest czytanie Pisma Świętego, jako Słowo Boga odczy-

tane jakby było adresowane wyłącznie do mnie. We-

zwanie Jezusa „nawracajcie się” stanowi doskonałą 

okazję do głębszej refleksji nad najważniejszą misją 

Kościoła, a przecież każdy człowiek potrzebuje nawró-

cenia. Przez nie staje się w pełni sobą, odnajduje siebie 

wobec Boga, bliźnich, świata i zostaje wypełniony 

prawdziwym pokojem. Pismo Święte i sakramenty są 

nierozłączne. Kiedy sakramenty są wprowadzone  

i oświecane przez Słowo, ukazują one wyraźnie jako 

cel podróży, w której sam Chrystus otwiera umysł  

i serce na rozpoznanie swego zbawczego działania. 

Lusi 
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Ojciec Kentenich ukazał Przy-

mierze miłości  jako wymianę róż, 

wymianę serc, wymianę miłości  

i ofiary z MTA. W kazaniach wy-

głaszanych dla rodzin z Milwaukee 

ukazywał poszczególne elementy 

tej symbolicznej wymiany róż, oraz 

interpretował znaczenia listków, 

pąków, kolców i zapachu, wyko-

rzystując je do ilustrowania życia 

przymierzem miłości z Matką 

Bożą. W poprzednim artykule 

omówiliśmy znaczenie róży jako 

kwiatu oraz jej barwę. Dzisiaj czas 

na pozostałe części.  Kolce naszej 

róży symbolizują krzyż, ofiarę  

i przeciwności w naszym codzien-

nym życiu. Pamiętajmy, że życie 

Maryi nie było wolne od trosk  

i cierpień  codzienności. Zasta-

nówmy się nad tym i zapytajmy sa-

mych siebie, co jest krzyżem , cier-

niem naszego życia i oddajmy to 

MTA jako nasz prezent dla niej. 

Pod pojęciem kolców odkrywamy 

nasz osobisty krzyż, nasz krzyż ro-

dzinny oraz krzyż wynikający  

z określonych sytuacji (najczęściej 

wynikających z cierni dnia co-

dziennego, których nikt nie do-

strzega oprócz nas samych).Pamię-

tajmy, że  nie ma róży bez kol-

ców… Liść róży. Rozpatrując ten 

symbol O. Kentenich wskazuje na 

trzy podstawowe właściwości li-

ścia: kolor zielony (zaufanie), bo-

gatą sieć unerwienia (trudności  

i zawirowania naszego życia) oraz 

ząbkowanie brzegów (oddziaływa-

nie Bożej miłości). Patrząc na liście 

w naszych różach myślimy o zau-

faniu w najtrudniejszych sytua-

cjach. Maryja obdarza nas swoim 

zaufaniem i my ofiarujemy Jej na-

sze zaufanie. Pączki róż są symbo-

lem czystości. W Przymierzu Miło-

ści wymieniamy z Maryją także 

czystość za czystość. W szenszta-

cie znana jest  modlitwa, która wpi-

suje się ten symbol: „Bądź pozdro-

wiona Maryjo, a przez czystość 

Twoją czystym zachowaj ciało, czy-

stą duszę moją. Otwórz mi szeroko 

Twe i Syna Twego Serce, wyproś 

mi głębokie poznanie siebie i łaskę 

wytrwania aż do śmierci.” Zapach 

róży symbolicznie oznacza świę-

tość Matki Bożej. Mamy tutaj wy-

mianę świętość za świętość. Matka 

Boża chce nam podarować swoją 

świętość, a my oddajemy jej naszą 

świętość, oddajemy ją pod Jej 

opiekę. Sami jesteśmy zobowią-

zani dążyć do świętości, starać się 

o świętość, w naszym życiu co-

dziennym. Podarujmy w zapachu 

róży Matce Bożej naszą niedosko-

nałą świętość, żeby Ona zatrosz-

czyła o to, abyśmy stali się świę-

tymi w życiu codziennym. Łodyga 

róży symbolizuje wiarę. Róża spo-

czywa na łodydze, podobnie wiara 

jest fundamentem życia wewnętrz-

nego. W tym symbolu chcemy wy-

mienić z MTA wiarę: od niej otrzy-

mując głębokiego ducha wiary,  

a my ofiarujemy jej naszego sła-

bego ducha wiary prosząc aby 

pomnażała w nas wiarę. W swoich 

wykładach Ojciec Kentenich uka-

zuje jeszcze jeden symbol. Jest on 

związany z przeżywaniem wraz  

z rodzinami Zielonych Świątek. Na 

ten czas kaplica ustrojona była pi-

woniami. Ojciec Kentenich w swoim 

wykładzie mówił: „Piwonie różnią 

się zazwyczaj od róż innego ro-

dzaju tym, że są mocno czerwone  

i że mają liście podobne do języ-

ków. Co więc przypominają piwo-

nie, te róże Zielonych Świątek? 

