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Nabożeństwa majowe – „Majówki” –  

będziemy odprawiać w następującym porządku: 

od poniedziałku do piątku po Mszy św. o godz. 18.00; 

w soboty o 17.30; w niedziele o 16.30. 

Ze względu na obostrzenia sanitarne także w tym roku uroczystości komunijne będą miały 

charakter indywidualny. Dzieci naszej parafii będą po raz pierwszy w pełni uczestniczyły 

w Eucharystii w następujące dni: 02 maj – godz. 14.00; 08 maj – godz. 12.00, 13.30;  

09 maj – godz. 11.30, 13.00, 14.30; 15 maj – godz. 12.00; 22 maj – godz. 12.00;  

29 maj – godz. 12.00; 03 czerwca – godz. 12.00, 13.30; 04 czerwca – godz. 12.00;  

19 czerwca – godz. 12.00, 13.30. 

W związku z powyższym prosimy wiernych nie związanych  

z poszczególnymi rodzinami o udział w Mszach, zwłaszcza w niedzielę,  

o innych godzinach, aby umożliwić udział w nich zaproszonym gościom. 

W dniach 11 – 12 maj 2021 r. przeżywać będziemy tzw. Dni Krzyżowe,  

czyli nabożeństwa majowe połączone z modlitwą o obfite plony ziemi  

i o błogosławieństwo Boże w pracy.  

Liturgia ta sprawowana będzie po wieczornej Eucharystii.  

Serdecznie zapraszamy do udziału i łączności modlitewnej. 

1 maja – święto św. Józefa, Rzemieślnika, rozpoczęcie nabożeństw majowych; 

03 maja – uroczystość NMP, Królowej Polski; 

4 maja – św. Floriana – odpust w kapliczce przy ul. Wodzisławskiej; 

08 maja – uroczystość św. Stanisława bpa i męcz, gł. Patrona Polski; 

13 maja – Dzień Fatimski; 

16 maja – uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego; 

18 maja – Dzień Szensztacki; 

21 maja – Dzień Bożego Miłosierdzia; 

23 maja – uroczystość Zesłania Ducha Świętego; 

24 maja – święto NMP Matki Kościoła; 

27 maja – święto IHS, Najwyższego i Wiecznego Kapłana; 

30 maja – Niedziela Trójcy Przenajświętszej; 

31 maja – święto Nawiedzenia NMP, zakończenie nabożeństw majowych. 
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„Maryja nie jest jedynie pomostem między nami i Bogiem. Jest kimś więcej: jest 
drogą, którą Bóg – Jezus – przeszedł, aby dotrzeć do nas i drogą, którą powinniśmy 

przebyć, aby dotrzeć do Niego”. Przez Maryję do Jezusa. /pp. Franciszek/ 
 

 

„Pod twoją obronę uciekamy się, 

święta Boża Rodzicielko” – te 

słowa łacińskiej antyfony wskazu-

jące, że Maryja okrywa nas płasz-

czem swojej opieki przypomniał 

Papież podczas jednej z audiencji 

ogólnej transmitowanej z Biblioteki 

Pałacu Apostolskiego. Franciszek 

zwrócił uwagę, że drogą nauki mo-

dlitwy chrześcijańskiej jest człowie-

czeństwo Jezusa. Ufność typowa 

dla modlitwy chrześcijańskiej by-

łaby pozbawiona sensu, gdyby 

Słowo nie stało się ciałem, obdarza-

jąc nas w Duchu Świętym synow-

ską relacją z Ojcem. Chrystus jest 

pomostem, który przechodzimy, 

zwracając się do Ojca. On jest 

jedynym Odkupicielem. On jest je-

dyny. Jest jedynym pośrednikiem  

w drodze do Ojca. Każda modlitwa, 

jaką wznosimy do Boga, jest przez 

Chrystusa, z Chrystusem i w Chry-

stusie, i dokonuje się przez Jego 

wstawiennictwo. W tym jedynym 

pośrednictwie Chrystusa mają sens 

i wartość inne odniesienia, które 

chrześcijanin znajduje dla swojej 

modlitwy i pobożności, przede 

wszystkim odniesienie do Maryi 

Dziewicy, Matki Jezusa.  

Ojciec Święty zauważył, że Ma-

ryja zajmuje uprzywilejowane miej-

sce w życiu, a więc i w modlitwie 

chrześcijan, ponieważ jest Matką 

Jezusa. Kościoły wschodnie często 

przedstawiały ją jako Hodoghitria, 

tę, która „wskazuje drogę”, czyli 

Syna Jezusa Chrystusa. Ona jest 

pierwszą uczennicą Pana, jest bar-

dziej uczennicą niż Matką. Maryja 

przez całe życie uważała się za po-

korną służebnicę Pańską. Pozostaje 

zwykle w cieniu Jezusa, powraca 

jednak w kluczowych momentach, 

jak np. na Golgocie, u stóp krzyża. 

To wtedy Jezus rozszerzył macie-

rzyństwo Maryi na cały Kościół, 

kiedy powierzył Jej umiłowanego 

ucznia, tuż przed swoją śmiercią. 

Od tej chwili wszyscy znajdujemy 

się pod Jej płaszczem, jak to wi-

dzimy na niektórych średniowiecz-

nych freskach czy obrazach.  
 

 

„I tak zaczęliśmy się do Niej mo-

dlić, używając pewnych wyrażeń 

odnoszących się do Niej, które znaj-

dujemy w Ewangelii: «pełna łaski», 

«błogosławiona między niewia-

stami» (por. KKK, 2676 i nn.). W 

modlitwie Zdrowaś Mario wkrótce 

zostanie dodany tytuł «Theotokos» 

- «Matka Boga», usankcjonowany 

przez Sobór Efeski – podkreślił Pa-

pież. I, podobnie jak w «Ojcze 

nasz», po uwielbieniu dodajemy 

błaganie: prosimy Matkę, aby mo-

dliła się za nas grzeszników, aby 

wstawiała się ze swoją czułością 

«teraz i w godzinę śmierci naszej». 

Teraz, w konkretnych sytuacjach 

życiowych i w chwili ostatecznej, 

aby nam towarzyszyła jako Matka, 

jako pierwsza uczennica - w przej-

ściu do życia wiecznego.” 

Franciszek zaznaczył, że Maryja 

jest zawsze obecna przy łóżku swo-

ich dzieci, które odchodzą z tego 

świata. Jeśli ktoś czuje się samotny 

i opuszczony, ona jest blisko, tak jak 

była blisko swego Syna, kiedy 

wszyscy Go opuścili. Maryja była  

i jest obecna w dniach pandemii, 

blisko ludzi, którzy niestety zakoń-

czyli swoją ziemską wędrówkę  

w stanie odizolowania, bez pocie-

chy bliskości ze strony kochających 

ich osób. Maryja jest w tych sytua-

cjach zawsze obecna ze swoją mat-

czyną czułością. 
 

„Modlitwy kierowane do niej 

nie są daremne. Niewiasta wypo-

wiadająca słowa «nich mi się sta-

nie», która chętnie przyjęła zapro-

szenie Anioła, odpowiada również 

na nasze błagania, wsłuchuje się 

w nasze głosy, nawet te, które po-

zostają zamknięte w sercu, które 

nie mają siły, by się wydobyć, ale 

które Bóg zna lepiej niż my sami – 

podkreślił Papież. Słucha jako 

Matka. Maryja, jak każda dobra 

matka, broni nas w niebezpieczeń-

stwach, troszczy się o nas, nawet 

wówczas, gdy pochłonięci wła-

snymi sprawami, tracimy kierunek 

pielgrzymowania i narażamy na 

szwank nie tylko nasze zdrowie, 

ale i zbawienie. Maryja jest w tych 

sytuacjach, modli się za nas, modli 

się za tych, którzy się nie modlą. 

Modli się z nami. Dlaczego? Po-

nieważ ona jest naszą Matką.
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Św. Augustyn miał wyrazić bar-

dzo ważną prawdę związaną z dzia-

łaniem Boga w świecie i w czło-

wieku: łaska nigdy nie niszczy na-

tury, ale ją uszlachetnia, nakłada się 

na nią i przyczynia się do jej prze-

miany. Jest to ważna wzmianka, 

która pozwolą zrozumieć również 

charakter maryjny, jaki celebrujemy 

w miesiącu maju. Po pierwsze, 

działanie łaski dostosowuje się do 

natury człowieka będącego w dro-

dze i w ustawicznym rozwoju; po 

drugie, działanie to korzysta  

z wszelkich zmian, jakie w tym cza-

sie zachodzą, w wyniku działań kul-

turowych i cywilizacyjnych czło-

wieka, i w ten sposób przyczynia się 

do jego postępu duchowego, już nie 

mówiąc o jego zbawieniu. Nie 

dziwi więc, w tej perspektywie to, 

że święcimy i błogosławimy przed-

mioty codziennego użytku; lub to, 

że zastępujemy niegdyś święta po-

gańskie — chrześcijańskimi. 

POGAŃSKA ARTEMIDA 

I CHRZEŚCIJAŃSKA MARYJA 

 

Chrześcijaństwo bowiem, krze-

wiąc swą misję ewangelizacyjną  

w świecie przejmowało i dalej 

przejmuje zastane elementy kultu-

rowe i tubylcze poszczególnych na-

rodów nadając im nowe, chrześci-

jańskie znaczenie. Tak było rów-

nież w przypadku przejęcia mie-

siąca maja. Niegdyś, w starożytno-

ści był to miesiąc związany z kul-

tem bogini Artemidy z Efezu, a już 

od V w. po Chr., kiedy to ogłoszono 

pierwszy dogmat maryjny na sobo-

rze w Efezie, zaczęto akcentować 

charakter maryjny tego miesiąca. 

Oczywiście wybór Maryi jako 

patronki tego miesiąca wynikał  

z roli, jaką Ona pełniła w życiu Je-

zusa i pierwotnego Kościoła oraz 

wiosennego charakteru samego 

miesiąca. W średniowieczu trend 

maryjny pogłębił się jeszcze 

bardziej. Zamierzano w ten sposób 

wyeliminować lub nadać głębszego 

chrześcijańskiego znaczenia zasta-

nym pogańskim rytom praktykowa-

nym właśnie w tym miesiącu. Cześć 

ta rozwinęła się szczególnie w XVII 

w. stając się praktyka w połowie 

XIX w. Do tej praktyki odwołał się 

papież Paweł VI w swej encyklice 

'Mense maio' (1965), nawołując do 

zachowania tej tradycji. 

 

W KATOLICKIEJ POLSCE 

 

W Polsce nabożeństwa majowe 

przyjęły się od XIX w. i na tle za-

borczych najeźdźców: prawosław-

nej Rosji i luterańskich Niemiec, 

wkrótce stały się wyznacznikiem 

katolickiej polskości. Gdy w 1837 r. 

dotarły one do nas z Zachodniej Eu-

ropy, bardzo szybko zaczęły się 

upowszechniać w wielu stronach 

kraju, choć jeszcze nieformalnie. 

Dopiero w 1852 r., po raz pierwszy 

oficjalnie nabożeństwo majowe od-

prawiano w kościele Świętego 

Krzyża w Warszawie. Po 30 latach 

trafiło ono już do wszystkich parafii 

i stało się bardzo popularne. Nabo-

żeństwo to jest pochwalnym hym-

nem ku czci Bogarodzicy, w mie-

siącu Jej poświęconym, kiedy w Li-

tanii Loretańskiej wysławiamy Ją 

przeróżnymi tytułami prosząc, by 

była dla nas wędrowców na ziemi, 

najlepszą Matką. Oczywiście ten 

kult maryjny w maju jest dodat-

kowo wzmocniony akcentami pa-

triotycznymi wynikającymi z histo-

rycznego wydarzenia słynnej Kon-

stytucji III Maja 1791 r. oraz innymi 

historycznymi momentami takimi, 

jak: obrona Klasztoru Jasnogór-

skiego przed Szwedami ze słyn-

nymi ślubami Jana Kazimierza  

w 1656 r., czy Wielkie Jasnogórskie 

Śluby Narodu odprawiane przez 

kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w 1956 r. Wszystkie te wydarzenia 

stanowiły newralgiczne momenty 

polskiej historii, które zaczęto z cza-

sem kojarzyć z majowymi celebra-

cjami liturgicznymi. 

