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OKTAWALNE:

2 listopada – Nabożeństwo o godz. 17.00 przy pięciu stacjach wokół kościoła
(jeśli będzie odpowiednia pogoda)

3-8 listopada – Nabożeństwa za zmarłych:
w tygodniu o godz. 17.30,
a w niedzielę o 16.30
– będzie to wyczytanie zmarłych i Koronka do Bożego Miłosierdzia
za zmarłych z wypominek
(w razie konieczności z powodu dużej ilości wypominki zostaną podzielone na 2 grupy,
czytane co drugi dzień, natomiast Msze św. w Oktawie, odprawiane rano lub wieczorem,
będzie za wszystkich zmarłych, którzy zostali poleceni naszej modlitwie);

ROCZNE:
To 12 Mszy św. odprawianych w każdy III piątek miesiąca.
(wspomnienie zmarłych jest zawsze 15 minut przed rozpoczęciem Mszy św.).

11 listopada, w czwartek, przypada wspomnienie św. Marcina z Tours,
a w polskiej rzeczywistości jest to DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
– dzień pamięci i modlitwy za tych, którym zawdzięczamy wolną
i niepodległą Polskę oraz za tych, którzy tworzą ją w obecnym czasie.
Wszystkich, którym losy naszej Ojczyzny nie są obojętne oraz ludzi dobrej woli,
pragnę zaprosić na Mszę św. za Ojczyznę, którą odprawię w tym dniu o godz. 12.00.
o. Ernest OFM
proboszcz Zamysłowa

W I sobotę miesiąca, 4 grudnia, we wspomnienie św. Barbary,
dziewicy i męczennicy pierwszych wieków Kościoła oraz patronki górników,
zapraszamy wszystkich górników, tak pracujących w kopalniach,
jak i przebywających już na emeryturach;
zapraszamy także wdowy po zmarłych górnikach

na Mszę św. w ich intencji, którą odprawimy o godz. 9.00.
Prosimy również o obecność sztandaru górniczego i delegacji.
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Dnia 5 grudnia, w niedzielę, będziemy świętować w naszej parafii

odpust ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.
Będą to uroczystości główne.
Świętować będziemy także 8 grudnia, ipsa die,
czyli w samo wspomnienie Patronalnej Uroczystości.

Centralnym punktem będzie GODZINA ŁASKI od 12.00 do 13.00.
Szczegółową rozpiskę nabożeństw znajdziemy w intencjach mszalnych (str. 15).
Kazania odpustowe w niedzielę wygłosi o. Emil Pacławski OFM,
gwardian i proboszcz tyskiej parafii św. Franciszka i Klary, przy klasztorze OFM.

Serdecznie WSZYSTKICH – bez wyjątku – zapraszam!
o. Ernest OFM

Od niedzieli, 28 listopada, ADWENTEM rozpoczyna się nowy rok liturgiczny.
Tradycją adwentowego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia są tzw.:

Msze św. RORATNIE.
Wzorem ubiegłych lat, zapraszamy dzieci, młodzież oraz wszystkich wiernych
do udziału w tych nabożeństwach, które zasadniczo będą odprawiane:

w poniedziałki, środy i piątki o godz. 6.45
we wtorki i czwartki o 18.00.
Wszyscy, tak dzieci, jak i dorośli, mali i wielcy, młodzi i starsi, obecni w kościele
oraz ci, którzy będą łączyć się duchowo przez transmisje internetowe,
wszyscy jesteście zaproszeni do udziału w roratach z tradycyjnymi

RORATNIMI LAMPIONAMI.

W tym roku planujemy odprawić 2 Msze św. w wigilię Bożego Narodzenia,
tzw. PASTERKI, jeśli Bóg pozwoli z małymi niespodziankami:
o godz. 22.00 dla rodzin z dziećmi i tradycyjnie o 24.00 dla pozostałych wiernych.
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TWARZ KSIĘDZA JANA

Chrystusa Króla w Katowicach. Mszy św. beatyfikacyjnej będzie przewodniczył prefekt Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro.
Ks. Jan Macha urodził
się 18 stycznia 1914 roku
w Chorzowie Starym. Po
ukończeniu Śląskiego Seminarium Duchownego
przyjął święcenia kapłańskie w czerwcu 1939 roku.
Z
Początek jego posługi
w parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej zbiegł się
w czasie z wybuchem II
wojny światowej. Ksiądz
Jan dał się poznać jako pobożny, rozmodlony kapłan, który każdą okazję
wykorzystywał, aby nieść
KS. ADAM PAWLASZCZYK
pomoc osobom dotkniętym wojną, szczególnie dzieciom,
Beatyfikacja ks. Jana Machy, których ojcowie zostali powołani na
śląskiego męczennika II wojny front lub aresztowani. Nie różnicoświatowej odbędzie się 20 listo- wał przy tym swojej pomocy na Popada 2021r. w Katowicach.
laków i Niemców. Zorganizował
Pierwotnie beatyfikacja kapłana sieć współpracowników, która pod
miała odbyć się 17 października kryptonimem Konwalia włączyła
2020 roku w katowickiej katedrze. się w działania Polskich Sił ZbrojZostała jednak odłożona ze względu nych, zajmując się opieką społeczną
na pandemię koronawirusa - podob- nad najuboższymi. Nie podejmonie, jak stało się to z beatyfikacją wali działań zbrojnych, poświęcając
kard. Stefana Wyszyńskiego.
się wyłącznie działalności charytaNowy termin uroczystości zaa- tywnej.
probował papież Franciszek, a datę
Dwukrotnie wzywany był na
potwierdził Sekretariat Stanu Sto- przesłuchania na gestapo, nie zalicy Apostolskiej.
przestał jednak swojej działalności
Beatyfikacja Sługi Bożego ks. charytatywnej. W pierwszych
Jana Machy, śląskiego kapłana dniach września 1941 roku został
i męczennika, odbędzie się w so- aresztowany i osadzony w tymczabotę, 20 listopada br., w katedrze sowym więzieniu policyjnym
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w Mysłowicach, a następnie w areszcie śledczym w tym samym mieście. W lipcu 1942 roku sąd skazał
go na karę śmierci pod zarzutem
zdrady stanu. W czasie uwięzienia
wielokrotnie był torturowany, nie
wydał jednak nikogo z współpracowników, a współwięźniów otaczał opieką duszpasterską. Wyrok
śmierci został wykonany 3 grudnia
1942 roku. W liście napisanym bezpośrednio przed śmiercią zwrócił
się do bliskich: “Umieram z czystym sumieniem. Żyłem krótko,
lecz uważam, że swój cel osiągnąłem.”.
W 2012 roku archidiecezja katowicka rozpoczęła starania o wyniesienie ks. Machy na ołtarze. 28 listopada 2019 papież Franciszek podpisał dekret o jego męczeństwie.
Najlepszym miejscem, by poznać ks. Jana Machę jest serwis internetowy stworzony przez "Gościa
Niedzielnego": janmacha.gosc.pl
AGNIESZKA HUF

Ze względu na uroczystość
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – listopad jest czasem, w którym bardziej niż kiedykolwiek przypominamy sobie o śmierci i tym, co
po niej następuje – życiu wiecznym.
Czasami myśląc o sprawach ostatecznych odczuwamy lęk, a przecież
doskonale wiemy, że życie ziemskie
musi się w pewnym momencie zakończyć. Rozmyślając o tajemnicy
życia wiecznego stawiamy sobie pytanie: co z nami będzie po śmierci?
Możemy stwierdzić ze spokojem, iż
jesteśmy powołani do zbawienia, do
życia w Bogu, który jest naszym
ostatecznym celem. Po śmierci staniemy przed naszym Stwórcą i zobaczymy siebie w całej prawdzie.
Spadną z nas wszystkie maski,
wszystkie przeceniające nas ludzkie
sądy. Nie będą możliwe żadne udawania, stracą sens wszelkie gry. Staniemy przed Panem takimi, jakimi
jesteśmy naprawdę. Bóg jest miłosierny, a my mimo całej naszej nędzy jesteśmy Jego ukochanymi
dziećmi. Mamy nadzieję, że na Sądzie będziemy w szacie godnej przemienieni już do końca Jego łaską.
Ufamy, nawet jeżeli będzie w nas
coś jeszcze nieprzemienionego
przez łaskę to Bóg, w swoim miłosierdziu, pozwoli nam się z tego
oczyścić nawet po śmierci. Nie
może być nigdy dość przypominania
o czyśćcu, który jest wielkim darem

Bożego miłosierdzia, ale musimy
zejść z tego świata w stanie łaski.
Niech Bóg zachowa ludzkość, aby
nie była w stanie grzechu, aby nie
zobaczyć siebie jako jedną wielką
obrzydliwość duchowego spustoszenia. Ewangelie po to mówią
o potępieniu wiecznym, aby nas
przed takim losem uchronić i żebyśmy zrobili wszystko co w naszej
mocy, ażeby nas to potępienie nie
spotkało. Sąd Boży to potężne
i pełne miłości wkroczenie Boga
w ludzkie sprawy. Boski Sędzia
przywróci wtedy dobru wszystkie
przynależne mu prawa, a złu odbierze możliwość panoszenia się
i możliwości jakiegokolwiek działania. To dlatego, co w nas Boże, za
tym sądem tęskni, a co w nas
grzeszne, bardzo się tego sądu boi.
Ten Sąd Ostateczny, gdzie zgromadzą się przed Synem Bożym wszystkie narody, będzie ostatecznym dopełnieniem Jego zwycięstwa, bo to
przecież dzięki Niemu ludzkie
dzieje okażą się czymś pozytywnym
i wspaniałym. Czy to wtedy będziemy sądzeni po raz drugi? Na
pewno to już będzie inny sąd. Wtedy
ujawni się dopiero ostateczny sens
naszego życia, bo dobro i zło, jakie
po nas zostaną na tej ziemi będą
miały dalszą historię, już od nas
niezależną.
Warto zauważyć przy tej okazji,
że na tym polega między innymi nasze miłosierdzie wobec zmarłych, że
nie tylko się za nich modlimy, ale
staramy się pielęgnować i rozwijać
dobro, jakie tu pozostawili oraz eliminować zło, jakie po nich mogło
pozostać. Mamy się starać być narzędziem czynienia dobra, przedmiotem składanych Bogu ofiar,
miejscem zwyciężania dobra. Jezus
często przestrzegał przed piekłem,
bo bardzo zależy Mu na tym, by nikt
się tam nie znalazł. Wierzący
w Chrystusa, zarówno żyjący, jak
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i umarli stanowią jedną wielką rodzinę, w której istnieje możliwość
kontaktów i wzajemnej pomocy.
Świętych Obcowanie daje możliwość utrzymywania łączności ze
świętymi. Z obcowania świętych
wyłączone są jednak osoby, które
wybrały wieczność bez Boga, na
własne życzenie. Święci w niebie
doskonale znają już wartość zbawienia i wiedzą, że człowiekowi na
ziemi potrzeba do szczęścia niewiele
i nie na długo. Oni głównie pragną
pomagać nam w tym, abyśmy osiągnęli wieczne szczęście w niebie.
Konkretne wymiary miłości zawarte
są w modlitwie i ofierze w intencji
tych, którzy tej modlitwy i duchowego wsparcia potrzebują. Natomiast w niebie święci mogą modlitwą uprosić dla nas potrzebne łaski.
Im większa jest więź miłość ze
świętymi, tym owocniejsze jest obcowanie z nimi. Dla nas na ziemi
cenne jest uczestnictwo we Mszy
św., co jest źródłem wszelkich łask.
To tutaj dochodzi też do spotkania
ze świętymi, bo w każdej Eucharystii uczestniczą wszyscy święci. Możemy zanosić prośby do świętego,
prosić o jego wstawiennictwo u Boga w naszej intencji.
Możliwość obcowania ze świętymi daje też wybór imienia na
chrzcie. Wtedy dany święty obejmuje swoją opieką osobę ochrzczoną i towarzyszy jej przez całe życie.
Związek z owym patronem powinien być dla człowieka najważniejszym wydarzeniem w dniu jego urodzin. Szczególne miejsce posiada
więź z Matką Chrystusa. Jej serce
obejmuje miłością cały lud, odkupiony krwią Jej Syna. W Niej wierzący szukają oparcia i pociechy.
Kult Maryjny należy do najbardziej
rozbudowanych kultów świętych w
Kościele. Mówiąc o świętych obcowaniu to nie chodzi o doświadczenia
z zaświatami, o wywoływanie du-

