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PISMO PARAFII NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W RYBNIKU ZAMYSŁOWIE,  

ROK IV,  NR 1-2, STYCZEŃ-LUTY 2023 
 

Nie zawsze można 

mieć żywą, 

prawdziwą 

choinkę. Czasem 

bywa i taka 

ustawiona pod 

ścianą, zrobiona  

z kamieni, bo nie 

ma innego wyjścia. 

Ważne jest jednak 

to, aby nigdy nie 

przestać marzyć  

o tym, co piękne  

i szlachetne.  

Nigdy nie można 

przestać działać,  

by dobre marzenia 

realizować.  

Niech Bóg narodzi 

się nawet wśród 

kamieni ludzkich 

serc. 
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W tym roku Msze Roratnie od-

bywały się zasadniczo wieczora-

mi o godz. 18.00, z wyjątkiem śro-

dy, kiedy to spotykaliśmy się o go-

dz. 6.45, natomiast w soboty o go-

dz. 8.00.  

Było zauważalne, że wieczorne 

spotkania cieszyły się większym 

zainteresowaniem zarówno dzieci, 

jak i dorosłych. Wielu miało swoje 

lampiony i brało udział we wspól-

nym słuchaniu i rozważaniu roratnich 

opowieści o biblijnych postaciach, 

które pomagały nam zrozumieć na 

czym polega dobre przygoto-

wanie się do świąt Bożego Na-

rodzenia. Nie oznacza to jednak, że 

na porannych Mszach św. nie było 

nikogo. Okazało się, że niewielka 

grupka dzieci i dorosłych wiernie 

towarzyszyła adwentowemu prze-

wodnikowi – św. dziadkowi Joa-

chimowi. Opowiadał on uczest-

nikom, że gdy pierwsi rodzice, 

Adam i Ewa,  sprzeciwili się Bo-

gu, w sercach ludzi zagościła tęs-

knota. Kolejne pokolenia biegły 

przez życie, czekając na Tego, 

który wypełni tę dziwną pustkę… 

Noe, Samuel, Eliasz, Daniel, Sy-

meon i Joachim, dziadek Pana Je-

zusa – wszyscy czekali na przyjś-

cie Zbawiciela. 

Zrozumieliśmy także w czasie 

Rorat, że najlepszą definicją całe-

go Adwentu jest sam Matka Najś-

więtsza, Maryja, która jako brze-

mienna mama z radością ocze-

kiwała na przyjście swojego uko-

chanego syna. Taki właśnie jest 

Adwent, jest radosnym oczekiwa-

niem na Jezusa.  

Nie obyło się także bez małego 

„dopingu”, zwłaszcza jeśli chodzi 

o środowe i sobotnie spotkania. 

Były nim zawołania: „Do odważ-

nych świat należy” oraz „Przet-

rwają najsilniejsi”. Dzięki życzli-

wości niektórych uczestników Ro-

rat codziennie można było wrócić 

do domu z jakimś łakociem (góro-

wały: pyszne budynie, kisiele, 

dżemiki, makarony „Minionki”, 

czy „Psi Patrol”, czekoladki lub 

wafelki. Były także piękne ozdoby 

świąteczne). Każdego dnia jedna 

osoba przełamywała kolejną pie-

częć Anielskiego Kalendarza Ad-

wentowego, a do domów trafiała 

piękna figura Matki Bożej Brze-

miennej (kopia figury MB ze Skę-

pe), jednocząc domowników na 

wspólnej modlitwie.  

Biorąc pod uwagę kalendarium 

liturgiczne przyszłego roku, pla-

nujemy przeżywanie kolejnych 

Rorat, RORATY 2023, nieco krót-

szych, tylko wieczorami o godz. 

18.00. Miejmy nadzieję, że i tym 

razem będzie to dobry czas dla 

wszystkich chętnych i ludzi dobrej 

woli. Już dziś zapraszamy!!! 

 

O. GRZEGORZ OFM 

  

 

   Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył się zapisać do 11 grudnia na odwiedziny kolędowe, będzie mógł to 

uczynić na tzw. kolędę dodatkową. Będziemy ją realizowali w czasie ferii na indywidualne umówienie 

się. Już można się zgłaszać: telefonicznie (32 424 94 14), email-owo (zamyslow@katowicka.pl), 

bądź w zakrystii (po Mszach św.). 
 

mailto:zamyslow@katowicka.pl
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W dniach 8-11 grudnia 2022 r. przeżywaliśmy  

w Parafii czas odpustowych uroczystości. Rozpoczę-

ło się wszystko Uroczystością Niepokalanego Po-

częcia NMP, a zakończyło tzw. zewnętrznym odpus-

tem ku Jej czci w niedzielę, 11 grudnia.  

8 grudnia Msze były odprawione o godz. 8.00 oraz 

18.00. Wyjątkowo w tym roku tzw. Godzinę Łaski 

przenieśliśmy na wieczorne spotkanie. Natomiast  

o godz. 12.00 odśpiewaliśmy Godzinki ku czci 

Niepokalanego poczęcia MB, a kościół był otwarty 

dla prywatnej modlitwy aż do godz. 13.00. Po Mszy 

wieczornej odmówiliśmy różaniec, a następnie 

Nieszpory Maryjne wraz z kapłanami Dekanatu 

Niedobczyckiego, przeżywającymi w naszej parafii 

Dzień Skupienia.  

Kazania odpustowe w niedzielę, 11 grudnia, wygło-

sił o. dr Feliks Rachwalik OFM, na co dzień miesz-

kający w chorzowskim klasztorze. Jest doktorem 

nauk biblijnych, studiował na Biblicum w Rzymie 

oraz w Ziemi Świętej. Obecnie jest wykładowcą  

w naszym WSD OFM w Panewnikach oraz prowadzi 

oddział Delegatury Ziemi Świętej w Chorzowie. Jest 

wziętym przewodnikiem pielgrzymek w Ojczyźnie 

Jezusa Chrystusa.  

Ojciec Kaznodzieja przybliżył nam znaczenie 

imion oraz wydarzeń związanych z Maryją i Jezusem, 

a także czym było w istocie Niepokalane Poczęcie 

NMP. Było niczym innym, jak przywróceniem 

Bożego porządku rzeczy, wypaczonego przez grzech 

pierworodny i jego pochodne. Maryję, czyli po 

hebrajsku Miriam, co oznacza buntowniczkę, gorzką, 

Pan Bóg wybiera i z Jej fiat odradza na nowo 

grzeszną naturę ludzką, nadając jej odwrotne i pie-

rwotne znaczenie. Jak bunt i gorycz imienia Maryji 

przemienia się w słodycz i pokorę Służebnicy Pana, 

której osobą umacnia się cały świat, tak w Nie-

pokalanym Poczęciu Pan Bóg daje człowiekowi 

możliwość odrodzenia się na nowo w czystości duszy 

poprzez błogosławiony owoc żywota Maryji – 

Jezusa, który odnawia wszystko poprzez sakramenty 

święte. 

Po każdej Mszy św. czyniliśmy dziękczynienie 

Bogu za wszelkie łaski, w tym dar odpustu zupełnego 

ku czci Matki Najświętszej, wyśpiewując uroczyste 

Te Deum laudamus przed Najświętszym Sakramen-

tem.  

Uroczystości Odpustowe poprzedziło w tym roku 

niedzielne świętowanie barbórki, celebrowanej o go-

dz. 8.00 w asyście sztandaru i gwardii honorowej 

górników oraz wtorkowe wspomnienie rocznicy poś-

więcenia naszego kościoła (6 grudnia).  

Chcę raz jeszcze podziękować wszystkim ludziom 

dobrej woli, którzy podali pomocną dłoń, ofiarując 

swój czas, środki i modlitwy. Dzięki tej współpracy 

mogliśmy przeżyć ten czas dobrze i miejmy nadzieję 

– owocnie. W imieniu Dzieci Maryji oraz opiekunów 

dziękujemy za wsparcie wszystkim uczestnikom na-

szego kiermaszu świątecznego w niedzielę odpustu. 
 

O. ERNEST OFM 
 

 

 

  

 

„DZIŚ NARODZIŁ SIĘ NAM ZBAWICIEL”. 
 

Przyszedł po to, aby przywrócić naszą więź z Panem Bogiem. 

Ta dobra nowina przynosi radość ludziom wszystkich czasów. Niech przyniesie także i nam. 

Tajemnica Dzieciątka Jezus dodaje otuchy i wlewa nadzieję także w nasze dusze,  

w czasie, kiedy tak wielu ludzi pogrążonych jest w nocy beznadziejności, zwątpienia  

i lęku o przyszłość; w czasie, gdy tak wielu ludzi traci wiarę i z różnych powodów  

odrzuca Kościół, a nawet samego Boga – mówiły o tym same dzieci podczas roratnich spotkań. 

Drodzy Parafianie, pełni wiary i mimo wszystko pełni radości świętujemy ten szczególny czas 

Bożego nawiedzenia. Niech te święta będą pełne Bożego błogosławieństwa i miłości,  

którą przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze dachy, w nasze rodziny i serce każdego z nas. 