 

LITANIA LORETAŃSKA 

I PIEŚNI MARYJNE 

 

Jak zauważyliśmy, centralnym 

punktem nabożeństwa majowego 

jest odśpiewanie lub recytacja Lita-

nii Loretańskiej, poprzedzonej i za-

kończonej pieśniami maryjnymi,  

z reguły przed przydrożnymi ka-

pliczkami w pobliżu kościołów lub 

w samych kościołach zwykle przed 

wystawionym Najświętszym Sa-

kramentem (choć nie zawsze). Pie-

śni są wytworem wielowiekowej 

wiary ludu Bożego i jego przywiąz-

nia do Matki Jezusa Chrystusa. Li-

tania Loretańska, z kolei, jest formą 

wyrażenia zawierzenia Matce Bożej 

i powierzenia Jej różnych codzien-

nych spraw w celu orędownictwa  

u Jej Syna. Zgodne jest to ze źródło-

słowiem „litanii”, które pochodzi  

z greckiego 'lite' lub łacińskiego 'li-

tania', i oznacza: prośbę, błaganie. 

Pod pojęciem więc „litanii” należy 

rozumieć prywatną lub publiczną 

modlitwę błagalną, złożoną z wielu 

inwokacji skierowanych do Boga, 

Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, 

Matki Bożej lub świętych, połą-

czoną z wezwaniami o ich wsta-

wiennictwo i opiekę. Jako takie lita-

nie pojawiły się w okresie średnio-

wiecza nierzadko zastępując kaza-

nia, dlatego Stolica Apostolska za-

kazała ich używania bez uprzed-

niego zezwolenia (1601). Genezy 

Litanii Loretańskiej należy szukać 

w tradycji monastycznej XII-wiecz-

nej Francji, choć publicznie zaczęto 

ją odmawiać i śpiewać w Loretto od 

1531 r.; stąd jej nazwa 'Loretańska'. 

Znaczenie Loretta bierze się stąd, że 

według tradycji, to właśnie tu jest 

przechowywany dom nazaretański 

świętej rodziny sprowadzony  

w 1294 r. przez rodzinę De Angelis, 
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rządców Epiru. Otóż zachowany  

z tamtych lat dokument podaje, że 

Nicefor De Angelis, władca Epiru, 

dał w posagu swojej córce Ithamar, 

wychodzącej za mąż za Filipa  

z Taranto, syna Karola II króla Ne-

apolu, oprócz wielu różnorodnych 

dóbr, także „święte kamienie wy-

niesione z Domu naszej Pani Dzie-

wicy Matki Bożej”. Od tego czasu 

Loretto to przede wszystkim sank-

tuarium Domku Nazaretańskiego, 

który z czasem (1469) został 

umieszczony w pięknej bazylice. 

 

 

 

STRUKTURA 

LITANII LORETAŃSKIEJ 

 

Na Litanię Do Matki Bożej skła-

dają się wezwania skierowane do 

Boga w Trójcy Jedynego, następnie 

52 wezwania do Matki Bożej przy-

zywające Jej różne tytuły, wreszcie 

trzy wezwania skierowane do Je-

zusa Odkupiciela. Wezwania do 

Matki Bożej stanowią zasadniczy 

trzon Litanii Loretańskiej i dzielą 

się na trzy grupy: 

-dogmatyczne, podkreślające 

miejsce Maryi w dziele zbawienia, 

-historiozbawcze, uwypukla-

jące Jej rolę w całej historii zbawie-

nia, wreszcie 

-eschatologiczne, wskazujące 

na Jej stan błogosławiony w niebie, 

stając się tym samym gwarancją na-

szego przyszłego zbawienia oraz 

potężną Orędowniczką przed Bo-

giem. 

Niektóre tytuły Stolica Apostol-

ska poleciła umieszczać z biegiem 

czasu. Ostatnim był tytuł 'Królowo 

rodzin', umieszczony w Litanii  

w 1995 r. z polecenia Jana Pawła II.  

 

  KS. RYSZARD GROŃ 

Opoka.org.pl 

__________________________________________________________ 

 

W rozważaniu dotyczącym ze-

słania Ducha Świętego stajemy ra-

zem z Maryją w naszym Sanktua-

rium, które staje się naszym Wie-

czernikiem i razem z Maryją ocze-

kujemy nowego cudu Zesłania Du-

cha Świętego. W obliczu tego wy-

darzenia Maryja chce nam przypo-

mnieć o tym, jak wielkie rzeczy 

zdziałała w Wieczerniku, co chce 

uczynić z Wieczernika dla nas i dla 

świata, oraz chce postawić nam wa-

runki, które musimy wypełnić, aby 

Ona mogła działać. W Oficjum 

Szensztackim1 czytamy: „ Tam wy-

modliłaś Kościołowi Ducha, który 

uwolnił go od nędzy połowiczno-

ści… tak chcesz działać w twoim 

Sanktuarium.” Ojciec Kentenich  

w swoim wykładzie na ten temat 

ukazuje nam apostołów przed zstą-

pieniem Ducha Świętego: „ nie 

chcieli tego, co wiedzieli i nie wie-

dzieli czego mieli chcieć, dlatego 

się wycofywali… nie rozumieli.”  

A co dzieje się po zesłaniu Ducha 

Świętego? Zaczynają nauczać cho-

ciaż im tego zakazują, są ciągani 

przed sądy- nie przeszkadza im to, 

są gotowi oddać życie za Zbawi-

ciela, rozpala się w nich duch mę-

czenników. W taki sam sposób Ma-

ryja chce działać wśród nas, w tych 

czasach. Chce nam pomóc pozbyć 

się połowiczności, chce nam pomóc 

zrozumieć to, czego słuchamy a cią-

gle nie rozumiemy i chce nam poda-

rować ducha apostołów i męczenni-

ków. Maryja chce umocnić w nas 

spojrzenie wiary „… abyśmy życie 

widzieli w Bożej perspektywie.” 

Dzięki błaganiom Matki Bożej, Bóg 

zsyła Ducha Świętego i przez Niego 

udziela nam siedmiu darów. Chcąc 

iść z Bogiem w codzienności to po 

pierwsze sami musimy o to się sta-

rać, a po drugie musimy otworzyć 

się na dar łaski. Co my sami mo-

żemy zrobić? Musimy w ciągu dnia 

często spoglądać na Boga, rozma-

wiać z Nim oraz przynosić Mu na-

sze małe ofiary. Boga spotykamy  

w tabernakulum, w drugim czło-

wieku i we wszystkich rzeczach, 

które nas otaczają. Boga możemy 

dostrzegać w jego działaniu. W każ-

dej sytuacji dnia codziennego czy to 

w pracy zawodowej czy w życiu ro-

dzinnym. Pamiętajmy, że za każ-

dym wydarzeniem stoi Bóg, który 

tak chciał, tak zrządził lub dopuścił. 

W rozmowie z Bogiem starajmy się 

przebywać z Nim, rozmawiać spon-

tanicznie, adorować Go, a przede 

wszystkim dziękować zarówno za 

każdy sukces, radość i przyjemność, 

ale także dziękować za cierpienie, 

które Pan Bóg dopuścił. Oprócz 

wdzięczności Bogu, nie możemy 

również zapominać o wdzięczności 

dla drugiego człowieka, z którym 

spotykam się w mojej codzienności. 

A w jaki sposób możemy otworzyć 

się na dar łaski? Musimy prosić 

Matkę Bożą, aby z naszego 
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Sanktuarium wyprosiła nam Ducha 

Świętego z Jego darami. Ojciec 

Kentenich pisze o tym w ten spo-

sób:” Czego dokonuje Duch Święty 

poprzez swoje dary? Powoduje On, 

że najbardziej heroiczne akty przy-

chodzą nam z łatwością i że są za-

kotwiczone głęboko w podświado-

mym życiu duszy (…) Ześlij Two-

jego Ducha, a wtedy nastąpi prze-

miana, rzeczywista duchowa prze-

miana. Tylko wtedy możemy wew-

nętrznie zostać przemienieni, gdy 

Matka Boża wyprosi nam Ducha 

Świętego, a Duch Święty będzie  

w nas działał poprzez swoje dary.” 

Ojciec Kentenich w rozmowie z ro-

dzinami, omawiając ten temat tłu-

maczy również to zagadnienie bar-

dzo obrazowo: „Czy wolno mi przy-

toczyć obraz, o którym mówiłem 

wcześniej - kury i orła? Bez darów 

Ducha Świętego jesteśmy jak kury. 

Wtedy nikt z nas nie będzie w stanie 

wysoko się wznieść. Możemy sobie 

co najwyżej poradzić sobie z tym, co 

najważniejsze, wypełnić najko-

nieczniejsze obowiązki. Ale kiedy 

przyjdzie Duch Święty, wtedy sta-

jemy się wszyscy orłami. Wtedy mo-

żemy pofrunąć aż do słońca. Wtedy 

wzniesiemy się prędko i pewnie  

w najwyższe przestrzenie.” A jaki 

warunek stawia nam Maryja, aby 

mógł zostać posłany Duch Święty? 

Mamy trwać jednomyślnie z Matką 

Bożą.  

/BTK/

  

 

Maryjo, wyczekująca pośród grona 
Apostołów, uproś nam tchnienie Ducha 
Świętego, przemieniającego nas, sła-
bych ludzi, na mocne członki Kościoła- 
Mistycznego Ciała Chrystusa. Otwórz 
nasze dusze na działanie Ducha Świę-
tego, Ducha odnawiającego oblicze 
ziemi.  

Duchu Święty, Ty jesteś duszą mojej 
duszy, adoruję Cię w najgłębszej poko-
rze, oświecaj mnie i wzmacniaj, pro-
wadź mnie, bądź moja pociechą. Odsłoń 
mi Twoje zamiary wobec mnie, o ile to 
odpowiada odwiecznym planom Boga 
Ojca. 

 Daj mi rozpoznać, czego ode mnie 
żąda odwieczna miłość. Daj mi poznać 
co mam czynić. Daj mi poznać, co mam 
wycierpieć. Ukaz mi jakie krzyże mam 
w cichości znosić i w pokorze przyjąć  
i cierpliwie znosić. 

 O Duchu Święty, pozwól mi rozpo-
znać wolę Twoja i wolę Ojca, gdyż całe 
moje dalsze życie winno być trwałym, 
nieustannym potwierdzeniem wszyst-
kich życzeń i pragnień najlepszego Ojca 
w niebie. Amen.  

/o. J. Kentenich/ 

 
1 Oficjum Szensztackie nawiązuje do liturgicznych myśli rzymskiego brewiarza i łączy główne elementy szensztackiej duchowości 

z głównymi biblijnymi wydarzeniami i miejscami. Jest częścią zbioru modlitw Himmelwarts, ułożonych przez o. Kentenicha pod-

czas uwięzienia w obozie koncentracyjnym w Dachau, dla codziennego odmawiania w warunkach obozowych. Opracowano na 

podstawie: „ W poniedziałek wieczorem.. rozmowy z rodzinami. Z Bogiem w codzienności.” Wykorzystano katechezę nr 11 i 12 . 

Modlitwa pochodzi z Nowenny do Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej- Codzienność w promieniach nadziei. 

__________________________________________________________ 

Z okazji liturgicznego wspomnienia św. Floriana, męczennika planujemy  

w nadchodzącym miesiącu – maju – poświęcić nową ikonę św. Floriana, od dziesięcioleci 

patrona Zamysłowa. Ikonę św. Floriana pisze p. Joanna Kotas z Popielowa.  

Tego Świętego czczono bowiem tutaj co najmniej od 1860 r. Więcej szczegółów tego 

przedsięwzięcia opiszemy w następnym numerze Franciszkańskiej Niepokalanej.  

W tym roku, ze względu na pandemię Mszy św. nie będzie w kaplicy przy ul. Wodzisław-

skiej, ale w kościele parafialnym. Sama kaplica zostanie natomiast otwarta dla pobożnego 

nawiedzenia i modlitwy indywidualnej od 7.30 do 19.00. Kaplica jest obecnie w remoncie.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich opiekunów i remontujących kaplicę  

na Mszę św. o godz. 8.00 (w kościele).  
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"Pisanie ikony świętego Floriana jest dla mnie 

niesamowitym doświadczeniem. Sam projekt wy-

wołuje u mnie wiele emocji, bo powstawał w mojej 

głowie bardzo długo. Mogę zdradzić, że zobaczymy 

na tej ikonie zamysłowską zabudowę, a sama postać 

nie będzie przedstawiona tak jak się przyzwyczaili-

śmy - z wiadrem wody. To wszystko dlatego, że 

chciałabym, by na nowo ten święty stał się dla nas 

Kimś bliskim, inspirującym, porywającym do miło-

ści. 