chów. To są sprawy, co do których
nauka Objawienia i Kościoła jest jasna, iż kontakt ze zmarłymi „na własną rękę”, nękanie zmarłych, bawienie się siłami tajemnymi jest złe
i niebezpieczne. Nauka o czyśćcu
oparta jest na ludzkim doświadcze-

niu grzechu i doświadczeniu modlitwy za zmarłych. Święci to nasi
przyjaciele. Warto ich znać, można
się od nich sporo nauczyć. Zbawienie uzależnione jest od stopnia miłości, a tej miłości możemy się uczyć
u każdego świętego. Nauczanie o ży-

ciu po śmierci jest ważnym etapem rozwoju odpowiedzialności,
którą człowiek ponosi za siebie, za
innych ludzi, za swoje czyny,
słowa, a nawet myśli.
LUSI

________________________________________________________________________________________

Ojciec Józef Kentenich został
zwolniony z obozu koncentracyjnego w Dachau 6 kwietnia 1945 r.
Pomimo wielkiej chęci powrotu do
Szensztatu, wskutek działań wojennych zmuszony został zatrzymać się
w Ennabeuren. Spędził tam czas od
19 kwietnia do 18 maja 1945 r. Ten
niepewny okres wykorzystał dla pogłębienia życia wiary całej parafii
poprzez codziennie wygłaszane katechezy, które pomagały ludziom
przetrwać te trudne dni, ukazując
jednocześnie drogę ku nowej przyszłości. Tematy podejmowane przez
o. Józefa, pomimo upływu wielu lat,
są aktualne również w naszych czasach. Jednym z poruszanych zagadnień jest Różnice. Ojciec Kentenich
przyrównywał różaniec do naszego
najlepszego przyjaciela: „(…) Jesteśmy zdani na dobrych, wiernych
przyjaciół. Różaniec jest właśnie takim dobrym przyjacielem w wielkich
walkach tego obecnego czasu.”
Mając na myśli walkę o. Kentenich wskazywał, że w tych zmaganiach uczestniczy nie tylko świat
ludzki lecz również sfera duchowa.
Walka toczy się między Chrystusem
a szatanem. Szatan pędzi przez
świat, szukając podatnych narzędzi

odpowiadających jego zamiarom.
Chrystus zabiega o nas, stara się
o nasze oddanie się Jemu. Kentenich
pisał na ten temat następująco: „(…)
W naszym widzialnym świecie istnieje dysharmonia: mamy dobro
obok zła, dobre i złe duchy, które
nieustannie walczą ze sobą. (…)
Albo staniemy całkowicie po stronie Chrystusa, albo zostaniemy powaleni. Albo będziemy narzędziami
Chrystusa, albo szatana. (…) Kto
dziś nie odda się cały Chrystusowi
ten jutro zaprzeda swoją duszę diabłu.” W tej walce różaniec jest tym
przyjacielem, który pomoże nam
opowiedzieć się za Chrystusem
i przeciw szatanowi.
Drugim aspektem, na który zwracał uwagę o. Kentenich, jest fakt, że
w różańcu rozważamy przedziwną
wielkość i chwałę Maryi. Różaniec
pomaga nam stawać się podobnymi
do Maryi, odbiciem Maryi. Odpowiadając na pytanie: jaka jest Matka
Boża, której odbiciem powinniśmy
się stawać, o. Kentenich mówił:
„(…) Maryja jest nieskończenie
wielka, nieskończenie wspaniała,
jest dobra i miłosierna.(…) Jest cudownym dziełem wszechmocy Boga,
Jego dobroci i mądrości nie mającym w sobie równego”. O Maryi o.
Józef mówił również w swoich wykładach, nazywając Ją „Cudem cudów”. Maryja jest Cudem w porządku naturalnym, w porządku nadprzyrodzonym i w porządku chwały.
Opisując Maryję w porządku naturalnym, o. Kentenich wskazywał
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zjednoczenie w Jej osobie przeciwieństw: jest jednocześnie Dziewicą, Matką i Oblubienicą. Doskonała czystość i nietykalność, a równocześnie płodność w własnym
dziecku jest połączona w Maryi.
W Niej staje się rzeczywistością.
W porządku nadprzyrodzonym Cudowność Maryi polega na jej poczęciu bez grzechu pierworodnego, nie
ma w Niej najmniejszej skazy i grzechu. W porządku chwały o. Kentenich ukazywał Maryję jako pełną
chwały Królową w niebie, zasiadającą na tronie obok Jezusa. Różaniec staje się środkiem przemieniającym nasze życie w życie maryjne, ukazujące Maryję i prowadzące do spotkania z Maryją.
W różańcu rozważamy przedziwną wielkość i chwałę Maryi.
Pomaga nam on stawać przy Matce
Najświętszej i widzieć to wszystko,
co Ona widziała i słyszała. Różaniec
jest Maryi bardzo miły. Odmawiając
różaniec codziennie sprawimy Jej
ogromną radość. Maryja sama nas
zachęca i prosi: „Odmawiajcie różaniec”. Modląc się różańcem, odmawiajmy go nie tylko ustami, ale i sercem, wołając: „Matko, obym był jak
Ty.”
/BTK/
Źródła: 1. o. Józef Kentenich „Nasze
Maryjne posłannictwo. Katechezy wygłoszone w Ennabeuren” Wykorzystano
katechezy nr 12. Codziennie odmawiamy różaniec (02.05.1945), oraz katechezę 13. Różaniec naszym najlepszym przyjacielem (03.05.1945).

Nasi zmarli nie są daleko, kochają nadal, chcą pomagać
w osiągnięciu przez nas tego
szczęścia, którego już sami
skosztowali, orędują za nami.
A co my robimy dla nich, jakie są
nasze obowiązki wobec nich?
Najpierw: nie trzeba traktować
ich jak martwych, bo oni żyją,
nie zajmować się tylko ich ciałem
czy grobem, ale i duszą nieśmiertelną. Wstrząs po stracie, żal,
pustka, żałoba - to rzeczy naturalne i dobre, bo świadczą o naszej miłości, ale powinny się łączyć z modlitewnym towarzyszeniem na ich nowej drodze życia.
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus
na łożu śmierci powiedziała: „Ja
nie umieram, ja wchodzę w życie”.

Bezcenne są Msze św. i Komunie św. ofiarowane za zmarłych.
Każda Msza św. w ich intencji to
wielkie święto dla nich. Na Mszy
św. za zmarłych oni są obecni.
Trzeba też pamiętać o tych, którzy
już bardzo dawno temu opuścili
życie ziemskie, bo nigdy nie wiadomo, kto z nich dojrzał już do
nieba, a kto jeszcze nie.
Można z całą ufnością i wiarą
w „świętych obcowanie” zwracać
się o pomoc do naszych bliskich „po
tamtej stronie” - co będzie po myśli
Bożej, to nam wyproszą. Cząstką
ich szczęścia w niebie jest móc
nam pomagać.
Szczególnie ważna jest nasza
rola wobec tych, którzy nam wyrządzili zło, skrzywdzili, nie oka-

zali pomocy czy zrozumienia. Jeżeli im się z serca wybaczy, dokonuje się dla nich wielkiego dobrodziejstwa, a samemu rośnie się
w miłości, tej najtrudniejszej, bo
do nieprzyjaciół. Przebaczenie ma
wielką siłę otwierania serc ludzkich i skarbów Bożego miłosierdzia. Warto więc nie pamiętać
o wadach i grzechach zmarłego,
zapomnieć o chwilach złych, wracać myślą do dobra, zasług, dowodów życzliwości.
Idąc na cmentarz, dobrze jest
zanieść nie tylko znicze, ale różaniec w kieszeni, serce pełne miłości, wybaczenia, pokoju i tym się
dzielić z bliskimi i dalszymi, którzy tylko pozornie tam śpią.
przygot. MAX