Franciszkanie z Zamysłowa  
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Mała miejscowość na uboczu, 

niewielka, niezamożna, zasadniczo 

pasterska – Betlejem. W pewnym, 

precyzyjnie przez Boga przewidzia-

nym momencie historii świata, stała 

się zarówno centrum jak i granicą 

dwóch światów: tego Boskiego –  

wiecznego i tego ziemskiego – do-

czesnego. Dzisiaj dla nas, współ-

czesnych ludzi, ta uboga wioska 

staje się centrum naszej uwagi, jak  

i granicą, miejscem spotkania tego 

co Boskie i tego co ludzkie. Co 

więcej, staje się miejscem, w któ-

rym Bóg, zdaje się jakby na korzyść 

człowieczeństwa, ukrywa, wręcz 

uniża swoją naturę, pozwalając po-

łożyć się na drzewie małej kolebki, 

by po raz pierwszy podźwignąć sła-

bą ludzką naturę. Drugi raz dokona 

tego na drzewie krzyża. 

Święty Jan Paweł II nauczał, że 

„Boże Narodzenie jest świętem czło-

wieka. Rodzi się człowiek. Jeden  

z miliardów ludzi, którzy się uro-

dzili, rodzą się i będą się rodzili na 

ziemi. Człowiek, element składowy 

wielkiej statystyki. Nie przypad-

kiem Jezus przyszedł na świat w okre-

sie spisu ludności, kiedy cesarz rzym-

ski chciał wiedzieć, ilu poddanych 

liczy jego kraj. Człowiek, przedmiot 

rachunku, rozważany w kategorii 

ilości, jeden wśród miliardów”.  

W tym uroczystym czasie Bóg poz-

wala nam świętować nasze człowie-

czeństwo, naszą ludzką godność i na-

sze ludzkie prawa. Ale jednocześnie 

daje nam poznać kim On tak napraw-

dę jest, daje poznać jak bardzo nas 

umiłował, że uczynił nas centrum 

dzieła świata stworzonego. Nie anio-

łów, nie planety, czy kosmiczne siły, 

ale nas – ludzi. 

Uroczystość Bożego Narodzenia, 

ma także drugi ważny element skła-

dowy, który wynika z zasady miłości. 

Miłości, która jest wzajemnym obda-

rowywaniem się sobą. A mianowicie 

– chodzi o naszą postawę względem 

Boga. Autentyczna miłość nie kalku-

luje czy się opłaca, czy nie. Auten-

tyczna miłość podrywa do działania. 

Jak Bóg oddaje się człowiekowi i sta-

wia go na szczycie stworzenia, tak 

człowiek, uświadamiając sobie kim 

jest, powinien oddać Bogu należne 

Mu miejsce. Przede wszystkim Sta-

wiając Go w centrum swojej uwagi.  

Dziś jednak w świecie odnoto-

wuje się zupełnie inną postawę. Czło-

wiek wręcz pożąda zajęcia miejsca 

Boga, pożąda ustanawiania swoich 

praw. Dziś nawet dochodzi do tego, 

że Pana Boga usuwa się z powrotem 

na ubocze, a nawet neguje się Jego 

istnienie. Dziś, niestety, Betlejem –

zostaje zepchnięte na margines. Bóg 

zepchnięty na margines ludzkiego 

serca, intelektu i ludzkich relacji. Bóg 

zepchnięty na ubocze w świadomości 

i wartościach wychowania dzieci i mło-

dzieży. Bóg spychany daleko na pe-

ryferie życia społecznego, kulturalne-

go, gospodarczego, czy także polity-

cznego; bo gdy nie ma Boga i Jego 

porządku, zaczyna się porządek jego 

przeciwnika, który doprowadza do 

rozchwiania się wszystkiego. Nawet 

do tego, że jeśli nie siebie człowiek 

postawi w centrum, to jest gotów  

w centrum postawić choćby świat 

zwierząt, z pomysłem na przykład 

nadawania im praw obywatelskich. 

Świat bez Boga staje na głowie. 

Dziś, jak się okazuje, najbardziej 

za czym człowiek tęskni to poczucie 

stabilności i pewności, i przewidy-

walności jutra. Świat bez Boga jest 

nieprzewidywalny, nieobliczalny, nie-

stabilny. Sami widzimy, że taki świat 

naprawdę nas już męczy. Jesteśmy 

wyczerpani, zmęczeni nieustanną tros-

ką o jutro, że nie na czasu pomyśleć  

o wieczności. Dlatego ten świat tak 

pędzi, dni uciekają jak szalone, a ser-

ce człowieka coraz bardziej wypełnia 

niepokój, lęk i zniechęcenie.  

Bóg w te święta chce ponownie 

nam powiedzieć, jak bardzo nas ko-

cha, jak bardzo potrzebuje nas, abyś-

my dla współczesnego, z jednej stro-

ny pędzącego, a z drugiej strony tak 

zmęczonego świata byli jak Maryja – 

potrzebuje nas, byśmy dziś stawali się 

rodzicielami Boga. To znaczy Bóg, 

który jest Miłością, jak uczy nas św. 

Franciszek z Asyżu, rodzi się przez 

nas dla świata, gdy żyjemy Bożą mi-

łością. Wtedy naprawdę Boże Naro-

dzenie staje się świętem człowieka,  

a człowiek staje się rodzicielem Bo-

ga. To jest istota tych świąt. Pozwo-

lić, by przez moje serce Bóg narodził 

się w tym dzisiejszym świecie; by 

przez pokój serca, który pochodzi od 

Chrystusa, Księcia Pokoju, nasz ota-

czający nas świat choćby troszeczkę 

nabrał ukojenia. Oby Betlejem znów 

na nowo stało się centrum świata i miej-

scem spotkania wieczności z doczes-

nością; odwiecznego „sacrum” Świę-

tego Boga z ziemskim „profanum” 

ludzkiej egzystencji.  

Betlejem – ma jeszcze jedno waż-

ne znaczenie. „Betlejem” oznacza „dom 

chleba”. Dziś domem Chleba, Świę-

tego Chleba, staje się każda Eucha-

rystia. Ona jest naszym Betlejem, gdzie 

rodzi się Chrystus. Trzeba zatem, aby 

to „Betlejem” – Eucharystia na nowo 

stała się centrum świata i miejscem 

częstego spotkania nas z Bogiem. 

Niech Bóg narodzi się tu i teraz.  

 

O. ERNEST OFM
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ŚWIĘTA BABCIA ANNA  
I ŚWIĘTY DZIADEK JOACHIM  

Co roku w styczniu obchodzimy 

dwa piękne święta: Dzień Babci  

i Dzień Dziadka, które przypadają 

kolejno na 21 i 22 stycznia. To świet-

nie, że kiedyś ktoś wymyślił, by uhono-

rować babcie i dziadków i podzięko-

wać im za wszystko, co dla nas robią. 

Dzień Babci i Dziadka to dzień nie-

zwykły, nie tylko dla dzieci, ale prze-

de wszystkim dla samych solenizan-

tów. To dzień pełen uśmiechów, du-

my, wzruszeń, łez i radości 

Niemiecka mistyczka Katarzyna 

Emmerich (1774-1824) w swej opo-

wieści ukazuje nie tylko życie Jezusa 

ale  także Świętą Rodzinę, i to nie 

tylko Maryję, Józefa i Jezusa, ale 

sięga do innych postaci, do rodziców 

Najświętszej Maryi Panny. Dowia-

dujemy się z jej opowieści wiele na 

temat rodziców Maryi. Prawda to czy 

bajka – nie wiadomo, taka jest jednak 

rola opowiadań apokryficznych: do-

powiadać to, co w Ewangelii nie zos-

tało bezpośrednio ukazane, popusz-

czając niejednokrotnie wodze fantazji.  

W tym roku w czasie adwentu 

mogliśmy wędrować ze Św. Joa-

chimem. Dowiedzieliśmy się wiele  

o początkach świata bożego. Wędro-

waliśmy od Adama i Ewy do na-

rodzin Jezusa. Katarzyna Emmerich 

ukazuje św. Annę jako dobrą kobietę, 

która najpierw sama doświadczyła 

Bożej łaski (Maryja była jej wycze-

kiwanym dzieckiem, wymodlonym  

i poczętym dzięki łasce Boga), a nas-

tępnie towarzyszy swej córce na po-

szczególnych etapach Jej życia: ma-

my więc opis narodzenia Maryi, ofia-

rowania Jej w świątyni, zaślubin ze 

świętym Józefem (a tu wzruszający 

obraz płaczącej Maryi, która rozsta-

jąc się z matką po zaślubinach, odpro-

wadza ją kawałek do domu), aby 

wreszcie zobaczyć Annę przy Maryi  

i małym Jezusie.  

Najbardziej fascynujące jest to, że 

w osobach Joachima i Anny mamy 

ukazane niezwykłe postaci świętych, 

których dobroć i cichą (jakby aniel-

ską) obecność naśladują osoby rów-

nież w naszym życiu wyjątkowe, 

których szczególne święto obcho-

dzimy w styczniu: babcie i dziad-

kowie. Długo by mówić o tym, jak 

wiele obowiązków na nich spychamy 

(mimo iż przez całe życie obiecujemy 

im pogodną, złotą starość), wiele też 

można powiedzieć o tym, jak ważni 

są oni w naszym życiu. Dzieciństwo 

wielu z nas kojarzy się właśnie z tęs-

knotą za zabieganymi rodzicami, którą 

rekompensuje dobroć babci i autory-

tet dziadka – dwojga pierwszych 

świętych, jakich spotykamy w życiu. 