Ja sama z każdą kolejną kreską uświadamiam so-

bie, jakim niezwykłym musiał być człowiekiem… 

bo chociaż tak niewiele wiemy o jego życiu, wiemy, 

że umarł wstawiając się za tymi, co byli prześlado-

wani. Chciałabym, by Jego wizerunek oddał tą 

wrażliwość widzenia Boga w drugim człowieku. 

Podczas malowania proszę, by wstawiał się za 

nami, byśmy nie prześladowali innych, dlatego, że 

są inni od nas, ale też byśmy nie prześladowali sie-

bie, że nie jesteśmy tacy jak inni… 

Moja córeczka zadała mi pytanie – co stało się  

z tymi, za których umarł? Tego nie wiemy, ale 

mamy pewność, że wiara świętego Floriana była ży-

ciodajna i chociaż żył ponad 1700 lat temu, wstawia 

się nieustannie za tymi, którzy proszą go o wsta-

wiennictwo." 

Pozdrawiam! 

JOANNA KOTAS 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Słowo „ikonograf” pochodzi  

z języka greckiego, w którym „ei-

kon” oznacza obraz, a „graphé” – 

pisać. Stąd też spotyka się spolsz-

czenie tego słowa jako „ikonopi-

sarz”. Używane bywają także okre-

ślenia „ikonopisiec”, które są bliż-

sze wpływom ruskim i staro-cer-

kiewno-słowiańskim. W polskiej 

tradycji językowej posługiwanie 

się pędzlem jest nazywane malo-

waniem, a nie pisaniem, jak to jest 

możliwe w tradycji ruskiej lub 

chińskiej, stąd pod względem języ-

kowym poprawne jest też określe-

nie „malarz ikon”. Określenia tego 

jednak sami ikonografowie rzadko 

używają, ze względu na popraw-

ność teologiczną, związaną z orze-

czeniami Soboru Nicejskiego II. 

Sobór ten w swym Horosie użył 

słowa „perigraphein”, mówiąc, że 

Jezus Chrystus jest możliwy „do 

opisania”, że można go opisać  

w formie plastycznej (np. w ikonie, 

mozaice itp.). Stąd pojawiła się tra-

dycja językowa mówiąca o „pisa-

niu” ikon, a nie ich „malowaniu”. 

Innym jej uzasadnieniem, na które 

powołuje się wielu ikonografów, 

jest fakt, że ikona jest formą zapisu 

(zakodowania) tego samego orę-

dzia, które jest zawarte w Piśmie 

Świętym i Tradycji, lecz na innym, 

nie papierowym nośniku (ale na 

desce, ścianie itd.), za pomocą 

barw, kształtów, linii, czyli za po-

mocą innych technik niż jedynie li-

tery, jak to ma miejsce w księgach.  

Ikonografem w szerokim zna-

czeniu jest twórca sztuki, która 

może być dopuszczona do udziału 

w liturgii (czyli malarze ikon, obra-

zów, twórcy haftów, rzeźbiarze, ar-

chitekci, złotnicy, odlewnicy itp.). 

W węższym znaczeniu jest nim 

osoba malująca (pisząca) ikony. 

 
ZA WIKIPEDIA.ORG 
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„Ocalić od zapomnienia” to niedługi cykl artyku-

łów, który poświęcony będzie przedstawieniu frag-

mentów kronik, dokumentów, bądź zapisków, znajdu-

jących się w archiwum klasztoru Braci Mniejszych na 

Zamysłowie.  

W najbliższym czasie, począwszy od teraz, zosta-

nie przedstawiona kronika, będąca własnością, jak 

wynika to z zapisu na pierwszej stronie, kaplicy. Cho-

dzi oczywiście o kaplicę św. Floriana, mieszczącą się 

na skrzyżowaniu przy ul. Wodzisławskiej. Kronikę tę 

założył i prowadził do dnia 15.09.1981 r. o. January 

Wolnik OFM. Natomiast materiały do kroniki wpisy-

wała p. Jolanta Cyroń. 

 

 

Wspomnianą Kronikę Kaplicy Matki Bożej i św. 

Floriana w Zamysłowie. Tom I, taki jest jej orygi-

nalny tytuł, rozpoczyna seria ważniejszych dat z hi-

storii Rybnika, wśród których jako pierwsza wy-

mieniony został rok 1327. Jest to rok kiedy „panem 

Rybnika został książę Mieczysław, syn króla Wła-

dysława II”. Kolejną datą, spośród wielu zapisa-

nych, jest rok 1860, kiedy to rozpoczęto budowę ka-

plicy w Zamysłowie. Natomiast w dalszej części 

znajduje się dokładniejszy opis, który zostanie za-

cytowany. Strona nr 2 rozpoczyna się w taki oto 

sposób (zapis oryginalny): 

„ Pan Ignacy Paszek, rodem z Markowic k/Raci-

borza, właściciel cegielni w Zamysłowie, wybudo-

wał tę kaplicę ku czci św. Floriana około roku 

1860/70 z pierwszej swojej cegły. Grunt pod kaplicę 

kupił od pana Krala. Według podania pierwszy oł-

tarz w kaplicy był z Dzimierzy. W ołtarzu tym miał 

być olejny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. 

Pani Franciszka Błaszczyk, członkini Kongrega-

cji Maryjańskiej, przewodniczyła w kaplicy nabo-

żeństwom majowym i organizowała dzieci i mło-

dzież na ślubowane pielgrzymki rybnickie do Ja-

strzębia i Pszowa. Dzieci chodziły z figurą Dzie-

ciątka Jezus, a młodzież z figurą św. Klary. 

Później kaplicą zaopiekowała się gmina w Za-

mysłowie. Za wójta Ludwika Grygiera, w latach 

1928/29, do kaplicy został ufundowany nowy oł-

tarz. Nowy ołtarz wykonał pan Franciszek Masorz 

z Rybnika, była to jego pierwsza praca. W ołtarzu 

tym była figura Niepokalanej w koronie. W tym 

czasie do kaplicy wprowadzono światło elektryczne 

i zakupiono dzwon. Dzwon został sprowadzony  

z Bielska przez wójta Franciszka Żaczka. Dzwon 

poświęcił ks. Kuboszek, wikary z kościoła św. An-

toniego w Rybniku, w czerwcu 1931 roku. 

Z biegiem lat kaplica zaczęła domagać się re-

montu. Remontem kaplicy zajęło się miejscowe 

Koło Powstańców Śląskich. Wtedy naprawiono 

dach, zrobiono nową wieżyczkę i ogrodzenie. Pan 

Paweł Podleśny, malarz z Zamysłowa, wymalował 

wnętrze kaplicy. Na suficie wymalował Ewangeli-

stów i Ducha Św. Zaś wapnem, co roku bielił ze-

wnętrzne mury pan Albin Zniszczoł. (PS. Pan Paweł 

Podleśny jest samoukiem. Namalował wiele pięk-

nych kopii według życzenia zamawiających. Ob-

razy jego posiadają np.: … [red.: tu następuje seria 

nazwisk z danymi, których nie publikujemy z wiado-

mych względów]). 

Ks. Proboszcz Tomasz Reginek, przed drugą 

Wojną Światową, każdego roku odprawiał w ka-

plicy uroczyste nieszpory odpustowe ku czci św. 

Floriana. Na prośbę miejscowej ludności ks. Bp Sta-

nisław Adamski ofiarował dla kaplicy w Zamysło-

wie relikwie błogosławionej Bronisławy, aby  

w dniu odpustu mogła być tu odprawiana Suma.  
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Po Drugiej Wojnie Światowej opiekę nad kaplicą 

przejęli OO. Franciszkanie i z racji odpustu zaczęli 

odprawiać uroczystą Sumę w kaplicy. W roku 1958 

Rząd PRL zabronił nauczania religii w szkołach 

więc OO. Franciszkanie przystosowali kaplicę do 

nauki religii dla dzieci i młodzieży. Od 1950 r.  

w Szkole nr 6 w Zamysłowie nauki religii uczył  

o. Ferdynand Perz, a nauczanie religii w kaplicy 

rozpoczął o. Justyn Widuch w roku 1958. 

Uczący religii w kaplicy: o. Justyn Widuch 

(1958-59), o. Tadeusz Goj (1959-59), o. Aleksander 

Ryrko (1959-62), o. Antoni Goehlmann (1962-68), 

o. Kasjan Pudliszewski, o. Gabriel Kiliński, o. Wła-

dysław Zając (1968-69), o. Kanizy Koźlik (1969-

73), o. Pacyfik Gawlik (1973-77), o. January Wol-

nik (1977-81). Dzieci przedszkolne i I-sze klasy 

uczyły: Pani Anna Janeczko Anast. (1958-73),  

s. Daniela Mikuła OSU (1973-79), s. Czesława Da-

niewska OSU (1979-…).  

 

CDN. (o remontach kaplicy) 

O. ERNEST OFM 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Jak nigdy dotąd, z ogromną 

mocą stoimy wobec nadludz-

kiego, dramatycznego zmagania 

między złem i dobrem, między 

„kulturą śmierci” i „kulturą ży-

cia”. Jesteśmy nie tylko świad-

kami, ale zostajemy wciągnięci 

w tę walkę – wszyscy w niej 

uczestniczymy. Siły zła tworzą 

tę kulturę śmierci, a panuje ona 

tam, gdzie ludzie są pogrążeni w 

niewoli grzechu i nie chcą Bo-

żego Miłosierdzia, nie chcą Bo-

żych przykazań, sakramentów. 

Największym nieszczęściem człowieka nie jest cho-

roba, śmierć, kataklizm, ale trwanie w grzechu śmier-

telnym, życie jakby Boga nie było. To jest dopiero 

dramat! Bo wtedy owy człowiek zamknięty jest na-

prawdę, miłość, życie wieczne. Jan Paweł II w sposób 

nieustraszony głosił Prawdę Objawioną, nie schlebiał 

słuchaczom i nie szukał poklasku. Z wielką odwagą  

i miłością przekazywał najbardziej lekceważone  

i wzgardzone w dzisiejszym świecie prawdy wiary. 

Szedł pod prąd, nie godząc się na kompromisy w spra-

wach wiary i moralności. On zaraz na początku swego 

pontyfikatu powiedział, iż trzeba się modlić zawsze  

i nie ustawać, bo poprzez modlitwę kształtuje się 

swoje życie. U ludzi prawych, którzy szczerze dążą do 

poznania prawdy, rozum i wiara wzajemnie się uzu-

pełniają i tworzą harmonijną jedność. Wyraźnie pod-

kreślał, że to „wiara pozwala każdemu jak najlepiej 

wyrazić swoją wolność”, czyli ta wolność nie wyraża 

się w dokonywaniu wyborów przeciw Bogu. Sumie-

nie jest dla każdej osoby sprawą o zasadniczym zna-

czeniu. Jest wewnętrznym przewodnikiem i sędzią na-

szych czynów, a więc ważne by nasze sumienia były 

prawe, by umiały rozpoznać wolę Bożą, a zatem na-

leży angażować się w dobro i pomnażać je w sobie  

i wokół siebie. Nigdy nie godzić się na zło. Być czło-

wiekiem sumienia to też wymagać od siebie, podnosić 

się z własnych upadków i ciągle na nowo się nawra-

cać. Zapewne nie jest to łatwe, ale z Bożą pomocą 

damy radę. Do nas należy budowanie Królestwa Bo-

żego na ziemi, sprawiedliwości, miłości i pokoju w ro-

dzinach, w całej ojczyźnie. Należy się też troszczyć  

o dobro wspólne, podejmować odważnie odpowie-

dzialność za sprawy publiczne, nie zamykać oczu na 

potrzeby bliźnich, aby „jeden drugiego brzemiona no-

sić”. JP II apelował, by nasze sumienia nie uległy de-

moralizacji, aby nie utracić duszy, zawsze mając 

przed oczyma Chrystusa. Przypominał nam, że to 

wszystko, co jest w naszej narodowej tradycji i kultu-

rze najlepsze i najcenniejsze to właśnie jest zakorze-

nienie w Chrystusie. Pamiętajmy o tym! Nie dajmy 

sobie tego odebrać, zniszczyć! Pójście za Chrystusem 

i udział w Jego cierpieniu znamionowało życie Karola 

Wojtyły. Jako dziecko utracił matkę, rodzeństwo, po-

tem ojca. Doświadczał bestialstwa wojny i komuni-

zmu. Będąc papieżem został postrzelony. Następnie 

przez 20 lat zmagał się z kolejnymi obliczami Parkin-

sona. Przeszedł operację. Jego droga to było ciągłe 

męczeństwo. Swój ból znosił z pogodą ducha, cierpli-

wością, a na dodatek miał duże poczucie humoru. 
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Pokazywał cierpiącym, iż w swoich chorobach nie są 

pozostawieni sami sobie, bez pomocy. Jego słynny 

apel: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystu-

sowi!” niech pozostanie dla nas wiodącą wskazówką. 