________________________________________________________________________________________

Inkwizycja jest etatowym chłopcem do bicia dla wszystkich krytyków Kościoła katolickiego. Wielu
katolików (w wyniku swojej ignorancji) bezkrytycznie ulega antykatolickiej kampanii nienawiści i pomówień wymierzonych w inkwizycje, by w konsekwencji pod wpływem antyklerykalnych kłamstw
krytykować działania inkwizytorów. Taka postawa jest wysoce nieodpowiedzialna i niemoralna – fakty dotyczące inkwizycji są sprzeczne z antyklerykalną czarną legendą o tej zacnej instytucji.
Między innymi w zbiorze artykułów i wywiadów „Tragiczne skutki
magii i czarów” (wydawnictwa Monumen, wydawcy miesięcznika „Egzorcysta”) czytelnicy mają okazję
znaleźć bardzo interesujące informacje o inkwizycji sprzeczne z kłam-

stwami kolportowany przez antykatoliką propagandę.
W opublikowanym na kartach
zbioru „Tragiczne skutki magii i czarów” artykule profesora Cezarego
Taracha można przeczytać, że Inkwizycja Hiszpańska została powołana
do życia bullą papieża Sykstusa IV
„Exigit sinceras devotionis affectus”
w celu „czuwania nas religijną jednolitości społeczeństwa oraz przestrzegania zasad wiary katolickiej”.
Mająca duże wpływy we władzach hiszpańskich Inkwizycja ścigała okultystów i satanistów – działaniom tym towarzyszyła akcja edukacyjna o szkodliwości czarów. W 1526
roku zwołana przez generalnego inkwizytora sesja teologiczna poświęcona czarom uznała, że „praktykę tę
należy traktować jako herezje lub
apostazje”. Inkwizytorzy prócz przyczyn demonicznych okultyzmu
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zwracali też uwagę na zaburzenia
psychiczne, brak edukacji i skłonności do fantazjowania. Przełożeni inkwizytorów nakazywali im powściągliwość, roztropność i nieuleganie histerii. Sądy świeckie miały
za złe inkwizytorom ich powściągliwość w oskarżaniu i ferowaniu
wyroków. Swoimi działaniami inkwizytorzy pacyfikowali histerie
społeczną prowadzącą do niepokojów społecznych.
Inkwizytorzy musieli intelektualnie polemizować z przeciwnikami
wiary i Kościoła, przejawiać wiedzę
i erudycję – i dlatego dominikanie się
do roli inkwizytorów doskonale nadawali. Według bulli „Exigit sinceras
devotionis affectus” inkwizytor musiał mieć ukończone 40 lat i posiadać
stopień doktora z prawa lub teologii.
Inkwizycja przeprowadzała swoje
procesy według ściśle określonych

reguł. Inkwizycja była o wiele bardziej humanitarną niż ówczesne sądy
świeckie – łagodniej karła, w swoich
więzieniach zapewniała więźniom
o wiele lepsze warunki.
Rozważając kwestie tortur stosowanych przez inkwizycje, warto
przypomnieć, że „w średniowiecznej
i nowożytnej” Europie tortury były
normalnym, standardowym środkiem” stosowanym „przed wszystkimi trybunałami, zwłaszcza świeckimi”. Inkwizycja torturowała mniej
i łagodniej niż w sądy świeckie,
głównie przesłuchiwała i nawracała
oskarżonego.
Kłamliwą czarną legendę hiszpańskiej inkwizycji stworzyli wrogowie korony hiszpańskiej – w średniowieczu włoscy kupcy, a w XVI-XVII
wieku protestanci – w tym i nieprawdziwy jest mit o 9 milionach spalonych na stosie ofiar inkwizycji. Według przeszacowanych danych od
1450 do 1750 roku w Europie przeprowadzono 80.000 procesów
o czary i wykonano 35.000 egzekucji. Inkwizycja hiszpańska w czasie
swojego istnienia (przez 300 lat) straciła 216 osób – po 1614 roku nie było
żadnego wyroku skazującego na
śmierć. Dużo więcej ludzi od inkwizycji zabili protestanci. Wśród ofiar
inkwizycji 75% ofiar stanowiły kobiety (w Skandynawii 50% straconych było mężczyznami, a w Rosji
i krajach bałtyckich ponad 50%).
Inkwizycja, gdy skazywała na
śmierć to często tylko symbolicznie,
poprzez spalenie na stosie portretu.
Na karę śmierci skazywano tylko
tych, którzy nie chcieli się nawrócić.
Najczęstszymi karami była pokuta
kościelna, noszenie stroju pokutnego,
galery.
Jak przypomina Jan Lewandowski w pracy „Kościół bez cenzury” fałszywy mit o inkwizycji
głosi, że instytucja ta mordowała
masowo niewinnych. W rzeczywistości inkwizycja nikogo nie zabijała, bo nie wykonywała wyroków
śmierci – karę taką wykonywał
tylko sąd świecki. Dodatkowo try-

bunały inkwizycyjne działały tylko
w niektórych krajach.
Warto pamiętać, że w czasach
kiedy tortury były powszechne w postępowaniach cywilnych, bullą z 30
listopada 1259 duchowni mieli zabroniony udział w torturach (z czasem ten zakaz złagodzono). Sądy inkwizycyjne nieustannie ograniczały
stosowanie tortur – można było je
stosować tylko raz i tylko przez 30
minut. W 1312 papież Klemens V
wprowadził kolejne ograniczenia tortur. Sykstus IV nakazał brać pod
uwagę okoliczności łagodzące. Mikołaj I zabronił wydobywania zeznań
drogą tortur.
W średniowiecznym sądownictwie cywilnym tortury były codziennością. Sądy inkwizycyjne na tle sądów świeckich torturowały mniej
i łagodniej. „Tylko w 10% przypadków inkwizycja hiszpańska stosowała tortury”. „W 1594 roku w Walencji na 96 torturowanych 53 wyszło
całkowicie bez szwanku”. W czasie
inkwizycyjnych tortur „cały czas
czuwał lekarz, który miał za zadanie
pilnować, by” torturowanych „nie
okaleczono”. W czasie świeckich tortur nikt nie dbał o zdrowie torturowanego.
Przepisy inkwizycyjne wzorowane były na świeckich pogańskich
przepisach z rzymskiego Kodeksu
Justyniana z rozdziału „O heretykach”. Sądy inkwizycyjne były łagodniejsze od sądów świeckich, co
powodowało, że wielu przestępców
kryminalnych specjalnie twierdziło,
że są heretykami, by być sądzonymi
przez inkwizycje, a nie sądy świeckie. „Sądy inkwizycyjne zupełnie odstępowały od dochodzenia, jeśli przesłuchiwany
wyraził
skruchę”.
Papież Aleksander IV w 1258 i 1260
„zabronił inkwizytorom przeprowadzać procesy w sprawie czarów”.
Kolejny papież Innocenty VIII pod
wpływem świeckich wykładowców
z paryskiego uniwersytetu zniósł te
przepisy. W 1532 roku Kościół zakazał „wydawania wyroków w sprawie
czarów w oparciu jedynie o pomóstr. 8

wienia”, co było standardem w sądach świeckich.
Kościół katolicki wbrew władzy
świeckiej sprzeciwiał się karaniu heretyków – w 1199 papież Innocenty
zakazał stosowania kary śmierci wobec heretyków w swoim liście do magistratury Werony. Władze świeckie
zwalczali heretyków, bo szerzyli oni
idee niszczące relacje społeczne i organizm państwowy. Królowie heretycy sami zwalczali innych heretyków, by dbać o spokój społeczny.
Niemiecki protestant Huldrych
Zwingli (Ulrich Zwingli) „stracił
wielu anabaptystów, wieszając, torturując, paląc żywcem, szlachtując,
a nawet rzucając heretyków na pożarcie dzikim bestiom […]. Luter popierał prześladowania innowierców, papistów i zwolenników herezji [Thomas] Müntzera. Kalwin zaś kazał
spalić na stosie Servetusa” swojego
religijnego adwersarza. W Niemczech ''inkwizycja'' protestancka zabiła 100.000 ludzi, czyli wielokrotnie
więcej niż inkwizycja hiszpańska.
Drastyczna walka z heretykami
nie powinna dziwić, zważywszy na
to, jak heretycy sadystycznie mordowali katolików. „Około 1579 roku
protestanci głodzili na śmierć katolików, których dzieci nadziewali na rożen i piekli w obecności ich rodziców”, którzy głodni ślinili się wbrew
sobie pod wpływem zapachu pieczonego mięsa. „W 1572 protestanci pogrzebali żywcem katolickich zakonników, zostawiając na powierzchni
ich głowy”, które roztrzaskiwali kulami do gry.
W XVI wieku 20% procesów inkwizycji hiszpańskiej kończyło się
uniewinnieniem. Od 1560 do 1700
skazano na śmierć 1% oskarżonych –
w kolejnych latach jeszcze mniej.
„Łączna liczba ofiar śmiertelnych inkwizycji hiszpańskiej, portugalskiej
i włoskiej nie przekroczyła liczby
100”. Podczas gdy w czasie gloryfikowanej dziś Rewolucji Francuskiej
ateiści zabili 300.000 katolików.
Inkwizycja często wyroki kary
śmierci zmieniała na mniejszy wymiar kary, gdy nie było materialnych

dowodów, choć oskarżony sam
twierdził, że dokonał zbrodni. Inkwizycyjne kary polegały na: zakazie gry
w kości, obowiązkowej pielgrzymce,
chłoście, wiecznym więzieniu (czyli
wbrew nazwie na nakazaniu przebywania na danym terytorium np.
w mieście gdzie można było normalnie żyć, pracować i zażywać rozrywek – wieczne więzienie trwało od 3
do 8 lat).
Bycie ukaranym przez inkwizycje
było atrakcyjne finansowo, bo zwal-

niało z płacenia podatków w czasie
kary (np. wiecznego więzienia). Odmiennie niż w świeckich więzieniach
gdzie więźniowie nie dostawali jedzenia i mogli tylko liczyć na to, że
ktoś z zewnątrz im jedzenie przyniesie, w więzieniach inkwizycji więźniowie dostawali posiłki z mięsem
i winem. Odmiennie od cywilnych
więzień, więźniowie inkwizycji mogli być odwiedzani przez rodziny,
otrzymywać alkohole i słodycze. Inkwizycja zapewniała swoim więź-

niom zmianę bielizny, pościeli, obrusów, ręczników, łaźnie, pralnie, fryzjera, prawo posiadania książek, pisania listów, gry w karty i gry na instrumentach muzycznych. W cywilnych więzieniach tego wszystkiego
nie było.
JAN BODAKOWSKI
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Dekalog, dziesięcioro przykazań,
nie jest prostym zestawem norm moralnych przekazanych do wiadomości Izraelitom, ale jest częścią przymierza, jakie Bóg zawarł z Izraelem.
Jego podanie poprzedza wyraźna
deklaracja Boga: Ja jestem Pan,
twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi
egipskiej, z domu niewoli (Wj 20,2).
Bóg wskazuje na doświadczenie
wyzwolenia i opieki z Jego strony.
Na to doświadczenie wskazał On
Mojżeszowi przy krzaku gorejącym.
Zawiera się to już w samym imieniu
Boga: Jestem, Bóg ojców waszych,
Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg
Jakuba (Wj 3,15). Jhwh jest Bogiem
żywej relacji osobowej, na co wskazał w polemice z saduceuszami Pan
Jezus. I dekalog trzeba widzieć w takiej relacji. „Jeżeli chcesz, bym był
twoim Bogiem, to…”. Następnie
w formie zakazu i nakazu padają kolejne przykazania. Są one zasadami
wprowadzającymi w pełnię życia.