Czasami nawet wydaje się, że gdy-

byśmy Boga nazywali nie „Ojcem”, 

ale „Dziadkiem”, to o wiele łatwiej by 

nam było zobaczyć w Nim tę nad-

przyrodzoną dobroć, jaką nieraz trud-

no dostrzec, gdy spogląda się przez 

pryzmat przykładu tak wielu ojców, 

którzy nie są w stanie stanąć na 

wysokości zadania. To dziadkowie 

często dbają, aby najprostsze modlit-

wy zapadły nam w pamięć, to oni 

pokazują nam piękno świata, to oni 

dają poczucie bezpieczeństwa, pro-

wadząc nas na spacer za rękę, to oni 

w końcu przez swą spokojną pobłaż-

liwą miłość uczą nas dobroci i wyro-

zumiałości dla innych. Bo też tą bez-

interesowną miłością stają się tacy 

bliscy, „na  poziomie” miłości dziec-

ka, dlatego tak łatwo się z nimi dzie-

ciom zaprzyjaźnić. Można bez końca 

wymieniać dobre rzeczy i snuć wspom-

nienia, jakie łączą nas z naszymi 

dziadkami. W jednej z pieśni do św. 

Anny modlimy się takimi słowami: 
 

Na Twych  
rękach i kolanach, 

Zasłuchana w Twoje słowa, 
Rosła Maria, Matka Pana, 

Nasza Pani i Królowa. 
Bądź nam, Anno,  

wzorem wiary 
I nadziei niezachwianej; 

Ucz nas w zwykłym  
życiu szarym 

Zawsze ufać rządom Pana. 
 

Piękny to obraz… Oby każdy z nas 

mógł wspominać ten dobry czas, kie-

dy siedzieliśmy na kolanach dobrej 

babci, obyśmy też mieli taką wiarę 

jak ona. Oby w końcu nie zabrakło 

nam serca dla tych, którzy kiedyś 

usiądą na naszych kolanach. A może 

już na nich siedzą? 

Kochane babcie i drodzy dziadko-

wie, żyjcie sto lat na ziemi, a na wiecz-

ność w niebie! 

JANKA 
/opracowano na podstawie 

Apostolstwa Modlitwy/ 

http://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=499&w=dzie%C5%84&s=1009
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Kapitał łask służy nam do odda-

wania Matce Bożej wszystkiego: 

zmartwień, rozczarowań, trosk, ra-

dości, przyjemności, pragnień. Wszy-

stko co ofiarujemy Maryi nabiera 

szczególnego znaczenia, gdyż stramy 

się w Bożym Świetle patrzeć na nasze 

życie- na to co piękne, radosne, ale 

też trudne i bolesne i oddajemy to 

dobremu Bogu. Ojciec Kentenich 

wyraźnie mówił: ”Szensztat traci swo-

je zadanie i przestaje być miejscem 

łask, kiedy przestajemy zasilać ka-

pitał łask.” Dlatego też musimy pa-

miętać, że trzeba cały czas podej-

mować wysiłek napełniania dzbana - 

symbolicznego przedstawienia wkła-

dów do kapitału łask - trzeba z niego 

czerpać, nosić, wylewać ale też na-

pełniać. Znaczenie kapitału łask jest 

niezwykle istotne- Szensztat wszedł 

do istnienia głównie jako wynik 

wkładów do kapitału łask. Tym 

samym owocność rodziny szensz-

tackiej jest uzależniona od wkładów. 

Matka Boża chce uczynić swoją 

zdolność pomagania innym zależną 

od naszej współpracy. Ilość tego, co 

robimy dla jej kapitału łask określa 

ilość łask, które Matka Boża może 

rozlać ze Swojego Sanktuarium. 

Ojciec Kentenich pisze: „Tam gdzie 

zstępuje MTA, rozdziela łaski tylko  

w takiej mierze, w jakiej my oddajemy 

Jej nasze dary.” Ludzka współpraca 

jest niezbędna jeśli łaska ma stać się 

dostępna i odnaleźć drogę do serca 

ludzi – Nic bez Ciebie, nic bez Nas. 

W kapitale łask cały czas zachodzi 

wymiana między dawaniem a otrzy-

mywaniem - otrzymuję i daję, ofia-

rowuję do skarbca i z tego samego 

skarbca otrzymuję. Praktycznie mo-

żemy to zrobić rano lub wciągu dnia 

mówiąc: „Matko Boża, Tobie od-

daję…”, lub wieczorem podczas ra-

chunku sumienia świadomie ofiaro-

wać Bogu nasze dobre czyny, wszy-

stko co przyniósł dzień, przez Jej 

ręce. Kapitał łask nadaje naszemu 

życiu sens i wartość temu co nas 

spotyka, podnosi poczucie własnej 

wartości i godności, uświęca dzień 

powszedni, bo uczy nas łączyć pracę 

z Bogiem; jest szkołą wychowania 

siebie i dawania siebie; jest to naj-

lepszy środek apostołowania, bo nim 

możemy objąć każdego człowieka. 

Pewna kobieta napisała list takiej oto 

treści: „Wielu moich znajomych pyta-

ło mnie, czy coś w mojej rodzinie zmie-

niło się na lepsze w związku z tym, że 

należę do Szensztatu i pielgrzymo-

wałam do sanktuarium szensztac-

kiego. Moja matka ciężko chora, mój 

mąż ostatnio bardzo choruje, jest 

niezdolny do pracy zawodowej, jedno 

z moich dzieci jest umysłowo chore.  

Z całym przekonaniem stwierdzam:  

w mojej rodzinie nic się nie zmieniło, 

ale we mnie dokonała się przemiana. 

Odkąd należę do Szensztatu, znam 

jego posłannictwo i wiem o kapitale 

łask, wszystko nabrało innego zna-

czenia. Teraz wiem, w jakim celu zos-

tało mi to dane.”  

Wkłady do kapitału łask są rów-

nież sprawdzianem, czy żyję przy-

mierzem miłości na co dzień. Przy-

mierze miłości to wysiłek porząd-

kowania własnego serca, by otwierać 

je na spotkanie z mieszkającym w nas 

Bogiem. Przymierze to droga, którą 

Maryja prowadzi nas do Boga.  

O terminie przymierze możemy 

również powiedzieć: pakt, wzajemna 

umowa pomiędzy stronami, kontrakt. 

W przymierzu miłości partnerami jest 

Matka Boża i my, umowa zawiera 

obietnice i wymagania Matki Bożej 

płynące z przymierza, znakiem przy-

mierza jest medalik. Każdy, kto 

włącza się w szensztackie przymierze 

miłości czyni to w duchowej jedności 

z Matką Bożą , założycielem i sank-

tuarium. Obietnice Matki Bożej są 

następujące: 1. chętnie zamieszkam 

pośród was; 2. przyciągnę do siebie 

młode serca; 3. i wychowam je; 4. na 

użyteczne narzędzia; 5. w moich rę-

kach; 6. dla moralno-religijnej odno-

wy świata. Wymagania stawiane nam 

przez Maryję to: 1. udowodnijcie, że 

mnie rzeczywiście kochacie; 2. Wy-

magam od was uświęcenia; 3. Sta-

wiajcie sobie jak najwyższe wyma-

gania; 4. wymagam gorliwej modlit-

wy; 5. wymagam wiernego i jak naj-

wierniejszego wypełniania obowiąz-

ków; 6. składajcie gorliwie ofiary do 

skarbca łask. Warto zastanowić się, 

jak w mojej codzienności realizuję  

i spełniam wymagania Matki Bożej? 

Co mogę zrobić, aby jeszcze lepiej 

współpracować? Czy sumiennie  

i wytrwale napełniam skarbiec łask? 

Czy nie jestem zniechęcony? Czy 

pamiętam o tym, co mówi Maryja: 

”Przynoście mi pilnie wkłady do 

kapitału łask… o wszystko inne się 

zatroszczę (…) kocham tych, którzy 

mnie kochają. Udowodnijcie mi 

przede wszystkim, ze mnie rzeczy-

wiście kochacie, że poważnie trak-

tujecie swoje postanowienia.” 

Kapitał łask powiązany z przy-

mierzem miłości. Przymierze miłości 

związane z kapitałem łask. Ojciec 

Założyciel mówi: ”W Kościele ist-

nieje zwyczaj, by oddawać swoje 

modlitwy i ofiary w poszczególnych 

intencjach. My również to czynimy 

poprzez wkłady do kapitału łask.”    

A jeżeli okaże się, że nie wszystko 

jest tak jak być powinno, to zawsze 

mogę zacząć jeszcze raz…  

/BTK/ 
Źródła: 

1.Zeszyt formacji wstępnej dla rodzin. 

Spotkanie 6- Kapitał łask. 2. Ojciec Józef 

Kentenich: „Żyć przymierzem miłości”  

3. s. M. Katarzyna Antolak ISSM: „ Piel-

grzymująca Matka”4. Akty założycielskie5. 

Konspekty Formacyjne.
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Od kilku dni w Peru trwa zamach stanu. 

