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Ruszamy od nowa w 

drogę … 

PISMO PARAFII NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W RYBNIKU ZAMYSŁOWIE,  

ROK III,  NR 9-10, WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2022 
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Od nowego roku SZKOLNO-KATECHETYCZNEGO, który rozpoczynamy z początkiem 

września planujemy odwiedzać naszych starszych i chorych parafian w I piątki miesiąca.  
 

UWAGA 

Jeśli ktoś z chorych lub starszych parafian pragnąłby przyjmować Najświętszy Sakrament 

co niedzielę, proszony jest o zgłoszenie tego faktu. Co niedzielę nasi szafarze, Jarosław  

i Rafał, będą w gotowości do posługi, do której przede wszystkim zostali powołani przez 

Kościół św. i ustanowieni przez naszego arcybiskupa Wiktora.  

21 września 2022 r. odbędzie się w naszym klasztorze kapituła 

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Takie spotkanie wraz z przełożonymi  

i asystentem FZŚ regionu rybnickiego odbywa się raz na trzy lata. Zadaniem 

każdej kapituły jest omówienie bieżących spraw, określenie zadań na kolejne 

trzechlecie oraz wyłonienie nowego zarządu wspólnoty.  

Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla naszych tercjarzy.  

Przy tej okazji zachęcamy do przemyślenia kwestii wstąpienia do wspólnoty FZŚ. 

(więcej o Franciszkanach Świeckich – czytaj str. 4) 

 

W I sobotę miesiąca, 3 września, swoje  

imieniny zakonne obchodzi o. Grzegorz Czepiel OFM.  

Msza św. w jego intencji zostanie odprawiona jako dodatkowa intencja o godz. 8.00.  

Po Mszy św. będzie różaniec wynagradzający.  

Serdecznie zapraszamy na to modlitewne spotkanie.  

Wzorem ubiegłego roku, nabożeństwa różańcowe będziemy odprawiać  

od poniedziałku do piątku o godz. 18.30 

w sobotę po porannej Mszy św. o godz. 8.00 

w niedzielę o godz. 11.30. 

Zapraszamy do włączenia się w tę wspólną parafialną modlitwę,  

o którą prosiła nas sama Matka Najświętsza, Matka, która ratuje nasze życie wieczne. 
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Od niedzieli,18 września, będziemy przyjmowali już intencje mszalne na 2023 r.  

Msze św. w niedziele o godz. 10.00 i 12.00 pozostawmy w pierwszej kolejności  

jako intencje jubileuszowe (małżeńskie, urodzinowe),  

ze względu na ich uroczystą i „obiadową” kontynuację.  

Od niedzieli, 2 października, jeśli będzie miejsce wolne,  

będą na te godziny przyjmowane także pozostałe intencje, w tym i za zmarłych.  
(o intencjach mszalnych odsyłamy do artykułu z zeszłorocznego numeru Niepokalanej, str. 9-10, wersja 

elektroniczna: https://www.niepokalana.rybnik.pl/wp-content/uploads/2021/09/GAZETKA-wrzesien-pazdziernik-2021.pdf ) 

Bardzo prosimy o uszanowanie tego porządku rezerwowania intencji.  

Będziemy również mogli przyjmować tzw. Msze św. gregoriańskie  
(więcej o Mszach zobacz na naszej stronie internetowej https://www.niepokalana.rybnik.pl/msze-gregorianskie-czym-sa/ ) 

Koncelebry – jeśli osoba rezerwująca termin Mszy św. nie zastrzeże tego, że nie życzy 

sobie koncelebry, wówczas, jeśli będzie taka potrzeba, będą przyjmowane koncelebry  

w wyznaczonych do tego dniach w kalendarzu intencji.  

Chodzi o intencje mszalne odprawiane przez drugiego kapłana w tym samym czasie.  

Przy tej okazji przypominamy nauczanie Kościoła o Mszach koncelebrowanych, jako 

pełnowartościowych i równorzędnych Mszach św., wbrew niektórym opiniom, mówiącym 

na przykład, że „koncelebra to Msza mniej wartościowa, lub w ogóle nie jest Mszą…”, 

które uznajemy jako niekatolickie poglądy. Należy odróżnić przy tym intencję mszalną  

od tzw. „zalecki”. Zalecki rzeczywiście nie są intencjami mszalnymi,  

lecz intencjami modlitewnymi, odczytywanymi zwyczajowo podczas modlitwy wiernych.  

W naszym kościele praktykujemy przyjmowanie i odczytywanie zalecek podczas 

Eucharystii lub innych nabożeństw. Przy tej okazji prosimy nie wkładać kartek  

z zaleckami do kopert, w których przekazywane są ofiary za Mszę św.  

Kartkę z zalecką za żyjących lub zmarłych należy bezpośrednio oddać kościelnemu  

lub kapłanowi, który odprawa Mszę św.  

 

Niedziela – Msze św.: 8.00, 10.00, 12.00, 19.30 

Poniedziałek, środa, piątek, sobota – Msze św.: 8.00 

Wtorek, czwartek, sobota – Msze św.: 18.00 

W Dni Fatimskie Msze św. będą zazwyczaj tylko wieczorami o godz. 18.00. 

W pierwsze piątki (za wyjątkiem wakacji) dodatkowa Msza św. o godz. 18.00. 

W maju i październiku dodatkowe Msze o godz. 18.00, a po nich nabożeństwo maryjne.  

Pozostałe Msze i nabożeństwa (ogólnie): I wtorki miesiąca – Msza św. za dobroczyńców, 

ofiarodawców, grupy parafialne i współpracowników, z nabożeństwem do św. Antoniego.  

III piątek miesiąca to Dzień Bożego Miłosierdzia – Msza za zmarłych z rocznych wypominek 

oraz za grupę Bożego Miłosierdzia ze stosownym nabożeństwem. Każdy 18 dzień miesiąca to 

Dzień Szensztacki – Msza za Szensztat raz na kwartał, co miesiąc Eucharystia, na którą 

przynosimy kapliczki MB Pielgrzymującej. W ostatnią środę miesiąca czcimy św. Józefa.  

W każdy czwartek – nabożeństwo do św. Franciszka z Asyżu. W każdą sobotę, po Mszy 

porannej – nabożeństwo tematyczne o NMP. W każdy piątek (za wyjątkiem Bożego Narodzenia  

i Wielkanocy) po Mszach porannych – nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Stała adoracja 

Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do soboty, w godzinach od 7.30 do 18.00.  

Spowiedź św. – zwyczajowo 20 min. przed Mszą św. i kończymy 5 minut przed rozpoczęciem 

Mszy św. Dlatego osoby spowiadające się proszone są o wcześniejsze przychodzenie.  

https://www.niepokalana.rybnik.pl/wp-content/uploads/2021/09/GAZETKA-wrzesien-pazdziernik-2021.pdf
https://www.niepokalana.rybnik.pl/msze-gregorianskie-czym-sa/
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(poprzednie nazwy: Bracia i Siostry od Pokuty,  

III Zakon Świętego Franciszka)

Stowarzyszenia, których człon-

kowie, żyjąc w świecie, uczestni-

czą w duchu jakiegoś instytutu za-

konnego, pod wyższym kierownic-

twem tegoż instytutu prowadzą ży-

cie apostolskie i zdążają do chrześ-

cijańskiej doskonałości, nazywają 

się trzecimi zakonami lub otrzy-

mują odpowiednią nazwę". (kanon 

303 Kodeksu Prawa Kanonicznego 

z 1983 r.). Kanon ten jest prawo-

mocny także do Franciszkańskiego 

Zakonu Świeckich, który history-

cznie jest Trzecim Zakonem Fran-

ciszkańskim. 
 

HISTORIA POWSTANIA 

FRANCISZKAŃSKIEGO 

ZAKONU ŚWIECKICH  

I JEGO ROZWÓJ NA 

ZIEMIACH POLSKICH 
 

Początki Franciszkańskiego Za-

konu Świeckich sięgają roku 1221, 

w którym św. Franciszek wycho-

dząc naprzeciw potrzebom Kościo-

ła i ludzi świeckich żyjących w ro-

dzinach, zaproponował im nową 

formę życia ideałami Ewangelii, 

nazywając ich Braćmi i Siostrami 

od Pokuty. 

Pierwsze wspólnoty III Zakonu 

Św. Franciszka na ziemiach pols-

kich powstały po przybyciu fran-

ciszkanów I Zakonu do Wrocławia 

w roku 1236 i do Krakowa w roku 

1237. Przez cały okres średnio-

wiecza oraz w ciągu dalszych wie-

ków III Zakon Św. Franciszka był 

bardzo liczny, zrzeszając osoby 

różnych stanów i zawodów, w tym 

duchownych diecezjalnych, bisku-

pów, kardynałów oraz papieży. 

Rozwijające się dzieła apostol-

skie prowadzone przez III Zakon 

Św. Franciszka upadły w okresie 

międzywojennym lub zostały ad-

ministracyjnie zlikwidowane w okre-

sie okupacji hitlerowskiej i terroru 

stalinowskiego. Po II wojnie świa-

towej, w okresie stalinizmu III Za-

kon nie mógł oficjalnie istnieć, lecz 

dzięki modlitwie tych, którzy oca-

leli oraz wsparciu życzliwości ka-

płanów, przetrwał ten trudny okres. 

Odrodzenie III Zakonu, już jako 

Franciszkańskiego Zakonu Świec-

kich, nastąpiło po II Soborze Waty-

kańskim, na podstawie zatwier-

dzonej przez Ojca Świętego Pawła 

VI Reguły FZŚ. 

Franciszkański Zakon Świec-

kich rządzi się prawem powsze-

chnym Kościoła i własnym: Regu-

łą, Konstytucjami Generalnymi, 

Rytuałem i Statutami partykular-

nymi (KG 4,1). 

Do rodziny franciszkańskiej na-

leży też Młodzież Franciszkańska, 

która w Polsce jest federacją fran-

ciszkańskich ruchów, wspólnot mło-

dzieżowych działających w opar-

ciu o struktury Prowincji Pierwsze-

go Zakonu Franciszkańskiego, lub 

FZŚ, oraz dzieci skupione we wspól-

notach Rycerzy św. Franciszka. 

Franciszkański Zakon Świec-

kich w Polsce dzieli się na 18 re-

gionów, terytorialnie pokrywają-

cych się w zasadzie z metropoliami 

lub diecezjami Kościoła Katolic-

kiego i liczy 10763 członków, sku-

pionych w ok. 551 wspólnotach 

działających przy klasztorach fran-

ciszkańskich i parafiach diecezjal-

nych (wg danych za 2013 rok). 

Działalność Wspólnot na po-

szczególnych poziomach struktur 

(ogólnopolskim, regionalnym i miej-

scowym) jest kierowana i ożywia-

na przez odpowiednią Radę z Prze-

łożonym, wybieraną w tajnym gło-

sowaniu podczas kapituł wybor-

czych odbywających się co trzy 

lata. W skład Rady z urzędu wcho-

dzą Asystenci duchowi mianowani 

przez Ministrów Prowincjalnych 

Zakonu Braci Mniejszych, sprawu-

jących nad FZŚ "wyższe kierow-

nictwo" (kan. 303). Asystenci du-

chowi dbają o zachowanie przez 

członków FZŚ wierności charyz-

matowi franciszkańskiemu, jedno-

ści z Rodziną Franciszkańską oraz 

współpracują w zakresie formacji. 

Działalnością FZŚ na poziomie 

ogólnopolskim kieruje Rada Naro-

dowa z Przełożoną Narodową i Prze-

wodniczącym Konferencji Asys-

tentów Narodowych. Rada Naro-

dowa podlega Radzie Między-

narodowej z siedzibą w Rzymie. 
 

ZASADY ŻYCIA 

FRANCISZKANÓW 

ŚWIECKICH 
 

REGUŁĄ życia franciszka-

nów Świeckich jest zachowywa-

nie Ewangelii Jezusa Chrystusa 

przez naśladowanie św. Fran-

ciszka z Asyżu, dla którego Chry-

stus był natchnieniem i centrum 

życia w odniesieniu do Boga i lu-

dzi. Natchnieni przez św. Fran-

ciszka i z nim powołani do odnowy 

Kościoła franciszkanie świeccy 

starają się dążyć do doskonałości 

przez: 

• kształtowanie na wzór Pana Je-

zusa swojego sposobu myślenia 

poprzez całkowitą i doskonałą 

przemianę wewnętrzną, którą 

Ewangelia nazywa "nawróceniem", 

• oczyszczanie serca ze złych skłon-

ności, żądzy posiadania i panowa-

nia, 

• budowanie braterskiej wspólnoty 

i ewangelicznego świata w każdej 

sytuacji, 

• walkę z pokusami szerząc w śro-

dowisku pracy i w domu pojęcie 

powszechnego dobra i braterstwa, 
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• niesienie ludziom radości i na-

dziei w każdym czasie i w każ-

dym miejscu, 

• żarliwą modlitwę: indywidualną  

i wspólnotową, 

• czynienie miłosierdzia jak: bez-

interesowne uczynki dla bied-

nych i potrzebujących. 
 