„Jeżeli nie będziesz tych zasad
przestrzegał, to
nie będę twoim
Bogiem, a tym
samym nie doświadczysz tego,
o czym mówi potem Pan Jezus: Bóg
nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla niego
żyją”(Łk 20,38).Mówiąc wprost:
„Jeżeli nie będziesz przestrzegał
tych praw, umrzesz”. Przy czym
śmierć jest w Biblii tożsama z brakiem przystępu do Boga. Jest przebywaniem w Szeolu, gdzie nie ma
ani światła, ani żadnej nadziei.
Dekalog, według klasycznego
ujęcia, zawiera w sobie dwie części
odpowiadające dwom wymiarom
przykazania miłości: miłości Boga
i miłości bliźniego. Pierwsza część,
zawierająca trzy przykazania, jest
bardziej rozbudowana. Jest ona niewątpliwie ważniejsza, bo stanowi
warunek, bez którego druga część
traci swoje znaczenie i nawet przy
dobrej woli człowieka wcześniej czy
później zostanie złamana. Tak się
dzieje na naszych oczach w Europie,
w której dzięki chrześcijańskim korzeniom druga tablica przykazań
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była przestrzegana, a przynajmniej
wszyscy deklarowali jednoznacznie,
że trzeba jej przestrzegać. Kiedy jednak w oświeceniu odrzucono pierwszą tablicę, po latach zakwestionowano również drugą. Moment takiego odrzucenia wiąże się w Europie z rokiem 1968. Warto sobie dzisiaj uświadomić, że obecnie żyjemy
w okresie, gdy już żadne przykazania nie są dla ludzi oczywiste. Ale
z tym wiąże się tragiczna konsekwencja w wymiarze społecznym,
co się czasem streszcza w określeniu
„cywilizacja śmierci”.
Społeczeństwo dzisiaj, niestety,
nie pomaga nam samym zakorzeniać się w więzi z Bogiem. Coraz
bardziej potrzeba osobistego wyboru, i to nieustannie potwierdzanego. W Ewangelii Pan Jezus komentuje przypowieść o
ziarnie.
Wskazuje w niej na istniejące zagrożenia. Wszystkie mają dwa wymiary: brak osobistego wejścia
w żywą więź, co jednak jest zależne
także od warunków społecznych,
w jakich żyjemy. Pierwsze zagrożenie (ziarno na ścieżce) polega na zupełnym braku zrozumienia słowa.
Wiąże się to z całkowicie odmiennymi kategoriami patrzenia na

życie, wartościowania, a nawet innego traktowania samych słów, jakie człowiek słyszy. W społeczeństwie, gdzie nie ma zrozumienia dla
wartości transcendentnych, trudno
zrozumieć Ewangelię. Jeżeli nawet
człowiek się zafascynuje jej pięknem, to w społeczeństwie konsumpcyjnym brak mu siły do wytrwania
w wierze (ziarno posiane na miejscu
skalistym). A jeżeli nawet Ewan-

gelia zostanie przyjęta ze zrozumieniem i człowiek świadomie się zadeklaruje jako wierzący, to często troski doczesne okazują się w praktyce
ważniejsze. Jest to sytuacja schizofrenii duchowej – co innego się deklaruje, a czym innym się człowiek
kieruje w życiu (ziarno posiane między ciernie). Dopiero wiara przyjęta
do serca świadomie ze zrozumieniem jej wartości i konsekwentnie

realizowana, daje pełnię życia
(ziarno zasiane na dobrej glebie).
Wówczas plon tego ziarna jest niewyobrażalnie obfity, przerasta
wszelkie nasze wyobrażenia. Plonem jest sam dar życia. Wówczas
dopiero doświadcza się prawdy
o Bogu żywym, o Tym, który Jest,
jest z nami i dla nas, i który daje nam
życie.
przygot. MAX
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Za modlitwę i wszelką życzliwość,
i wsparcie wszystkim Parafianom
z Zamysłowa bardzo dziękuję.
br. Hiacynt OFM
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PONIEDZIAŁEK, 01 listopada – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
8.00
rezerwacja R.D.D.
10.00
za ++ z rodzin Szymecki, Norek, Rocznik i Kasperek
12.00
za ++ czcicieli MB Fatimskiej
17.00
1. za + Adama Konsek – greg. (1)
2. za + Jana Dziewior w 30 dniu po śmierci
19.30
za + Jana Bizon
WTOREK, 02 listopada – Dzień Zaduszny – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
Ad lib. (w kaplicy klasztornej) – za + Adama Konsek – greg.
8.00
1. za ++ Czesława i Józefa Broża
2. w intencji grup i wspólnot duszpasterskich naszej parafii; w intencji chorych, cierpiących i starszych
wiekiem parafian, którzy poprzez swoją modlitwę i ofiarowane cierpienie wspomagają naszą parafię oraz
franciszkańską na Zamysłowie; w intencjach wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców klasztoru i parafii;
w intencji redakcji Niepokalanej, Rady Duszpasterskiej, współpracowników parafii i klasztoru; w intencjach rodzin: Ludwik, Kozub, Szymura, Fiałkowskich, Paszek, Zydek, Augustyn, Ryszka, Gatnar, Goliński,
Pydyn, Wawoczny, Łatkowski, Szymura, Węglorz, Nowrot, Cieślak, Kapała – o błogosławieństwo Boże,
Dary Ducha Świętego i zdrowie;

Nabożeństwo za zmarłych przy pięciu stacjach wokół kościoła (jeśli będzie odpowiednia pogoda)
1. za ++ Annę, Emanuela, Teodora Paszek
2. za ++ z wypominek oktawalnych
ŚRODA, 03 listopada – wspomnienie wszystkich zmarłych z Zakonu Serafickiego
8.00
1. za + Adama Konsek – greg.
2. za + Ewę Dyrbuś – w 30 dniu po śmierci
17.30
Nabożeństwo wypominkowe za zmarłych
18.00
1. za ++ Rozalię i Romana Waszeckich
2. za ++ z wypominek oktawalnych
I CZWARTEK, 04 listopada – św. Karola Boromeusza
Ad lib. (w kaplicy klasztornej) – za + Adama Konsek – greg.
17.30
Nabożeństwo wypominkowe za zmarłych
18.00
1. za ++ z wypominek oktawalnych
2. za + Antoniego Węglorz w 5 roczn. śmierci
Po Mszy św. Spotkanie dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców
21.00
Apel Maryjny i całonocna adoracja NS
I PIĄTEK, 05 listopada
8.00
1. za ++ Waltera, Janusza i Jerzego Szymurów
2. za + Adama Konsek – gerg.
Po Mszy św. Nabożeństwo pierwszopiątkowe
15.00
Spotkanie modlitewne Grupy Bożego Miłosierdzia
17.00
Godzina Święta i okazja do spowiedzi św.
17.30
Nabożeństwo wypominkowe za zmarłych
18.00
1. za ++ z wypominek oktawalnych
2. za ++ Emila i Annę Brzezina, Danutę i Henryka Palarz oraz dusze czyśćcowe
Po Mszy św. Spotkanie bierzmowańców
I SOBOTA, 06 listopada
Ad lib. (w kaplicy klasztornej) – za + Adama Konsek – greg.
8.00
1. w int. miejscowej wspólnoty FZŚ
17.00
18.00
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2. w int. małżeństw, szczególnie tych przeżywających trudności, zagrożonych rozpadem,
o uświęcenie rodzin. Zawierzamy: dzieci i młodzież, prosząc o łaskę trwania w całkowitej abstynencji,
trzeźwości i czystości, a także zawierzamy dzieło modlitwy rodziców za dzieci w Różach Różańcowych
Po Mszy św. Różaniec wynagradzający NS NMP
17.00
za ++ z wypominek oktawalnych
17.30
Nabożeństwo za zmarłych
18.00
1. za ++ Elfrydę i Alojzego Kaczmarczyków
2. za + Grzegorza Wala – miesięcznica
NIEDZIELA, 07 listopada
w int. Mirosława Kuśka w 60 roczn. urodzin w podziękowaniu za dar życia z prośbą o wszelkie
8.00
potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej – TD
10.00
za + Zbigniewa Gatnar
w int. Jadwigi z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, błogosławieństwo i opiekę
12.00
dla całej rodziny
16.30
Nabożeństwo za zmarłych
17.00
1. za ++ w wypominek oktawalnych
2. za + Adama Konsek – greg.
za w int. Mileny Gaszka w 16 roczn. urodzin w podziękowaniu za dar życia z prośbą o wszelkie
19.30
potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej
PONIEDZIAŁEK, 08 listopada
Ad lib. (w kaplicy klasztornej) – za + Adama Konsek – greg.
8.00
za ++ z wypominek oktawalnych
17.30
Nabożeństwo za zmarłych
18.00
za + Wilhelma Michalskiego – od rodziny
WTOREK, 09 listopada – rocznica poświęcenia Bazyli Laterańskiej
Ad lib. (w kaplicy klasztornej) – za + Adama Konsek – greg.
Ad lib. (w kaplicy klasztornej) – za + duszę Panu Bogu wiadomą
18.00
za ++ Ewę i Norberta Paluch
ŚRODA, 10 listopada – św. Leona Wielkiego, papieża
Ad lib. (w kaplicy klasztornej) – za + Adama Konsek – greg.
8.00
za + Łucję Sowa – od rodziny Podsiadło i Basista
CZWARTEK, 11 listopada – DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI – św. Marcina z Tours
8.00
1. za + Leona Ryszkę
2. za + Adama Konsek – greg.
w int. Joanny i Damiana Dusik w 20 roczn. ślubu w podziękowaniu za dar sakramentu, za wszel10.00
kie otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie oraz dary Ducha Świętego, dalsze Boże błogosławieństwo
w realizowaniu małżeńskiego i rodzinnego życia – TD
12.00
w int. Ojczyzny – o wszelkie Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Polaków
18.00
za ++ Janinę i Mariana Krawczyk i syna Czesława
PIĄTEK, 12 listopada – św. Jozafata
8.00
1. za ++ Pawła, Małgorzatę i Dietra Glatz
2. za + Adama Konsek – greg.
Po Mszy św. Droga Krzyżowa
15.00
Spotkanie modlitewne Grupy Bożego Miłosierdzia
SOBOTA, 13 listopada – DZIEŃ FATIMSKI
8.00
1. za ++ Jana Karczmarza w roczn. śmierci
2. za + Adama Konsek – gerg.
Po Mszy św. GODZINKI
17.30
PROCESJA ŚWIATŁA i I cz. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO
18.00
1. w int. Czcicieli MB Fatimskiej – o obfitość darów Bożych łask
2. za + Adama Chudoba
3. za ++ Pawła i Annę Mandrela i ich rodziców
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Konferencja p. psycholog dr Renaty Szczyrba pt.: „Zintegrowany człowiek w zdezintegrowanym
świecie. Szensztat odpowiedzią na problemy współczesności.” cz. III
Po konferencji II cz. RÓŻAŃCA i APEL FATIMSKI
NIEDZIELA, 14 listopada
8.00
za + Hildegardę Kuczaty, męża Stanisława i ++ rodziców
1. za ++ Klarę i Pawła Robenek, ++ rodziców z obu stron oraz ++ z rodzin Keller, Polok i dusze
10.00
czyśćcowe
2. za + Adama Konsek – greg.
12.00
za + Antoniego Michalskiego w roczn. śmierci
17.00
za ++ Adama Koch i córkę Aleksandrę
19.30
za ++ rodziców Pawła i Małgorzatę Wengrzyk
PONIEDZIAŁEK, 15 listopada
8.00
za + Adama Konsek – greg.
WTOREK, 16 listopada
Ad lib. (w kaplicy klasztornej) – za + Adama Konsek – greg.
18.00
za ++ Henryka i Krystynę Lach
ŚRODA, 17 listopada – św. Elżbiety Węgierskiej
8.00
za + Adama Konsek – greg.
CZWARTEK, 18 listopada – DZIEŃ SZENSZTACKI – św. Karoliny Kózkówny
Ad lib. (w kaplicy klasztornej) – za + Adama Konsek – greg.
18.00
1. za + Walerię Pielorz i męża Jana
2. za ++ Jadwigę i Ryszarda Konsek
Po Mszy św. Nabożeństwo do MB Trzykroć Przedziwnej
PIĄTEK, 19 listopada – DZIEŃ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
8.00
1. za ++ z rocznych wypominek (1/12) (według nowej listy na rok 2022)
2. za + Adama Konsek – greg.
Po Mszy św. Droga Krzyżowa
18.00
1. w intencji czcicieli Bożego Miłosierdzia
2. za + Eugenię Gryt w 7 roczn. śmierci
Po Mszy św. Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
SOBOTA, 20 listopada – św. Rafała Kalinowskiego
Ad lib. (w kaplicy klasztornej) – za + Adama Konsek – greg.
8.00
za + Marię Kulik w 3 roczn. śmierci
Po Mszy św. Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy
w int. Marka Ryszki w 50 roczn urodzin w podziękowaniu za dar życia z prośbą o wszelkie po18.00
trzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej – TD
NIEDZIELA, 21 listopada – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
Ad lib. (w kaplicy klasztornej) – za + Adama Konsek – greg.
8.00
w int. rodziny Panu Bogu i kapłanowi wiadomej – o obfitość darów Bożych łask
10.00
za ++ Artura i Elżbietę Holona, ++ rodziców
12.00
za + Martę Kirszniak
17.00
za + Erykę Kurzydym, męża Jana i krewnych
19.30
za + Jana Świtlik w 1 roczn. śmierci i żonę Marię
PONIEDZIAŁEK, 22 listopada – św. Cecylii – DZIEŃ MUSYKI SAKRALNEJ
8.00
za + Adama Konsek – greg.
Po Mszy św.