Były prezydent chciał rozwiązać parlament  
w związku z tym, że nie dostawał zgody na rea-

lizacje swoich zamierzeń. Jednak okazało się, 
że to posuniecie nie było konstytucyjne, dla-
tego prezydent Peru został zdymisjonowany,  

a na czele rządu stanęła jego zastęp-
ca.  Notabene pierwsza kobieta w historii Peru. 

Z tego powodu zaczęły się zamieszki w całym 
kraju. Największe są w Arekipie, gdzie miesz-
ka Agnieszka. W trakcie zamieszek zginęło 

kilka osób. Wprowadzono godzinę policyjną od 
20.00 do 04.00 rano. Z tego powodu na dzień 

dzisiejszy nie będzie Pasterki. Dzieci przeszły 
na zdalne nauczanie. Zamknięto lotnisko i za-
blokowano wszystkie drogi dojazdowe. Zaczy-

na brakować jedzenia. Sytuacja jest rozwo-
jowa. Najpierw zamknięto ludzi w domach  

z powodu pandemii jeszcze do niedawna cho-
dziło się w maseczkach na ulicach, a teraz 
przez panującą sytuację, ma się znowu pod 

kontrolą  Peruwiańczyków. To będą pierwsze 
święta bez moczki, makówek itd. Kapustę 

kiszoną same sobie dziewczyny kiszą. Z jednej 
strony nie ma takich produktów, a z dru-

giej  są braki w dostawach żywności.  Tam 

gdzie Agnieszka mieszka (w slumsach) i tak 
jest biednie, a teraz będzie jeszcze ciężej 

przez aktualną sytuację polityczną w Peru.  
RED. 
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12 MSZY ŚW. ZA ZMARŁYCH WSPOMINANYCH ODPRAWIANYCH OD 

LISTOPADA DO PAŹDZIERNIKA 2022/2023 W KAŻDY III PIĘTEK MIESIĄCA 
Modlimy się za zmarłych: Annę i Mariana Czepielów, 

Luizę i Franciszka Malok, Annę i Władysława Czepielów * 

Zofię i Stanisława Klimków, Ignacego, ++ z rodzin Kosno, 

Klimek, Kwiatków, ++ z pokrewieństwa i powinowatych *  

Mariannę i Stanisława, Zofię i Jana, Anastazję, Jadwigę, 

Mariannę i Benedykta Pydynów, Alinę Lewandowską i syna 

Grzegorza, Łucję i Herberta, Teofila Wojtynków, Sabinę  

i Bronisława Budziewskich i córkę Annę, Marię Magiera 

syna Grzegorza, Stelutę Cardarar, ks. Andrzeja Kaczmarka, 

ks. Marka Drogosza, ++ z rodzin: Piontek, Lewkowicz, 

Wilczek, Wita, Ciurar,  Dwórski, Szymura i + Krystynę 

Kończyk * Jana, Annę i Wilhelma Szymurów, Alojzego, 

Marię i Bernarda Pochcioł * Danutę Wolską, Salomeę  

i Edwarda Widawskich, Genowefę i Leona Wolskich, 

Marolda Hadamek, Marcina Mielimonka, Wiesława Latos, 

Zofię i Jana Sodo oraz Wiesława Pestkę* Anielę, Wiktora, 

Palenga, Łucję i Rudolfa Polok, Ewę i Józefa Małyjurek, 

Annę, Pawła, Waleskę, Alojzego Wilczek, Rufina, Damiana, 

Józefa Palenga, Zuzannę Wyszyńską, Jana, Michała, Józefa 

Michałek, Anielę, Józefa Ucher, Bonifacego Dziubę, 

Kapłanów i sąsiadów * Marię, Alojzego, Bernadetę, 

Zygfryda, Franciszkę, Fabiana Paszek, Stanisława, Otylię, 

Lepiarczyk, Helenę, Ryszarda, Reginę, Erykę Frelich, Marię 

Piechaczek, Mirosława, Longina Niewrzoł, Stefanię 

Popczyk, Klarę Segrodnik, dwóch mężów, syna Krystiana, 

Bertę i  Justyna Fuks, Martę i Franciszka Leśnik, Antoniego 

Gałeczka, Józefa Cyran, Irenę Przeliosz, ++ z pokrewieństwa 

Paszek i Norek * Aleksandrę Dorobis * Martę i Józefa 

Szymeckich, ++ pokrewieństwo Szymecki i Norek,  Marię, 

Alojzego i Damiana Rocznik, pokrewieństwo Rocznik  

i Kasperek, Annę i Ryszarda Skupień, Elżbietę, Wacława  

i Kornelię Banasiak, Marię i Ludwika Skupin oraz ich dzieci, 

Henryka Skorek, Wiktorię i Piotra Wojciechowskich * 

Alfreda i Ewę Dyrbuś * Anielę i Józefa Wilków, syna 

Mieczysława, Mariannę i Czesława Wilków, zięcia Bogdana, 

Halinę i Stanisława Wilków, syna Marka, Elżbietę i Jerzego 

Rabusów, syna Ryszarda, córkę Cecylię z mężem, Stefanię  

i Karola Wicików, Barbarę i Jana Bocionków, syna Jacka, 

Elżbietę Potempa, Agnieszkę Hampel, Martę Madeja * 

Wandę i Jana Sikorów, Klarę i Konstantego Marcolów, córkę 

Elżbietę i syna Ludwika z żoną, Anastazję i Ludwika 

Sikorów, córkę Florentynę, synów Antoniego i Wincentego 

z żonami, Weronikę i Karola Pytlików, syna Damiana, Annę 

i Wilhelma Spałków, zięcia Huberta i wnuka Zenona, Martę 

i Leona Paków, syna Kazimierza, Elżbietę i Jana Marcolów, 

syna Mariana i córkę Krystynę * Antoniego Podeszwę, 

Krystynę i Alojzego Kapusta, Małgorzatę Wilczok, Elżbietę 

Kolar, Szymona Tokarza, Danutę Wilczek, Jana, Bronisławę, 

Rozalię i Antoniego, Józefa Gerlachów, Stanisława, 

Agnieszkę, Józefa, Marię Balawajder, Jana, Czesława, 

Janinę, Romana Krzysików, Annę Szary, Józefa, Alfreda, 

Ignacego, Henryka, Anielę, Stanisława Cwynarów, 

Franciszka, Helenę Zaforemskich, Stanisławę Preisner, 

Annę, Stanisława, Jana Kurolek, Anielę, Józefa, 

Mieczysława, Władysława, Mariana, Jadwigę, Henryka, 
Halinę Rymarz * Alfreda i Ewę Dyrbuś, Stanisława, 