Przypominają języki ognia nad gło-

wami apostołów w Wieczerniku. 

(…) w symbolu tym widzimy także 

Matkę Boską w Wieczerniku, a nad 

Jej głową języki ognia, symbol 

siedmiu darów Ducha Świętego.”  

Opisana powyżej symbolika 

róży jest wprowadzeniem, począt-

kiem, zarysowaniem tematu. Oj-

ciec Kentenich na omawianiu tych 

treści spędził z rodzinami w Mil-

waukee godziny (!!) poświęcając 

na te zagadnienia liczne katechezy. 

Zainteresowanych zgłębieniem  

i poszerzeniem informacji na temat 

symboliki róży odsyłam do pozycji 

„W poniedziałek wieczorem. Z Bo-

giem w codzienności.” 

 /BTK/ 

 

 

Źródła: 1. „W poniedziałek 

wieczorem. Z Bogiem w codzien-

ności.” 2. „W poniedziałek wieczo-

rem. Żyć przymierzem miłości.
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Przez ponad 100 lat Zamysłów miał swój zamek, 

który znajdował się przy dzisiejszej ulicy Jarzynowej. 

Choć bardziej pasowałoby tu słowo „dworek” gdyż 

chodzi o budynek, który wraz pomieszczeniami go-

spodarczymi i polami uprawnymi tworzył majątek 

ziemski zwany folwarkiem Florianshof. Pierwsza 

wzmianka o jego istnieniu pochodzi z 1784 r. Nie wia-

domo kto był budowniczym naszego dworu. Kronika 

Zamysłowa podaje, że pierwszym właścicielem był p. 

Francoszek jednak nie zachowały się dokumenty po-

twierdzające tą wersję. Wiadomo natomiast, że od lat 

40-tych XIX w. zarządcami majątku byli Emanuel 

Langer a później Teodor Jeanicke.   
 

Zamysłowski zomek w 1996 r. 

 

W roku 1886 przybył do Zamysłowa Królew-

skiego niejaki pan Holewa z pełnomocnictwami cesa-

rza Niemiec Wilhelma I, celem objęcia folwarku – 

dworu na Wrzosach. Był to major wojsk pruskich, 

któremu za zasługi wojenne cesarz podarował wymie-

niony majątek ziemski, który liczył 800 mórg użyt-

ków rolnych. Mieszkalny budynek dworski został 

przez nowego właściciela znacznie rozbudowany i na-

zwany „Zamislauer Schloss” czyli jak mówiła o nim 

miejscowa ludność - „zomkiem zamysłowskim”.        

W późniejszych latach (po śmierci pana Holewy) 

kolejnym panem na „zomku” został Antoni Wodarz, 

który doprowadził gospodarstwo do bankructwa. 

Wcześniej, gdy dwór prosperował, właściciele zatrud-

niali przy pracach polowych wielu spośród okolicz-

nych mieszkańców, którzy zarabiali dzięki temu na 

swoje utrzymanie. Po bankructwie folwarku więk-

szość ziem wykupili co bogatsi miejscowi gospoda-

rze. Właścicielem „zomku” została natomiast niedob-

czycka kopalnia Rymer. Po jej likwidacji przejęła go 

kopalnia Chwałowice a następnie Spółdzielnia Miesz-

kaniowa „Centrum”. Budynek był zamieszkany do 

1998 r. Niestety, z roku na rok popadał w coraz więk-

szą ruinę. Kolejni właściciele nie przeprowadzali re-

montów i z czasem całkiem o dworku zapomnieli.   

W lutym 2017 r. rozpoczęto wyburzanie „zomku”. 

Mimo protestów mieszkańców dzielnicy, nie udało się 

zatrzymać tego procesu i tak ten historyczny symbol 

Zamysłowa przestał istnieć. My, „zymysloki” mu-

simy uderzyć się w piersi. Zawiedliśmy wszyscy. Za-

brakło nam pomysłu, inicjatywy, aktywności, siły 

przebicia. Przez lata nie znaleźliśmy sposobu (czy  

w ogóle go szukaliśmy?) na uratowanie „zomeczku”. 