WTOREK, 23 listopada
18.00
1. za ++ Anielę i Pawła Żaczek i ++ rodziców
2. za + Adama Konsek – greg.
ŚRODA, 24 listopada – św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy
8.00
za + Adama Konsek – greg.
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CZWARTEK, 25 listopada
Ad lib. (w kaplicy klasztornej) – za + Adama Konsek – greg.
18.00
1. za ++ Jana i Annę Bilcer
2. za + Tadeusza Nowotny w I rocznicę śmierci
Po Mszy św. Nabożeństwo do św. Franciszka o pokój na świecie
PIĄTEK, 26 listopada
8.00
za + Adama Konsek – greg.
Po Mszy św. Droga Krzyżowa
15.00
Spotkanie modlitewne Grupy Bożego Miłosierdzia
SOBOTA, 27 listopada
Ad lib. (w kaplicy klasztornej) – za + Adama Konsek – greg.
w int. Natalii Rojek w 18 rocznicę urodzin w podziękowaniu za dar życia z prośbą o wszelkie
8.00
potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej
Po Mszy św. Nabożeństwo do MB Częstochowskiej
18.00
za ++ Janinę i Bolesława Oślizło w roczn. śmierci
I NIEDZIELA ADWENTU, 28 listopada
Ad lib. (w kaplicy klasztornej) – za + Adama Konsek – greg.
8.00
za + Cecylię Bocheńską w 10 roczn. śmierci
10.00
za + Stefanię Bartosz
12.00
za + Bronisława Wawoczny i żonę Józefę
17.00
za + Franciszka Nowrot
w int. Małgorzaty i Janusza Małek w 23 roczn. ślubu w podziękowaniu za dar sakramentu, za
19.30
wszelkie otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie oraz dary Ducha Świętego, dalsze Boże błogosławieństwo w realizowaniu małżeńskiego i rodzinnego życia
PONIEDZIAŁEK, 29 listopada
6.45
(roratnia) – za + Adama Konsek – greg.
WTOREK, 30 listopada – św. Andrzeja Apostoła
18.00
(roratnia) – 1. za ++ Agnieszkę i Wilhelma Stronczek
2. za + Adama Konsek – greg. (30 – ostatnia)
ŚRODA, 01 grudnia
6.45
(roratnia) – za + Anielę Motyka – greg. (1)
I CZWARTEK, 02 grudnia
Ad lib. (w kaplicy klasztornej) – za + Anielę Motyka – greg.
17.30
Wystawienie NS i okazja do spowiedzi św.
18.00
(roratnia) – 1. za + Mariana Szrubarz
2. za ++ Anielę i Wojciecha Gabrysz
Po Mszy św. Nabożeństwo pierwszoczwartkowe
Po naboż.
Spotkanie dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców
21.00
Apel Jasnogórski i całonocna adoracja NS
I PIĄTEK, 03 grudnia – św. Franciszka Ksawerego
6.45
(roratnia) – za ++ Waltera, Janusza i Jerzego Szymurów
Po Mszy św. Nabożeństwo pierwszopiątkowe
15.00
Spotkanie modlitewne Grupy Bożego Miłosierdzia
17.00
Godzina Święta i okazja do spowiedzi św.
18.00
1. za ++ Konstantego i Bertę Mołdrzyk
2. za + Anielę Motyka – greg.
Po Mszy św. Spotkanie bierzmowańców
I SOBOTA, 04 grudnia - św. Barbary – DZIEŃ GÓRNIKÓW
Ad lib. (w kaplicy klasztornej) – za + Anielę Motyka – greg.
7.30
Różaniec wynagradzający NS NMP
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1. w int. miejscowej wspólnoty FZŚ
2. w int. małżeństw, szczególnie tych przeżywających trudności, zagrożonych rozpadem,
o uświęcenie rodzin. Zawierzamy: dzieci i młodzież, prosząc o łaskę trwania w całkowitej abstynencji,
trzeźwości i czystości, a także zawierzamy dzieło modlitwy rodziców za dzieci w Różach Różańcowych
Po Mszy św. Nabożeństwo pierwszosobotnie
9.00
za górników z okazji ich święta patronalnego
18.00
za + Józefa Cyran
II NIEDZIELA ADWENTU, 05 grudnia – ODPUST PARAFIALNY
8.00
za ++ Zygmunta i Anielę Gaszka
10.00
za + Hildegardę Nowrot w 1 roczn. śmierci
12.00
1. za + Stanisława Bocheńskiego w 1 rocznicę śmierci
2. za Parafian w dniu odpustu parafialnego
Po Mszy św. NABOŻEŃSTWO ODPUSTOWE
16.30
NIESZPORY ODPUSTOWE
17.00
za + Wenantego Byczek
19.30
1. za++ Anastazję i Emanuela Gaszka
2. za + Anielę Motyka – greg.
PONIEDZIAŁEK, 06 GRUDNIA – ROCZNICA POŚWIĘCENIA NASZEGO KOŚCIOŁA
6.45
(roratnia) – za + Erwina Helak, brata Jana i rodziców z obu stron
18.00
1. za + Anielę Motyka – greg.
2. za + Grzegorza Wala – miesięcznica
WTOREK, 07 grudnia – św. Ambrożego
(roratnia) – 1. w intencji grup i wspólnot duszpasterskich naszej parafii; w intencji chorych, cierpiących
8.00

18.00

i starszych wiekiem parafian, którzy poprzez swoją modlitwę i ofiarowane cierpienie wspomagają naszą
parafię oraz franciszkańską na Zamysłowie; w intencjach wszystkich dobrodziejów i ofiarodawców klasztoru i parafii; w intencji redakcji Niepokalanej, Rady Duszpasterskiej, współpracowników parafii i klasztoru; w intencjach rodzin: Ludwik, Kozub, Szymura, Fiałkowskich, Paszek, Zydek, Augustyn, Ryszka, Gatnar, Goliński, Pydyn, Wawoczny, Łatkowski, Szymura, Węglorz, Nowrot, Cieślak, Kapała – o błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego i zdrowie;