Franciszkę i Elfrydę Dyrbuś, Stanisława, Marię i Eugeniusza 

Dębskich, Pawła i Małgorzatę Glatz, Dietra i Annę Glatz, 

Józefa Haub, Łucję i Martę Kusznik, Józefa i Hildegardę 

Lenert, Zuzannę i Zdzisława Gizowskich, Klarę Nosiadek, 

Sabinę Kaczorowską, ++ z rodzin: Dyrbuś, Dębski, Glatz, 

Kusznik, Rekus i Wałach, ks. Wacława Basiaka, Wilhelma  

i Henryka Zimmer * Helenę i Ignacego Koch oraz ich 

rodziców i krewnych * Małgorzatę i Pawła Wengrzyk, 

Henryka Cupiał, Jana, Aleksandra i Józefę Cupiał, Mariannę 

i Wawrzyńca Gojny, Klarę i Teodora Wengrzyk, Hildegardę 

Wiesiołek, Ryszarda Rutkowskiego, ++ z rodzin: Cupiał, 

Wengrzyk, Gojny * Zygmunta i Marię Kulików, 

Władysława, Klarę i Martę, Tatarczyków, Alojzego, Matyldę 

i Annę Wałachów, Jana i Annę Kulików, Helenę i Henryka 

Adamczyków, Bolesławę i Antoniego Swaczynów, Jana  

i Anielę Przeczków, Monikę Wolnik * Apolonię, Antoniego 

i Zygmunta Stablów, Monikę Błaszczyk, Marię i Sylwestra 

Gonsiorów, ++ z pokrewieństwa rodzin: Błaszczyków, 

Stablów, Gonsiorów *  Marię Wacławczyk, męża, rodziców, 

brata i teściów * Władysława, Zdzisława, Annę i Kazimierza 

Pukowiec, Marię, Wincentego Cieślik oraz zmarłe dzieci, za 

+ ks. Wojciecha Mrochen oraz Łucję Biegesz * Adama, 

Aleksandrę, Hildegardę i Józefa Koch, Katarzynę 

Garczyńską, Jadwigę i Eryka Wuwer i Aleksandrę Olczyk * 

Jana, Mieczysława, Annę i Alojzego Maloków, Edwarda, 

Jadwigę, Leopolda i Janinę Łotockich, Anielę i Michała 

Jaśkiewiczów, Adelajdę i Eryka Niemczyków, Tadeusza, 

Józefa i Jadwigę Dudzic, Teofila Dudzic i ++ rodziców, 

Józefa i Wiktorię Gonsiorów, Leopolda Kuczera i ++ 

rodziców, Józefa i Wiktorię Fojcików, Łucję i Alojzego 

Szymurów, Elżbietę Michalik * Annę i Rudolfa Byczek, 

Helenę i Antoniego Klon, Agnieszkę i Macieja Rój, Mariana 

Rój, Urszulę Siodłoczek, Ilonę Barteczko * Bożenę Szymura, 

Eleonorę Hajok, Wiktorię Parma * Józefa Cyrana, ++ 

rodziców, Justynę, Bertę i Helenę Fuks * Zygmunta Pyszny, 

Alojzego i Bronisławę Pysznych, Dominika i Elżbietę 

Paszendów, Henryka i Różę Paszendów, Romana  

i Mirosława Bezuchów, Jerzego i Urszulę Słaninów, Joannę 

Pawlik, Bertę i Wilhelma Greszlów, Kornelię Naczyńską, 

Jerzego i Bernadetę Hajskich, Jerzego i Jolantę Pysznych *  

Barbarę i Zygmunta Kuczyńskich, Helenę i Brunona 

Chowaniec, syna Floriana, zięcia Wiesława, wnuczkę 

Gabrielę, Monikę i Karola Staś, ++ z rodzin Kuczyński, 

Chowaniec, Mandrysz * Praksedę i Rudolfa Pieter oraz ++  

z ich pokrewieństwa, Alfreda Badura i ++ z pokrewieństwa 

* Jana i Emilię Boczek, Piotra, Mariannę i Władysławę 

Malara, Stanisława i Zygfryda Boczek, Czesława Malara * 

Łucję i Roberta Zielonka i ich rodziców: Annę  

i Maksymiliana, Konstantynę i Józefa, Cecylię i Karola 

Ciesielskich oraz ich ++ rodziców: Anielę i Antoniego, 

Józefę i Jana, Zygmunta Kempner i jego żonę Annę * 

Jadwigę, Herberta i Andrzeja Wieland, Marię i Konrada 

Szewczyk * Alicję, Jana i Henryka Fajkus, Roberta Szmel, 

Helenę, Janusza i Klarę Kruze, Feliksa Marczyńskiego, 

Franciszkę, Antoniego Paniczek, Karola i Paulinę Fajkus * 

Barbarę i Alfonsego Spychałów, Wincentego, Stanisława  

i Marię Hunia, Mariana Fejkiel, Teresę i Józefa Kozak, 

Zbigniewa, Sabinę, Zbigniewa, Jolantę i Rafała Śnieżek,  

Felicję Mateja, ks. Stanisława Walczaka, ks. Eugeniusza 
Śnieżka, ks. Henryka Osika, Jana Radwana, Patrycję 

Głowacką, Krzysztofa Kolibskiego, Filipa Krauz, 

Antoniego, Anastazję, Tadeusza Jarosza * Cecylię i Jana 

Soja, Annę i Stanisława Niemiec, Helenę i Michała Łepik, 

Marię i Andrzeja Bęben, Janinę i Wawrzyńca Niemiec, 
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Stanisławę Szełemej, Stanisława Soja, Ryszarda Gardynik, 

Bogumiłę Niezgoda * Zygmunta i Anielę Gaszków, Józefa 

Strzeleckiego * Małgorzatę i Adama Palar oraz ich rodziców 

i rodzeństwo, Gertrudę i Jerzego Datko, Otylię Wołoską * 

Henryka Hudzik, Kazimierza, Franciszka Oszek, Liliannę 

Gostyńską, Halinę Kostka, ks. Tomasza Wiosnę, Marka 

Basińskiego, Jana Hauder,  Wawrzyńca i Teresę Hudzik, 

Helenę i Antoniego Wojtasz * Jadwigę i Huberta Tkoczów, 

++ rodziców i rodzeństwa z obu stron, ks. Aleksandra 

Kwaśnego, ++ dziadków z rodziny Tkocz i Kostaniuk * 

Bronisława Puzio, rodziców, teściów i Cecylię Gajdera * 

Tadeusza, Jana i Martę Śpiewok, synów: Bolesława, 

Edwarda i Zygfryda, córkę Jadwigę z mężem, wnuczki: 

Krystynę, Marię i Danutę, Jana Michalskiego, rodziców  

i teściów, Jana, Weronikę, Jerzego Konik, Bolesława 

Michalskiego, Antoniego, Martę Szweda, synów: Zygfryda, 

Albina z żoną Gertrudą, Joachima i Romana z córką Marią, 

++ z pokrewieństwa * Zofię Ryszka, męża Brunona, syna 

Damiana, Rozalię i Józefa Dudziaków, synów Antoniego  

i Alfreda, Zofie Ryszka i męża Emanuela, syna Ewalda, 

Halinę Maciączyk, Elżbietę Wierzbicką i Marylę Krajewską 

* Angelikę i Pawła, Jerzego Rezner, Matyldę i Maksy-

miliana, Erwina, Waltera, Janusza i Jerzego Szymurów, 

Maksymiliana Habel i Różę Paszenda * Tomasza, Agnieszkę 

i Kornelię Trompeta, Marię i Antoniego Morys, Adelajdę  

i Jana Grabowskich, Józefa i Jana Jezusek oraz ++ rodziców, 

Elżbietę Sikoń, ++ rodziców i brata * Andrzeja i Tadeusza 

Madejskiego, Walerię, Jana i Błażeja Kaczmarczyków, 

Marię i Franciszka Siernych, Helenę Michalską, Marię, 

Józefa, Henryka Michalskich, Jadwigę i Aleksandra, Mie-

czysława Choszczewskich, Mariannę i Mirosława Soliwo-

dzkich * Konrada, Zofię, Gerarda Klimków, Annę i Ryszarda 

Barteczków * Michalinę i Stanisława Bednorzów, ++ z po-

krewieństwa Bednorz i Kuśka, Stanisławę Skupińską *  

Wiesława Chowaniec, ++ rodziców Brunona i żonę Helenę, 

syna Floriana, dziadków, rodziców chrzestnych: Emilię  

i Leona, Karola i Monikę Stasiów, Martę i Pała Mandrysz, 

Bertę, Leona, Jana, Jadwigę Mandryszów, ++ z rodzin: 