A gdy się obudziliśmy – było już za późno. Szkoda, 

bo idąc na spacer już nigdy nie będzie można powie-

dzieć: „popatrz, to jest nasz zamysłowski zomek”. Po-

zostaje zachować pamięć o tym miejscu i jego historii.     

 

 

C.D.N. 

Paweł Dębski 

Na podstawie „Kroniki Zamysłowa”   

Alfreda Dyrbusia oraz „Dziejów Zamysłowa  

dzielnicy Rybnika” Ewy Kulik 

 

Ciekawe informacje nt. „zomku” oraz zdjęcia 

można znaleźć na stronie internetowej: 

https://jestemadrian.pl/rybnik-zamyslow-folwark-

florianshof/ 
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Co roku w styczniu obchodzimy 

dwa piękne święta: Dzień Babci  

i Dzień Dziadka, które przypadają 

kolejno na 21 i 22 stycznia. To 

świetnie, że kiedyś ktoś wymyślił, 

by uhonorować babcie i dziadków  

i podziękować im za wszystko, co 

dla nas robią. Dzień Babci i Dziadka 

to dzień niezwykły, nie tylko dla 

dzieci, ale przede wszystkim dla sa-

mych solenizantów. To dzień pełen 

uśmiechów, dumy, wzruszeń, łez  

i radości. 

Babcia i dziadek są często  

z wnukami od ich najmłodszych lat. 

Otaczają je kochającym sercem  

i obserwują ich dorastanie czujnym 

okiem. Zaraz po rodzicach bywają 

pierwszymi nauczycielami i przyja-

ciółmi dziecka.  Miłość dziadków 

do wnuków nie jest obarczona obo-

wiązkami, jak w przypadku rodzi-

ców. Dziadkowie bowiem nie wy-

chowują a opiekują się wnukami. 

Dziadkowie mają więcej czasu   

i cierpliwości, potrafią wielokrotnie 

opowiadać wnuczkom tę samą 

bajkę, śpiewać ulubioną kołysankę 

czy kolejny raz z rzędu bawić się  

z nimi w tę samą zabawę. Babcia    

i dziadek pozwalają zwykle na wię-

cej niż rodzice, bo wnuki są dla 

dziadków zawsze najpiękniejsze   

i najmądrzejsze. To przy babci mała 

dziewczynka uczy się gotowania, 

lepienia pierogów czy smażenia na-

leśników. Babcia nigdy nie krzyczy, 

gdy rozbije się jajko albo cukier roz-

sypie się na podłogę. Ma często nie-

skończoną cierpliwość, by odpo-

wiadać na tysiące pytań. Dla 

chłopca zaś dziadek bywa męskim 

autorytetem. To dlatego, że zna tyle 

ciekawych historyjek, umie wytłu-

maczyć, jak coś działa, nigdy nie 

jest znudzony rozmową i dokładnie, 

wyczerpująco odpowiada na każde 

pytanie. Ma czas na wszystko. 

Wspólne spędzanie czasu to dla 

wnuków radosne dzieciństwo, a dla 

dziadków możliwość czerpania po-

zytywnej energii z przebywania  

z nimi. Kontakt z wnukami dosko-

nale wpływa na samopoczucie, do-

daje witalności. Z chwilą przyjścia 

na świat wnuków, dziadkowie 

wpadają w euforię. Są w nich za-

kochani i robią wszystko, by po-

święcić im jak najwięcej czasu  

i uwagi. Czują się potrzebni i speł-

nieni. Pielęgnujmy nasze relacje  

z dziadkami, odwiedzając ich jak 

najczęściej, pamiętając   o roczni-

cach i jubileuszach. Wspólne zdję-

cia, pamiątki są później okazją do 

celebrowania swoich wspomnień  

z dzieciństwa. Jest to również bo-

gaty bagaż doświadczeń, który prze-

każemy następnym pokoleniom.  

Czy Pan Jezus miał dziadków - 

pytał mój wnuczek.  Tak – byli to 

Babcia Anna i dziadek Joachim.  

Ewangelie o nich nie wspominają.  