2. za + Anielę Motyka – greg.
Nabożeństwo do św. Antoniego
ŚRODA, 08 grudnia – NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP
8.00
za + Albinę Dorobis
12.00
GODZINA ŁASKI
12.30
za + Anielę Motyka – greg.
18.00
1. za ++ Henryka, Alicję i Jana Fajkus
2. za ++ Helenę, Bertę, Justyna Fuks, zięcia Józefa Cyran
CZWARTEK, 09 grudnia
18.00
(roratnia) – 1. za ++ Franciszkę, Fabiana Paszek, ++ rodziców i dzieci
2. za + Anielę Motyka – greg.
Po Mszy św. Nabożeństwo do św. Franciszka o pokój na świecie
PIĄTEK, 10 grudnia
6.45
(roratnia) – za + Anielę Motyka – greg.
Po Mszy św. Droga Krzyżowa
15.00
Spotkanie modlitewne Grupy Bożego Miłosierdzia
SOBOTA, 11 grudnia
8.00
za + Anielę Motyka – greg.
Po Mszy św. GODZINKI
18.00
za ++ Marię Wacławczyk, męża, rodziców, brata Zygmunta i teściów
Po Mszy św.
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III NIEDZIELA ADWENTU - GAUDETE, 12 grudnia
Ad lib. (w kaplicy klasztornej) – za + Anielę Motyka – greg.
8.00
za + Rudolfa Nyga
za ++ Bronisławę Datko, męża Józefa, córkę Klarę, synów Hieronima i Jerzego oraz ++ rodziców
10.00
z obu stron, ++ z rodzin Keller i Polok oraz dusze czyśćcowe
12.00
za + Antoniego Worynę
17.00
za ++ Leokadię i Jana Clemens
19.30
za ++ Irenę Dorobis w 1 roczn. śmierci
PONIEDZIAŁEK, 13 grudnia – DZIEŃ FATIMSKI
Ad lib. (w kaplicy klasztornej) – za + Anielę Motyka – greg.
UWAGA!!! MSZA TYLKO WIECZOREM!
17.30
PROCESJA ŚWIATŁA, I cz. RÓŻAŃCA FATIMSKIEGO
18.00
(roratnia) – 1. w int. Czcicieli MB Fatimskiej
2. za ++ Marię i Augustyna Hanak oraz ich rodziców
Po Mszy św. Medytacje o życiu prenatalnym - p. psycholog dr Renaty Szczyrba
Po konferencji II cz. RÓŻAŃCA i APEL FATIMSKI
WTOREK, 14 grudnia – św. Jana od Krzyża
18.00
(roratnia) – 1. za ++ Pelagię i Maksymiliana Lubszczyk
2. za + Anielę Motyka – greg.
ŚRODA, 15 grudnia
6.45
(roratnia) – za + Anielę Motyka – greg.
CZWARTEK, 16 grudnia
18.00
(roratnia) – 1. za + Zygmunta Kulik w 5 roczn. śmierci
2. za + Anielę Motyka – greg.
Po Mszy św. Nabożeństwo do św. Franciszka o pokój na świecie
PIĄTEK, 17 grudnia – DZIEŃ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
6.45
(roratnia) 1. za ++ z rocznych wypominek
2. za + Anielę Motyka – greg.
Po Mszy św. Droga Krzyżowa
18.00
1. w int. czcicieli Bożego Miłosierdzia
2. za + Norberta Kozub
Po Mszy św. Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
SOBOTA, 18 grudnia – DZIEŃ SZENSZTACKI
8.00
1. za ++ Emilię i Jana Boczek, Piotra, Mariannę i Władysławę Malara
2. za + Anielę Motyka – greg.
Po Mszy św. Nabożeństwo do MB Trzykroć Przedziwnej
18.00
za ++ Mariolę Pielorz i mamę Marię
III NIEDZIELA ADWENTU, 19 grudnia
8.00
za + Gabrielę Nowrot w 1 roczn. śmierci
10.00
za + Jana Wawoczny, ++ rodziców, dwóch braci oraz dwie bratowe
w int. Kseni Gutka w 30 roczn. urodzin w podziękowaniu za dar życia z prośbą o wszelkie po12.00
trzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej – TD
17.00
za ++ Bertę Fuks i jej siostry Martę Ociepka, Klarę Franica z rodzicami
19.30
za + Anielę Motyka – greg.
PONIEDZIAŁEK, 20 grudnia
6.45
(roratnia) – za + Anielę Motyka – greg.
WTOREK, 21 grudnia
18.00
(roratnia) – 1. za ++ Rudolfa i Eugenię Marcol
2. za + Anielę Motyka – greg.
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ŚRODA, 22 grudnia
6.45
(roratnia) – za + Anielę Motyka – greg.
CZWARTEK, 23 grudnia
18.00
(roratnia) – 1. za + Bolesławę Koch
2. za + Anielę Motyka – greg.
Po Mszy św. Nabożeństwo do św. Franciszka o pokój na świecie
PIĄTEK, 24 grudnia
8.00
za + Anielę Motyka – greg.
22.00
Pasterka dla rodzin z dziećmi: INTENCJA WOLNA
24.00
Pasterka ogólna: INTENCJA WOLNA
SOBOTA, 25 grudnia – BOŻE NARODZENIE
Ad lib. (w kaplicy klasztornej) – za + Anielę Motyka – greg.
8.00
rezerwacja R.D.D.
10.00
za + Emanuela Krakowczyk i ++ rodziców
12.00
za + Ryszarda Wrzosok, żonę Klarę i ++ rodziców
w int. Janiny w 60 roczn. urodzin w podziękowaniu za dar życia z prośbą o wszelkie potrzebne
17.00
łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Najświętszej i o błog. Boże dla całej rodziny – TD
19.30
za ++ Hildegardę i Franciszka oraz Gabriele Nowrot
NIEDZIELA, 26 grudnia – Świętej Rodziny
8.00
rezerwacja R.D.D.
10.00
za ++ Adama Koch i córkę Aleksandrę
w int. Jolanty i Andrzeja Młynek w 50 rocz. ślubu w podziękowaniu za dar sakramentu, za
12.00
wszelkie otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie oraz dary Ducha Świętego, dalsze Boże błogosławieństwo w realizowaniu małżeńskiego i rodzinnego życia – TD
16.30
Nieszpory kolędowe
17.00
za + Danutę Wolską w 1 roczn. śmierci
19.30
za + Anielę Motyka – greg.
PONIEDZIAŁEK, 27 grudnia
8.00
1. za + Różę Baron, męża Sylwestra, ++ z rodzin z obu stron
2. za + Anielę Motyka – greg.
18.00
Msza Kolędowa dla rodzin z ulicy:
WTOREK, 28 grudnia
10.00
w int. dzieci poczętych i dzieci narodzonych z okazji ich święta patronalnego
Po Mszy św. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI I MATEK W STANIE BŁOGOSŁAWIONYM
18.00
1. za + Jerzego Brzezinkę
2. za + Anielę Motyka – greg.
ŚRODA, 29 grudnia
8.00
1. za + Anielę Motyka – greg.
2. za dusze w czyśćcu cierpiące – M.A.Cudo (1/3)
Po Mszy św. Nabożeństwo do św. Józefa
18.00
Msza Kolędowa dla rodzin z ulicy:
CZWARTEK, 30 grudnia
18.00
1. za + Anielę Motyka – greg. (30 – ostatnia)
2. za dusze w czyśćcu cierpiące – M.A.Cudo (2/3)
PIĄTEK, 31 grudnia
8.00
za dusze w czyśćcu cierpiące – M.A.Cudo (3/3)
17.00
1. w int. grup parafialnych – w podziękowaniu za odebrane łaski w roku 2021
2. w int. Krzysztofa Kuminek w 55 rocznicę urodzin
Po Mszy św. Nabożeństwo na zakończenie roku 2021 – TD
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Tym razem chciałbym polecić
książkę napisaną przez Kardynała
Konrada Krajewskiego pod tytułem
Zapach Boga. Do Watykanu przyjechał z Łodzi w 1998 roku. Kardynał był ceremoniarzem trzech papieży: Jana Pawła II, Benedykta
XVI I Franciszka. Przygotowywał
Msze Święte odprawiane przez papieży, procesje Bożego Ciała, papieskie pielgrzymki. Polski ksiądz
był świadkiem wielu historycznych
wydarzeń w Watykanie. W 2013
roku Ojciec Święty Franciszek mianował kapłana Konrada Krajewskiego jałmużnikiem papieskim,
czyli osobą, która w imieniu papieża pomaga najbardziej potrzebującym. W 2018 roku otrzymał z rąk
papieża Franciszka godność kardynalską. Zapach Boga to fragmenty
jego kazań, homilii, przemówień
i wywiadów. Wreszcie to Ewangelia przełożona przez kardynała na
konkret codziennego życia. O sobie
mówi, że jest jak „pogotowie ratunkowe Franciszka”. O nim mówią kardynał ubogich, biskup ulic i cierpienia, jałmużnik i „Robin Hood papieża”. Konrad Krajewski, choć
woli pozostać w cieniu, w sposób
konkretny pokazuje, czym jest
chrześcijaństwo, bo sam na co dzień
żyje Ewangelią. A to, co mówi i to,
co robi zobowiązuje do naśladowania i działania.
Bo to, o czym kard. Krajewski
mówi najwięcej, to to, byśmy po
wyjściu z Kościoła, pachnieli Bogiem. Ciekawie czytało mi się też
fragmenty poświęcone relacjom
z św. Janem Pawłem II i Franciszkiem, a także informacje o tym, jak
Kardynał realizuje swoją misję wspieranie potrzebujących. Zapach

Boga to wiele ciekawych tekstów umieszczonych w zgrabnie
uporządkowane rozdziały - jest więc i o samej wierze, i o miłosierdziu, i o papieżach,
z którymi kardynał
współpracował.
Piękny i z humorem
napisany tekst. Trochę
anegdot, ale też wiele
głębokich myśli. Przepiękne analogie i metafory do zapamiętania. Przytoczę tutaj
jedną z wielu anegdot
zmieszczonych w książce Zapach Boga na
stronie 145:
W 2001 roku, podczas pielgrzymki na
Ukrainę, byliśmy z Ojcem Świętym Janem Pawłem II we
Lwowie. W godzinach popołudniowych odbywało się spotkanie
z wiernymi. Plac był wypełniony
ludźmi. Kiedy przemawiał papież,
nagle zerwał się wiatr i nastąpiło
oberwanie chmury. Deszcz tak niemiłosiernie uderzał w blaszany
dach podium, na którym siedział Ojciec Święty, że chyba on sam siebie
nie słyszał. Ludzie stali skuleni,
przemoczeni, z wielkim strachem
patrzyli na to, co się dzieje. Wydawało się, jakby to był koniec świata.
Nagle Jan Paweł II odłożył kartki,
przysunął bliżej mikrofon i zaczął
śpiewać: „Nie lij dyscu, nie lij, bo
cie tu nie trzeba…”. Wszyscy byli
ogromnie zdziwieni. (…) I nagle
przestało padać. Zaczynało wychodzić piękne słońce. Papież jak gdyby
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nigdy nic wrócił do przygotowanego tekstu.
Na zakończenie chciałbym przytoczyć fragment wstępu do książki
aktorstwa Krzysztofa Tadeja:
Jednego możemy być pewni.
Kiedy Bóg będzie zastanawiał się
nad światem, nad Kościołem, na
tym, ile cierpienia ludzie wyrządzają ludziom… możemy Mu powiedzieć, że nie jest jeszcze tak źle.
Bo przecież „jest taki ksiądz w Watykanie”, który pomaga biednym,
rozdaje jedzenie. Polak z Łodzi.
Konrad Krajewski.
Kardynał Konrad Krajewski
Zapach Boga, Opracowanie
i wstęp Krzysztof Tadej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2019.
DAMIAN DĘBSKI
damiandebski@wp.pl

Piękna nasza polska cała, piękna żyzna
i niemała… – kierując się tymi słowami Wincentego Pola wyruszyliśmy na pielgrzymkę do
cudownych miejsc związanych z naszą historią.