Aby codziennie iść drogą wiary, konieczna jest samo-

dyscyplina. W rozkładzie zajęć musi znaleźć się stały 

czas na modlitwę, na osobiste bycie sam na sam  

z Chrystusem, na rachunek sumienia, czas na pracę  

i służbę innym oraz na godziwy odpoczynek. We 

wszystkie swoje zajęcia i modlitwy wkładajmy całe 

serce. Musimy od siebie wymagać, przezwyciężając 

egoizm. Jeżeli pomimo swoich słabości i upadków 

człowiek będzie powstawał i szedł drogą przykazań  

i Ewangelii, wówczas Chrystus będzie kształtował 

człowieczeństwo i uwalniał serce od pychy. Na mo-

dlitwie, w sakramentach pokuty i Eucharystii pozwa-

lamy Chrystusowi przemienić nasze serca, uzdalniać 

do miłości. Kiedy to się zaniedbuje, wtedy życie du-

chowe zamiera i jest się bezbronnym wobec ataków 

sił zła. Tylko Chrystus jest jedynym źródłem, w któ-

rym są ukryte wszystkie skarby wiedzy i mądrości.  

W naszym kraju kształtuje się „Nowy Ład”, na na-

szych oczach formuje się „Nowy Porządek Świata”. 

Oby to wszystko było realizowane na chrześcijań-

skich zasadach. Wszyscy jesteśmy powołani do two-

rzenia tego świata „po Bożemu”. Inaczej zginiemy! 

Prośmy Ducha św. o odnowienie oblicza Ziemi, aby 

zajaśniała: Prawda, Miłość, Pokój. 

Obyśmy jako chrześcijanie nie musieli się ukrywać 

przed prześladowaniem, abyśmy mieli siłę i potrafili 

przeciwstawiać się złu. Przed nami trudne wyzwania. 

Musimy mieć odwagę, moc Chrystusową. Mają na 

uwadze wskazówki, przestrogi naszego rodaka Karola 

Wojtyły trzeba ich realizacji a naszym życiu. Polska 

ma dużo do zrobienia, wykazania, zaoferowania. Zre-

alizujemy zadania, jeśli będziemy przestrzegać praw 

Bożych. Nikt nie mówi, że będzie łatwo, bo nie bę-

dzie, ale z Bożą pomocą, opieką Matki Bożej, jako 

Królowej Polski damy radę, aby wspólnie budować 

dobro nie tylko we własnym kraju, ale też na całym 

świecie. Musimy mocno uchwycić Krzyż Chrystu-

sowy i iść z nim pod wiatr, a Bóg reszty dokona. 

Każdy takie zadanie będzie realizował na poziomie 

swojej pracy, zawodu, na każdym szczeblu działań 

społecznych. Miejmy na uwadze fakt, że ilekroć lu-

dzie odrzucali Chrystusa i Jego Ewangelię, zawsze 

prowadziło to do powstania zbrodniczych systemów 

totalitarnych, ludobójstw, upadku kultury, wolności 

oraz moralnej degeneracji społeczeństw, słowem do 

stworzenia piekła na ziemi. 

LUSI 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Kończy się tydzień poświęcony Słowu Bożemu, 

ale tak naprawdę Słowo Boże powinno w nas cały 

czas być i nie tylko być ale także powinno w nas 

pracować, przemieniać nas, uzdrawiać, przenikać 

wszystkie przestrzenie naszego ciała, umysłu, du-

szy. Słowo Boże ma moc nieograniczoną. Można by 

o Nim mówić bez końca. 

U podstaw świata było Słowo, które dało począ-

tek wszystkiemu, nam również. Bóg poprzez swoje 

Słowo stworzył cały świat. Jakże dobrze by  było 

dawać Mu każdego dnia możliwość stwarzania nas 

na nowo. Jakże dobrze by było tak bardzo wejść 

każdego dnia w Słowo Boże, żeby Ono prowadziło 

nas tam gdzie chce i w sposób jaki chce. 

Pragniemy Boga kochać, poznawać Go a  prze-

cież właśnie na kartach Pisma Św. przedstawia się 

nam, ukazuje nam prawdę o Sobie. Czym częściej 

będziemy karmić się Jego Słowem tym lepiej bę-

dziemy poznawać Go, a przez to i lepiej poznawać 

siebie, bo przecież  zostaliśmy stworzeni na Jego 

obraz i podobieństwo. Jak wspaniale można przez 

to uwielbiać Boga w sobie samym, w swoim życiu, 

w innych , w tym co nas otacza. 

Biblia mówi o Bogu , że jest wielkoduszny, życz-

liwy, że nie unosi się gniewem, że nie szuka swego, 

nie cieszy się z krzywdy, wszystko wybacza, 

wszystkiemu wierzy we wszystkim pokłada na-

dzieję. Nie da się nie kochać Boga poznając prawdę 

o Nim. A wtedy wszystko co nas otacza, sprawy 

które się dzieją, słowa  które słyszymy nie są w sta-

nie nas pokonać, osłabić, niepokoić. Wystarczy każ-

dego dnia zagłębiać się w Słowie Bożym, uwierzyć 

Mu i zaufać. 
PARAF.
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Komunia Święta w wierze katolickiej to symbo-

liczne dzielenie się Ciałem Chrystusa. Etymologia 

słowa komunia „communio” z języka greckiego 

oznacza wspólnotę.  

Sakrament przyjęcia pierwszej komunii to mo-

ment przełomowy w naszym chrześcijańskim bycie, 

moment, w którym możemy nareszcie w pełni 

uczestniczyć we wspólnocie z Panem. Eucharystia 

przeżywana w pełni, tej dosłownej, całkowitej  

i kompletnej. Najpiękniejszy moment w życiu każ-

dego chrześcijanina. 

Nasze dzieci i my sami jak, pamiętamy ten 

dzień? Dzień przyjęcia pokarmu Ciała dla duszy, 

naszej duszy. Biel, czystość, niewinność, wiara i na-

dzieja na życie wieczne, czystość serc po sakramen-

cie pierwszej spowiedzi świętej. Wszystko nowe, 

tak wyczekiwane przez nas, naszych rodziców, 

wcześniej ich rodziców i tak od pokoleń. Z biegiem 

lat co się zmieniło, czy nie zatraciliśmy czegoś? 

Znaczenie Pierwszej Komunii Świętej zniknęło 

gdzieś w tiulach, garniturach, drogich prezentach, 

oprawie muzycznej, liczbie gości. Oprawa! Tak, też 

istotna, jeżeli w ten sposób wyrażamy radość i dumę 

z dnia tak wyjątkowego, tylko czy tak jest zawsze? 

Bez oprawy i tej otoczki co się zmieni? Będzie 

mniej uroczyście, ale może dzięki temu przyklę-

kając ten pierwszy raz w życiu, by po słowach ka-

płana: „Ciało Chrystusa”, wypowiedziawszy swoje 

sakramentalne „Amen”, młodzi ludzie zapamiętali 

ten moment jako przełomowy, najważniejszy, naj-

pełniejszy w najdoskonalszym znaczeniu słów peł-

nej wspólnoty z Jezusem Chrystusem.  

Może warto wykorzystać ten czas, tak inny od lat 

poprzednich. Rzeczywistość, w której przyszło nam 

żyć obecnie, ogranicza nas liczbowo, ale nie du-

chowo. Jakość przeżywania dnia tak cudownej 

więzi z Bogiem zyskuje w kameralnym gronie naj-

bliższych, bez tłumów i ścisku, bez jakże często po-

równywania i kłótni o strój, dodatki, jaki prezent  

i komu, ile za ile.  
 

„Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie” 
 

Tak. Pozwólcie! Wolnym od otoczki, komercji, 

trosk z tym związanych. Pozwólmy dzieciom po-

dejść z sercami otwartymi do Chrystusa. Otwórzmy 

też nasze serca i umysły. Zakryte usta, lecz oczy na-

sze są otwarte na wspólne przeżywanie. Naszych 

serc nie zamknie nam nikt. Pomóżmy też by serca 

naszych dzieci były otwarte zawsze na ciało i krew 

Jezusa Chrystusa. 

EMKA 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
UDZIELANIE SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną na Górnym Śląsku (największa liczba zachorowań  
w Polsce – strefa czerwona) Ksiądz Arcybiskup i Księża Biskupi pomocniczy nie ustalają aktualnie 

terminów udzielania sakramentu bierzmowania w parafiach archidiecezji.  
O ewentualnych zmianach poinformujemy w następnych okólnikach.  
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SOBOTA, 01 maja – św. Józefa Robotnika  

7.30 – Różaniec wynagradz. Niepokal. Sercu NMP 

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

wających trudności, zagrożonych rozpadem, o uświęce-

nie rodzin. Zawierzamy: dzieci i młodzież, prosząc o ła-

skę trwania w całkowitej abstynencji, trzeźwości i czy-

stości, a także zawierzamy dzieło modlitwy rodziców za 

dzieci w Różach Różańcowych 

Po Mszy św. – Nabożeństwo pierwszosobotnie   

10.00 – w intencji miejscowej wspólnoty FZŚ   

17.30 – Inauguracja Nabożeństw majowych   

18.00 – 1. za ++ Różę i Hieronima Bednorz, ich rodzi-

ców, córkę i zięciów  

 2. za + Waltera Marcol – greg. 

 

NIEDZIELA, 02 maja  

8.00 – w int. Doroty i Andrzeja Podeszwa w 25 r. ślubu  

10.00 – w int. Elfrydy Wawoczny w 80 roczn. urodzin 

12.00 – w int. Mai Gutka w 1 roczn. urodzin (błog. pod-

czas Mszy) 

14.00 – I Kom. św.: Ksawery Fabicki  

16.30 – Nabożeństwo majowe  

17.00 – 1. za + Adama Koch i córkę Aleksandrę 

 2. za + Waltera Marcol – greg. (30 – ostatnia) 

19.30 – za ++ Monikę j Jana Bizon  

 

PONIEDZIAŁEK, 03 maja – NMP KRÓL. POLS. 

8.00 – za + Huberta Kapsa – greg. (1) 

10.00 – za + Stanisława Dorobis 

12.00 – za + Gabrielę Nowrot – greg. (1) 

16.30 – Nabożeństwo majowe  

17.00 – za + Leokadię Węglorz w 17 roczn. śmierci  

19.30 – za + Henryka Dyl  

 

WTOREK, 04 maja 

8.00 (w kościele) – 1. w int. opiekunów, fundatorów  

i ofiarodawców odnowienia kaplicy w 2020 r.  

2. za + Huberta Kapsa – greg. 

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

Ludwik, Kozub, Szymura, Fiałkowskich, Paszek, 

Ryszka, Justyny i pracowników ich firm o błogosła-

wieństwo, pomyślność oraz światło Ducha Świętego 

w prowadzeniu działalności; w intencji redakcji Nie-

pokalanej, Parafialnej Rady Duszpasterskiej, pra-

cowników klasztoru; Budowniczych stajenki Bożo-

narodzeniowej; w intencji rodzin: Gatnar, Goliński, 

Pydyn, Wawoczny, Łatkowski, Szymura, Węglorz, 

Nowrot, Cieślak, Kapała – o błogosławieństwo 

Boże, Dary Ducha Świętego i zdrowie; w intencji 

posługujących w parafialnych grupach i wspólnotach 

duszpasterskich dzieci, młodzieży i dorosłych; w in-

tencji chorych, cierpiących i starszych wiekiem para-

fian, którzy poprzez swoją modlitwę i ofiarowane 

cierpienie wspomagają naszą parafię oraz wspólnotę 

Braci Mniejszych na Zamysłowie; w intencjach 

wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców klasztoru  

i parafii, szczególnie w tym czasie epidemii. 

 2. za + Gabrielę Nowrot – greg. 

Po Mszy św. – Nabożeń. majowe przy ołtarzu św. 

Antoniego wraz z Wielką Nowenną ku Jego czci  

 

ŚRODA, 05 maja 

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

 2. za + Huberta Kapsa – greg. 