Z literatury apokryficznej 

dowiadujemy się, że rodzice Maryi 

wywodzili się z rodu Judy, z domu 

króla Dawida.  Anna – wychowana 

w duchu bojaźni Bożej i pokory – 

pełniła służbę w świątyni jerozolim-

skiej. Początkowo mieszkali w Ga-

lilei, później przenieśli się do Jero-

zolimy. Kiedy ich bezdzietność 

trwała już 20 lat, Joachim podjął 

40-dniowy post na pustyni, również 

Anna gorąco modliła się  o potom-

stwo. Ślubowała, że dziecko, które 

się narodzi, zostanie oddane na 

służbę do świątyni. Ich modlitwy 

zostały wysłuchane.  Z apokryfów, 

dowiadujemy się, że wkrótce po za-

ślubinach Maryi Anna owdowiała   

i zamieszkała w Nazarecie w domu 

Świętej Rodziny.  

Chyba dlatego w ikonografii 

często spotykamy przedstawienie 

tzw. św. Anny Samotrzeć (Samo-

trzeciej) z Maryją i małym Jezusem. 

Taki obraz namalował m.in. Leo-

nardo da Vinci. 

Najbardziej znana łaskami sły-

nąca figura św. Anny Samotrzeć  

w Polsce znajduje się na Górze św. 

Anny na Opolszczyźnie. Strażni-

kami sanktuarium, do którego już 

od ponad 500 lat przychodzą piel-

grzymi, są ojcowie franciszkanie. 

W 1983 r. pielgrzymował tutaj Jan 

Paweł II.  21 czerwca 1983 r. wła-

śnie na Górze św. Anny, powie-

dział, że: „Syn Boży stał się  

człowiekiem dlatego, że Maryja 

stała się Jego Matką”. 

Święta Anna i Święty Joachim  

przypominają nam o roli, jaka przy-

pada dziadkom  w wychowaniu 

młodego pokolenia w wierze i miło-

ści, oraz o potrzebie modlitwy 

dziadków za wnuków i odwrotnie. 

Św. Joachim i św. Anna patronu-

ją małżonkom oraz dziadkom, są 

orędownikami rodzin i łączni-

kami pokoleń. 

Wszystkim dziadkom w dniu ich 

święta życzę wiele radości z przeby-

wania z wnukami i Błogosławień-

stwa Bożego. A jeśli już nie ma  

z nami dziadków, bo odeszli do 

domu Ojca, nie zapominajmy o nich 

w modlitwie, kwiatach, zniczu za-

palonym na grobie. Ich wielka mi-

łość jest w stanie ogarnąć nas nawet 

wówczas, gdy nie czujemy już cie-

płego dotyku babci czy dziadka.  

 

Janka 

http://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=499&w=dzie%C5%84&s=1009
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ABP SHEEN RATOWAŁ  

TYSIĄCE LUDZKICH DUSZ. 
 

PRZECZYTAJ WSTRZĄSAJĄCĄ  

HISTORIĘ NAWRÓCENIA  

JEDNEJ Z NICH! 
 

Arcybiskup Fulton J. Sheen sły-

nął z dziesiątek tysięcy (jeśli nie mi-

lionów) nawróceń, które dokonały 

się za jego pośrednictwem. Jak się 

okazuje, słynny amerykański hie-

rarcha potrafił ocalić nie tylko du-

szę, lecz również ciało… Przeczytaj 

niesamowitą historię nawrócenia 

pewnej francuskiej katoliczki, którą 

Sheen opisał w swojej autobiografii 

“Skarb w glinianym naczyniu”. 
 

TRUCIZNA W PARYŻU 
 

Przypominam sobie pierwszą 

osobę, którą nawróciłem we Fran-

cji. Miałem już wtedy za sobą dwa 

lata studiów w Europie. Przygoto-

wywałem się do wstąpienia na uni-

wersytet w Lowanium, dlatego lato 

spędzałem na Uniwersytecie Parys-

kim, aby przyzwyczaić ucho do ję-

zyka francuskiego. Mieszkałem  

w pensjonacie w dzielnicy Latin Qu-

arter, na rue Jules Chaplain. Oprócz 

mnie pokoje wynajmowało tam pię-

ciu, może sześciu gości – w większo-

ści ze Stanów Zjednoczonych. 