FRANCISZKAŃSKI ZAKON 

ŚWIECKICH DROGĄ DO 

ŚWIĘTOŚCI 
 

Na drodze franciszkańskiej 

świętość osiągnęli m.in.: bł. Lu-

cheziusz z Poggibonsi, św. Elżbieta 

Węgierska, św. Ludwik IX Król 

Francji, św. Małgorzata z Kortony 

- pokutnica, św. Róża z Viterbo - 

piękna dziewica, pokutnica, bł. 

Zefiryn Malla pierwszy Cygan na 

ołtarzach, bł. Aniela Salawa - 

służąca, św. Jan XXIII, papież. Do 

FZŚ należało wiele wybitnych 

postaci jak np. gen. Józef Haller, 

malarz Jacek Malczewski czy brat 

Adam Chmielowski. Jest zasz-

czytem i radością dla obecnie 

żyjących franciszkanów świeckich 

fakt, że tercjarzem franciszkańskim 

był Sługa Boży Stefan Kardynał 

Wyszyński. Zachowały się doku-

menty, w których mówił o swojej 

przynależności do III Zakonu i łą-

czności w modlitewnej ze św. 

Franciszkiem. Wielu franciszka-

nów świeckich modli się przez 

wstawiennictwo Prymasa Tysiąc-

lecia, prosząc równocześnie o Jego 

rychłą beatyfikację. 
 

PATRONKA 

FRANCISZKAŃSKIEGO 

ZAKONU ŚWIECKICH W 

POLSCE 
 

Patronką FZŚ w Polsce jest bło-

gosławiona Aniela Salawa. Urodzi-

ła się 9.IX.1881 r. w Sieprawiu 

koło Krakowa. W 1897 r. przyje-

chała do Krakowa w poszukiwaniu 

pracy. Jako służąca wykazała się 

wielkim umiłowaniem pracy i wy-

pełniania powierzonych obowiąz-

ków, często trudnych i niewdzię-

cznych. W 1900 r. zapisała się do 

Stowarzyszenia Sług Katolickich 

św. Zyty. Zachwycona duchowo-

ścią św. Franciszka w 1912 roku 

wstąpiła do III Zakonu Fran-

ciszkańskiego przy kościele Św. 

Franciszka w Krakowie. Zmarła 12 

marca 1922 r. Ojciec Święty Jan 

Paweł II beatyfikował ją w Kra-

kowie w dniu 13 sierpnia 1991 r. 

Patronką FZŚ została wybrana na 

Kapitule Narodowej w 1992 r. 
 

ZASADY PRZYJĘCIA DO 

FRANCISZKAŃSKIEGO 

ZAKONU ŚWIECKICH 
 

Warunkiem przyjęcia do FZŚ 

jest życie w łączności z Kościołem, 

dobra opinia moralna oraz oka-

zywanie wyraźnych oznak powo-

łania.  

Członkami Franciszkańskie-

go Zakonu Świeckich mogą zos-

tać katolicy ochrzczeni, którzy 

przyjęli sakrament bierzmowa-

nia i ukończyli 18 rok życia, ludzie 

stanu wolnego (panny, kawalero-

wie, wdowy i wdowcy), żyjący  

w związkach małżeńskich sakra-

mentalnych, a także osoby du-

chowne: klerycy, księża, biskupi. 

Prośba o przyjęcie winna być 

skierowana do przełożonego miej-

scowej wspólnoty, której rada po-

dejmuje decyzję dotyczącą przy-

jęcia nowych członków. 
 

WŁĄCZENIE DO 

WSPÓLNOTY NASTĘPUJE  

W TRZECH ETAPACH: 
 

• formacja wstępna (postulat) 

trwająca co najmniej 6 miesięcy, 

• formacja początkowa (nowicjat) 

trwająca co najmniej jeden rok, 

• przyrzeczenie życia Chrystusową 

Ewangelią według Reguły FZŚ 

(profesja czasowa lub wieczysta). 

     Profesja jest aktem publicznym  

i kościelnym, uroczystym przyrze-

czeniem wobec Kościoła. Po zło-

żeniu uroczystej profesji rozpo-

czyna się proces formacji ciągłej, 

który powinien trwać przez całe 

życie. Bracia i Siostry są odpo-

wiedzialni za własną formację, aby 

rozwijać powołanie otrzymane od 

Pana w sposób coraz doskonalszy. 

Wspólnota jest wezwana, aby po-

magać braciom i siostrom na tej 

drodze przez serdeczność, mod-

litwę i przykład (KG FZŚ 37,3). 
 

CO TO ZNACZY, ŻE 

FRANCISZKANIE ŚWIECCY 

MAJĄ "PRZECHODZIĆ OD 

EWANGELII DO ŻYCIA I OD 

ŻYCIA DO EWANGELII"? 
 

    Czytanie Pisma świętego nie po-

winno być tylko czytaniem ludz-

kimi oczyma i umysłem, czy mo-

tywowane zainteresowaniem typu 

naukowego lub powodowane cie-

kawością. Franciszkanin świecki 

powinien podchodzić do Pisma 

świętego z wiarą, pokorą, szcze-

rością i otwartością serca oraz 

wsłuchiwać się w głos ukrytego na 

świętych stronicach Boga. Uważne 

słuchanie i poznawanie jest w za-

sadzie takim działaniem. W ten spo-

sób Franciszkanie świeccy w świe-

tle Słowa Bożego szukają sensu 

swego codziennego życia z jego 

problemami, trudnościami, sukce-

sami i niepowodzeniami oraz wy-

darzeniami w świecie. To właśnie 

oznacza "przechodzenie od Ewan-

gelii do życia i od życia do Ewan-

gelii". 
 

CO TO ZNACZY, ŻE 

FRANCISZKANIE ŚWIECCY 

POWINNI UCZYNIĆ 

MODLITWĘ I ROZWAŻANIE 

DUSZĄ SWEGO ŻYCIA  

I DZIAŁANIA? 
 

     Franciszkanie świeccy, jako 

prawdziwi chrześcijanie, powinni 

całe swoje życie i postępowanie 

uczynić jedną nieustanną mod-

litwą. Powinni praktykować ro-

dzaje i formy modlitw znanych  

i stosowanych przez Kościół: mod-

litwę słowną i myślną, błagalną, 

dziękczynną i uwielbienia Boga. 

Według Rytuału modlitwa Franci-

szkanów świeckich może przybrać 

następujące formy: 

• Jutrznia i Nieszpory odmawiane 

wspólnie lub prywatnie; im należy 
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się pierwszeństwo podczas spot-

kań wspólnoty; 

• Godziny Liturgiczne skrócone  

i dostosowane do potrzeb Kościo-

ła lokalnego; 

• Małe oficjum o Matce Boskiej; 

• Oficjum o Męce Pańskiej świę-

tego Franciszka z Asyżu; 

• "Oficjum dwunastu Ojcze nasz", 

ubogacone krótkimi tekstami bib-

lijnymi i dostosowane do Liturgii 

Godzin. 
 

W JAKI SPOSÓB 

FRANCISZKANIE ŚWIECCY 

POWINNI DAWAĆ 

ŚWIADECTWO ŻARLIWEJ 

MIŁOŚCI I ODDANIA 

DZIEWICY MARYI? 
 

     Najbardziej widocznym przeja-

wem pobożności maryjnej FZŚ jest 

naśladowanie Jej cnót. W świetle 

Ewangelii najbardziej widoczną cno-

tą Maryi Dziewicy jest Jej bezwa-

runkowe poddanie się Bogu zawar-

te w przyjęciu i działaniu według 

słów Bożych. Maryja była najpo-

słuszniejszym narzędziem wyko-

nania Bożych planów. Francisz-

kanie świeccy najgłębiej okazują 

miłość i oddanie Błogosławionej 

Dziewicy w modlitwie Anioł Pań-

ski, odmawianiu Różańca, Koronki 

franciszkańskiej do siedmiu radości 

NMP i innych charakterystycznych 

dla Rodziny Franciszkańskiej form 

pobożności Maryjnej. 
 

CO TO ZNACZY, ŻE 

FRANCISZKANIE ŚWIECCY 

WINNI STARAĆ SIĘ 

USILNIE, ABY ŻYĆ  

W PEŁNEJ ŁĄCZNOŚCI  

Z PAPIEŻEM, Z BISKUPAMI 

I KAPŁANAMI? 
 

     Franciszkanie świeccy, poprzez 

złożenie profesji, przyrzekają po-

słuszeństwo, lojalność i szczerą 

służbę tym, którzy noszą szaty kap-

łańskie lub zakonne, a więc papie-

żowi, biskupom i kapłanom. Bez 

zastrzeżeń akceptują sakramenty  

i naukę Kościoła, szczerze i chętnie 

biorąc udział w działaniach dusz-

pasterskich i wspólnotowych podej-

mowanych przez diecezje i parafie, 

do których należą. Doceniając zna-

czenie tradycji, uznają prawodaw-

stwo FZŚ w formie, którą nadał mu 

Kościół. 
 

CO MÓWI REGUŁA FZŚ  

O CZYSTOŚCI? 
 

     Biorąc pod uwagę to, że Fran-

ciszkaninem świeckim może być 

osoba żyjąca w związku małżeń-

skim, osoba stanu wolnego, wdowa 

czy wdowiec, Reguła w odnie-

sieniu do czystości posługuje się 

określeniem "czystość serca". 

"Czystość" lub "czystość serca" jest 

to rozumne, powściągliwe używa-

nie, zgodnie z prawem Bożym, da-

ru płci. To wymaganie ma odnie-

sienie do każdego stanu życia. 

     Czystość w stanie małżeńskim 

będzie inna, niż czystość osób 

samotnych. Reguła kładzie nacisk 

na motywacje i cele czystości: 

zwrócenie uwagi świata na dobra 

przyszłe oraz wyzwolenie człowie-

ka od miłości zmysłowej, którego 

celem jest swobodniejsze oddanie 

się w służbie miłości Boga i braci. 
 

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI 

FRANCISZKANÓW 

ŚWIECKICH? 
 

     Poza generalnymi obowiązkami 

wobec swojej rodziny, wspólnoty 

miejscowej, parafii, Kościoła i Oj-

czyzny - Franciszkanie świeccy po-

winni, w miarę możliwości, brać 

pełny udział w codziennej Mszy 

świętej, codziennie czytać Pismo 

Święte, włączać się w liturgiczną 

modlitwę Kościoła, dokonać na 

koniec dnia rachunku sumienia, 

brać udział w spotkaniach całej 

wspólnoty, raz na miesiąc przy-

stępować do sakramentu poje-

dnania. 

 
CZY CZŁONKOWIE FZŚ 

CHODZĄ W HABITACH, 

NOSZĄ SZKAPLERZE, 

SZNURY ITP.? 
 

     Prawodawstwo FZŚ odnowione 

po II Soborze Watykańskim i zat-

wierdzone w 1978 roku przez Ojca 

świętego Pawła VI nie dopuszcza 

noszenia przez Franciszkanów świe-

ckich habitów, szkaplerzy i sznu-

rów. Jedyną odznaką FZŚ w Polsce 

jest znak TAU. 
 

CO TO JEST ZNAK TAU? 
 

     TAU jest literą grecką, którą 

podpisywał się św. Franciszek, 

nawiązując w ten sposób do bib-

lijnego opieczętowania sług Boży-

ch przez anioła. 
 

JAK POZDRAWIAJĄ SIĘ 

FRANCISZKANIE ŚWIECCY? 
 

     Franciszkanie świeccy we wza-

jemnych kontaktach zwracają się 

do siebie "siostro", "bracie", a po-

zdrawiają słowami "Pokój i Do-

bro", na które w Polsce odpowiada 

się "zawsze i wszędzie". 

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI  

NA STRONIE: 

 

http://fzspolska.pl/  

 

http://fzspolska.pl/wiesci/rybnicki/

wiescirybnicki.html 

 

http://www.fzskatowice.pl/pliki/fo

rmacja.htm 

  

http://fzspolska.pl/
http://fzspolska.pl/wiesci/rybnicki/wiescirybnicki.html
http://fzspolska.pl/wiesci/rybnicki/wiescirybnicki.html
http://www.fzskatowice.pl/pliki/formacja.htm
http://www.fzskatowice.pl/pliki/formacja.htm


 

str. 7 

 

Zwyczajowo Rodziny spotykają się w ostatnie piątki miesiąca o godz. 17.00. 