Na parking przy ulicy Plebiscytowej zaczęli docierać pierwsi pielgrzymi. Mimo wczesnych godzin
porannych wszyscy byli gotowi do
drogi. Modlitwą rozpoczęliśmy naszą pielgrzymkę. Mikrofonem zajął
się oczywiście nasz proboszcz,
o. Ernest . W takich sytuacjach „ma
gadane”, więc cieszyliśmy się, że
przez głośniki popłynęły słowa modlitwy, informacji, rozważań i śpiewu. Przy blasku wschodzącego
słońca zbliżaliśmy się do stolicy.

Przed Świątynią
Opatrzności Bożej
Pierwszym miejscem, które nawiedziliśmy była Świątynia Opatrzności Bożej. Razem z przewodnikiem zwiedzaliśmy to ważne dla nas
Polaków miejsce. Idea budowy
świątyni pod wezwaniem Opatrzności Bożej sięga czasów panowania
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Miała ona być dziękczynieniem
za Konstytucję 3 maja z 1791 roku,
która była drugą na świecie, po Konstytucji Stanów Zjednoczonych,
ustawą regulującą organizację władz
państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Była wielkim
osiągnięciem narodu pragnącego

zachować niezależność państwową.
Zabezpieczała możliwość rozwoju
gospodarczego i politycznego kraju.
Dwa dni po jej ogłoszeniu Sejm
Rzeczpospolitej podjął uchwałę,
„aby na tę pamiątkę kościół ex voto
wszystkich stanów był wystawiony
i Wyższej Opatrzności poświęcony”. Niestety, dwa tygodnie później na ziemie Rzeczypospolitej
wtargnęły wojska rosyjskie. Wielki
entuzjazm dla budowy świątyni został zniweczony. Filar, który zdążono postawić od maja do czerwca,
rozbudowano do rozmiarów kaplicy.
Trzy lata później Polski nie było już
na mapie Europy, a król Stanisław
August abdykował po trzecim rozbiorze Polski w 1795 roku. W warszawskim Ogrodzie Botanicznym
jako symbol wolnej Ojczyzny stała
kaplica zbudowana na „filarze” kościoła Opatrzności. W setną rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 maja,
w 1891 roku młodzież akademicka
Warszawy złożyła tam kwiaty. Za
zgodą władz niemieckich, okupujących część ziem polskich, odbyły się
uroczyste obchody 125. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 maja 1916
r. We wnękę kaplicy Opatrzności
wmurowano pamiątkową tablicę.
Obok posadzono młody dąb, symbolizujący trwałość dążeń narodowych
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Polaków i wierność ideom Konstytucji. W ten sposób, tuż przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, przywrócona została właściwa
ranga tej narodowej relikwii, jaką
przez okres zaborów była kaplica –
ruina
fundamentów
świątyni
Opatrzności. Trzy lata po odzyskaniu niepodległości ustawą Sejmu
Ustawodawczego stwierdzono wolę
kontynuacji zobowiązania Sejmu
Czteroletniego. Świątynię miało budować państwo polskie. Tym razem
świątynia miała stanąć na Polu Mokotowskim, jednak wybuch II wojny
światowej w 1939 roku uniemożliwił jej budowę. Po zakończeniu II
wojny światowej na mapie Europy
nadal nie było niepodległej Polski,
gdyż zarówno politycznie, jak i gospodarczo została ona uzależniona
od Rosji sowieckiej. Lata powojenne
to czas represyjnych rządów komunistycznej partii PZPR. Budowę
świątyni Opatrzności próbowano zainicjować za kard. Augusta Hlonda,
ale jego śmierć i okres stalinizmu
zniweczyły te plany. Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński przypominał społeczeństwu o niespełnionej obietnicy. Idea ta została podjęta na nowo również przez Prymasa
Polski kard. Józefa Glempa. Była to
ostatnia nieudana próba wypełnienia
ślubów budowy świątyni. Powiodła
się ona dopiero po 1989 roku i trwa
do dziś. Razem z przewodnikiem ruszyliśmy ulicami naszej stolicy do
Sanktuarium św. Jana Boboli. Sanktuarium znajduje się w obrębie kościoła parafialnego pod jego wezwaniem w Warszawie, w którym spoczywają jego integralne relikwie.
Św. Andrzej Bobola urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło

Sanoka. Pochodził ze szlacheckiej
rodziny, Polski duchowny katolicki,
jezuita, misjonarz, kaznodzieja, męczennik, święty Kościoła., autor tekstu ślubów lwowskich króla Jana
Kazimierza zwany apostołem Polesia oraz jeden z katolickich patronów
Polski. Zginął śmiercią męczeńską
z rąk Kozaków, którzy traktowali go
jako wroga politycznego z powodu
nawracania ruskiej ludności prawosławnej na katolicyzm.
W tym sanktuarium mieliśmy
okazję uczestniczyć we mszy św.
Tak się pięknie złożyło, że była to
msza św. połączona z udzieleniem
chrztu św. małym dzieciom. Dla nas
to jakby połączenie tej najnowszej
historii Polski z odpowiedzialnością
za wychowanie młodego pokolenia,
by wiedziało na jakich korzeniach
wyrasta nasza obecna rzeczywistość.
Dobrze, że na ołtarzu eucharystycznym i u stóp grobu Św. Andrzeja
mogliśmy złożyć nasze troski
i obawy, nasze przemyślenia i intencje. Dzięki temu z większym spokojem w sercu rozpoczęliśmy następny
etap naszego wyjazdu. Celem było
nawiedzenie grobu błogosławionego
Ks. Jerzego Popiełuszki. Ks. Jerzy
Popiełuszko urodził się 14 września
1947 w Okopach na Ziemi Podlaskiej. Ze względów zdrowotnych
w 1980 r. został przeniesiony jako
rezydent do parafii św. Stanisława
Kostki na Żoliborzu. Od czasu strajków sierpniowych w „Hucie Warszawa” związał się niezwykle ofiarnie z duszpasterstwem świata pracy,
rozumiejąc je jako palące wyzwanie
duszpasterskie dla Kościoła tego
czasu i niezwykłą szansę ewangelizowania środowisk pracy, poddanych dotychczas programowej, zmasowanej ateizacji. 9 października
1984 roku ks. Popiełuszko przybył
na zaproszenie Duszpasterstwa Ludzi Pracy do parafii pw. Świętych
Polskich Braci
Męczenników
w Bydgoszczy. W tym samym dniu,
wracając do Warszawy, na drodze
do Torunia, niedaleko miejscowości
Górsk, Jerzy Popiełuszko wraz ze
swoim kierowcą Waldemarem

Chrostowskim zostali uprowadzeni
przez funkcjonariuszy Samodzielnej
Grupy „D” Departamentu IV MSW
w mundurach funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego MO.
Księdza przymuszono do wyjścia
z samochodu, następnie pobito
i wrzucono do bagażnika samochodu „esbeków”. Dalsze wydarzenia znane są jedynie z późniejszych
zeznań trzech wykonawców porwania i zabójstwa. Esbecy porwali księdza razem z jego kierowcą. Chrostowski zdołał wyskoczyć z pędzącego samochodu i uciekł.
Porywacze pojechali dalej
w stronę Torunia. Zamknięty w bagażniku ks. Jerzy usiłował się stamtąd wydostać, dlatego porywacze zatrzymywali się co jakiś czas i bili go
aż do utraty przytomności. W końcu
związali księdza w taki sposób, że
każda próba wyprostowania nóg powodowała duszenie. Mordercy zeznali potem przed sądem, że koło
północy wjechali na zaporę na Wiśle
we Włocławku. Tam z wysokości
kilkunastu metrów wrzucili księdza
do wody. Jest prawdopodobne, że
w tamtej chwili ks. Jerzy jeszcze żył.
30 października 1984 roku z zalewu
na Wiśle koło Włocławka wyłowiono jego zwłoki. Ręce skrępowano tak, by próby poruszania nimi

podjął decyzję o zabiciu księdza ani
na jakim szczeblu zapadła decyzja.
Wiadomo jedynie, że zabójstwa dokonali trzej pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zwiedziliśmy również muzeum. Wielka
wrażenie zrobiła na nas przepływająca woda – symbol śmierci Błogosławionego. W ciszy i w zadumie
modliliśmy się na tym miejscu. Odjeżdżaliśmy z Żoliborza w zadumie.
Znów potrzeba było dłuższej chwili,
by te nowe wrażenia zatrzymać i poukładać. Wciąż podziwiając mijane
za oknem warszawskie krajobrazy
zmierzaliśmy do centrum stolicy,
gdzie zatrzymaliśmy się na obiad.
Podziwialiśmy nowe budownictwo
Warszawy jak i relikt przeszłości Pałac Kultury i Nauki. Następnie obraliś-my kierunek na Stare Miasto.
Udaliśmy się do Bazyliki Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, gdzie
spoczywają doczesne szczątki Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Byliśmy szczęśliwcami, którzy mogli pomodlić się
przy grobie jeszcze Sługi Bożego
a za niespełna dwa tygodnie już Błogosławionego. Po krótkim pobycie
na Starym Mieście udaliśmy się
w drogę do Niepokalanowa, gdzie
mieliśmy zaplanowany nocleg
w Domu Pielgrzyma. Niepokalanów

zaciskały pętlę na szyi. Ciało obciążone było workiem wypełnionym
kamieniami. Zbadano je w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii
Medycznej w Białymstoku pod kierunkiem prof. Marii Byrdy. W czasie
sekcji wykazano ślady torturowania.
Do tej pory nie wiadomo, kto i kiedy