18.00 – 1. za + Marka Cebulę – od sąsiadów  

 2. za + Gabrielę Nowrot – greg. 

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe    

 

I CZWARTEK, 06 maja 

Ad lib. (kapl. klaszt.) – za + Gabrielę Nowrot – greg. 

18.00 – 1. za ++ Romana i Zofię Rostek  

 2. za + Huberta Kapsa – greg. 

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe    

21.00 – Apel Jasnogórski i całonocna Adoracja NS 

 

I PIĄTEK, 07 maja 

8.00 – rezerwacja R.D.D. 

Po Mszy św. – Nabożeństwo pierwszopiątkowe    

18.00 – 1. za ++ Annę Lach, Anielę i Ryszarda Hanusek   

 2. za + Huberta Kapsa – greg. 

 3. za + Gabrielę Nowrot – greg. 

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe    

 

SOBOTA, 08 maja – św. Stanisława, urocz.  

8.00 – 1. za + duszę Panu Bogu i kapłanowi wiadomą  

 2. za + Huberta Kapsa – gerg.  

Po Mszy św. – GODZINKI   

12.00 – I Kom. św.: Michał Szczepanowski, Katarzyna 

Kustra 

13.30 – I Kom. św.: Sebastian Skowronek, Filip Przy-

byłek 

14.30 – Chrzest św.: Klaudia Paulina Kozub   

17.30 – Nabożeństwo majowe  

18.00 – 1. za ++ Marię i Roberta   

 2. za + Gabrielę Nowrot – greg. 
 

NIEDZIELA, 09 maja  

8.00 – za ++ rodziców Zofię i Huberta Bomba 
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10.00 – 1. za ++ Ludwika i Gertrudę Kiełkowskich  

 2. za + Huberta Kapsa – gerg.  

11.30 – I Kom. św.: Szymon Bartosz, Magdalena Luks,  

13.00 – I Kom. św.: Karolina Cichecka, Bartłomiej Ku-

bećka, Jan Adamski, Kajetan Płaczek  

14.30 – I Kom. św.: Emilia Sobik  

16.30 – Nabożeństwo majowe  

17.00 – 1. za + Norberta Fajkis, rodziców i teściów  

 2. za + Gabrielę Nowrot – gerg.  

19.30 – za + Stanisława Bocheńskiego – od brata Piotra 

Bocheńskiego z rodziną z Tęgoborzy  
 

PONIEDZIAŁEK, 10 maja 

Ad lib. (kapl. klaszt.) - za + Gabrielę Nowrot – greg. 

8.00 – 1. za ++ Stanisława Dębskiego 

 2. za + Huberta Kapsa – greg. 

18.00 – za + Eryka Langer w 30 dniu po śmierci   

Po Mszy św. – Naboż. majowe wraz z modlitwą  

o obfite plony ziemi i o błogosławieństwo Boże  

w pracy (dni krzyżowe – przy krzyżu misyjnym)    
 

WTOREK, 11 maja 

18.00 – 1. za + Adriana Judyckiego w 1 roczn. śmierci  

 2. za + Huberta Kapsa – greg. 

 3. za + Gabrielę Nowrot – greg. 

Po Mszy św. – Naboż. majowe wraz z modlitwą  

o obfite plony ziemi i o błogosławieństwo Boże  

w pracy (dni krzyżowe – przy krzyżu z tyłu kościoła)    
 

ŚRODA, 12 maja 

8.00 – przez wstaw. NMP Nieust. Pomocy o zdrowie  

i bł. B. dla Felicji, polecając jej sprawy Panu Bogu 

Wielkiemu  

18.00 – 1. za + Gabrielę Nowrot – greg. 

 2. za + Huberta Kapsa – greg. 

Po Mszy św. – Naboż. majowe wraz z modlitwą  

o obfite plony ziemi i o błogosławieństwo Boże  

w pracy (dni krzyżowe – przy krzyżu misyjnym)    
 

CZWARTEK, 13 maja – Dzień fatimski  

Ad lib. (w kaplicy klaszt.) – za + Huberta Kapsa – greg.  

17.30 – różaniec fatimski  

18.00 – 1. w int. czcicieli MB Fatimskiej 

 2. za + Stefanię Popczyk w 5 roczn. śmierci  

 3. za + Gabrielę Nowrot – greg.  

Po Mszy św. procesja światła i Apel Maryjny     
 

PIĄTEK, 14 maja – św. Macieja 

Ad lib. (kapl. klaszt.) - za + Gabrielę Nowrot – greg. 

8.00 – 1. za ++ Alojzego i Marię Paszek i syna Zygfryda 

 2. za + Huberta Kapsa – greg.  

18.00 – 1. za + Stanisława Bocheńskiego – od uczestni-

ków pogrzebu  

 2. za + Maksymiliana Chłodek  

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe  

   

SOBOTA, 15 maja 

8.00 – w int. Ilony Firut w 55 roczn. urodzin  

Po Mszy św. – Naboż. do MB Nieust. Pom.   

12.00 – I Kom. św.: Hanna, Wojciech Sobczyk   

17.30 – Nabożeństwo majowe  

18.00 – 1. za ++ Alojzego Robenek, żonę Antoninę  

i dzieci oraz dusze czyśćcowe  

 2. za + Huberta Kapsa – greg.  

 3. za + Gabrielę Nowrot – greg.  

 

NIEDZIELA WNIEBOWST. PAŃSK., 16 maja  

8.00 – rezerwacja R.D.D. 

10.00 – za + Edwarda Karwat, Jadwigę, Anielę, Alfonsa 

Karwat, ++ Elżbietę i Romana Kubica  

12.00 – 1. za + Łucję Kapsa  

 2. za + Huberta Kapsa – greg.  

15.00 – w int. Bogumiły w 60 roczn. urodzin  

16.30 – Nabożeństwo majowe  

17.00 – za + Hildegardę Nowrot – od uczestn. pogrzebu  

19.30 – za + Gabrielę Nowrot – greg.  

 

PONIEDZIAŁEK, 17 maja 

8.00 – w intencji Leokadii w kolejną roczn. urodzin  

18.00 –  1. za + Gabrielę Nowrot – greg. 

 2. za + Huberta Kapsa – greg.  

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe    
 

WTOREK, 18 maja – Dzień Szensztacki  

18.00 – 1. za ++ Wacławę i Stefana Gąsiorowskich 

 2. za + Huberta Kapsa – greg.  

 3. za + Gabrielę Nowrot – greg. 

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe    
 

ŚRODA, 19 maja 

8.00 – za + Huberta Kapsa – greg.  

16.30 – za + Anielę Motyka w 30 dniu po śmierci 

18.00 – 1. za + Danutę Wolską – od rodzin Strączków  

i Jędrzejczyków  

 2. za + Gabrielę Nowrot – greg.  

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe    
 

CZWARTEK, 20 maja  

Ad lib. (w kaplicy kaszt.) – za + Huberta Kapsa – greg. 

Ad lib. (w kaplicy kaszt.) – za + Gabrielę Nowrot – greg. 

18.00 – w int. rodziny Szebera  

 

PIĄTEK, 21 maja – Dzień Bożego Miłosierdzia  

Ad lib. (w kaplicy klaszt.) – za + Huberta Kapsa – greg.  

8.00 – 1. za + Gabrielę Nowrot – greg. 

 2. za ++ z rocznych wypominek  

18.00 – 1. w int. czcicieli Bożego Miłosierdzia  

2. za + Stanisława Bocheńskiego – od Czesława Sto-

sur z rodziną 

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe  
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SOBOTA, 22 maja 

8.00 – 1. za + Huberta Kapsa – greg. 

2. za + Gabrielę Nowrot – greg. 

12.00 – I Kom. św.: Antonina Stebel 

Po Mszy św. – Naboż. do MB Częstochowskiej    

17.30 – Nabożeństwo majowe  

18.00 – za + Zofię Cudo w 1 roczn. śmierci   
 

NIEDZIELA ZESŁ. DUCHA ŚWIĘT., 23 maja  

8.00 – za + Bronisławę Wieczorek 

10.00 – za + Elżbietę Marcol w 8 roczn. śmierci  

12.00 – w int. Eryki Węglorz w 81 roczn urodzin  

16.30 – Nabożeństwo majowe  

17.00 – za + Helenę Buhl w 1 roczn. śmierci  

19.30 – 1. za + Gabrielę Nowrot – greg. 

 2. za + Huberta Nowrot – greg.  
 

PONIEDZIAŁEK, 24 maja – NMP Matki Kościoła  

8.00 – za + Gabrielę Nowrot – greg. 

18.00 – 1. za o. Ernesta w dniu imienin zakonnych i ur. 

 2. o światło Ducha Św. i moc Bożej łaski w przezwy-

ciężeniu trudności w rodzinie Panu Bogu wiadomej 

 3. za + Huberta Kapsa – greg.  

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe    
 

WTOREK, 25 maja 

Ad lib. (kapl. klaszt.) - za + Gabrielę Nowrot – greg. 

18.00 – 1. za + Marka Cebula w 1 roczn. śmierci  

 2. za + Huberta Kapsa – greg.  

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe    
 

ŚRODA, 26 maja – DZIEŃ MATKI  

8.00 – za + Huberta Kapsa – greg.  

18.00 – 1. za ++ Czesława Krawczyka, rodzic. i teściów  

 2. za + Gabrielę Nowrot – greg.  

 3. w int. wszystkich mam z okazji ich święta  

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe    
 

CZWARTEK, 27 maja – IHS Najw. i Wieczn. Kapł. 

18.00 – 1. za ++ Jerzego Wroniewskiego i Irenę Laszczyk  

 2. za + Huberta Kapsa – greg.  

 3. za + Gabrielę Nowrot – greg. 

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe    

PIĄTEK, 28 maja 

8.00 – 1. za + Eugeniusza Hanaka  

 2. za + Huberta Kapsa – greg.  

18.00 – 1. o Boże błog., dary Ducha Św. dla o. Ernesta 

– od Margaretek z miejscowej wspólnoty  

 2. za + Gabrielę Nowrot – greg.  

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe    
 

SOBOTA, 29 maja 

8.00 – o zdrowie i bł. B., nieustanną opiekę NSPJ i Nie-

pok. Serca NMP w int. Krzysztofa 

Po Mszy św. – Naboż. do MB Zamysłowskiej   

12.00 – I Kom. św.: Natalia Piecha, Dusik Marta, Zi-

mończyk Marta 

17.30 – Nabożeństwo majowe  

18.00 – 1. za + Erwina Helak 

 2. za + Huberta Kapsa – greg.  

 3. za + Gabrielę Nowrot – greg.  
 

NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚW., 30 maja  

8.00 – za + Huberta Kapsa – greg. 

10.00 – za + Jana Paszka oraz ++ rodzic. Marię i Józefa  

12.00 – w int. Kornelii Dębskiej w 65 roczn. urodzin 

15.00 – w int. Michała i Katarzyny Wengrzyk w 10 

roczn. ślubu  

16.30 – Nabożeństwo majowe  

17.00 – w int. Bożeny i Ireneusza Pieprzak w 20 r. ślubu  

19.30 – za + Gabrielę Nowrot – greg. 
 

PONIEDZIAŁEK, 31 – Nawiedzenia NMP  

8.00 – za + Huberta Kapsa – greg.  

18.00 – 1. za + Irenę Dorobis – od uczestn. pogrzebu  

 2. za + Gabrielę Nowrot – greg.  

Po Mszy św. – Nabożeństwo majowe – zakończenie 

i TD  
  

Wpis na pierwszej stronie został dokonany przez 
o. Pacyfika, pierwszego proboszcza Zamysłowa, 
w Kronice, w której parafianie spisywali swoje  

zawierzenia, modlitwy i postanowienia w czasie 
peregrynacji obrazu Matki Bożej w ich domach  

w latach 1987-1988. 

AKCJA CHARYTATYWNA CARITASU 
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W dniu 27 marca w naszej parafii, z zachowa-

niem wszelkich zasad obostrzeń sanitarnych, jakie 

są nałożone na nasz kościół, odbył się wielkopostny 

dzień skupienia Regionu Rybnickiego FZŚ. 

To tercjarskie spotkanie rozpoczęło się od Mszy 

św. o godz. 10.00, sprawowanej pod przewodnic-

twem o. Doriana, asystenta regionu Rybnickiego 

FZŚ. Po Mszy odbyło się nabożeństwo Drogi Krzy-

żowej, w które czynnie włączyli się członkowie 

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Po nabożeń-

stwie przełożona Regionu Rybnickiego, siostra Ce-

cylia Chmielińska, przekazała bieżące informacje, 

dotyczące naszego regionu. Dziękowała wszystkim 

za modlitwę za brata Izydora, kiedy był w chorobie 

i złożyła życzenia świąteczne. 