Serdecznie zapraszamy nowe małżeństwa oraz osoby indywidualne.  

 

 

„Trudnym problemem jest, co 

zrobimy my, którzy żyjemy w świe-

cie. Po tym jak przez przymierze 

miłości należymy do ukochanej 

Matki Bożej i do Szensztatu, jes-

teśmy przekonani, że nie chcemy tak 

po prostu przejść przez świat, by  

w końcu z biedą dostać się do nieba. 

My rzeczywiście powinniśmy stać 

się świętymi.”  

Tymi słowami Ojciec Kentenich 

rozpoczął katechezę dla rodzin  

w Milwaukee 14 maja 1956 r., 

której tematem była właśnie świę-

tość w świecie. Kładzie on tutaj 

nacisk na fakt, że musimy iść z Bo-

giem przez świat i przez naszą 

codzienną pracę. Nie tylko przeby-

wać z Bogiem, kiedy jestem w koś-

ciele, ale również w czasie jedzenia, 

spaceru czy imprezy sportowej. 

Musimy także dążyć do tego, 

abyśmy chcieli sami być z Bogiem 

w mojej codziennej pracy zarówno 

zawodowej (idę z Panem Bogiem 

na ważne spotkanie, załatwiam 

kontrakt etc), jak i przy wypełnianiu 

obowiązków przypisanych nasze-

mu stanowi (pranie, gotowanie, 

sprzątanie, remont domu, koszenie 

trawnika, wychowywanie dzieci). 

Ojciec Kentenich wskazuje tutaj na 

pewną trudność: „Widzicie, bardzo 

często martwimy się: ja tak nie dam 

rady! Dlaczego nie dasz rady? 

Ponieważ obawiasz się, że Twoja 

uwaga wtedy będzie rozdwojona: 

jeżeli mam teraz widzieć kochanego 

Boga przy garnkach, to - na litość 

Boską- zapomnę ile mam posolić  

i jako gospodyni nie będę wiedziała 

w co mam ręce wsadzić? Po pierw-

sze musicie dostrzegać tę trudność. 

Następnie musimy znaleźć metodę, 

która pomoże nam i dobrze wykony-

wać pracę, i nie rozchorować się 

duchowo, podczas gdy z jednej 

strony mam do czynienia z pracą,  

a z drugiej z kochanym Bogiem. To 

znaczy, musimy znaleźć taką meto-

dę, żeby nasza uwaga nie była roz-

proszona i żebyśmy nasza pracę 

wykonywali nawet lepiej.(…) Musi-

cie pozwolić, by każda chwila dnia  

i każde zajęcie mówiło wam coś  

o Bogu i pomagało żyć w łączności 

z Nim.” Nasz założyciel, podaje trzy 

sposoby, które praktykowane, po-

mogą z czasem nauczyć się żyć  

z Bogiem:1. Muszę często z wiarą 

spoglądać na kochanego Boga; 2. 

Muszę często rozmawiać z kocha-

nym Bogiem szczerze i z prostotą; 

3.z miłości i w duchu wiary składać 

kochanemu Bogu ofiary. Boga 

znajdujemy w Nim samym i w Jego 

działaniach. Spotykamy się z nim  

w tabernakulum, oraz w sercu czło-

wieka. Ojciec Kentenich szczegól-

nie zwraca uwagę na to abyśmy 

nauczyli się prostej rozmowy  

z obecnym tu i teraz żywym Bo-

giem. Według słów Ojca Kente-

nicha najważniejsza jest osobista 

modlitwa, jest ona istotą rzeczy: 

„Musicie sobie zapamiętać: jeżeli 

chcemy przeżyć dzień w Bożej 

obecności, to musimy nauczyć się 

osobiście z Nim rozmawiać. Im 

bardziej prosto, tym lepiej! Im 

bardziej w sposób niewymuszony, 

im bardziej w sposób naturalny, tym 

lepiej! Kochany Bóg sam pokieruje 

moją modlitwą. Nie muszę naśla-

dować jak modli się ta czy inna 

osoba.” Dążenie do świętości jest 

zadaniem dla każdego człowieka. 

Zdaniem, które musimy odrabiać 

każdego dnia na nowo. Jest za-

daniem, które wymaga ciągłego 

praktykowania, ćwiczenia i dosko-

nalenia. Zadaniem, które chcemy 

realizować pozostając w świecie, 

oraz używać tego świata w sposób 

uporządkowany, aby dojść do Bo-

ga. Każdego dnia możemy znaleźć 

dużo okazji do uświęcania się. 

Ojciec Kentenich tak powiedział do 

rodzin: „Doprawdy jako małżon-

kowie nie potrzebujemy poszukiwać 

żadnych nadzwyczajnych środków 

do wzajemnego uświęcania się. Od 

rana do wieczora mamy mnóstwo 

sposobności do składania ofiar.” 

Czy chcemy przynajmniej raz spró-

bować…?  

/BTK/ 

 
Źródła: 1. Szensztat Akty założyciel-

skie, 2. M. Anette Nailis „Świętość w życiu 

codziennym”, 3. „200 pytań o Szensztat”, 

4.Zeszyt formacji wstępnej dla rodzin, rok 

II przygotowań do zawarcia przymierza 

miłości z MTA, spotkanie 5., 5. O. J. Kente-

nich „W poniedziałek wieczorem, rozmo-

wy z rodzinami, z Bogiem w codzienności. 

_______________________________________________________________________________________ 
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RÓŻANIEC  
– TO NASZE RÓŻE DLA MARYI 

 

Październik to miesiąc, który 

w szczególny sposób poświęcamy 

modlitwie różańcowej – modlitwie, 

której siła potrafi wyprosić niez-

wykłe łaski, nawet w sytuacjach po 

ludzku niemożliwych. Z pewnością, 

jako parafia, mamy wiele wspól-

nych intencji, ale i każdy z nas 

pragnie zanosić przez Maryję swoje 

prośby i dziękczynienia. Wspólna 

modlitwa ma ogromną siłę i jest 

w stanie pokonać największe zło. 

Chrześcijanie od wieków starali 

się odpowiedzieć na słowa św. 

Pawła, który prosił o nieustanną 

modlitwę. Dla ówczesnych chrześ-

cijan jednym ze sposobów było 

odmawianie i powtarzanie Ojcze 

nasz, modlitwy, której nauczył nas 

Jezus Chrystus. Z upływem czasu 

do modlitwy „Ojcze nasz” zaczęto 

dodawać Zdrowaś Maryjo. I tak te 

dwie modlitwy dały początek 

różańcowi. 

Za ojca Różańca świętego uważa 

się św. Dominika, któremu miała 

się objawić Matka Najświętsza  

i przykazać rozpowszechnianie tej 

modlitwy na całym świecie. Nie był 

to jednak Różaniec w dzisiejszej 

formie. Bardzo szybko modlitwa 

różańcowa zyskała aprobatę Koś-

cioła i była traktowana jako oręż 

przeciw wrogom wiary. 

Do rozpowszechniania Różań-

ca św. przyczyniła się też sama 

Maryja. W swoich objawieniach  

w Lourdes, Fatimie i w Gietrzwał-

dzie wzywała do modlitwy różań-

cowej. 

Za każdym razem, gdy objawia 

się Matka Boża to wzywa do mod-

litwy różańcowej, a wielokrotnie 

sama odmawia ją z widzącymi. Tak 

było na przykład w przypadku 

objawień w Lourdes, gdy Maryja 

modliła się na różańcu razem  

z Bernadettą. 

Każdy z nas powinien przynaj-

mniej w miesiącu październiku 

zastanowić się nad pytaniem czym 

dla mnie jest różaniec św. Kto 

jeszcze nie poczuł  siły tej modlitwy 

powinien uczestniczyć w nabożeń-

stwach różańcowych w miesiącu 

październiku. Być może na po-

czątku drogi poznawania mocy tej 

modlitwy będziemy tylko powta-

rzać kolejne Zdrowaś Mario – ale  

z czasem modlitwa ta pokaże nam 

swą niesłychaną moc. Tylko przez 

tę modlitwę otrzymamy wszystko 

to, czego potrzebujemy i przezwy-

ciężymy zło. Dzięki różańcowi od-

najdziemy radość i pokój w naszym 

życiu. 

Św. Ojciec Pio mówił: Modlitwa 

różańcowa jest syntezą naszej 

wiary, podporą naszej nadziei, 

żarem naszej miłości; św. Jan 

Paweł II powiedział: Różaniec to 

skarb, który trzeba odkryć . 

I odkrycia tego skarbu życzmy 

sobie w tym szczególnym miesiącu 

poświęconemu Matce Bożej Ró-

żańcowej. 

W naszej parafii modlimy się 

w 4 różach różańcowych rodzi-

ców za dzieci. Od dnia 8 grudnia 

2006 Matka Boża Oliwska jest 

patronką Modlitwy Różańcowej 

Rodziców w Intencji Dzieci. Róża 

różańcowa jest modlitewną wspól-

notą 20 osób, z których każda co-

dziennie modli się jedną dziesiątką 

Różańca świętego według przydzie-

lonej tajemnicy – w ten sposób 

codziennie odmawiany jest cały 

różaniec. Istotne jest to, że wszyscy 

członkowie róży modlą się w tej 

samej intencji, zmienianej raz  

w roku. Dla nas rodziców Matka 

Boża Oliwska jest Królową Pokoju, 

wspomożycielką w naszych rodzi-

cielskich zadaniach, a w troskach 

Pocieszycielką strapionych. Warto 

pielgrzymować do Oliwy i w bo-

cznej Kaplicy odwiedzić Maryję  

w jej Oliwskim Feretronie. Miałam 

szczęście „odwiedzić” Maryję Oli-

wską modlić się w intencjach 

naszego Różańca Rodziców. Tam 

w Oliwskim Kościele czujemy 

namacalnie jak Maryja zawsze nas  

przygarnia i wspiera . 

„Rozważając bowiem tajemnice 

różańcowe, patrzymy na misterium 

życia, męki, śmierci i zmartwych-

wstania Pana Jezusa oczyma Ma-

ryi, przeżywamy je tak, jak Ona  

w swym matczynym sercu je 

przeżywała. Odmawiając Róża-

niec, rozmawiamy z Maryją, po-

wierzamy Jej ufnie wszystkie nasze 

troski i smutki, radości i nadzieje. 

Prosimy o to, by pomagała nam 

podejmować Boże plany i by wy-

praszała u Syna łaskę potrzebną do 

wiernego ich wypełniania. Ona – 

radosna, bolejąca i chwalebna, 

zawsze u boku Syna – jest równo-

cześnie obecna pośród naszych 

codziennych spraw” – mówił św. 

Jan Paweł II. 

Powtarzajmy więc codziennie– 

Zawitaj Królowo różańca świętego. 
 

JANKA 
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Niedziela, 14 maja 2017 (godz. 

19:23) Fatima złamała rządy ma-

sonów i odnowiła portugalski Ko-

ściół Objawienia w Fatimie miały 

miejsce w przełomowym dla dzie-

jów Europy i świata momencie. 

Od 1914 roku szalała na Starym 

Kontynencie Wielka Wojna, jak na-

zywano wówczas konflikt, który 

przeszedł do historii jako pierwsza 

wojna światowa. Panujący w jej 

czasie Papież Benedykt XV nazy-

wał ją „samobójstwem cywilizo-

wanej Europy”. Duchowe samo-

bójstwo Europy: laicyzm Jak wska-

zywał jednak Następca św. Piotra, 

który rozpoczął swój pontyfikat 

we wrześniu 1914 roku, to samo-

bójstwo – jakkolwiek dramatycz-

ne dla dziesiątków milionów ludzi 

– było rezultatem o wiele gorszego 

zjawiska, które można nazwać 

duchową próbą samobójczą.  