Chowaniec, Gutka, Mandrysz, Staś, Misztal, Adamus, Zoryj, 

Czubak, za ++ kapłanów, misjonarzy, sąsiadów * Babcie 

Stasie, dziadka Józefa, Helenę, Aleksandra, Czesława 

Krynickich, Walerię, Stanisława, Jana Śliwińskich, ++ 

rodziców chrzestnych: Wacława i Wacławę, Zygmunta, 

Teresę, Wacława Machalińskich, Ewę, Zbigniewa, rodziców 

Drozdów, Zdzisławę Drozd, Henryka Zelskiego, Krystynę 

Haller i ++ rodziców z obu stron, Helenę Marszałek, ++ z ro-

dziny, Kazimierę i Zygmunta Polanowskich, ++ rodziców * 

Józefę i Bronisława Wawocznych, Gertrudę, Ludwika, Jana, 

Zygfryda Wawocznych, Annę i Oskara Pawlasów, Woj.-

ciecha Hoinica, Błażeja Skibę oraz Monikę i Edmunda Popek 

* Otylię i Joachima Rum, Andrzeja Rum oraz ++ z pok-

rewieństwa * Eugenię i Eugeniusza Gryt, Waleskę i Leo-

polda Długosz, Antoninę i Wiktora Gryt, Henryka Kuczera, 

Róże i Jana Gojnych * Romana, Elżbietę i Huberta Rugor, 

Jana i Marię Kempner * Cecylię i Stanisława Bocheńskich, 

++ rodziców z obu stron, Irenę i Alojzego Gryman, ich 

rodziców, ++ z rodzin: Bocheński, Gryman, Benisz * Łucję  

i Gerarda Oleś, rodziców i teściów, Martę i Stanisława 

Wiesiołek oraz ++ z rodziny: Oleś i Czernek * Anielę, Kulik 

i syna Krzysztofa – br. Jarosława OFM, rodziców i teściów 

oraz ++ z rodziny: Kulik i Kiełkowskich, Wojciecha Kulika, 

dwie żony: Marię i Franciszkę oraz ++ z rodzin: Kulik  

i Urbańczyk * Petronelę, Bronisława, Weronikę, Stanisława, 

Marcina Berezowskich, Aniel, Wincentego, Eugeniusza, 

Romana Ochojskich, Marię, Piotra Hłucheńkich, Ewę, 

Norberta Paluchów, ++ z rodzin: Berezowski, Ochojski, 

Pinior i Szumski * Andrzeja Szweda, ++ rodziców: Alicję  

i Zygmunta, Marię i Jerzego Zając, synową Krystynę, 

Romana Albińskiego, Elfrydę Baron, Irenę Grzegorzewską, 

Antoniego Koralewskiego * Annę i Ryszarda Barteczko, ++ 

rodziców i rodzeństwo, Elfrydę i Alojzego, Jana, Hannę, 

Kaczmarczyk, ++ rodziców i rodzeństwo, ks. Longina 

Blacha, jego rodziców i rodzeństwo, Elfrydę i Franciszka 

Holona, córkę, rodziców i rodzeństwo, Franciszka Ryszkę, 

Stefana, Konrada i Franciszka * Dorotę Kopeć, Irenę  

i Franciszka Grzegoszczyków, Walerię i Jana Pielorzów, 

Matyldę i Franciszka Grzegoszczyków, Helenę i Erwina 

Ćwięczków, Marię Ćwięczek, Gertrudę Grzegoszczyk, 

Marię i Mariolę Pielorz, Marcelinę, Radosława, Eugeniusza 

Pielorz, Janinę i Bolesława Oślizło, Krystynę i Jerzego 

Marcelaników, Annę i Zygmunta Jeszków, Reginę  

i Franciszka Bichlerów * Zofię i Piotra Włosińskich, Czes-

ława i Dariusza Krawczyków * Dorotę i Norberta Paszków, 

Marię, Leona, Zofię, Agnieszkę Franke, Karola i Salomeę 

Franke, Władysławę i Stanisława Piekorzów, Marię i Ro-

berta Piekorzów, Łucję i Józefa Kulików, Krystynę Karską, 

Henrykę Banaszak, Agnieszkę i Gintera Mandrelów, ++ 

krewnych, znajomych i sąsiadów * Erwina Helaka, brata 

Jana i ++ rodziców z obu stron, Krzysztofa Knura * Walerię 

i Bernarda Gucwa, Reginę i Franciszka Prus, Grzegorza 

Trepka * Różę i Józefa Zimoń, Łucję i Roberta Zielonka, 

Marię i Antoniego Prus, Annę i Maksymiliana Kempner, 

Martę i Emanuela Zimoń, Albinę Kuczera, Joannę Kilan, ks. 

Longina Blachę, Jolantę Stanek, Anielę Trybuś, Stanisława 

Zimoń * Pawła Robenek, żonę Klarę, Józefa Datko, żonę 

Bronisławę, Józefa Konkol i żonę Paulinę, Stanisława Kieler 

i żonę Mariannę, syna Bogdana Kieler, Zygmunta Bartodziej, 

Joachima Porwoł i żonę Irenę, Stanisława Sobika * Konrada 

Pierchałę * Elfrydę, Pawła Tkocz, Zofię Emanuela Sitek * 

Jerzego Herman i ++ rodziców, Julię i Floriana Nieszporek, 

Weronikę i Eugeniusza Tomaszewskich, ++ z rodzin: Pieter, 

Wajsman, Nieszporek, Kuczera, Kiełkowski, Stróżek, Furta 

* Edwarda i Elżbietę Nosalów, Andrzeja i Marię Nosalów, 

Teodora i Zofię Dziwoków, Alfredę Truszkowską, Marka 

Malisza, Helenę i Eugeniusza Truszkowskich, Grzegorza, 

Helenę i Julię Wiśniewskich * Hildegardę i Franciszka 

Norwot i ich rodziców, Gabrielę Nowrot, Martę i Józefa 

Kierszniak oraz ich ++ rodziców * Józefa i Waldemara Gaj, 

Lidię Gojny, Teodorę Cudnik, Antoninę Siemieniak, 

Bronisławę Kowalczyk, Władysława Białego * Józefa 

Misztal i żonę Alicję, Jana Jabcoń i żonę Monikę, Antoniego 

Jabcoń, ++ z rodzin: Misztal, Jabcoń, Brunona Chowaniec,  

i żonę Helenę, Floriana Chowaniec, Wiesława Gutka, 

Gabrielę Szafrańską, Annę Lewandowską, ++ męża i matkę, 

Karola Staś i żonę Monikę, za ++ z rodzin: Mandrysz, 

Chowaniec, sąsiadów * ++ kapłanów i braci zakonnych 

pracujących w naszej parafii: o. Konstantego, o. Judę,  

o. Nikodema, br. Paschazjusza, br. Dominika *  ++ tercjarzy 

z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, ++ członków 

Żywego Różańca, ++ ze wszystkich grup i wspólnot naszej 

parafii, dobroczyńców, budowniczych i fundatorów kościoła 

i klasztoru oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.  
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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. 

 

STYCZEŃ 2023  

NIEDZIELA, 1 stycznia – Świętej Bożej Rodzicielki – NOWY ROK  

8.00 W intencji rodziny Pydyn – o błogosławieństwo w Nowym Roku 

10.00 W intencji synów i ich rodzin – o błogosławieństwo w Nowym Roku 

12.00 
1. W intencji Róż Różańcowych w dziele modlitwy rodziców za dzieci – o umocnienie w modlitwie  

i błogosławione owoce dzieła 

 
2. Dziękczynna: w podziękowaniu za przeżyty 2022 r. oraz o błogosławieństwo w Nowym Roku dla 

rodziny Dębskich  

19.30 Za + Mieczysława Zakrzewskiego 

PONIEDZIAŁEK, 2 stycznia – św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu  

8.00 1. Za + Renatę Chrzanowską w 5 rocznicę śmierci 

 2. Za + Franciszka Trybuś – greg. 1.  

16.00 Kolęda na zaproszenie mieszkańców z ulic: Plebiscytowa, Franciszkańska, Polna, Liściasta 

WTOREK, 3 stycznia – Najświętszego Imienia Jezus 

16.00 Kolęda na zaproszenie mieszkańców z ulic: Pełczyńskiego, Ujejskiego, Stolarskiego,  

18.00 1. Za ++ Franciszkę i Stanisława Dyrbuś 

 2. Za + Franciszka Trybuś – greg. 

18.30 Msza św. kolędowa w intencji rodzin z ulic: Dolna, Nacyńska, Gołębia, Środkowa, Niedobczycka  

ŚRODA, 4 stycznia – św. Anieli z Foligno  

8.00 1. Za ++ Hildegardę, Józefa Koch, syna Adama i wnuczkę Aleksandrę  

 2. Za + Franciszka Trybuś – greg. 

16.00 Kolęda na zaproszenie mieszkańców ulic: Niedobczycka, Jarzynowa, Woryny 

I CZWARTEK, 5 stycznia – bł. Marii Marceliny Darowskiej  

Ad lib. (w kaplicy klasztornej) Za + Franciszka Trybuś – greg. 

18.00 
1. W intencji Weroniki Wałach w 18 rocznicę urodzin – w podziękowaniu za dar życia i o błogosławieni-

stwo Boże na dalsze lata  

 2. za + Helenę Sekuła  

18.30 Msza św. kolędowa w intencji rodzin z ulic: Pod Szybem, Leśna, Zamiejska, Barwna, Polna i Hoża  

19.30 Rozpoczęcie Adoracji NS – do godz. 24.00 

I PIĄTEK, 6 STYCZNIA – OBJAWIENIE PAŃSKIE - TRZECH KRÓLI          – KOLEKTA NA MISJE ŚW. 

8.00 1. Za ++ Otylię i Stanisława Lepiarczyk i ich dzieci 

 2. Za + Franciszka Trybuś – greg. 

10.00 1. W intencji o. Kacpra z okazji jego imienin zakonnych – o błogosławieństwo Boże  

 
2. W intencji Aleksandry w 50 rocznicę urodzin – w podziękowaniu za dar życia i z prośbą o błogos-

ławieństwo Boże na dalsze lata – TD  

 3. W intencji Karoliny Kufieta w 1 rocznicę urodzin – ROCZEK  

12.00 
W intencji Krystyny i Andrzeja Gonsior w 50 rocznicę ślubu – w podziękowaniu za dar życia, małżeń-

stwa i wszelkich łask, z prośbą o błogosławieństwo i potrzebne Boże dary na dalsze lata życia – TD  

14.00 Kolęda na zaproszenie dla mieszkańców ulic: Barwna i Hoża 
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16.00 RODZINNE KOLĘDOWANIE Z P. TOMASZEM ŚWIERCZEM  

19.30 Za + Bogumiła Fiałkowskiego w 18 rocznicę śmierci  

I SOBOTA, 7 stycznia  

8.00 

1. W intencji Braci i krewnych, 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 (1/12)  

 2. Za + Franciszka Trybuś – greg. 

 Różaniec Wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP   

14.00 Kolęda na zaproszenie dla mieszkańców ulic: Gołębia, Środkowa, Nacyńska, Pod Lasem 

17.00 Msza św. kolędowa w intencji rodzin z ulic: Wodzisławska, Liściasta i Franciszkańska  

18.00 Za ++ Klarę i Pawła Robenek, rodziców z obu stron, ++ z rodzin Keller i Polok oraz dusze czyśćcowe  

 Nauki Przedchrzcielne  

NIEDZIELA, 8 STYCZNIA – CHRZEST PAŃSKI  

8.00 Za ++ Kornelię i Stanisława Kubica w 1 rocznicę śmierci  

10.00 
W intencji Ireneusza Pieprzak w 50 rocznicę urodzin – w podziękowaniu za dar życia i z prośbą o bło-

gosławieństwo Boże na dalsze lata – TD 

12.00 
W intencji Maksymiliana Pielorz w 80 rocznicę urodzin – w podziękowaniu za dar życia i z prośbą o bło-

gosławieństwo Boże na dalsze lata – TD 

14.00 Kolęda na zaproszenie mieszkańców ulicy: Wodzisławska 

15.00 (w klasztorze) 1. W intencji FZŚ miejscowej wspólnoty (spotkanie opłatkowe) 