W Wielką Sobotę członkowie wspólnoty miej-

scowej FZŚ, jak co roku, brali udział w cichej 

adoracji przy Bożym Grobie. 

Od paru lat każdego roku, na początku maja, są 

wyjazdy do klasztoru w Miejskiej Górce na Gorusz-

kach, do sanktuarium Św. Franciszka, na tak zwane 

„Dni Euzebiańskie”. W tym roku, podobnie jak było 

to i w zeszłym, niestety nie będzie tego wyjazdu ze 

względu na epidemię. 

Dni Euzebiańskie są odprawiane ku czci Sługi 

Bożego o. Euzebiusza Huchrackiego OFM, który  

w czasie okupacji hitlerowskiej był gwardianem 

klasztoru na Goruszkach. Zginął w dniu 6 maja  

w obozie koncentracyjnym w Dachau, zagazowany 

spalinami z samochodu. Nie tylko jego śmierć mę-

czeńska, ale całe jego życie są świadectwem, jak 

głęboko przylgnął do Chrystusa i starał się iść Jego 

śladami. 

 

MODLITWA  

ZA WSTAWIENICTWEM   

OJCA HUCHRACKIEGO 
 

Panie Jezu Chryste, uwielbiam Ciebie za wszelkie 
dobro, które nam ukazujesz w słudze Twoim, ojcu 
Euzebiuszu Huchrackim, który poniósł śmierć mę-
czeńską w czasie II Wojny Światowej i był świadkiem 
Ewangelii mimo wrogości otoczenia i prześladowań.  
Racz Panie wsławić twego sługę chwałą ołtarzy i za 
jego przyczyną udziel łaski….., o którą z ufnością Cię 
proszę. Który żyjesz i Królujesz na wieki wieków. 
Amen. 

(modlitwa do użytku prywatnego). 

  

 
 

W dniu 24 maja imieniny zakonne jak i urodziny 

obchodził będzie nasz ojciec Proboszcz  Ernest. 

Jako wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świec-

kich chcielibyśmy złożyć z tej okazji najserdecz-

niejsze życzenia wielu łask Bożych obfitości, darów 

Ducha Świętego dla dalszego życia duszpaster-

skiego, jakie ojciec prowadzi, wiele sił, zdrowia po-

gody ducha na każdy dzień. 

 

   PAX ET BONUM – POKÓJ I DOBRO 

 
 

PODZIĘKOWANIA 

Chciałbym serdecznie podziękować za okazaną życzliwość w czasie mojej choroby, przede wszystkim za 

modlitwę, która była w mojej intencji; za telefony i SMS-y, które do mnie docierały. Podnosiło mnie to 

wszystko na duchu i pomogło szybko dojść do siebie. Także Ojcu Proboszczowi za okazaną troskę. 

RAFAŁ 
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Po zakończeniu I wojny światowej w 1918 r. Górny 

Śląsk stał się terenem spornym, do którego prawa ro-

ściła sobie zarówno dopiero co odrodzona Polska, jak 

i  pokonane w wojnie Niemcy. Sytuacja ta trwała do 

1921 r. a jej efektem były trzy powstania śląskie i nie-

ustający konflikt zwolenników obu zwaśnionych 

stron. Powodem tej zaciętej rywalizacji był oczywiście 

potencjał przemysłowy Śląska, a także jego położenie 

i zróżnicowane narodowościowe.     

Po II-gim powstaniu śląskim, które trwało zaledwie 

tydzień (19/20 VIII – 25 VIII 1920 r.), sytuacja poli-

tyczno-gospodarcza na Górnym Śląsku była w dal-

szym ciągu ogromnie napięta i zaogniona. Konflikty 

zbrojne między powstańcami a niemieckim „Gren-

zschutzem” były na porządku dziennym. W związku  

z tym, Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebi-

scytowa wraz z Polskim Komisariatem Plebiscyto-

wym zarządziła przeprowadzenie plebiscytu, mają-

cego rozstrzygnąć o przynależności państwowej re-

gionu górnośląskiego zgodnie z wolą ludności. Powo-

łana na całym obszarze plebiscytowym policja polsko 

– niemiecka, miała czuwać nad prawidłowym przebie-

giem tej historycznej dla Górnego Śląska akcji. 

Plebiscyt odbył się 20 marca 1921 r. Okazało się 

jednak, że nie był on korzystny dla Ślązaków pragną-

cych przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Na ca-

łym górnośląskim obszarze plebiscytowym za Niem-

cami opowiedziało się ponad 707 tys. głosujących t.j. 

59,6 %, zaś za Polską 479 tys. głosujących, tj. 40,4%. 

W ówczesnej gminie Zamysłów uprawnionych w ple-

biscytowym głosowaniu było 477 osób, z których za 

Polską było 397 głosujących, t.j. 84 %, a za Niemcami 

zagłosowało jedynie 76 osób, t.j. 16 %. Był to jeden  

z najwyższych wyników plebiscytu dot. gmin wiej-

skich powiatu rybnickiego. Inaczej zagłosował Ryb-

nik, w którym zwyciężyli zwolennicy przyłączenia 

Śląska do Niemiec (70% głosujących).   

W dodatku po plebiscycie Międzysojusznicza Ko-

misja Rządząca i Plebiscytowa orzekła, że Polsce mają 

przypaść jedynie powiaty pszczyński i rybnicki, oraz 

mała część katowickiego. Oznaczało to oddanie Niem-

com prawie całego górnośląskiego okręgu przemysło-

wego. Wobec tych faktów Polski Komisariat Plebiscy-

towy (którym kierował Wojciech Korfanty) wraz  

z działaczami polskich organizacji politycznych i spo-

łecznych, podjął jednogłośną decyzję o wybuchu III-

go powstania śląskiego w nocy z 2 na 3 maja 1921 r., 

które zakończyło się 5 lipca 1921 r. Dyktatorem po-

wstania ogłosił się W. Korfanty. W wyniku III-go po-

wstania, rozstrzygnięcie sporu o Górny Śląsk postano-

wiono przekazać „Lidze Narodów”, gdzie Rada Am-

basadorów 21 października 1921 r. podjęła decyzję  

o korzystniejszym dla Polski podziale Górnego Śląska, 

przyznając Polakom 29 % (3214 km kw.) obszaru ple-

biscytowego, w którym zamieszkiwało 46 % ludności.  

Gdy po plebiscycie i III-im powstaniu ziemia ryb-

nicka przypadła Polsce – to zamysłowscy powstańcy 

(brali aktywny udział we wszystkich powstaniach) 

znaleźli się w pierwszym szeregu budowniczych i or-

ganizatorów polskiej administracji na terenie gminy 

Zamysłów. Załączone zdjęcie przestawia grupę zamy-

słowskich powstańców z okresu III – go powstania  

w okolicach Góry św. Anny. Drugi z lewej to Antoni 

Pielorz (dowódca), pierwszy z prawej  to jego zastępca 

– Izydor Malina. Dwaj pozostali są nierozpoznani. 

C.D.N. 

Paweł Dębski 

Na podstawie „Kroniki Zamysłowa”   

Alfreda Dyrbusia



 

str. 17 

 

Dawna wieś Zamysłów (obecnie dzielnica Ryb-

nika) zlokalizowana była na trakcie łączącym mia-

sta Rybnik oraz Wodzisław Śląski. Naszym punk-

tem zaczepienia w niniejszym materiale jest miejsce 

znane dawniej jako Florian, utożsamiane z samym 

Zamysłowem, a jednak w rzeczywistości funkcjo-

nujące jako osobna osada (co potwierdzają akta 

gruntowe). Zaznaczona na mapie Johanna Wol-

fganga Wielanda z 1736 roku  wskazuje, że istniała 

na pewno wcześniej. Dzisiaj ten rejon znajduje się 

w granicach rybnickiej dzielnicy Zamysłów, a na-

zywany jest Wrzosami. 
 

ZAMYSŁÓW FOLWARK 
 

Pozostałości po folwarku zlokalizowane były 

kilkadziesiąt metrów od ulicy Niedobczyckiej (przy 

obecnej ulicy Jarzynowej) Znajdował się  tam 

opuszczony dworek właściciela majątku Florians-

hof. Zabudowania, które  znajdowały się obok bu-

dynku według opowiadań miejscowych – zasiedzia-

łych mieszkańców również były częścią gospodar-

stwa. 

Majątek ten istniał w roku 1784 na co wskazuje 

starodruk „Beyträge zur Beschreibung von Schle-

sien” (autor Zimmermann, Friedrich Albert). Liczył 

sobie 800 morgów czyli około 200ha użytków rol-

nych. Był to jeden z większych majątków na Zamy-

słowie (o ile nie największy), choć mowa tutaj o Za-

mysłowie który rozumiemy współcześnie (ze 

względu na granice dzielnicy). Prawdopodobnie był 

też jednym z 19 folwarków dominium rybnickiego. 

Był majątkiem królewskim Króla Prus, stąd też na 

niektórych mapach tereny te zaznaczane były jako 

Zamysłów Królewski aż do granic mniej więcej 

ulicy Wodzisławskiej. Obszar na 

wschód od nieistniejącej wtedy  

ul. Wodzisławskiej zwany był 

Zamysłowem Farskim, ponie-

waż większość tych ziem nale-

żała do parafii Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryji Panny  

w Rybniku, której kościołem był 

kościółek na Starym Cmentarzu 

przy ul. Gliwickiej a raczej to co 

z niego zostało po wybudowaniu 

nowego kościoła w Rybniku 

przy ulicy Franciszka Rybnic-

kiego 2. Kościół ten wybudo-

wano w latach1798 – 1801. Dziś 

ten wtedy Nowy kościół nazywa 

się Starym. Jest to kościół Matki  

Bożej Bolesnej.  

W latach czterdziestych XIX wieku zarządzanie 

folwarkiem powierzono Emanuelowi Langerowi. 

Kolejnym użytkownikiem od lat pięćdziesiątych do 

osiemdziesiątych XIX wieku był Teodor Jaenicke. 

W 1886 roku pruski oficer Fryderyk Holewa z Gli-

wic podjął zobowiązania w wysokości 28 500 ma-

rek – co oznaczałoby przejęcie majątku królew-

skiego w ręce prywatne. Podaje się, że to on rozbu-

dował dwór mieszkalny (nazywając go „Zamislauer 

Schloss„) i zabudowania gospodarcze. Budynek co 

prawda musiał się wyróżniać na tle niskich budowli 

ale czy aby na tyle aby utożsamiać go z nazwą 

„Schloss” (w polskim tłumaczeniu – zamek/pałac)? 

Kolejnym właścicielem był Antonii Wodarz ze 

Szczytów (dziś woj. Opolskie), który odkupił mają-

tek od F. Holewy za 23 850 marek. Niestety Wodarz 

nie radził sobie z prowadzeniem zakupionego go-

spodarstwa, co zapoczątkowało rozłożoną w czasie 

wyprzedaż gruntów majątku. 

To co do niedawna (2017 rok) pozostawało to 

podpiwniczony budynek dworu mieszkalnego. Zbu-

dowany na planie prostokąta z cegły oraz kamienia. 

Otynkowany z dachem dwuspadowym. Piętrowy  

z użytkowym poddaszem, a wejście do środka pro-

wadziło przez umiejscowioną po zachodniej stronie 

przybudówkę. 

W 2012 roku budynek ten został wystawiony na 

sprzedaż. Wstępna cena oszacowana została na 500 

000 złotych. 

 Mamy jednak rok 2016, a w jego otoczeniu nie 

zmieniło się praktycznie nic. Prócz rozrastającego 

się w okolicy osiedla domków rodzinnych, budowla 

stała w stanie praktycznie „nienaruszonym”. 
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 Upadała coraz bardziej, pomimo swojego uroku 

„tamtych” lat i bogatej, nieco tajemniczej historii. 

W 2017 roku rozpoczęła się rozbiórka dworku. 

W wyniku różnych „przypadków losowych” naru-

szona została konstrukcja budynku co przyczyniło 

się do skrócenia jego żywota. 

Niedawno temu ktoś ustawił przy ul. Jarzynowej 

(przy, której do swojego końca stał dworek) coś  

w rodzaju postumentu, na którym zawieszono poni-

żej prezentowaną tablicę. Tyle zostało z niegdyś 

pięknego dworku w Zamysłowie. 