W swojej pierwszej encyklice 

Benedykt XV pisał, że rozpoczęta 

w sierpniu 1914 roku wojna była 

wynikiem zaprzestania przez Euro-

pejczyków „przestrzegania wska-

zań i praktyk chrześcijańskiej mą-

drości” („Ad beatissimi Apostolo-

rum”, 5). Wśród symptomów tego 

procesu dechrystianizacji Starego 

Kontynentu Benedykt XV wy-

mieniał zjawisko laicyzmu, czyli 

dokonującego się pod pretekstem 

tzw. rozdziału Kościoła od pań-

stwa odrywania całych społe-

czeństw od religii chrześcijańskiej 

i wywodzącej się z niej kultury. Ta 

separacja, jak pokazały przeta-

czające się przez cały wiek dzie-

więtnasty „wojny kulturowe”, za-

wsze zaczynała się od usunięcia 

wpływów Kościoła na edukację 

młodych pokoleń. To zaś było – 

jak nauczał Benedykt XV – ws-

tępem do eskalacji dalszej dechry-

stianizacji: „Gdy więc plastyczne 

umysły dzieci zostały uformowa-

ne przez bezbożne szkoły, a idee 

niedoświadczonych mas zostały 

ukształtowane przez złą prasę co-

dzienną i periodyczną i gdy za 

pomocą wszystkich innych wpły-

wów, które kierują opinią pub-

liczną, wpojono w umysły ludzi 

ten najszkodliwszy błąd, jakoby 

człowiekowi nie wolno było żywić 

nadziei na wieczną szczęśliwość, 

ale że ma być szczęśliwy tu, na 

ziemi, korzystając z bogactwa, 

zaszczytów i przyjemności – cóż 

dziwnego, że ludzie, których na-

tura dąży do szczęścia, z całą ener-

gią popychającą ich do poszu-

kiwania tych dóbr, niszczą wszys-

tko cokolwiek im stać będzie na 

zawadzie” („Ad beatissimi Apos-

tolorum”, 15). Na celowniku Por-

tugalia W październiku 1910 roku 

kolejna odsłona „wojny kulturo-

wej” dotarła do Portugalii. W wy-

niku wojskowego zamachu stanu, 

którego głównym organizatorem 

były środowiska liberalne i wol-

nomularstwo, została obalona mo-

narchia i ogłoszona republika. 

Elity polityczne nowego pańs-

twa jako swój najważniejszy cel 

uznały naśladowanie modelu agre-

sywnego laicyzmu wprowadzane-

go od kilkudziesięciu lat w III 

Republice Francuskiej. Jak pisze 

prof. Tomasz Wituch, polski zna-

wca dziejów dwudziestowiecznej 

Portugalii, „działania wymierzone 

przeciw Kościołowi nie były przy-

padkowe. Antykościelna i antyka-

tolicka polityka, zainicjowana 

przez pierwszy rząd republikań-

ski, była aż do 1918 roku nie-

zmiennym i pierwszoplanowym 

wątkiem poczynań republikanów”. 

Zwieńczeniem tej polityki było 

wprowadzenie w życie w 1911 

roku prawa o tzw. rozdziale Koś-

cioła od państwa, które było wzor-

owane na francuskim odpowied-

niku z 1905 roku. Wcześniej, dos-

łownie parę dni po zwycięstwie 

puczu wojskowego, który oddał 

władzę w Portugalii w ręce laicy-

zatorów, zadekretowano kasatę 

wszystkich zakonów katolickich 

(zaczynając od znienawidzonych 

przez wszystkich „ludzi postępo-

wych” jezuitów), usunięcie religii 

ze szkół, a krzyży i innych sym-

boli religijnych z miejsc publicz-

nych (księża otrzymali zakaz no-

szenia sutann poza obrębem koś-

cioła). Na mocy prawa z 1911 ro-

ku przeprowadzono również kon-

fiskatę przez laickie państwo ca-

łego majątku kościelnego. Wzo-

rem wszystkich poprzednich orga-

nizatorów antykatolickich „wojen 

kulturowych” w Europie, również 

ich portugalscy odpowiednicy po 

1910 roku, głosząc hasło „rozdzia-

łu Kościoła od państwa”, w rze-

czywistości dążyli do całkowitego 

podporządkowania Kościoła pań-

stwu. Wprowadzono na przykład 

instytucję specjalnych cywilnych 

komisarzy (oczywiście o wypró-

bowanych „republikańskich”, czyli 

antykatolickich, poglądach), którzy 

w imieniu rządu mieli sprawować 

nadzór nad katolickimi organiza-

cjami, a nawet decydować o liczbie 

i porządku odprawianych w świą-

tyniach nabożeństw. „Białe mrów-

ki” w akcji Wyobraźmy sobie sy-

tuację, w której ludzie pokroju 

reżysera, aktorów i publiczności 

oklaskującej bluźnierczą „Klątwę” 

mieliby decydować o wewnętrz-

nych sprawach polskiego Koś-

cioła. A taka właśnie sytuacja mia-

ła miejsce po październiku 1910 
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roku w Portugalii. Tacy ludzie 

zasilali również „białe mrówki”, 

jak nazywano antykatolickie bo-

jówki organizowane i sponsoro-

wane przez miejscowe loże wol-

nomularskie, które od 1910 roku 

grasowały po portugalskich mias-

tach, napadając na katolickie na-

bożeństwa wszędzie, gdzie były 

organizowane. Bojówkarze figu-

rujący w policyjnych aktach – 

jakżeby inaczej – jako „nieznani 

sprawcy” wrzucali bomby do koś-

ciołów nawet w czasie Świąt Wiel-

kanocnych. 10 czerwca 1913 roku 

bomby – w imię walki o „rozdział 

Kościoła od państwa” – rzucono  

w Lizbonie na uczestników tra-

dycyjnej procesji ku czci św. 

Antoniego Padewskiego. W wyni-

ku tego aktu terroru zginęło kilka-

naście osób, w tym kilkoro dzieci. 

Ocenia się, że w latach 1910-1917 

w wyniku antykatolickich zama-

chów terrorystycznych organizo-

wanych przez laickie bojówki 

zginęło więcej Portugalczyków 

niż w szeregach wojsk tego kraju, 

które od marca 1916 roku brały 

udział po stronie Ententy w dzia-

łaniach wojennych. Spalono około 

stu katolickich kościołów, a wiele 

innych zostało sprofanowanych  

i obrabowanych przez „nieznany-

ch sprawców”. Portugalski Koś-

ciół nie milczał w obliczu prześ-

ladowania wiary nad Tagiem. 

Episkopat Portugalii, który opro-

testował ustawę z 1911 roku, spot-

kał się z represjami w postaci kary 

banicji dla jego wszystkich człon-

ków (11 biskupów). Na ich powrót 

do kraju zezwolono w lutym 1914 

roku, ale już w następnym roku po 

wyborach parlamentarnych, w któ-

rych zwyciężyły ugrupowania 

liberalne i laickie, kara wygnania 

ponownie stała się doświadcze-

niem portugalskich biskupów.  

W obronie prześladowanego Koś-

cioła portugalskiego głos zabrał 

Papież św. Pius X, który w 1911 

roku określił ustawę o tzw. roz-

dziale Kościoła od państwa jako 

próbę „sprowadzenia Kościoła do 

poddaństwa wobec Państwa, pop-

rzez prześladowanie Go we wszys-

tkim, co dotyczy Jego świętej 

władzy i ducha”. To, że Papież, 

tak określając cel laicyzacyjnej 

polityki w Portugalii, miał rację, 

pośrednio przyznał Alfonso Costa, 

premier republiki, główny archi-

tekt antykatolickiego kursu (i wy-

soko postawiony w hierarchii 

wolnomularz). Stwierdził on bo-

wiem, że celem jego realizowanej 

od października 1910 roku poli-

tyki jest doprowadzenie do tego, 

aby w przeciągu dwóch pokoleń 

doszło do całkowitego wykorze-

nienia katolicyzmu w Portugalii. 

W takim kraju, w małej Fatimie, 

dochodzi do objawień Matki Najś-

więtszej, która w myśl laickiego 

ustawodawstwa wzywa do „czy-

nów karalnych”, bo tak określano 

publiczną modlitwę różańcową, 

którą kwalifikowano jako podle-

gające penalizacji „ostentacyjne 

religianctwo”. „Obrońcy toleran-

cji” i Fatima Matka Boża w laic-

kiej, postępowej republice? A na 

dodatek wzywająca do nawróce-

nia i pokuty?! Mówiąca o karze 

piekła wiecznego dla tych, którzy 

się nie nawrócą i nie zaufają Bo-

żemu Miłosierdziu? Tego laickie 

elity polityczne i stojące za nimi 

loże nie były w stanie znieść. 

Masoneria niezwłocznie przystą-

piła więc do „badania” fatimskich 

objawień. Zaczęto od próby zas-

traszenia trójki dzieci, którym 

objawiła się Maryja. Tutaj pierw-

sze skrzypce grał Arturo Santos, 

burmistrz gminy Ourem, w obsza-

rze której leżała Fatima. Polityk 

ten o ugruntowanych „republi-

kańskich” (czytaj: laickich) pog-

lądach, od lat aktywny w maso-

nerii, próbując skłonić dzieci fa-

timskie do zaprzestania głoszenia 

orędzia Matki Bożej, formalnie 

aresztował je 13 sierpnia 1917 

roku, grożąc, że jeśli go nie 

posłuchają, „usmaży je w oliwie”. 

Dzieci nie dały się zastraszyć  

i powróciły do domów 15 sierpnia 

1917 roku, w święto Wniebow-

zięcia NMP. Oprócz zastraszania 

sięgnięto po sprawdzony arsenał 

wszystkich bojowników o „postęp 

i tolerancję”, czyli wydrwiwanie. 

W październiku 1917 roku, już po 

„cudzie słońca”, który obserwo-

wały tysiące ludzi, w prasie ma-

sońskiej pisano o „żałosnej ko-

medii z Fatimy”. W specjalnej de-

klaracji Portugalska Federacja 

Wolnomyślicieli (jak inaczej na-

zywała się portugalska masoneria) 

ubolewano nad „żałosną i wstecz-

ną próbą pogrążenia Portugal-

czyków raz jeszcze w ciemności 

czasów przeszłych”. W konkluzji 

autorzy manifestu zuchwale na-

woływali: „Wyzwólmy się więc 

sami i oczyśćmy nasze umysły, nie 

tylko z głupawej wiary w takie 

ordynarne i śmiechu warte sztucz-

ki, jak Fatima, ale zwłaszcza z ja-

kiejkolwiek wiary w to, co ponad-
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naturalne i w rzekomego Boga 

Wszechmogącego, wszechwiedzą-

cego i w ogóle ’wszech’. Jest to 

narzędzie łajdaków o wyrafinowa-

nej wyobraźni, którzy dla włas-

nych celów pragną zdobyć łatwo-

wierność ludu”. Walka z Fatimą – 

drwiną, policją i „nieznanymi spra-

wcami” W ślad za tymi pełnymi 

„tolerancji” słowami szły akcje 

„nieznanych sprawców”, których 

działalności portugalski Kościół 

boleśnie doświadczał od siedmiu 

lat. W nocy z 23 na 24 październi-

ka 1917 roku grupa masonów z San-

tarem próbowała ściąć drzewo,  

w którego konarach Matka Boża 

ukazywała się trójce dzieci. Drze-

wo zostało ścięte, ale nie to co 

trzeba. Następnego dnia ci sami 

wolnomularze urządzili w Santa-

rem bluźnierczy pochód, w któ-

rym obnosili kawałki drzewa oraz 

zabrany z miejsca objawień prowi-

zoryczny ołtarz postawiony tam 

przez wiernych. Cały czas paro-

diowano Litanię do Najświętszej 

Maryi Panny. Jeszcze w maju 

1920 roku środowiska wolnomyś-

licielskie i liberalne próbowały za-

kłócić przebieg narodowej piel-

grzymki z Lizbony do Fatimy, 

która miała uczcić trzecią rocznicę 

objawień i modlić się nad grobami 

zmarłych Hiacynty i Franciszka. 

W sprawę zaangażowały się tzw. 

najwyższe czynniki rządowe, sko-

ro sam szef portugalskiej dyplo-

macji Julio Ferreira nie bez nie-

pokoju pisał do znanego nam 

burmistrza Santosa: „Dowiedzie-

liśmy się, że reakcyjne elementy 

na waszym terenie szykują się do 

kanonizacji zmarłej wizjonerki  

z Fatimy [bł. Hiacynty Marto – 

przyp. G.K.] i do kontynuowania 

obrzydliwego religijnego wyko-

rzystywania ludu – co już wcześ-

niej zapoczątkowano. Proszę, by 

informował mnie Pan, jaki etap 

osiągnęły te manewry, tak aby 

Rząd oraz Pan osobiście mógł 

przedsięwziąć wszystkie koniecz-

ne kroki w celu zneutralizowania 

tej bezwstydnej jezuickiej sztucz-

ki”. Gorliwy burmistrz Santos nie 

dał sobie dwa razy powtarzać  

i zaraz po otrzymaniu listu od 

ministra nakazał w specjalnym 

piśmie do swoich podwładnych: 

„W przyszłości żadna religijna 

parada nie może odbyć się  

w waszej parafii bez wiedzy mojej 

Administracji. Proszę poinformo-

wać o moim poleceniu organiza-

torów jakichkolwiek religijnych 

manifestacji, jak również o każ-

dym incydencie, mającym charak-

ter zabobonu, który może pojawić 

się w związku z tak zwanym 

cudem fatimskim”. W maju 1920 

roku oddziały gwardii republikań-

skiej szczelnie obstawiły Fatimę  

i miejsce objawień, by nie dopuś-

cić tam pielgrzymów. Próba poli-

cyjnego nadzoru nad objawie-

niami i fatimskim orędziem, jak-

kolwiek groteskowa, świadczyła  

o panice, w którą wpadli włodarze 

laickiej republiki. Eskalacja drwin 

i represji miała przykryć narasta-

jący strach. Dodajmy, jak najbar-

dziej uzasadniony. Moc „skrom-

nego i niewidzialnego czynnika”. 