 2. Za + Elżbietę Szumbera w 30 dniu po śmierci  

16.00 RODZINNE KOLĘDOWANIE   

19.30 Za + Franciszka Trybuś – greg.  

PONIEDZIAŁEK, 9 stycznia  

8.00 1. Za + Teresę Kucharczyk – od Anny Trepka 

 2. Za + Ninę, o radość życia wiecznego – miesięcznica  

 3. Za + Franciszka Trybuś – greg. 

16.00 Kolęda na zaproszenie mieszkańców ulic: Dolna 

WTOREK, 10 stycznia  

18.00 1. Za + Andrzeja Liszka w 1 rocznicę śmierci  

 2. Za + Pawła Czaja  

 3. Za + Franciszka Trybuś – greg. 

18.30 Msza św. kolędowa w intencji rodzin z ulicy: Bratnia, Ujejskiego, Pełczyńskiego i Stolarskiego  

ŚRODA, 11 stycznia  

8.00 1. Za + Teresę Kucharczyk – od rodziny Hawełka  

 2. Za + Franciszka Trybuś – greg. 

16.00 Kolęda na zaproszenie mieszkańców ulic: Witosa 

CZWARTEK, 12 stycznia  

16.00 Kolęda na zaproszenie mieszkańców ulic: Cyrana i Bratniej  

18.00 1. Za + Andrzeja Liszka w 1 rocznicę śmierci  

 2. Za + Pawła Czaja  

 3. Za + Franciszka Trybuś – greg. 

18.30 Msza św. kolędowa w intencji rodzin z ulic: Jarzynowa i Pod Lasem, Plebiscytowa  

PIĄTEK, 13 stycznia – DZIEŃ FATIMSKI 

8.00 Za + Franciszka Trybuś – greg.  

 Rozważanie Drogi Krzyżowej  

15.00  Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia   

17.30  Procesja Światła i Różaniec Fatimski  

18.00 1. W intencji czcicieli MB Fatimskiej – o potrzebne łaski i dary Ducha świętego 

 2. Za + Teresę Kucharczyk – od przyjaciół z ul. Nacyńskiej i Gołębiej  

 3. Za ++ Elżbietę, Teodora i Zofię Cudo 

 Apel Maryjny 
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SOBOTA, 14 stycznia – św. Hilarego                                                           – POCZĄTEK FERII ZIMOWYCH 

8.00 W intencji rodziców z okazji 55 rocznicy ślubu – TD   

 Nabożeństwo do MB - GODZINKI   

14.00 Kolęda na zaproszenie dla mieszkańców ulic: Leśna i Pod Szybem, Zamiejska, 

17.00 Msza św. kolędowa w intencji rodzin z ulic: Witosa, Cyrana, Woryny 

18.00 1. Za ++ Irenę i Franciszka Grzegoszczyk w rocznicę śmierci  

 2. Za + Franciszka Trybuś – greg.  

NIEDZIELA, 15 STYCZNIA                               – KOLEKTA NA OGRZEWANIE KOŚCIOŁA I KLASZTORU  

8.00 1. Za ++ Stanisława Sobik oraz Irenę i Joachima Porwoł  

 2. Za + Franciszka Trybuś – greg. 

10.00 
Do Boskiej Opatrzności w intencji Hieronima i Gabrieli z okazji urodzin – w podziękowaniu za dar 

życia i z prośbą o błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata 

12.00 
W intencji Barbary Albińskiej w 85 rocznicę urodzin – w podziękowaniu za dar życia i z prośbą o bło-

gosławieństwo Boże na dalsze lata – TD 

16.00 KOLĘDOWANIE 

19.30 Za + Teresę Kucharczyk we wspomnienie ziemskich urodzin  

PONIEDZIAŁEK, 16 stycznia  

8.00 1. Za ++ Marię Paszek w 22 rocznicę śmierci, + Klarę Segrodnik w 17 rocznicę śmierci  

 2. Za + Franciszka Trybuś – greg. 

WTOREK, 17 stycznia – św. Antoniego, opata  

18.00 1. Za + Stanisława Oleś w 8 rocznicę śmierci oraz ++ rodziców i teściów  

 2. Za + Franciszka Trybuś – greg. 

 Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego    

ŚRODA, 18 stycznia – DZIEŃ SZENSZTACKI 

8.00 1. Za ++ Waltera, Jerzego i Janusza Szymurów – o radość życia wiecznego  

 2. Za + Franciszka Trybuś – greg.  

 Nabożeństwo do MB Szensztackiej - Prosimy o przyniesienie kapliczek MB do kościoła  

CZWARTEK, 19 stycznia – św. Józefa S. Pelczara, biskupa 

15.00 Dziękczynna – od klubu seniora za przeżyty rok 2022 

18.00 Za + Franciszka Trybuś – greg.  

 Nabożeństwo do św. Franciszka z Asyżu  

PIĄTEK, 20 stycznia – DZIEŃ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

8.00 1. W intencji Czcicieli Bożego Miłosierdzia  

 2. Za ++ z rocznych wypominek 

 3. Za + Franciszka Trybuś – greg. 

 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia   

SOBOTA, 21 stycznia  

8.00 Za + Franciszka Trybuś – greg. 

 Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy    

18.00 Za + Elżbietę Chłodek  

NIEDZIELA, 22 STYCZNIA  

8.00 Za + Sylwię Smołka w 1 rocznicę śmierci  

10.00 
W intencji Joanny Magiera w 50 rocznicę urodzin – w podziękowaniu za dar życia i z prośbą o bło-

gosławieństwo Boże na dalsze lata – TD 

12.00 
W intencji Krystiana Wenglorz w 70 rocznicę urodzin – w podziękowaniu za dar życia i z prośbą o bło-

gosławieństwo Boże na dalsze lata oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny – TD 

19.30 Za + Franciszka Trybuś – greg. 

PONIEDZIAŁEK, 23 stycznia  

8.00 Za + Franciszka Trybuś – greg. 

WTOREK, 24 stycznia  

18.00 1. Za + Marię Jarzyna  

 2. Za + Franciszka Trybuś – greg. 
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ŚRODA, 25 stycznia  

8.00 1. Za + Stanisława Pydyn we wspomnienie ziemskich urodzin  

 2. Za + Franciszka Trybuś – greg. 

 Nabożeństwo do św. Józefa  

CZWARTEK, 26 stycznia  

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Franciszka Trybuś – greg. 

18.00 
W intencji Estery, Hardy’ego, Józefa Kimfoko, Oliwera Wita, Dawida Lewkowicza – w rocznicę ich 

urodzin – z prośbą o wszelkie potrzebne dary Bożych łask i błogosławieństwo na dalsze lata życia  

PIĄTEK, 27 stycznia  

8.00 Za + Franciszka Trybuś – greg. 

15.00  Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia   

SOBOTA, 28 stycznia  

8.00 Za + Franciszka Trybuś – greg. 

 Nabożeństwo do MB Częstochowskiej     

18.00 Za + Małgorzatę Palar w 1 rocznicę śmierci  

NIEDZIELA, 29 STYCZNIA  

8.00 Za + Franciszka Trybuś – greg. 

10.00 W intencji rodziny Rocznik – o błogosławieństwo Boże w Nowym Roku  

12.00 Za + Floriana Chowaniec w 10 rocznicę śmierci  

19.30 Za + Wilhelma Michalskiego oraz za ++ rodziców Marię i Roberta  

PONIEDZIAŁEK, 30 stycznia   

8.00 Za + Franciszka Trybuś – greg. 

WTOREK, 31 styczeń   

18.00 1. Za ++ Annę i Henryka Broża  

 2. Za + Franciszka Trybuś – greg. (30 – ostatnia) 

LUTY 2023 

ŚRODA, 1 luty   

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Alfreda Dyrbuś – greg. 1 

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Adolfa Sosnę – greg. 1 

8.00 Za ++ Ignacego i Ludwinę Gamoń  

I CZWARTEK, 2 luty – MB GROMNICZNEJ, DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO  

ZBIÓRKA OFIAR NA ZAKONY KONTEMPLACYJNE,  

PODCZAS KAŻDEJ MSZY ŚW. POŚWIECENIE GROMNIC  

8.00 1. Za ++ Marię i Teodora Cyran i ++ rodziców  

 2. Za + Adolfa Sosnę – greg. 

18.00 1. Za + Marię Dębską w kolejną rocznicę śmierci  

 2. Za + Norberta Paszek w 1 rocznicę śmierci  

 3. Za + Alfreda Dyrbuś – greg. 

 Podczas Mszy poświęcenie świec dzieci piewrszo i wczesnokomunijnych  

  

I PIĄTEK, 3 luty – wspomnienie św. Błażeja  

NA KAŻDEJ MSZY ŚW. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KU CZCI Ś. BŁAŻEJA 

8.00 1. za + siostrę Różę Paszenda  

 2. Za + Adolfa Sosnę – greg. 

 3. Za + Alfreda Dyrbuś – greg. 

 Nabożeństwo pierwszopiątkowe 

17.00 Godzina Święta i dodatkowa okazja do spowiedzi 

17.30 Adoracja dla BIERZMOWAŃCÓW 

18.00 
W intencji Maksymiliana Szczepan w 14 rocznicę urodzin z prośbą o dary Ducha Świętego, Boże 

błogosławieństwo, zdrowie , opiekę św. Maksymiliana i pomyślne zdanie egzaminów  

 Spotkanie katechetyczne dla BIERZMOWAŃCÓW  
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I SOBOTA, 4 luty  

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Alfreda Dyrbuś – greg. 