                                                                                                                                                   

OPR. MAX
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

W tym roku obchodzimy stulecie 

III powstania śląskiego – z tej okazji, 

dzięki uprzejmości Muzeum Po-

wstań Śląskich w Świętochłowi-

cach, prezentujemy krótką historię 

walki o Śląsk lat 1919-1921. 
 

SYTUACJA SPOŁECZNO-

POLITYCZNA NA GÓRNYM 

ŚLĄSKU PRZED WYBUCHEM 

POWSTAŃ ŚLĄSKICH 
 

11 listopada 1918 roku w lasku 

Compiegne pod Paryżem podpisano 

zawieszenie broni pomiędzy przed-

stawicielami wojsk alianckich i nie-

mieckiego Sztabu Generalnego. 

Trwająca cztery lata Wielka Wojna 

przyniosła ogromne zmiany gospo-

darcze, polityczne oraz społeczne  

w całej Europie, w tym także  

w Niemczech. Cesarz abdykował, 

państwo stało się republiką, przez 

którą przetaczała się fala strajków  

i wystąpień rewolucyjnych, bory-

kało się także z problemem zmiany 

granic. Mieszkańcy Wielkopolski 

domagali się przyłączenia tych ziem 

do odrodzonej Rzeczpospolitej, 

która je utraciła w trakcie zaborów. 

Szokiem dla niemieckiej opinii 

publicznej było wystąpienie w Re-

ichstagu posła Wojciecha Korfan-

tego, który domagał się zwrotu Pol-

sce ziem pozaborowych oraz całej 

rejencji opolskiej (utraconej przez 

państwo polskie w XIII wieku). Aby 

uspokoić niepokoje na terenie Gór-

nego Śląska, sprowadzono dywizję 

piechoty, przekształconą następnie 

w brygadę Reichswehry (Grenz-

schutz). Pełniła ona dozór nad 

dawną granicą trzech zaborów. Wi-

sła, Olza oraz Brynica były od tej 

pory granicą polsko-niemiecką. Od-

działy niemieckie borykały się z pro-

blemem małej liczebności oraz spad-

kiem morale, tymczasem po stronie 

polskiej stacjonowały oddziały Woj-

ska Polskiego oraz korpusów ochot-

niczych, odpowiednio wyszkolo-

nych i z wysokim morale. 

Sytuacja gospodarcza również 

była daleka od normalnej. Po wystą-

pieniach robotniczych i strajku  

w Królewskiej Hucie w styczniu 

1919, gdzie padło od kul niemiec-

kich kilkanaście osób, w wielu mia-

stach rejencji wprowadzono stan ob-

lężenia. Następstwem tych wyda-

rzeń było wydanie specjalnego 

zarządzenia, uznającego za zdradę 

stanu każdą działalność na rzecz 

przyłączenia Górnego Śląska do Pol-

ski. W marcu 1919 roku doszło do 

dalszych wystąpień strajkowych  

w Zabrzu, Radzionkowie i Siemia-

nowicach, ponownie interwenio-

wały oddziały niemieckie. W okoli-

cach Olesna w nocy z 7 na 8 czerwca 

1919 roku wybuchło tzw. powstanie 

oleskie, jednak bez pomocy jedno-

stek polskich zostało ono szybko 

stłumione. 
 

I POWSTANIE ŚLĄSKIE 
 

Przez Górny Śląsk nadal przeta-

czała się fala strajków i wystąpień 

robotniczych. Dodatkowo bulwerso-

wał fakt zwalniania Ślązaków z ko-

palń i hut, aby zatrudniać byłych 

członków bojówek Freikorps’u. 

Tymczasem w Polskiej Organizacji 

Wojskowej Górnego Śląska pano-

wał rozdźwięk. W Strumieniu znaj-

dowało się Dowództwo Główne 

POW GŚl, na czele którego stał Al-

fons Zgrzebniok. W Bytomiu zaś 

znajdował się, formalnie rozwią-

zany, Główny Komitet Wykonaw-

czy POW GŚl., z nieformalnym 

http://muzeumpowstanslaskich.pl/
http://muzeumpowstanslaskich.pl/
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przywódcą Józefem Grzegorzkiem. 

Powiązany z piłsudczykami, posia-

dał spore wpływy wśród innych ko-

mendantów, którzy wysunęli jego 

kandydaturę na komendanta głów-

nego oraz żądanie wszczęcia po-

wstania. Zgrzebniok był w tym cza-

sie w Warszawie, a wezwany do 

Strumienia Grzegorzek został prze-

konany, aby odłożyć na później ter-

min wybuchu powstania. Tymcza-

sem nieoczekiwanie Niemcy rozpo-

częli szeroko zakrojoną akcję poli-

cyjną. Zatrzymano m.in. Grzegorzka 

z dokumentami organizacji. Gdy 

wiadomość ta dotarła do Piotrowic, 

grupa uchodźców z Maksymilianem 

Iksalem podjęła decyzję o wybuchu 

powstania. Termin wyznaczono na 

17 sierpnia 1919 roku, na godzinę 

2.00. Po tej godzinie powstańcy 

przekroczyli Olzę, zaatakowali Goł-

kowice oraz dworzec kolejowy  

w Godowie. Walki powstańcze  

w krótkim czasie objęły powiaty 

pszczyński, rybnicki czy katowicki 

oraz te, w których był spory odsetek 

ludności polskojęzycznej. Walczono 

w Janowie, Mysłowicach, Gi-

szowcu, Orzegowie, Chropaczowie, 

Bobrku, Łagiewnikach, Bielszowi-

cach czy Biskupicach. Nie zdołano 

jednak opanować Mikołowa ani 

Pszczyny. Po początkowych sukce-

sach, niemiecki Grenzschutz spro-

wadził posiłki. Powstańcy dysponu-

jący bronią ręczną, nie byli w stanie 

przeciwstawić się broni maszyno-

wej, artylerii czy pociągom pancer-

nym i samolotom. Alfons Zgrzeb-

niok wydał rozkaz zaprzestania walk 

24 sierpnia 1919 roku, ze względu na 

beznadziejnie położenie oddziałów 

powstańczych oraz wzrastające re-

presje ze strony władz niemieckich. 

Kilka tysięcy uczestników powsta-

nia uciekło na stronę polską w oba-

wie przed represjami. Z obozów 

tymczasowych wrócili dopiero po  

1 października 1919 roku, po podpi-

saniu porozumienia polsko-niemiec-

kiego. W myśl postanowienia, 

uczestnicy walk powstańczych mieli 

nie ponosić żadnych konsekwencji 

ze strony władz niemieckich. Stało 

się jasne, że o przyszłości Górnego 

Śląska powinien zdecydować plebi-

scyt. 
 

II POWSTANIE ŚLĄSKIE 
 

Od stycznia 1920 roku, na terenie 

Górnego Śląska zaczęły obowiązy-

wać regulacje Traktatu Wersal-

skiego, przewidziane dla plebiscyto-

wego obszaru Górnego Śląska. Re-

ichswehra opuściła teren plebiscy-

towy, a na jej miejsce wmaszero-

wały alianckie oddziały, które czu-

wały nad wdrożeniem postanowień 

pokojowych. Pod skrzydłami wojsk 

sojuszniczych odrodziły się także 

polskie struktury organizacyjne. 

Nieoficjalnie władzę sprawował by-

tomski Komisariat Plebiscytowy  

z Korfantym na czele. Alfons 

Zgrzebniok pozostał nadal komen-

dantem ds. wojskowych. Niemcy 

także prowadzili przygotowania 

przedplebiscytowe, przy wsparciu 

rzekomo bezstronnej policji bezpie-

czeństwa (Sicherhietspolizei lub 

Sipo). Organizacja ta jawnie wpie-

rała stronę niemiecką w kampanii 

przedplebiscytowej np. rozpędzając 

polski wiec w Opolu, ataki na Polską 

Komisję Plebiscytową w Bytomiu 

czy wreszcie lincz na polskim leka-

rzu Andrzeju Mielęckim w Katowi-

cach. 

Aby dowieść swej siły i udowod-

nić stronniczość Sipo, zadecydo-

wano o wybuchu powstania w nocy 

z 19 na 20 sierpnia 1920 roku. Rów-

nolegle walki wybuchły w powia-

tach pszczyńskim, rybnickim, kato-

wickim, lublinieckim, tarnogórskim, 

toszecko-gliwickim i zabrskim. 

Walczono także w rejonie linii 

Opole-Krasiejów-Dobrodzień oraz 

w Raciborzu i Koźlu. Powstańcy 

opanowali większość strategicznych 

terenów przemysłowych, z wyjąt-

kiem dużych miast, w których sta-

cjonowały wojska alianckie oraz 

jednostki Sipo. Dodatkowo wybuch 

strajk polskich robotników, który 

przyczynił się do paraliżu regionu. 

Znienawidzona policja niemiecka 

została rozbrojona lub przegnana. Jej 

los został przypieczętowany przez 

Komisję Międzysojuszniczą, która 

zgodziła się na rozwiązanie Sipo. 

Dzięki temu zademonstrowano siłę 

polskich organizacji militarnych 

oraz zlikwidowano niemiecki aparat 

kontroli na obszarze plebiscytowym. 
 

PLEBISCYT 
 

Plebiscyt odbył się 20 marca 

1921 roku. Na podstawie jego wyni-

ków miano zadecydować o przyna-

leżności ziem Górnego Śląska do 

Polski lub Niemiec. Głosowanie od-

bywało się pod nadzorem Komisji 

Międzysojuszniczej. Prawidłowy 

przebieg głosowania gwarantowali 

alianci oraz polsko-niemiecka poli-

cja plebiscytowa (Apo). Uprawnio-

nych do głosowania było 1 221 274 

osoby, które ukończyły 1 stycznia 

1921 roku 20 lat. Głosujących po-

dzielono na cztery kategorie, które 

umożliwiały oddanie ważnego 

głosu. Z ramienia rządu RP, polską 

akcją plebiscytową kierował Woj-

ciech Korfanty. Siedziba Polskiego 

Komisariatu Plebiscytowego znaj-

dowała się w bytomskim hotelu 

,,Lomnitz”. Głównym zadaniem ko-

misariatu było zorganizowanie gło-

sowania oraz akcja propagandowa. 

Ze strony niemieckiej, przygotowa-

niami do głosowania przewodził 

Plebiszitkommissariat fur Deu-

tschland, na czele z doktorem Kur-

tem Urbankiem. Siedzibą był hotel 

,,Zentrall” w Katowicach. Obie 

strony zmobilizowały swe społe-

czeństwa w akcję plebiscytową. Or-

ganizowano zbiórki pieniężne, 

wiece oraz komitety pomocy. Ru-

szyła także machina propagandy. 

Wydrukowano tysiące broszurek, 

plakatów, wizytówek, znaczków, 

ulotek, kalendarzy. Kręcono nawet 

filmy propagandowe oraz wyda-

wano płyty z pieśniami patriotycz-

nymi. Odnoszono się do kwestii reli-

gijnych, regionalnych czy socjal-

nych, chcąc przy okazji zdyskredy-

tować drugą stronę. Na ogromną 

skalę wykorzystano karykaturę, 

która jest kapitalnym dowodem na 

zaangażowanie w walkę agitacyjną. 
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III POWSTANIE 
 

Plebiscyt nie usatysfakcjonował 

żadnej ze stron. Polsce miało przy-

paść 25% rejonu plebiscytowego, 

głównie bez przemysłu ciężkiego. 

30 kwietnia 1921 roku doszło do 

spotkania Korfantego z dowódcami 

wojskowymi i zapadła decyzja o wy-

buchu III Powstania w nocy z 2 na 3 

maja. Akcję powstańczą rozpoczęto 

od wysadzenia dziewięciu mostów 

kolejowych, które umożliwiłyby 

transport posiłków niemieckich na 

obszar plebiscytowy. Liczebność sił 

powstańczych wynosiła 39 tysięcy 

członków, w trakcie walk wzrosła do 

45 tysięcy. Siły podzielono na trzy 

grupy operacyjne ,Wschód”, ,,Pół-

noc” oraz ,,Południe”. Do ważniej-

szych walk doszło w Katowicach, 

Królewskiej Hucie, Zabrzu oraz Gli-

wicach. Często interweniowały woj-

ska alianckie. W ciągu tygodnia po-

wstańcy opanowali cały teren plebi-

scytowy. Niemcy rozpoczęli mobili-

zację sił samoobrony w rejonie Raci-

borza. Z Polski ruszyły także od-

działy ochotników, które dotarły na 

przedpola Kluczborka, po czym zo-

stały zmuszone do wyco-fania się 

przez oddziały niemieckie. Najwięk-

szą bitwą tej fazy powstania były 

walki o Kędzierzyn oraz o pobliski 

port na Odrze tzw. Przystań Koziel-

ską (4-10 maja). Korfanty ogłosił 10 

maja 1921 roku zwieszenie broni. 