W grudniu 1917 roku, niespeł-

na dwa miesiące po ostatnim obja-

wieniu w Fatimie, upadł gabinet 

kierowany przez Alfonso Costę, 

który miał ambicję wykorzenienia 

katolicyzmu z Portugalii. Złago-

dzono antykatolickie ustawodaw-

stwo. W 1918 roku ponownie 

nawiązano stosunki dyplomatycz-

ne ze Stolicą Apostolską. Ustały 

działania „nieznanych sprawców”, 

a biskupi mogli powrócić do 

swoich diecezji. 13 maja 1931 

roku portugalski Episkopat zeb-

rany w Fatimie w 14. rocznicę 

pierwszego objawienia oddał Portu-

galię pod opiekę Niepokalanego 

Serca Maryi. Krótko po tym wy-

darzeniu władzę w kraju przej-

muje prof. Antonio Salazar, inau-

gurując politykę „Nowego Pańs-

twa”, która oznacza nie tylko 

ustanie wszelkich prześladowań 

Kościoła, ale próbę oparcia ustroju 

państwa o wskazania katolickiej 

nauki społecznej (korporacjonizm).  

W 1935 roku premier Salazar 

zakazał funkcjonowania w Portu-

galii lóż masońskich. Gdy od 1936 

roku w sąsiedniej Hiszpanii trwało 

prześladowanie Kościoła i szalała 

wojna domowa, Portugalia unik-

nęła tego kataklizmu. 13 maja 

1938 roku portugalscy biskupi odno-

wili akt oddania całego kraju 

Niepokalanemu Sercu Maryi.  

W tym samym czasie portugalski 

Kościół przeżywał okres wielkie-

go rozwoju, mierzonego chociaż-

by znacznym wzrostem liczby po-

wołań kapłańskich (czterokrotny 

w ciągu jednej dekady). Powie-

rzoną Maryi Portugalię ominął 

również kataklizm drugiej wojny 

światowej. W samym jej środku, 

w 25. rocznicę pierwszych obja-

wień w Fatimie, portugalscy bisku-

pi napisali w 1942 roku w swoim 

liście pasterskim: „Ktokolwiek by 

zamknął oczy dwadzieścia lat 

temu i otworzył je dzisiaj, nie 

poznałby Portugalii. Tak wielka 

nastąpiła zmiana za sprawą skrom-

nego i niewidzialnego czynnika, 

jakim były objawienia Matki Naj-

świętszej w Fatimie. W istocie, 

Matka Boża życzy sobie urato-

wania Portugalii”. 
 

Prof. GRZEGORZ 

KUCHARCZYK  
 

Źródło: Nasz Dziennik Artykuł 

opublikowany na stronie: 

https://naszdziennik.pl/mysl/181847,ja

k-maryja-uratowala-portugalie.html 
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Intencje i plan nabożeństw podany w gazetce ma charakter informacyjny i orientacyjny. 

Może on ulegać zmianie w przypadkach nieprzewidzianych wcześniej.  

Najbardziej aktualne będą informacje podawane na bieżąco w gablocie zewnętrznej,  

stronie internetowej i ogłoszeniach parafialnych. 

 

CZWARTEK, 1 WRZESIEŃ – św. Bronisławy – Rocznica wybuchu II Wojny Światowej  

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) za + Łucję Lampert – greg. 

10.00 Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolno-katechetycznego  

17.30 Dodatkowa okazja do spowiedzi dla dzieci  

18.00 Za ++ Annę i Ryszarda Barteczko  

 Nabożeństwo pierwszoczwartkowe i całonocna Adoracja NS    

I PIĄTEK, 2 WRZESIEŃ                                            – KOLEKTA – PIERWSZOPIĄTKOWA JAŁMUŻNA  

8.00 1. Za ++ Jana i Joannę Adamczyk oraz ++ z rodziny   

 2. Za + Łucję Lampert – greg. 

8.30 Nabożeństwo pierwszopiątkowe  

9.00 Obchód chorych i starszych wiekiem parafian  

15.00 Nabożeństwo Koronki do Bożego Miłosierdzia 

17.00 Dodatkowa okazja do spowiedzi 

18.00 Za + Edwarda Szewczyk  

SOBOTA, 3 WRZESIEŃ – św. Grzegorza Wielkiego, pp.  

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Łucję Lampert – greg. 

8.00 1. W intencji FZŚ z Zamysłowa – o wszelkie potrzebne dary Bożych łask 

 2. W intencji o. Grzegorza Czepiela OFM z okazji imienin Zakonnych  

 Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP   

18.00 Za ++ Gertrudę i Alojzego Zydek  

 Nauki przedchrzcielne  

NIEDZIELA, 4 WRZESIEŃ 

8.00 Za + Olgę Piekut, męża i córkę 

10.00 
W intencji Wandy Kowal w 75 rocznicę urodzin w podziękowaniu za dar życia i z prośbą o wszelkie 

Boże łaski do dobrego życia – TD  

12.00 1. Za ++ Marię i Augustyna Hanak oraz trzech synów  

 2. Za + Łucję Lampert – greg. 

19.30 W intencji Jolanty o Boże błogosławieństwo  i potrzebne łaski w podziękowaniu za wszelkie dobro  

PONIEDZIAŁEK, 5 WRZESIEŃ – św. Matki Teresy z Kalkuty, zakonnicy  

8.00 1. Za + Małgorzatę Palar – od szwagierki Marii Szczyrba z rodziną  

 2. Za + Łucję Lampert – greg. 

WTOREK, 6 WRZESIEŃ 

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Łucję Lampert – greg. 

18.00 

1. W intencji ofiarodawców, dobroczyńców i współpracowników parafii i klasztoru, grup parafialnych 

i Rady Duszpasterskiej, wszystkich chorych i starszych wiekiem parafian, których odwiedzamy  

z posługą sakramentalną – od Franciszkanów z Zamysłowa (9/12) 

 2. Za + Dariusza Krawczyka – od mamy  

 Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego  
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ŚRODA, 7 WRZESIEŃ 

8.00 1. Za + Dariusza Krawczyka – od rodziny Knurowskich z Jaworzna  

 2. Za + Łucję Lampert – greg. 

CZWARTEK, 8 WRZESIEŃ – Narodzenie NMP – święto  

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Łucję Lampert – greg. 

18.00 1. Za + Marię Mandrysz  

 2. Za + Aleksandrę Dorobis  

 Modlitwa do św. Franciszka o pokój na świecie  

PIĄTEK, 9 WRZESIEŃ 

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Łucję Lampert – greg. 

8.00 Do Boskiej Opatrzności w intencji bliższej i dalszej rodziny z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo  

8.30  Droga Krzyżowa  

15.00 Nabożeństwo Koronki do Bożego Miłosierdzia 

SOBOTA, 10 WRZESIEŃ 

8.00 Za + Łucję Lampert – greg.  

 Nabożeństwo do MB   

14.00 

W intencji Małgorzaty i Zbigniewa Luks w 45 rocznicę ślubu oraz Iwony i Przemysława Luks  

w 20 rocznicę ślubu z podziękowaniem za dar sakramentu, za wszelkie otrzymane łaski i z prośbą  

o zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej oraz dalsze Boże błogosławieństwo  

w realizowaniu małżeńskiego i rodzinne życia – TD   

8.30 Pielgrzymka rodzin dzieci Pierwszokomunijnych do Leśniowa  

18.00 Za + Marię Wacławczyk, męża, brata Zygmunta, ++ teściów i rodziców 

NIEDZIELA, 11 WRZESIEŃ 

8.00 Do Miłosierdzia Bożego za + Eugeniusza Hanak w 5 rocznicę śmierci  

10.00 1. Za + Romana Wojaczek  

 2. Za + Łucję Lampert – greg.  

12.00 1. Za ++ Pawła, Małgorzatę, Dietra Glatz  

 2. W intencji ministrantów w 5, 10, i 15 rocznicę posługi w Liturgicznej Służbie Ołtarza  

19.30 
W intencji Anny i Adama Gaszków w kolejne rocznice urodzin, w podziękowaniu za dar życia  

i z prośbą o obfitość darów Bożych łask na kolejne lata 

PONIEDZIAŁEK, 12 WRZESIEŃ 

8.00 1. Za ++ Piotra, Władysławę, Mariannę Malara w rocznice ich śmierci  

 2. Za + Łucję Lampert – greg.  

 3. Za + Wandę Pezda  

WTOREK, 13 WRZESIEŃ – DZIEŃ FATIMSKI  

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Łucję Lampert – greg. 

17.30 Procesja światła – prosimy przynieść świece na procesję  

18.00 1. W intencji czcicieli MB Fatimskiej – o wszelkie dary Bożych łask 

 2. Za + Dariusza Krawczyka – od siostry Joanny z rodziną  

 3. Za + Sławomira Chocian w 4 rocznicę śmierci  

 4. za + Ewę Błaszczyk w 30 dniu po śmierci  

 Różaniec Fatimski i Apel maryjny  

ŚRODA, 14 WRZESIEŃ – Podwyższenia Krzyża świętego - święto 

POŚWIĘCENIE KRZYŻY – PROSIMY PRZYNIEŚĆ KRZYŻE DOMOWE DO POŚWIĘCENIA 

8.00 1. Za ++ Annę i Alojzego Malok oraz syna Jana i wnuka Mieczysława  

 2. Za + Łucję Lampert – greg. 

 3. Za + Ewę Błaszczyk w 30 dniu po śmierci  

18.00 Do Boskiej Opatrzności – o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Emilii Pukowiec  

CZWARTEK, 15 WRZESIEŃ – MB Bolesnej – wspomnienie  

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Łucję Lampert – greg. 

18.00 1. Za ++ rodziców Otylię i Joachima Rum oraz + brata Andrzeja  

 2. Za + Dariusza Krawczyka – od sąsiadów z ul. Wodzisławskiej   
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 3. Za + Krystynę Salamon – od koleżanek  

 Modlitwa do św. Franciszka o pokój na świecie  

PIĄTEK, 16 WRZESIEŃ – Dzień Bożego Miłosierdzia  

8.00 1. W intencji czcicieli Bożego Miłosierdzia – o wszelkie dary Bożych łask  

 2. Za ++ z rocznych wypominek  

 3. Za + Łucję Lampert – greg. 

 Nabożeństwo Koronki do Bożego Miłosierdzia 

16.30  
W int. Zbigniewa Misztal w 60 rocznicę urodzin, w podziękowaniu za dar życia i łask, z prośbą  

o obfitość darów Ducha Św. oraz potrzebnych sił do wypełniania Bożej woli – TD  

SOBOTA, 17 WRZESIEŃ – Stygmatów św. Franciszka – święto  

8.00 Za ++ Różę i Józefa Zimoń oraz ich rodziców  

 Nabożeństwo do MB   

18.00 1. Za + Bertę Kroczyk w rocznicę jej śmierci  

 2. Za + Łucje Lampert – greg.  

NIEDZIELA, 18 WRZESIEŃ – Dzień Szensztacki                            – KOLEKTA na cele parafii i klasztoru 

8.00 Za ++ Annę Wilczek oraz dwóch mężów  

10.00 1. Za + Jadwigę Gacka  

 2. za + Łucje Lampert – greg.  

12.00 Za + Józefa Kirszniak  

19.30 Za ++ Helenę i Ignacego Koch  

PONIEDZIAŁEK, 19 WRZESIEŃ – św. Januarego, biskupa i męczennika  

8.00 1. Za + Dariusza Krawczyka – od rodziny Zelek z Jaworzna  

 2. Za + Łucję Lampert – greg. 

WTOREK, 20 WRZESIEŃ 

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Łucję Lampert – greg. 

18.00 1. Za ++ Jadwigę i Ryszarda Konsek  

 2. Za + Dariusza Krawczyka – od kuzyna Arkadiusza z rodziną z Katowic  

 3. Za + Franciszka Szymura w 30 dniu po śmierci  

ŚRODA, 21 WRZESIEŃ – św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty – święto  

8.00 1. Za ++ Waltera, Jerzego i Janusza Szymurów   

 2. Za + Łucję Lampert – greg. 

CZWARTEK, 22 WRZESIEŃ  

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Łucję Lampert – greg. 