Po tygodniu kierowniczka pen-

sjonatu, Madame Citroen, zapukała 

do moich drzwi i powiedziała po 

francusku coś, czego nie zrozumia-

łem. Poprosiłem dwóch nauczycieli 

z Bostonu, którzy przebywali  

w pensjonacie, aby przetłumaczyli 

jej słowa. Powiedziała, że została 

ochrzczona jako katoliczka, wzięła 

kościelny ślub, ale po I wojnie świa-

towej mąż ją zostawił. Jedyna 

córka, która im się urodziła, została 

prostytutką. Dodała, że pensjonat 

okazał się klapą i że nie ma po co 

żyć. Następnie wyjęła z kieszeni 

małą buteleczkę i powiedziała: 

– To jest trucizna, którą zamie-

rzam wypić i skończyć ze swoim 

życiem. Czy jest coś, co ksiądz 

może dla mnie zrobić? 

– Madame – zwróciłem się do 

niej przez tłumacza. – Jeśli zamie-

rza pani to zażyć, to niczego nie 

mogę dla pani zrobić. Poprosiłem 

jednak, żeby odłożyła na dziewięć 

dni decyzję o samobójstwie. 
 

GORLIWA MODLITWA  

DO SERCA JEZUSA 
 

Następnie zacząłem odmawiać 

nowennę do Najświętszego Serca 

Jezusa w kościele Notre Dame des 

Champs. Klęcząc przed figurą Naj-

świętszego Serca Jezusa, błaga-

łem: „Jeśli naprawdę kochasz ludz-

kie dusze – a przecież tak jest – ura-

tuj tę duszę”. Każdego wieczoru 

przez cały czas trwania nowenny 

brałem słownik do lewej ręki, kart-

kowałem go prawą i z pogardą dla 

gramatyki próbowałem wydukać po 

francusku jakieś proste, podstawo-

we chrześcijańskie prawdy. Mając 

jednak świadomość, że moje marne 

nauczanie po francusku nie przy-

wróci wiary pani Citroen, odwoła-

łem się do konfesjonału. Przekony-

wałem ją, że jeśli okaże skruchę  

i przystąpi do spowiedzi, dobry Bóg 

udzieli jej swojej łaski. 

Na dwa dni przed zakończeniem 

nowenny zabrałem ją do kościoła 

pod wezwaniem św. Józefa w po-

bliżu Place de l’Étoile i poprosiłem 

pewnego irlandzkiego księdza, 

który mówił po francusku, aby ją 

wyspowiadał. Nie otrzymała jednak 

daru wiary. Tymczasem od jednej 

ze służących w domu dowiedziałem 

się, od jak dawna jej pracodawczyni 

nie przyjmowała sakramentów,  

i ubłagałem ją, aby w ostatni dzień 

nowenny poszła do spowiedzi ra-

zem z nią. Podczas tej spowiedzi,  

w wieczór poprzedzający zakończe-

nie nowenny, madame Citroen 

otrzymała dar wiary, a ja udzieliłem 

jej komunii. Francuska służąca rów-

nież przyjęła Pana Jezusa. 
 

CUDOWNE  

POJEDNANIE RODZINY 
 

Jesienią pojechałem na Uniwer-

sytet w Lowanium. Pani Citroen na-

pisała do mnie, że jej córka, która 

mieszkała w Chartres, jest bardzo 

chora. Była gotowa oddać wszyst-

ko, aby tylko Bóg zachował jej 

dziecko. Poprosiłem, aby ofiaro-

wała córkę Jezusowi; mógł być to 

również sposób na to, aby pojednała 

się z mężem. Tak też się stało. Jej 

mąż, od którego przez całe lata nie 

miała wiadomości, przyjechał od-

wiedzić chorą córkę. Mąż i żona po-

jednali się przy łóżku chorej. Córka 

wyzdrowiała. Łaska Boża zwycię-

żyła ostatecznie, kiedy pani Citroen 

wraz z córką przywróciła męża Ko-

ściołowi. 

Kolejnego lata w drodze do Lo-

urdes zatrzymałem się w Dax, skąd 

zawieziono mnie do pięknego pa-

łacu w górach, gdzie przez trzy dni 

korzystałem z gościnności Mon-

sieur, Madame i Mademoiselle Ci-

troen. Kiedy złożyłem wizytę miej-

scowemu księdzu, zapytałem, czy 

Citroenowie praktykują wiarę. Nie 

znał historii tej rodziny, ale odpo-

wiedział: – To najcudowniejsi kato-

licy w całych Pirenejach. Wspa-

niale, że są ludzie, którzy zacho-

wują wiarę przez całe życie!
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