Tymczasem Niemcy po początko-

wym szoku rozpoczęli mobilizację 

sił. Na czele ,,samoobrony Górnego 

Śląska” stanął dawny dowódca 

Grenzschutzu generał Karl Hofer. 

Po zmobilizowaniu swych jednostek 

w rejonie Krapkowic i Klucz-borka, 

generał wydał rozkaz natarcia  

w kierunku Góry Św. Anny, aby zła-

mać front powstańczy i przełamać 

izolację jednostek policji niemiec-

kiej w większych miastach. Ofen-

sywa ruszyła w nocy z 20 na 21 maja 

1921 roku. Niemcy po zaciętych 

walkach zajęli wzgórze, będące do-

godnym terenem do rozwinięcia na-

tarcia w rejon przemysłowy. Do naj-

krwawszych walk doszło w rejonie 

Lichynia, Leśnicy, Zalesia, Janusz-

kowic, Krasowa oraz Łąk Koziel-

skich. Choć powstańcy prowadzili 

do 24 czerwca kontrofensywę, nie 

udało im się ponownie zdobyć Góry 

Św. Anny oraz odzyskać inicjatywy 

na froncie. Tymczasem Niemcy pro-

wadzili walki mające na celu 

otworzyć drogę na Tarnowskie 

Góry. Do krwawych starć doszło 

w Zębowicach, a w Oleśnie pro-

wadzono walki uliczne. 4 czerwca 

ruszył niemiecki atak na Kędzie-

rzyn. Miasto przechodziło z rąk do 

rąk by ostatecznie zostać zajętym 

przez Niemców. Walki ucichły 

tam dopiero po zwieszeniu broni 

12 czerwca 1921 roku. Połu-

dniowa pozycja powstańców w re-

jonie Olzy i Odry koło Wodzisła-

wia Śląskiego także przyjęła na 

siebie impet niemieckiego ataku. 

Powstańcom udało się utrzymać 

ten strategiczny teren. Dopiero za-

wieszenie broni ustabilizowało sy-

tuację na froncie. Była to słuszna de-

cyzja Korfantego, który zdawał so-

bie sprawę, że niemiecka przewaga 

może odwrócić sytuację powstań-

ców na ich niekorzyść. Część do-

wódców z grupy ,,Wschód” nie zgo-

dziła się z jego decyzją, wszczynając 

,,bunt” i obwołując Karola Grzesika 

naczelnym wodzem w dniu 3 

czerwca. Następnego dnia Korfanty 

z wiernymi oddziałami uśmierzył 

zarzewie buntu. Dowódcy trafili do 

aresztu na pewien czas. 25 czerwca 

podpisano rozejm w Błotnicy Strze-

leckiej. Jednostki polskie oraz nie-

mieckie wycofywały się z terenu 

plebiscytowego od 28 czerwca do 5 

lipca 1921 roku. 
 

III POWSTANIE ŚLĄSKIE – 

GRUPA POWSTAŃCÓW. 
 

Choć walki zaowocowały remi-

sem militarnym, to właśnie dzięki 

tym wydarzeniom część regionu ze 

strategicznym przemysłem miała zo-

stać przyłączona w granice II Rzecz-

pospolitej. Ostatecznie po wielu ob-

radach i interpelacjach Ligi Naro-

dów, zadecydowano, aby wytyczyć 

nową granicę polsko-niemiecką na 

spornym terytorium Górnego Ślą-

ska. Decyzje te były bardziej ko-

rzystne niż proponowana wcześniej 

granica po plebiscycie. 

 NA PODSTAWIE:  

MUZEUMPOWSTANSLA-

SKICH.PL. 

  

Tu gwałt, nędza, brak ziemi. Hier Zwang, Elend, Bodenhunger. 

Tam reforma agrarna i dostatek. Dort Agrarreform und Wohlstand 

Druk ulotny ok. 1921. Źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa 

Ostatecznie w głosowaniu udział wzięło 1.190.637 osób: za Polską głosowało 

479.365 Ślązaków (40,3%), za Niemcami 707.393 (59,4%). 

http://muzeumpowstanslaskich.pl/
http://muzeumpowstanslaskich.pl/


 

str. 21 

 

CZ. 2 
 

W lutowym numerze Niepokalanej omówiłem 

opodatkowanie kościoła w zakresie zryczałtowanego 

podatku dochodowego od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne. Teraz chciałbym 

kontynuować cykl o opodatkowaniu  Kościoła.  

Księża, siostry zakonne i zakonnicy, gdy są zatrud-

nieni na umowę o pracę lub inną umowę cywilno-

prawną, to wówczas płacą podatek dochodowy od 

osób fizycznych popularnie zwanym podatkiem PIT1 

i podlegają takim samym zasadom jak wszyscy inni 

pracownicy. Najczęściej wykonywane prace etatowe 

to nauczyciel religii lub innego przedmiotu, wykła-

dowca czy pielęgniarka. W roku szkolnym 2018/2019 

pracowało w Polsce 30 tys. Katechetów, w tym, 

58,3% to osoby świeckie a pozostali czyli 41,7% to 

księża diecezjalni,  zakonnicy, diakoni i sióstr zakon-

nych2. Z tych danych wynika, że realnie płacony przez 

osoby duchowne podatek rocznie daje kwotę ok. 30 

mln zł. Nie policzyłem podatku innych osób duchow-

nych płacących tę formę podatku takich jak wykła-

dowcy czy osoby duchowne pracujące w służbie zdro-

wia. 

Kościelne osoby prawne, takie jak parafie, kurie, 

klasztory  mogą prowadzić działalność gospodarczą. 

Wówczas muszą ją zarejestrować w sposób obowią-

zujący wszystkie podmioty i płacą takie same podatki 

CIT3, PIT, VAT4 jak wszyscy inni uczestnicy życia 

gospodarczego. Muszą również składać informacje  

i deklaracje dotyczące podatków dochodowych, po-

datku VAT, składek ZUS i innych obciążeń publicz-

noprawnych. 

 
1 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 t.j.).  
2 Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia AD 2020, War-
szawa 2020, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, ta-
bela 27, s.47. 

Co prawda kościelne osoby prawne nie płacą po-

datku dochodowego od osób prawnych, ale w podob-

nej sytuacji są inne instytucje, których celem statuto-

wym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, 

oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu 

studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej  

i sportu, ochrony środowiska dobroczynności, 

ochrony zdrowia i pomocy społecznej, czy przykła-

dowo dochody jednostek organizacyjnych Ochotni-

czej Straży Pożarnej i klubów sportowych. Preferen-

cja ta obowiązuje tylko pod warunkiem, że dochody 

zostaną przeznaczone na cele statutowe, a w przy-

padku kościelnych osób prawnych na cele kultu reli-

gijnego, oświatowo-wychowawcze, charytatywno-

opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowa-

dzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne 

w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościo-

łów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele 

sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na 

punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opie-

kuńcze. 

Ponadto, należy podkreślić, że Kościół płaci także 

podatek VAT od wszystkich zakupów towarów  

i usług bez możliwości odliczenia lub zwrotu. Gdy 

przykładowo dla naszego kościoła zakupiony został 

nowy rzutnik, bezdotykowa kropielnica czy nowe 

ławki do kaplicy to w cenie tych urządzeń było prawie 

3 tys. zł podatku VAT a w cenie remontu instalacji 

drenażowej zapłacono ok. 10 tys. zł tego podatku. Do-

datkowo w cenie zużytej energii elektrycznej w ko-

ściele oprócz podatku VAT znajduje się podatek ak-

cyzowy w wysokości 5,00 zł za każdą MWh (w 2015 

roku była to kwota 20,00 zł), opłata za emisję CO2  

i opłata za tzw. „białe certyfikaty” i kilka dodatko-

wych opłat.  

Reasumując, jednoznacznie należy stwierdzić, 

że polski system podatkowy traktuje Kościół kato-

licki tak, jak inne instytucje i osoby fizyczne. 

 

 

DAMIAN DĘBSKI 

damiandebski@wp.pl 

  

3 Podatek dochodowy od osób prawnych ( tekst jednolity Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1406). 
4 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 685). 
 
 

mailto:damiandebski@wp.pl
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Sanktuaria maryjne to miejsca, 

które pokazują, w jaki sposób Bóg 

pozostaje obecny wśród nas za po-

średnictwem Matki. Jak Bóg przy-

szedł na świat za pośrednictwem 

Maryi, tak też za Jej pośrednictwem 

nadal przemawia do świata – mówi 

o. Stefano Cecchin OFM, przewod-

niczący Papieskiej Akademii Ma-

ryjnej, wyjaśniając ogłoszoną nie-

dawno inicjatywę różańcowego 

maratonu o ustanie pandemii. 

Ośrodkami tej inicjatywy będą 

właśnie rozsiane po całym świecie 

sanktuaria maryjne. Codziennie 

przez cały maj o godz. 18 w jednym 

z tych sanktuariów będzie odma-

wiany różaniec w łączności z całym 

Kościołem powszechnym. Wyda-

rzenie będzie transmitowane przez 

watykańskie media. 

Maryjny maraton to inicjatywa 

papieża Franciszka. On sam go zai-

nicjuje i zakończy, osobiście włą-

czając się w modlitwę różańcową. 

Jak mówi o. Cecchin, uciekanie się 

w chwilach próby pod opiekę Maryi 

jest naturalnym odruchem wierzą-

cych. Choć to nie Maryja, lecz tylko 

Bóg jest sprawcą cudów, to jednak 

Ona jest Matką, która wsłuchuje się 

w modlitwy wiernych. To dlatego 

mamy tak wiele objawień maryj-

nych i sanktuariów poświęconych 

Maryi – tłumaczy franciszkanin. 

– Ta inicjatywa to nic nowego, 

bo już za Jana Pawła II organizo-

wano modlitwy różańcowe z udzia-

łem sanktuariów na całym świecie. 

Na przestrzeni całych dziejów pa-

pieże zawsze nas uczyli, że w trud-

nych chwilach zawsze mamy się 

uciekać do Maryi. Historia Kościoła 

daje nam wiele świadectw. Dlatego 

jest Ona nazywana naszą ucieczką, 

nadzieją. Dał Ją nam sam Jezus, 

kiedy wisiał na krzyżu, abyśmy nie 

pozostali sami. Ale już na weselu  

w Kanie Galilejskiej dostrzegała 

potrzeby nowożeńców. Tak samo 

czuwa nad każdym z nas, a zwłasz-

cza w chwilach próby. Kościół nie 

przestaje nam tego powtarzać: w ta-

kich sytuacjach, mamy się uciekać 

właśnie do Niej. I dlatego również 

teraz kiedy doświadczamy pande-

mii oraz jej konsekwencji, papież 

przypomina nam, że mamy się do 

Niej zwracać w tej najpiękniejszej 

modlitwie, czyli na różańcu – wska-

zuje przewodniczący Papieskiej 

Akademii Maryjnej. 
 

KAI

 

__________________________________________________________________________________________ 

 
  

 

     Ikona przedstawia Matkę Bożą niosącą w chuście Jezusa. 

Wizerunek jest zainspirowany obrazem peruwiańskiego ar-

tysty – Pana Artemio Coanqui. 

Ta pełna czułości Ikona ukazuje Matkę Boską niosącą Je-

zusa w chuście. Bliskość Boga napełnia Ją światłem, wol-

nością i radością. 

Idzie tam, gdzie niesie Ją miłość. Jej Syn odpoczywa  

w Jej bliskości i wsłuchuje się w Nią pełen czułości. 

Szaty Maryi są w kolorach błękitów i brązów – ukazując 

Jej skromność i ubóstwo, ale przepełnione są światłem 

gwiazd, jakby to Sam  Stwórca chciał Ją ozdobić. 

Matka Boska idzie w ciemności, ale bliskość jej Syna 

oświetla mrok, sprawiając nieodparte wrażenie, że Święte 

Postaci płoną. 

Ikona ma skłonić do kontemplacji nad darem wolności  

i bliskości Boga. 

JOANNA KOTAS 
HTTP://IKONYOBRAZY.PL/ 
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