18.00 1. Za ++ Gertrudę i Pawła Gorzolnik  

 
2. W intencji rodziny Szczepan w zdrowie i błogosławieństwo Boże i o dobre przygotowanie się do 

egzaminów dla Maksymiliana   

 Modlitwa do św. Franciszka o pokój na świecie  

PIĄTEK, 23 WRZESIEŃ – św. Ojca Pio  

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Łucję Lampert – greg. 

8.00 Do Boskiej Opatrzności – o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Janiny Fediuk  

8.30  Droga Krzyżowa  

15.00 Nabożeństwo Koronki do Bożego Miłosierdzia 

SOBOTA, 24 WRZESIEŃ 

8.00 Za + Marię Beer, męża Józefa, brata Serafina i ++ synów  

 Nabożeństwo do MB   

14.00 
W intencji Małgorzaty Luks w 40 rocznicę urodzin, w podziękowaniu za dar życia i łask, z prośba  

o łaskę zdrowia, darów Ducha Świętego i potrzebnych sił do wypełniania Bożej woli – TD  

18.00 1. Za ++ Gertrudę i Nikodema Wenglorz, Gertrudę i Alfreda Dragon i Zbigniewa Gatnar   

 2. Za + Łucję Lampert – greg. 

NIEDZIELA, 25 WRZESIEŃ 

8.00 Rezerwacja R.D.D. 

10.00 1. za ++ Wandę i Jana Rolka, ich rodziców, syna, synową i zięciów  



 

str. 15 

 

 2. za + Łucję Lampert – greg.  

12.00 1. Dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodzin Zasadów i Grzegoszczyków  

 2. W intencji Mileny Chrośnik w 1 rocznicę urodzin i sakramentu Chrztu św. 

19.30 Za + Otylię Paszenda w 1 rocznicę jej śmierci  

PONIEDZIAŁEK, 26 WRZESIEŃ – św. męczenników Kosmy i Damiana  

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Łucję Lampert – greg. 

8.00 Za ++ Wacławę i Stefana Gąsiorowskich oraz rodziców z obu stron   

WTOREK, 27 WRZESIEŃ – św. Wincentego a Paulo  

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Łucję Lampert – greg. 

18.00 Za + Elżbietę Cudo w 12 rocznicę jej śmierci  

ŚRODA, 28 WRZESIEŃ 

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Łucję Lampert – greg. 

8.00 W intencji parafian w podziękowaniu za życzliwość – od br. Hiacynta Doreńskiego OFM  

 Nabożeństwo do św. Józefa  

CZWARTEK, 29 WRZESIEŃ  

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Łucję Lampert – greg. 

18.00 Za ++ Wojciecha Kulik, dwie żony: Marię  Franciszkę  

 Modlitwa do św. Franciszka o pokój na świecie  

PIĄTEK, 30 WRZESIEŃ 

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Łucję Lampert – greg. 

8.00 
W intencji Brygidy z prośbą o łaskę zdrowia, umocnienie wiary i rozeznanie życiowej drogi zgodnie 

z Bożą wolą. 

8.30  Droga Krzyżowa  

15.00 Nabożeństwo Koronki do Bożego Miłosierdzia 

I SOBOTA, 1 PAŹDZIERNIK 

8.00 W intencji FZŚ z Zamysłowa – o wszelkie potrzebne dary Bożych łask  

 Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP   

14.00 Ślubna: Dorota Słomka i Patryk Oleś  

18.00 1. Za + Jana Lampert – greg. 

 2. Za + Dariusza Krawczyka – od rodziny Włosińskich ze Sosnowca 

 Nauki przedchrzcielne  

NIEDZIELA, 2 PAŹDZIERNIK  

8.00 1. Za ++ Justyna, Bertę i Helenę Fuks  

 2. Za + Jana Lampert – greg. 

10.00 Za + Martę Czaja 

11.30  Nabożeństwo różańcowe  

12.00 

W intencji Aleksandry i Krzysztofa w 25 rocznicę ślubu z podziękowaniem za dar sakramentu, za 

wszelkie otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej oraz 

dalsze Boże błogosławieństwo w realizowaniu małżeńskiego i rodzinne życia – TD   

 Roczek: Stanisław Konsek  

19.30 Za ++ Krystynę i Herberta Kapała  

PONIEDZIAŁEK, 3 PAŹDZIERNIK – Wigilia uroczystości św. Franciszka – TRANSITUS  

8.00 Za + Rudolfa Pieter – od przyjaciół  

18.00 1. Za ++ Jerzego i Krystynę Hajok oraz ich rodziców  

 2. Za + Jana Lampert – gerg.  

 
3. W intencji wspólnoty Braci Kacpra, Grzegorza i Ernesta z okazji ich święta patronalnego, o wszelkie 

dary Bożych łask – od parafian   

18.30 Nabożeństwo TRANSITUS połączone z różańcem  

WTOREK, 4 PAŹDZIERNIK – UROCZYSTOSĆ ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU  

8.00 1. Za + Reginę Procek oraz męża Kazimierza  

 2. Za + Jana Lampert – greg.  

 Po Mszy – Nabożeństwo do św. Franciszka z Asyżu  
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18.00 

1. W intencji ofiarodawców, dobroczyńców i współpracowników parafii i klasztoru, grup parafialnych 

i Rady Duszpasterskiej, wszystkich chorych i starszych wiekiem parafian, których odwiedzamy  

z posługą sakramentalną – od Franciszkanów z Zamysłowa (10/12) 

 2. Za + Wenantego Byczek  

18.30 Nabożeństwo różańcowe 

ŚRODA, 5 PAŹDZIERNIK – św. s. Faustyny Kowalskiej  

8.00 Za ++ Bernarda Beer w 2 rocznicę jego śmierci oraz za ++ rodziców  

18.00 1. Za ++ Huberta i Elżbietę Rugor ++ rodziców i rodzeństwo  

 2. Za + Jana Lampert – greg.  

18.30 Nabożeństwo różańcowe 

I CZWARTEK, 6 PAŹDZIERNIK – św. Brunona  

18.00 1. Za + Ewę Dyrbuś w 1 rocznicę jej śmierci  

 2. Za + Jana Lampert – greg. 

18.30 Nabożeństwo różańcowe ze św. Franciszkiem z Asyżu  

 Po nabożeństwie – rozpoczęcie całonocnej adoracji NS  

I PIĄTEK, 7 PAŹDZIERNIK – MB Różańcowej                    – KOLEKTA – PIERWSZOPIĄTK. JAŁMUŻNA 

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Jana Lampert – greg. 

8.00 
Do Boskiej Opatrzności w intencji Anieli Cieślik z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz 

wszelkie potrzebne łaski  

8.30 Nabożeństwo pierwszopiątkowe  

15.00 Nabożeństwo Koronki do Bożego Miłosierdzia 

17.00 Dodatkowa okazja do spowiedzi 

18.00 
1. W intencji Bogusławy Pydyn w rocznicę urodzin w podziękowaniu za dar życia i wszelkich łask, 

z prośbą o dary Ducha Świętego i potrzebne siły do wypełniania Bożej woli w codzienności  

 2. Za + Zenona Żach  

18.30 Nabożeństwo różańcowe 

SOBOTA, 8 PAŹDZIERNIK 

8.00 1. Za + Dariusza Krawczyka – od Marii Pławeckiej z rodziną  

 2. Za + Jana Lampert – greg. 

8.30 Nabożeństwo różańcowe 

18.00 Za ++ Adama Koch i córkę Aleksandrę  

NIEDZIELA, 9 PAŹDZIERNIK                                                          – KOLEKTA na cele parafii i klasztoru 

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Jana Lampert – greg. 

8.00 Za + Mariannę Pydyn  

10.00 

W intencji Krystyny i Antoniego Kaczmarczyk z okazji 60 rocznicy ślubu, w podziękowaniu za 

łaski płynące z sakramentu, z prośbą o dalsze boże błogosławieństwo i potrzebne łaski do wiernego 

pełnienia Bożej Woli w życiu rodzinnym, małżeńskim i osobistym – TD  

11.30 Nabożeństwo różańcowe 

12.00 Za ++ Rozalię i Antoniego Sosna oraz ich rodziców  

19.30 Za ++ Elfrydę Smołka w 3 rocznicę śmierci oraz Herberta Smołka, Ritę i Romana Babilas  

PONIEDZIAŁEK, 10 PAŹDZIERNIK 

8.00 Za + Jana Lampert – greg.  

18.00 Za ++ Władysława, Klarę i Martę Tatarczyk  

18.30 Nabożeństwo różańcowe 

WTOREK, 11 PAŹDZIERNIK 

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Jana Lampert – greg. 

18.00 Za ++ Wiktora i Anielę Palenga  

18.30 Nabożeństwo różańcowe 

ŚRODA, 12 PAŹDZIERNIK 

8.00 Za + Jana Lampert – greg.  

18.00 Za ++ Anastazję i Jana Burda 

18.30 Nabożeństwo różańcowe 
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CZWARTEK, 13 PAŹDZIERNIK – Dzień Fatimski  

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Jana Lampert – greg. 

17.30  Procesja światła – prosimy przynieść świece 

18.00 
1. W intencji czcicieli MB Fatimskiej – o błogosławieństwo Boże dla wszystkich uczestników 

nabożeństw fatimskich  

 

2. W intencji Mirosławy i Zbigniewa Sochackich w 43 rocznicę ślubu, w podziękowaniu za dar 

małżeństwa i z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski oraz duchowe siły do bożego 

realizowania życia rodzinnego, małżeńskiego i osobistego 

 Po Mszy – Nabożeństwo różańcowe i Apel Maryjny  

PIĄTEK, 14 PAŹDZIERNIK – Dzień Nauczyciela  

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Jana Lampert – greg. 

8.00 Za ++ Karolinę i Pawła Gamoń   

8.30  Droga Krzyżowa  

15.00 Nabożeństwo Koronki do Bożego Miłosierdzia 

18.00 1. Za + Zygfryda Paszek i żonę Bernadetę  

 2. Za + Dariusza Krawczyka – od chrzestnego z rodziną  

18.30 Nabożeństwo różańcowe 

SOBOTA, 15 PAŹDZIERNIK – św. Teresy od Jezusa  

8.00 1. za ++ Kornelię Kubica we wspomnienie ziemskich urodzin i Stanisława Kubica  

 2. Za + Jana Lampert – greg.  

8.30 Nabożeństwo różańcowe 

18.00 Za + Emilię Boczek w rocznicę jej śmierci  

NIEDZIELA, 16 PAŹDZIERNIK                          – ZBIÓRKA PRZED KOŚCIOŁEM  na Dzieło papieskie 

8.00 
W intencji Aleksandry w rocznicę urodzin w podziękowaniu za dar życia i z prośbą o wszelkie dary 

Bożych łask na dalsze lata  

10.00 1. Za + Leona Ryszka, rodziców i teściów  

 2. Za + Jana Lampert – greg.  

11.30 Nabożeństwo różańcowe ze św. Janem Pawłem II 

12.00 

W intencji Marka Cieślaka w 50 rocznicę urodzin w dziękczynieniu za dar życia i otrzymanych łask,  

z prośbą o obfitość darów Bożych łask na kolejne lata życia, zdrowie, bezpieczeństwo w pracy, dary Ducha 

Świętego i siły do pełnienia Bożej woli w codzienności – TD  

19.30 Za + Klarę Ressel  

PONIEDZIAŁEK, 17 PAŹDZIERNIK – św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa, męczennika  

8.00 1. Za ++ z rodzin Rezner, Szymura i za dusze w czyśćcu cierpiące  

 2. Za + Jana Lampert – greg. 

18.00 Za + Krystynę Kardas i dwóch mężów  

18.30 Nabożeństwo różańcowe 

WTOREK, 18 PAŹDZIERNIK – Dzień Szensztacki – św. Łukasza Ewangelisty – święto  

18.00 1. W intencji Ruchu Szensztackiego – o wszelkie potrzebne dary Bożych łask 

 2. Za + Dariusza Krawczyka – od kuzynki Renaty Włosińskiej z Kamionki Małej 

18.30 Nabożeństwo różańcowe – „Trzykroć Przedziwna Maryja” – przynosimy kapliczki MB  

ŚRODA, 19 PAŹDZIERNIK – bł. Jerzego Popiełuszki, męczennika  

8.00 1. Za + Jana Lampert – greg. 

 2. Za ++ Waltera, Jerzego i Janusza Szymurów  

18.00 Za ++ rodziców Anielę i Iwona (m) Bisgwa  

18.30 Nabożeństwo różańcowe 

CZWARTEK, 20 PAŹDZIERNIK – św. Jana Kantego 

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Jana Lampert – greg. 