to miejsce oddane Niepokalanej na
Jej wyłączną własność. Założyciel
tego grodu Matki Bożej, św. Maksymilian Maria Kolbe, przybył tu
w 1927 r. wraz z grupą 20 braci.
W szczerym polu postawił figurkę
Niepokalanej. Takie były skromne
początki. Niepokalanów zaczął się
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od gipsowej figury Matki Bożej Nie- wśród nich o. Maksymiliana. Zaczął Niepokalanowa, a także misyjne
pokalanej, którą o. Maksymilian się dla niego ostatni etap życia, naj- apostolstwo, prowadzone w duchu
z kilkoma współbraćmi wystawił na trudniejszy. Był więziony sto dni na Rycerstwa Niepokalanej. I tak poteresińskich polach. Przewidziany Pawiaku, siedemdziesiąt siedem chyliliśmy się w cichej modlitwie za
teren pod budowę klasztoru rozcią- w Oświęcimiu, w tym czternaście męczennika - O Maryjo, bez grzegał się za wystawioną figurą, tuż dni konania w głodowym bunkrze. chu poczęta, módl się za nami, któprzy zaplanowanej bramie. W ten Nie umarł, ale oddał życie za bliź- rzy się do Ciebie uciekamy i za
sposób Matka Boża Niepokalana niego, i to jest szczyt chrześcijań- wszystkimi, którzy się do Ciebie nie
stanęła na czele owego dzieła jako skiej miłości. Dobity zastrzykiem uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjajego Właścicielka, Strażniczka trucizny 14 sierpnia 1941. W następ- ciółmi Kościoła Świętego i polecoi Gospodyni, gestem rozłożonych nym dniu, w uroczystość Wniebo- nymi Tobie. Modlitwa, którą ułożył
rąk zapraszająca gościnnie do swej wzięcia NMP, ciało jego spalono św. Maksymilian Wspomnieliśmy
zagrody. W Niepokalanowie roz- w krematorium. Popioły rozsypano również wszystkie święte miejsca,
kwitało życie franciszkańskie. po polach. W Niepokalanowie które dane nam było nawiedzić
Wszędzie panowały prostota i ubó- uczestniczyliśmy w różańcu św., w czasie pielgrzymki. Piękna postwo. Czas upływał na modlitwie Mszy św. Mieliśmy czas, aby modlić goda sprzyjała nam przez cały czas
i pracy. Zachowywano życie wspól- się w Kaplicy wieczystej Adoracji. trwania naszej modlitewnej podróży.
notowe oparte na braterstwie i miło- Jest to niezwykłe miejsce, które
Napełnieni spokojem w sercu
ści. W chwili wybuchu drugiej przepełnia spokojem i zachęca do ruszyliśmy w drogę powrotną do
wojny światowej Niepokalanów był nieustannej modlitwy. Zwiedziliśmy Rybnika. Wielkie podziękowania
u szczytu rozwoju. Hitlerowcy jed- również Muzeum Św. Maksymi- należą się naszemu proboszczowi
nak wywieźli wszystkie intertypy liana. W budynku, w którym kiedyś O. Ernestowi za duchowe przez zecerni i część maszyn drukar- była pralnia i stolarnia, urządzono wodnictwo oraz Pani Urszuli Żach
skich, zniszczyli pozostałe urządze- Muzeum św. Maksymiliana pod ha- z San Antonio za przygotowanie
nia wydawnicze. Zrabowali też ma- słem "Był Człowiek". Muzeum zaj- i pilotowanie naszej pielgrzymki.
teriały zgromadzone na budowę ko- muje trzy sale. Fotosy i eksponaty
ścioła. Wkrótce w klasztorze gesta- z objaśnieniami pozwalają poznać
JANKA
powcy aresztowali pięciu ojców, bliżej życie i działalność Założyciela
_______________________________________________________________________________________

W poprzednim artykule zakończyłem wyjaśnienie pojęć z zakresu
dóbr gospodarczych. W tym chciałbym przejść do podstawowych
ogniw cyklu gospodarczego.
W całym społeczeństwie odbywa się stale proces gospodarczy.
Na proces ten składają się trzy
główne elementy: produkcja, obrót towarowy i konsumpcja. Produkcja to działalność zmierzająca
do wytwarzania w sposób zorganizowany, systematyczny i ciągły
dóbr zaspokajających potrzeby
ludzkie. Otrzymane w ten sposób
dobra nazywane są często produktami. W zależności od tego, w jakiej
dziedzinie gospodarki narodowej są
produkowane dobra, można wyodrębnić produkcję: przemysłową,

budowlaną, rolną i leśnictwo. Produkcja przemysłowa polega na pozyskaniu bogactw naturalnych, takich jak węgiel, siarka czy rudy żelaza, oraz ich przetwarzaniu na produkty potrzebne człowiekowi.
W przemyśle wytwarza się bardzo
różne produkty, gdyż do produkcji
przemysłowej — oprócz wspomnianych już surowców — można
zaliczyć maszyny i urządzenia,
środki transportu (samochody, wagony), odbiorniki radiowe i telewizyjne, lodówki, odzież, środki
ochrony roślin, papier, książki itp.
Produkcja budowlana polega głównie na wznoszeniu budynków i budowli oraz ich rozbudowie i przebudowie. Efektem tej produkcji są na
przykład budynki mieszkalne, hale
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fabryczne, szpitale, szkoły lub
drogi, kominy fabryczne i rurociągi
zaliczane do budowli. Dzięki mechanizacji robót produkcja budowlana zbliżona jest do produkcji przemysłowej. Do produkcji rolnej zalicza się wytwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych, takich jak
zboże, buraki cukrowe, tytoń, bydło, trzoda chlewna. Charakterystyczną cechą w prowadzeniu tej
produkcji jest wykorzystanie procesów biologicznych. Leśnictwo ma
wiele cech wspólnych z produkcją
rolną. Do produktów leśnictwa należą: drewno uzyskane w lasach, żywica, owoce runa leśnego, zwierzyna łowna.
Czynniki produkcji to podstawowe elementy niezbędne do

prowadzenia procesu produkcji, do
których zalicza się: pracę, kapitał
i ziemię. Praca jako czynnik produkcji obejmuje wszelką pracę, bez
względu na jej rodzaj i charakter
prawny, a więc pracę fizyczną
i umysłową, pracę najemną i świadczoną na podstawie innych przepisów, pracę kwalifikowaną i pracę
niekwalifikowaną itp. Kapitał utożsamia się w zasadzie z wyposażeniem technicznym niezbędnym do
wykonywania produkcji. W jego
skład wchodzą przykładowo: budynki produkcyjne, budynki handlowe, maszyny i urządzenia produkcyjne, środki transportu, surowce i materiały, narzędzia itp.
Coraz większe znaczenie ma kapitał niematerialny (intelektualny),
do którego zalicza się przede
wszystkim oprogramowanie komputerowe, patenty czy licencje.
Ziemia traktowana jako czynnik
produkcji obejmuje z reguły takie
dobra, które nie są wytworem pracy
ludzkiej, a występują w przyrodzie,
takie jak: pokłady węgla kamiennego, rud metali lub innych minerałów, lasy, grunty orne itp. Podstawową sprawą w gospodarowaniu

wymienionymi czynnikami produkcji jest dobranie odpowiedniej
proporcji ich stosowania w procesie
produkcji. Chodzi tu o takie ustalenie korzystania z czynników produkcji w konkretnym procesie produkcji, by ich wzajemne proporcje
zapewniały racjonalne ich wykorzystanie, prowadzące w efekcie do
jak najniższych kosztów produkcji.
Zamienność między czynnikami
produkcji stwarza wiele kombinacji
zależnych od warunków pracy
przedsiębiorstwa i do niego należy
decyzja co do określenia optymalnych proporcji.
Niektórzy ekonomiści wymieniają dodatkowe czynniki produkcji
jakimi są technologia i organizacja.
Technologia to wiedza o procesie
wytwarzania, która pozwala łączyć
zasoby w taki sposób, aby otrzymać
określony produkt. Celem organizacji jest takie zespolenie pracy kapitału i ziemi w procesie produkcji, by
środki te były jak najlepiej wykorzystane a zadania produkcyjne należycie wykonane. Ponieważ wiedza, umiejętności i czynności organizacyjne są właściwością człowie-

ka, mieszczą się więc w pracy jako
czynniku produkcji.
Obrót towarowy jest to działanie mające na celu przemieszczenie
produktów przeznaczonych do
sprzedaży, nazywanych towarem,
z miejsca ich wykonania do miejsca
spożycia. W obrocie towarowym
uczestniczą podmioty gospodarcze
zajmujące się handlem. Handel,
jako aktywny pośrednik między
wytwórcą a konsumentem, powinien wpływać na orientację rynkową (marketingową) przedsiębiorstw produkcyjnych oraz na likwidowanie nierówności między
podażą a popytem.
Ostatnim i końcowym elementem cyklu gospodarczego jest konsumpcja, czyli spożycie. Konsumpcja prowadzi do zaspokojenia
określonych potrzeb pojedynczego
człowieka lub grupy ludzi. Spożycie może nastąpić jednorazowo (np.
żywność, napoje) lub stopniowo
(np. obuwie, mydło, sprzęt gospodarstwa domowego).
DAMIAN DĘBSKI
damiandebski@wp.pl
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U SENIORÓW…
14 października Seniorzy spotkali
się w Sali JPII. Byli bardzo szczęśliwi,
bo to pierwsze spotkanie od czasu pandemii. Sponsorami poczęstunku byli
państwo Teresa i Józef Stabla, którzy
obchodzili 60-tą rocznicę ślubu! Bardzo było miło, dziękujemy!
19 X pojechaliśmy do Turzy, do
Śląskiej Fatimy. Najpierw odmówiliśmy różaniec, a potem było wzruszające odsłonięcie Cudownego obrazu
Matki Boskiej Fatimskiej i pieśń na powitanie!
Każdy miał możliwość powierzyć
Naszej Matce swoje troski, prośby i podziękowania. W Sanktuarium mieliśmy zamówioną mszę św. w intencji
zmarłych członków naszego Klubu,

zmarłych z naszych rodzin, oraz zmarłych
braci Dominika i Paschazjusza. Mszę odprawił ks. Wiesław Hudek
- proboszcz parafii.
Opowiedział nam także
historię powstania tego
kościoła, od 1947. Słuchaliśmy z zaciekawieniem. Każdy otrzymał
też pamiątkę z pobytu
w Sanktuarium. Na
pewno tam wrócimy! może w maju?
W tym dniu zaplanowaliśmy też pożegnanie lata. Pogoda dopisała.
W Karczmie pod Sandaczem miło spędziliśmy czas.
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Następne spotkanie odbędzie się
18-go listopada o godz. 15.30 (jak nic
nas nie zaskoczy), a 14 grudnia spotkanie wigilijne na wyjeździe.
Z pozdrowieniami
Zarząd Klubu Seniora

REMONT I KONSERWACJA POSADZKI
W PREZBITERIUM, KAPLICY I ZAKRYSTII

Różnica przed i po!

Prace
maszynowe

PODŁOGA
W KAPLICY
ADORACJI
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W miesiącach zimowo-wiosennych (listopad-kwiecień) serdecznie zapraszamy na nabożeństwa fatimskie
odprawiane, w zależności od sytuacji danego miesiąca, 13 lub 12 dnia miesiąca.
Początek o godz. 17.30 procesją światła,
Msza św. o 18.00; po Mszy św. konferencja lub nabożeństwo różańcowe zakończone Apelem Fatimskim.
W listopadzie i grudniu w ramach spotkań fatimskich będzie prelekcja p. dr Renaty Kleszcz-Szczyrba, psycholog i terapeutą, na temat: „Zintegrowany człowiek w zdezintegrowanym świecie. Szensztat – odpowiedzią na problemy współczesności. cz. III: Przymierze Miłości – drogą do integracji człowieka”.
W grudniu przewidziana jest „chwila z poezją” na temat teologii poczęcia istoty ludzkiej.
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