18.00 Za + Mariana Głombica w rocznicę śmierci  

18.30 Nabożeństwo różańcowe ze św. Franciszkiem z Asyżu  

PIĄTEK, 21 PAŹDZIERNIK – Dzień Bożego Miłosierdzia – bł. Jakuba Strzemię   

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Jana Lampert – greg. 
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8.00 Za ++ Teresę Kapała i Pawła Masarczyk  

8.30  Droga Krzyżowa  

18.00 1. W intencji czcicieli Bożego Miłosierdzia – o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo  

 2. Za ++ z rocznych wypominek 

18.30 Nabożeństwo różańcowe – „W tajemnicy Bożego Miłosierdzia”  

SOBOTA, 22 PAŹDZIERNIK – św. Jana Pawła II papieża  

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Jana Lampert – greg. 

8.00 
W intencji Proboszcza w 25 rocznicę życia zakonnego w podziękowaniu za dar powołania i z prośbą 

o błogosławieństwo na dalsze lata życia i posługi – od grupy parafian   

13.00 
W intencji Lucjana w 85 rocznicę urodzin, w podziękowani u za dar życia i z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i duchowych sił do wypełniania Bożej woli – TD  

8.30 Nabożeństwo różańcowe 

18.00 Za ++ z rodzin Tkocz i Kostaniuk  

NIEDZIELA, 23 PAŹDZIERNIK  

8.00 
W intencji Iwony i Piotra Pukowiec w 35 rocznicę ślubu w podziękowaniu za wszelkie odebrane 

łask, z prośbą o zdrowie i dalsze błogosławieństwo Boże – TD  

10.00 Za + Huberta  Ociepka  

11.30 Nabożeństwo różańcowe 

12.00 1. Za + Stanisława Gołuckiego w 10 rocznicę śmierci oraz ++ rodziców  

 2. Za + Jana Lampert – greg.  

19.30 Za ++ Zofię i Emanuela Sitek, ++ rodziców i rodzeństwo  

PONIEDZIAŁEK, 24 PAŹDZIERNIK 

8.00 Za + Jana Lampert – greg. 

18.00 Za ++ Annę i Ryszarda Barteczko  

18.30 Nabożeństwo różańcowe 

WTOREK, 25 PAŹDZIERNIK 

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Jana Lampert – greg. 

18.00 Za + Alfreda Dyrbuś w rocznicę jego śmierci  

18.30 Nabożeństwo różańcowe 

ŚRODA, 26 PAŹDZIERNIK 

8.00 1. Za + Jana Lampert – greg. 

 2. Za + Krystynę Salamon – od koleżanek  

 Nabożeństwo do św. Józefa  

18.00 Za ++ Annę i Justyna Wieczorek i zięcia Antoniego Musioł 

18.30 Nabożeństwo różańcowe 

CZWARTEK, 27 PAŹDZIERNIK 

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Jana Lampert – greg. 

18.00 Za ++ rodziców Jadwigę i Karola Kuc, córkę Marię i zięcia Piotra Molek oraz ++ z tych rodzin  

18.30 Nabożeństwo różańcowe 

PIĄTEK, 28 PAŹDZIERNIK – św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza – święto  

8.00 1. Za + Roberta Zielonkę, ++ rodziców i teściów 

 2. Za + Jana Lampert – greg.  

8.30  Droga Krzyżowa  

15.00 Nabożeństwo Koronki do Bożego Miłosierdzia 

18.00 Za + Jana Dziewior w 1 rocznicę śmierci  

18.30 Nabożeństwo różańcowe 

SOBOTA, 29 PAŹDZIERNIK 

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Jana Lampert – greg. 

8.00 W podziękowaniu za dar życia z prośbą o opiekę MB, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski  

8.30 Nabożeństwo różańcowe 

18.00 Za + Darię Kazek, ++ rodziców i teściów  

  



 

str. 19 

 

NIEDZIELA, 30 PAŹDZIERNIK  

8.00 Za + Henryka Knura, rodziców i teściów   

10.00 1. Za ++ Teresę Oleś i jej rodziców  

 2. Za + Jana Lampert – greg. (ostatnia) 

11.30 Nabożeństwo różańcowe 

12.00 

W intencji Janiny i Mariana Kubickich w 50 rocznicę ślubu oraz Arkadiusza i Izabelę Kubickich  

w 25 rocznicę ślubu w podziękowaniu za wszelkie odebrane łask, z prośbą o zdrowie i dalsze błogos-

ławieństwo Boże – TD 

19.30 Za ++ Hildegardę i Józefa Koch oraz Zenona Kopeć  

PONIEDZIAŁEK, 31 PAŹDZIERNIK 

8.00 Za ++ Marię Paszek i jej rodziców  

18.00 Za + Antoniego Węglorz   

18.30 Nabożeństwo różańcowe – Zakończenie z uroczystym „Te Deum” 

 

 

 

 

W dzisiejszym numerze gazetki 

chciałbym czytelnikom polecić 

książkę Marka Latasiewicza Jan 

Paweł II poza protokołem. Wielki 

pontyfikat małe anegdoty. Jest to  

w sam raz książka  na czas letniego 

wypoczynku. Wydanie składa się  

z trzech części. Pierwsza część 

zatytułowana Poza Protokołem, 

druga Uśmiech do świata i trzecia 

Mistrz dialogu. W dwóch pierw-

szych częściach cyklu "Jan Paweł II 

poza protokołem" autor przypom-

niał zaskakujące epizody z papies-

kich pielgrzymek. W trzeciej skupił 

się na oficjalnych audiencjach oraz 

prywatnych spotkaniach Jana Pawła 

II, które ze względu na nieco-

dziennych rozmówców i niezwyk-

łość sytuacji, ukazują Papieża jako 

mistrza dialogu.  

Wydawać by się mogło, że życie 

Świętego Jana Pawła II nie kryje już 

żadnych tajemnic. W najdrobniej-

szych szczegółach opisano je w ty-

siącach publikacji, przedstawiono  

w kilkunastu filmach. Biografia 

Karola Wojtyły nie zamknęła się 

jednak 2 kwietnia 2005 roku. Każdy 

następny dzień uzupełniają ją o ko-

lejne nieznane epizody, dramaty-

czne i sensacyjne fakty, ale także 

zwykłe codzienne zdarzenia, nie-

mieszczące się w protokole ofic-

jalnych spotkań, audiencji czy 

papieskich podróży. Choć fizycznie 

nie ma Go wśród nas, Jego bliskość 

wciąż odczuwamy. Modlimy się, 

ufając, że święci, przenosząc się do 

domu Ojca, nigdy nas nie opusz-

czają. Są z nami, opiekują się, po-

magają. 

Święty Jan Paweł II swoistą 

przekorą zdobył sobie wiele serc.  

W jego zachowaniu widoczna była 

serdeczność i otwarcie na drugiego 

człowieka, nieliczące się z wymo-

gami etykiety. W jego zachowaniu 

widoczna była serdeczność i otwar-

cie na drugiego człowieka, nieli-

czące się z wymogami etykiety.  

W czasie oficjalnych spotkań, bu-

rząc dopięte na ostatni guzik prog-

ramy, brał na ręce dzieci, przytulał 

płaczących, śpiewał z tłumem i żar-

tował. Uśmiechem i radością wyra-

żał swój szacunek dla ludzkiej go-

dności, której znaczenie nie zmor-

dowanie podkreślał w licznych ka-

zaniach i pismach. 

Tylko jeden człowiek na świecie 

potrafił z każdym rozmawiać tak, 

aby rozmówca czuł się wysłuchany 

i zrozumiany. Dzięki osobistemu 

urokowi tego człowieka, jego ta-

lentom dyplomatycznym i szczerej 

otwartości na drugą osobę udało się 

uniknąć wielu konfliktów. Jan Pa-

weł II - on potrafił rozmawiać tak, 

by każdy rozmówca czuł się wyjąt-

kowym człowiekiem. Polecam. 

Marek Latasiewicz, „Jan Pa-

weł II poza protokołem. Wielki 

pontyfikat małe anegdoty”. Dom 

Wydawniczy „Rafael”, Kraków, 

2011 r.   

DAMIAN DĘBSKI
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Elektrośmieci składamy pod wiatą przy garażach. 
Poprzez zbiórkę wspieramy Kościół na Wschodzie, Siostry Loretanki oraz polskich misjonarzy. 

EKONOMIA I PODSTAWOWE POJĘCIA  

Z OBSZARU FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI. 

CZY POLSKA POWINNA PRZYSTĄPIĆ DO STREFY EURO? 
 

Zgodnie z Traktatemo funkcjo-

nowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 

wszystkie państwa członkowskie 

muszą przystąpić do strefy euro  

z chwilą spełnienia niezbędnych 

warunków (poza Danią, która wy-

negocjowała możliwość pozostania 

poza tą strefą). Kraje, które nie 

przyjęły jeszcze wspólnej waluty, 

zobowiązane są podejmować 

wszelkie działania w tym kierunku. 

Traktat nie wyznacza jednak żadnej 

daty, a wybór momentu przyjęcia 

euro należy do rządów tych państw. 

Jaką zatem strategię powinna przy-

jąć w tym wypadku Polska?  

Według ekonomistów, wyróż-

niamy następujące skutki przyjęcia 

wspólnej waluty: Pozytywne: 

• Poprawa poziomu integracji ryn-

ków finansowych, 

• bezpieczeństwo finansowe banków, 

• redukcja kosztów transakcyjnych  

i ryzyka kursowego, 

• lepsza ocena sytuacji makroeko-

nomicznej, 

• obniżenie stóp procentowych. 

Ekonomiści wskazują na rela-

tywnie niewielkie znaczenie części 

ze wskazanych wyżej korzyści. Kosz-

ty transakcyjne mają dla przedsię-

biorstw marginalne znaczenie, gdyż 

wynoszą około pół procent. Inny 

niezaprzeczalny koszt walut naro-

dowych stanowi premia za ryzyko 

kursowe obecna w wymianach hand-

lowych. Jednak wielkość jej wpływu 

także pozostaje dyskusyjna, szcze-

gólnie wziąwszy pod uwagę moż-

liwość zabezpieczania większych 

transakcji za pomocą innych metod. 

Poza tym banki konkurują ze sobą  

i nie pobierają marż przy ofero-

waniu prostych transakcji zabezpie-

czających.  

Negatywne: 

• Przeniesienie polityki pieniężnej 

na szczebel wspólnotowy, co zna-

cznie ograniczy możliwość reago-

wania na sytuację ekonomiczną, 

• konieczność utworzenia rezerw na 

pomoc innym krajom UE w kryzysie, 

• ryzyko dla przedsiębiorców zwią-

zane ze wzrostem kosztów pracy  

i napływem tanich towarów, 

• zagrożenia dotyczące przyjęcia nie-

korzystnego kursu złotego do euro, 

jaki będzie obowiązywał w momen-

cie wprowadzenia nowej waluty, 

• koszty związane z przeprowadze-

niem kampanii informacyjnej, oraz 

wprowadzeniem euro do obiegu 

monetarnego, 

• zagrożenie płynące z różnic infla-

cyjnych w obrębie unii walutowej. 

Bardzo istotny może być nega-

tywny efekt związany z niewłaś-

ciwym kursem wymiany złotego na 

euro. Zbyt wysoki kurs (słabość 

złotego) oznaczałby niską wycenę 

polskich aktywów, umożliwiając 

ich masowy, spekulacyjny wykup. 

Z kolei zbyt niski kurs (nadmierna 

siła złotego) prowadziłby do cza-

sowej utraty konkurencyjności 

eksportu. 

Co jednak najważniejsze, pokła-

dane w euro oczekiwania w zdecy-

dowanej większości się nie spełniły, 

bo wspólna waluta ani nie przys-

pieszyła zmniejszania się różnic  

w poziomie rozwoju gospodarcze-

go i zamożności (pomiędzy kraja-

mi, które ją przyjęły) ani znacząco 

nie zwiększyła wymiany handlowej 

w obrębie UE ani nie doprowadziła 

do spadku cen w krajach strefy euro. 

Co gorsza, różnice w poziomie 

PKB na 1 mieszkańca pomiędzy 

krajami strefy euro nawet się 

zwiększyły, a wielu ekonomistów 

uważa, że wspólna waluta jest 

główną przyczyną bardzo trudnej 

sytuacji finansowej i gospodarczej, 

w jakiej znalazły się kraje południa 

Europy: Grecja, Hiszpania, Włochy 

i Portugalia. Przyjmując euro gos-

podarki krajów południowoeuro-

pejskich utraciły swą konkuren-

cyjność. Jednocześnie były poz-

bawione jednego z głównego na-

rzędzi, które mogły im tę konku-

rencyjność przywrócić: czyli włas-

nej waluty i własnej polityki pie-

niężnej.  

To wszystko oznacza, że Polska 

powinna być bardzo ostrożna, roz-

ważając kwestię ewentualnego przy-

jęcia euro. Własna waluta zapew-

nia wiele korzyści. Jedną z głów-

nych jest prowadzenie niezależnej 

polityki pieniężnej i dostosowanie 

poziomu stóp procentowych do 

sytuacji makroekonomicznej kraju.  

 

DAMIAN DĘBSKI 
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Drodzy Parafianie! 
W poniedziałek, 15-go sierpnia, na zaproszenie Ojców Franciszkanów 

Waszej Parafii, miałam okazję i radość spotkać się z Wami podczas Mszy 

św., by opowiedzieć o mojej pracy misyjnej w Senegalu. Była to okazja, aby 

podzielić się z wami skrawkiem życia ludzi mieszkających w zupełnie innych 

warunkach, żyjących inaczej, żyjących znacznie biedniej.  

Dla mnie była to też okazja, by spotkać w Was ludzi wrażliwych na 

potrzeby bliźnich – ludzi wierzących w Boga, którzy zrozumieli przesłanie 

Jezusa o miłosierdzi. Pragnę w tych kilku słowach zwrócić się do was  

z wyrazami wdzięczności, za każdą ofiarę złożoną na cele naszej misji. Suma 

zebranych środków finansowych wyniosła 9430 zł. i 80 gr. oraz 18 euro. 

Zapewniam każdego osobiście o pamięci w modlitwie i o te modlitwę 

ośmielam się prosić za mnie oraz w intencji naszych podopiecznych, a także  

o powołania do naszego zgromadzenia. Zostańcie z Bogiem. 

                                          s. Chryzologa Regina Mnich 
 

 

 

s. Chryzologa Regina Mnich 

Misjonarka w Senegalu 
 

Jeśli chcesz wesprzeć pracę misyjną Sióstr,  

które posługują wśród dzieci niedożywionych w Senegalu 

możesz złożyć dar na konto 

PLN:   50 1030 0019 0109 8501 0183 7782 

EUR:   04 1030 0019 0109 7804 0958 8719 

 

Za każdy dar serdeczne 

Bóg zapłać!!! 
 

 

 

 

Życie jest krótkie. Warto je przeżyć w radości i w dobroci. Trzeba być dobrym.  
Nie patrzeć tylko i włącznie na to, co jest modne, ale patrzeć na to, co jest piękne i potrafić się tym 

zachwycić. Nie przestawajcie wierzyć w Boga. On jest naprawdę naszym dobrem. 
Wywiad z s. Chryzologą Mnich, misjonarką w Senegalu.  

 

Co jest dla Siostry największą radością? 

Ja uważam, że życie jest już radością każde życie jest 

radością. W pracy misyjnej moją radością jest już samo 

to, że jestem misjonarką i że mogę pomagać innym, że 

są ludzie, którzy wierzą w to, że Pan Bóg istnieje i że 

dzięki Panu Bogu można wiele zdziałać; że niesie się 

Jezusa Chrystusa tam; gdzie Go właściwie jeszcze nie 

stają. Taką szczególną, wielką radością jest dla mnie 

praca wśród dzieci niedożywionych. Radością jest 

każde dziecko, które udaje się uratować. 
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Jeszcze inną radością to, że się rozwijamy, to, że są 

powołania do naszego Zgromadzenia sióstr z Afrykań-

skiej ludności. To jest też wielka radość, bo niestety 

przyszłość polskich sióstr już dla nas jest krótka, dla 

mnie jest już krótka. 
 

Co dla Siostry jest największą troską? 

Dzisiaj, mając spojrzenie na przestrzeni lat, jest dla 

mnie troską to, że centrum które powstało dzięki naszej 

współpracy z siostrami, z ludnością miejscową tam w 

Afryce i z pomocą wielu ludzi dobrej woli, potrzebuje 

jeszcze się rozwijać, gdyż jeszcze nie jest na tym etapie 

wydaje, że wszystko funkcjonuje super dobrze i troską 

moją jest także to, czy będzie wystarczająco młodych 

sióstr, które będą chciały prowadzić to dzieło. Myślę, że 

ogromną troską może być też dla mnie to, że posuwam 

się wiekowo. Niemniej jest to też jednocześnie ra-

dością, gdyż mam poczucie, że swoje zrobiłam. Ja nie 

uważam siebie za alfę i omega, nie myślę, że na mnie 

wszystko się zakończy.  

Troską jest dla mnie to, by każdy człowiek, który 

trafia do naszego Centrum, jakie powstało dla dzieci, by 

ten mały człowiek znalazł radość, znalazł opiekę oraz 

znalazł pomoc.  
 

A co dla Siostry jest największym pragnieniem? 

Największym pragnieniem dla mnie jest, żeby każdy 

człowiek żyjący na świecie, który spotka osobę 

Zakonną, powiem szczerze, otrzymawszy jakiś 

uśmiech, czuł się lepszy, żeby każdy człowiek na 

swojej drodze znalazł takie osoby, które pomagają, 

które dają nadzieję, które niosą radość i które są gotowe 

zawsze siebie dawać jak chleb, by być dobrym. 
 

Co chciałaby Siostra powiedzieć młodym ludziom, 

młodzieży, może dzieciom, którzy żyją tu, w Polsce, 

w Rybniku, w Zamysłowie? 

Dzieci i młodzieży, która dzisiaj przygotowuje się 

do życia powiedziałabym tylko tyle: życie jest krótkie, 

warto je przeżyć w radości i w dobroci. Trzeba być 

dobrym; nie patrzeć tylko i włącznie na to, co jest 

modne, ale patrzeć na to, co jest piękne i potrafić się tym 

zachwycić. A przecież Bóg jest dobry, Bóg jest 

miłością i chyba to jest najpiękniejsze przesłanie dla 

każdego młodego. Nie przestawajcie wierzyć w Boga. 

On jest naprawdę naszym dobrem. 
 

Przyjęło się mówić że błogosławieństwo oznacza 

„dobre słowo”, czy może Siostra pobłogosławić do-

brym słowem naszych starszych i chorych parafian? 

Myślę, że każdy człowiek może udzielić błogos-

ławieństwa. Nie trzeba być kapłanem. Dla osób cho-

rych, dla osób starszych, którzy już przeżyli coś w życiu 

to błogosławieństwo – dobre słowo – jest bardzo po-

trzebne. Potrzebna jest siła, by dalej kroczyć, by dalej 

znosić przeciwności. Muszę wam powiedzieć, że wasza 

starość, wasze boleści, wasze słabe zdrowie też są 

błogosławieństwem ponieważ, przyjmując to, co otrzy-

mujecie, jesteście w stanie ofiarować to, aby świat był 

lepszy. Jeśli więc mogę wam pobłogosławić, to w imię 

Jezusa Chrystus wam błogosławię każdego dnia.  
 

Nazywana jest Siostra przez wielu ludzi w Afryce 

„Matką, która ratuje życie”. Czy można prosić  

o „dobre słowo” dla rodziców i ludzi pracy? 

No na pewno jest to trudne pytanie z tego tytułu, że 

każdy rodzic, każda osoba dorosła pracująca ma już 

swoją działalność, swoje swoją pracę wykonuje. Cóż 

mogę powiedzieć, doradzić? Cóż mogę powiedzieć 

wam, ludziom, którzy pracujecie: praca jest czymś 

bardzo wartościowym, że bez pracy niestety nie 

dojdziemy do niczego. Z kolei wam rodzicom: ko-

chacie wasze dzieci bądźcie rodziną Bogiem silną. Ze 

wszystkich wartości przekazujcie dzieciom przede 

wszystkim to, że Bóg jest miłością i że bez Boga, 

niestety, świat będzie dążył do jakiejś katastrofy. 

Musimy o tym wiedzieć, że bez Boga nie ma życia.  

 

 

     1 września o godz. 10.00 zapraszamy wszystkie dzieci, rodziców i dziadków, pracowników 

szkolnej administracji z Panią Dyrektor na czele na Mszę św. na rozpoczęcie nowego Roku 

szkolno-katechetycznego.  

     14 września, święto Podwyższenia Krzyża św., 17 września, święto Stygmatów św. Fran-

ciszka z Asyżu, 4 października, uroczystość naszego Zakonodawcy, to także ważne dni dla 

franciszkańskiego świata. Serdecznie zapraszamy do świętowania razem z nami w naszym 

kościele na Franciszkańskiej 22.       
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W dniach 1-2 sierpnia 2022 r. przeżywaliśmy od-

pust Porcjunkuli, czyli odpust ku czci NMP Anielskiej. 

Jest to jedna z najważniejszych uroczystości w Zakonie 

Franciszkańskim. Jako Bracia Mniejsi, duchowi syno-

wie św. Franciszka i spadkobiercy tradycji francisz-

kańskiej, pragniemy utrwalać w duchowości i świa-

domości wiernych, którzy korzystają z naszego dusz-

pasterstwa ten wielki dar i skarb, który pozostawił nam 

Biedaczyna z Asyżu. 

W wigilię Uroczystości, tj. 1 sierpnia o godz. 18.00 

została odprawiona Msza św., czyli Ofiara Jezusa 

Chrystusa, po której omówiliśmy franciszkańską mod-

litwę różańcową, zwaną Koronką Franciszkańską.  

W swojej istocie jest to modlitwa rozważająca siedem 

radości Najświętszej Maryji Panny, po których dodaje 

się jeszcze 2 razy „Zdrowaś Maryjo”, aby zgodnie  

z franciszkańską tradycją upamiętnić liczbę lat, jakie 

Maryja Niepokalana przeżyła na tej ziemi. W sumie 

jest więc 72 „Zdrowaś”. Rozważając te siedem taje-

mnic, trwając przy tym przed Najświętszym Sakra-

mentem, prosiliśmy dobrego Boga, aby pomógł nam 

wszystkim lepiej żyć Ewangelią Jezusa w codziennym 

życiu. Przez cały czas dni odpustowych towarzyszyły 

nam słowa ordynariusza Asyżu, ks. arcybiskupa Do-

menico Serrentino, który przypomniał wszystkim, że 

dla św. Franciszka Kościół odradza się wówczas, gdy 

zanurza się w Ewangelii i ginie, gdy zaczyna od niej 

odchodzić. Te słowa stały się dla uczestników liturgii 

zachętą na kolejne lata życia. Podczas wigilii 

uroczystości odpustowej zostały przypomniane słowa 

Księdza Arcybiskupa, który z racji odpustu Matki 

Bożej Anielskiej mówił o „Przebaczeniu Asyskim”.  

W tym codziennym budowaniu Kościoła Chrystu-

sowego ma ono wielkie znaczenie i może stanowić 

początek misyjnego zapału naśladowców Biedaczyny 

z Asyżu: „Przebaczenie asyskie jest wielkim darem, 

powiedziałbym wręcz super darem, który św. Franci-

szek zechciał zaoferować każdemu człowiekowi, w każ-

dej epoce i każdym miejscu. Jest to powrót do domu, do 

utraconej relacji z Bogiem – taki jest właśnie sens od-

pustu Porcjunkuli – mówi papieskiej rozgłośni ojciec 

Francesco. – Grzech niszczy tę więź. Jest zazdrosny o to 

wszystko, co w naszym życiu jest dobre i piękne, i chce 

nam to odebrać. A nie ma nic piękniejszego niż relacja 

z Bogiem i ludźmi, których kochamy. Franciszek zro-

zumiał i przekazuje nam to, że każdy człowiek jest 

chciany przez Boga i przez Niego kochany. Odpust 

Porcjunkuli, to jest właśnie odpowiedź na to wołanie 

Boga: gdzie jesteś? I powrót do domu w objęcia Ojca, 

który zawsze nam towarzyszy.” 

Życie zgodne z Ewangelią rzeczywiście nie jest 

łatwe. Może i jest, jak głosi maksyma na okładce 

niniejszego numeru, drogą pod górę, ale jest to droga 

na szczyt., szczyt  zbawienia wiecznego.  Oczyszcza 

nasze dusze i nas samych z brudu grzechów i doczes-

ności.  

O. ERNEST OFM

 

KOŚCIÓŁ ODRADZA SIĘ 
WÓWCZAS, GDY 

ZANURZA SIĘ  
W EWANGELII  

I GINIE, GDY ZACZYNA 
OD NIEJ ODCHODZIĆ. 
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Zapraszamy wszystkich na nabożeństwo  

do naszego kościoła na Franciszkańskiej 22 

godz. 18.00 Msza św. ku czci św. Franciszka 

godz. 18.30 nabożeństwo Transitus 

połączone z nabożeństwem różańcowym 
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