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Adolfa Sosnę – greg. 

8.00 

1. W intencji Braci i krewnych, 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 (2/12) 

 2. W intencji FZŚ z Zamysłowa – o wszelkie dary Bożych łask (spotkanie w klasztorze) 

 Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP  

18.00 Za ++ Jana Clemens w 5 rocznicę śmierci i żonę Leokadię   

 Nauki Przedchrzcielne  

NIEDZIELA, 5 luty   

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Alfreda Dyrbuś – greg.  

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Adolfa Sosnę – greg.  

8.00 Za ++ Kazimierza, Maksymiliana i Emę Bierza  

10.00 
W intencji Bernadety i Mirosława Kuśka w 40 rocznicę ślubu – w podziękowaniu za sakrament 

małżeństwa i z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata – TD  

12.00 
W intencji Barbarę i Tadeusza Brzezinka w 40 rocznicę ślubu – w podziękowaniu za sakrament 

małżeństwa i z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata – TD  

19.30 Za ++ Gertrudę i Bolesława Kominek oraz ++ synów Eugeniusza i Łucjana  

PONIEDZIAŁEK, 6 luty – św. Pawła Miki i Towarzyszy 

8.00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące (Bogusława) 

 2. Za + Adolfa Sosnę – greg. 

 3. Za + Alfreda Dyrbuś – greg. 

WTOREK, 7 luty  

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Alfreda Dyrbuś – greg.  

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Adolfa Sosnę – greg.  

18.00 1. Za + Zofię Pleszewską w 1 rocznicę śmierci  

 2. Za ++ Alicję, Henryka, Jana Fajkus  

 Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego   

ŚRODA, 8 luty – św. Hieronima Emilianiego   

8.00 1. Za + Marię Dyrbuś  

 2. Za + Adolfa Sosnę – greg. 

 3. Za + Alfreda Dyrbuś – greg. 

CZWARTEK, 9 luty – bł. Anny Katarzyny Emmerich  

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Alfreda Dyrbuś – greg.  

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Adolfa Sosnę – greg.  

18.00 1. Za + Eugeniusza Gryt w 1 rocznicę śmierci  

 2. Za + Ninę - o radość życia wiecznego – miesięcznica  

 Nabożeństwo do św. Franciszka z Asyżu  

PIĄTEK, 10 luty – św. Scholastyki  

8.00 1. Za ++ Alicję, Henryka, Jana Fajkus 

 2. Za + Adolfa Sosnę – greg. 

 3. Za + Alfreda Dyrbuś – greg. 

 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej  

15.00  Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia   

SOBOTA, 11 luty – DZIEŃ CHOREGO – wspomn. MB z Lourdes 

8.00 Za + Adolfa Sosnę – greg. 

 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP    

11.00 W intencji starszych i chorych parafian – z okazji ich święta patronalnego 

 W czasie Mszy św. – namaszczenie chorych 

15.00 
W intencji Jacka Gonsior w 40 rocznicę urodzin i córkę Martę w 2 rocznicę urodzin, w podziękowaniu 

za dar życia i z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata – TD 
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18.00 1. Za ++ Eugenię i Rudolfa Marcol  

 2. Za + Alfreda Dyrbuś – greg. 

NIEDZIELA, 12 luty  

8.00 Za ++ Małgorzatę Jendryczko i syna Antoniego  

10.00 
W intencji Wandy Kapias w 1 rocznicę urodzin – w podziękowaniu za dar życia i z prośbą o błogos-

ławieństwo Boże na dalsze lata (ROCZEK) 

12.00 1. Za + Agnieszkę Ficek 

 2. Za + Alfreda Dyrbuś – greg.  

19.30 Za + Adolfa Sosnę – greg.  

PONIEDZIAŁEK, 13 luty – DZIEŃ FATIMSKI 

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Alfreda Dyrbuś – greg. 

8.00 Za + Adolfa Sosnę – greg.  

17.30 Procesja i modlitwa różańcowa  

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

 2. Za ++ Ewę i Alfreda Dyrbuś  

 3. Za + Aleksandrę Koch we wspomnienie ziemskich urodzin  

 Apel Fatimski  

WTOREK, 14 luty – św. Cyryla i Metodego, patronów Europy – święto  

18.00 1. Za ++ Alojzego, Matyldę i Annę Wałach  

 2. Za + Adolfa Sosnę – greg. 

 3. Za + Alfreda Dyrbuś – greg. 

ŚRODA, 15 luty – bł. Michała Sopoćki  

8.00 1. Za ++ Marię i Alojzego Paszek   

 2. Za + Adolfa Sosnę – greg. 

 3. Za + Alfreda Dyrbuś – greg. 

CZWARTEK, 16 luty   

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Alfreda Dyrbuś – greg. 

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Adolfa Sosnę – greg.  

18.00 1. Za ++ dziadków Justyna i Marię Ochojskich oraz Alfonsa i Annę Marcol  

 2. Za + Joachima Wieczorek  

 Nabożeństwo do św. Franciszka z Asyżu  

PIĄTEK, 17 luty – DZIEŃ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Alfreda Dyrbuś – greg. 

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

 2. Za ++ z rocznych wypominek (4/12) 

 3. Za + Adolfa Sosnę – greg.  

 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia  

15.00  Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia   

SOBOTA, 18 luty – DZIEŃ SZENSZTACKI 

8.00 
1. W intencji rodzin i kręgów szensztackich – o błogosławieństwo Boże dla dzieła oraz o dobre owoce 

życia tą duchowością  

 2. Za + Adolfa Sosnę – greg. 

 3. Za + Alfreda Dyrbuś – greg. 

 Nabożeństwo do MB Trzykroć Przedziwnej - przynosimy kapliczki MB do kościoła  

18.00 Za ++ z rodzin Piechaczek i Czogała  

NIEDZIELA, 19 luty   

8.00 
W intencji Mateusza Konsek w kolejną rocznicę urodzin, przez wstawiennictwo MB Trzykroć 

Przedziwnej, w podziękowaniu za dar życia, z prośbą o błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Św.  

10.00 1. Za ++ Alojzego, Marię i Damiana Rocznik  

 2. Za + Adolfa Sosnę – greg.  

12.00 1. Za + Marię Prus w 20 rocznicę śmierci oraz Józefa i Różę Zimoń  

 2. Za + Alfreda Dyrbuś – greg.  
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19.30 Za + Zofię Bartosz  

PONIEDZIAŁEK, 20 luty  

8.00 1. Za ++ Roberta, Otylię Chrószcz w rocznice śmierci  

 2. Za + Adolfa Sosnę – greg. 

 3. Za + Alfreda Dyrbuś – greg. 

WTOREK, 21 luty – św. Piotra Damianiego  

18.00 1. Za + Adolfa Sosnę – greg. 

 2. Za + Alfreda Dyrbuś – greg. 

ŚRODA, 22 luty - ŚRODA POPIELCOWA – I dzień rekolekcji parafialnych 

6.30 (recytowana) za + Adolfa Sosnę – greg.  

8.00 
Za ++ Pawła i Annę Mandrela, ich rodziców, córkę Krystynę oraz ++ Augustyna i Marię Hanak, ich 

synów i synową  

9.30 Obchód chorych i starszych parafian z obrzędem posypania głów popiołem  

18.00 Za + Alfreda Dyrbuś   

19.30 (recytowana) INTENCJA WOLNA  

CZWARTEK, 23 luty – II dzień rekolekcji parafialnych 

7.30 OKAZJA DO SPOWIEDZI SW.  

8.00 Za + Adolfa Sosnę – greg.  

10.00 Nabożeństwo z nauką rekolekcyjną dla uczniów ZSP w Zamysłowie  

 Spotkanie z dziećmi Klas III – przygotowujących się do I komunii św.  

17.30 OKAZJA DO SPOWIEDZI SW.  

18.00 Nabożeństwo POKUTNE i Koronka do Bożego Miłosierdzia  

18.30 Za + Alfreda Dyrbuś   

PIĄTEK, 24 luty – III dzień rekolekcji parafialnych 

7.30 OKAZJA DO SPOWIEDZI SW.  

8.00 Za ++ Klarę i Wincentego Kroczek  

 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej – bez wypominek za zmarłych  

10.00 Nabożeństwo z nauką rekolekcyjną dla uczniów ZSP w Zamysłowie  

 Spotkanie z dziećmi Klas VIII – przygotowujących się do bierzmowania   

17.30 OKAZJA DO SPOWIEDZI SW.  

18.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej – bez wypominek za zmarłych  

18.30 1. Za + Adolfa Sosnę – greg. 

 2. Za + Alfreda Dyrbuś – greg. 

SOBOTA, 25 luty – IV dzień rekolekcji parafialnych 

7.30 OKAZJA DO SPOWIEDZI SW.  

8.00 1. Za + Adolfa Sosnę – greg. 

 2. Za + Alfreda Dyrbuś – greg. 

 Nabożeństwo do MB Bolesnej  

9.00 Spotkanie rekolekcyjne wszystkich grup parafialnych dzieci i dorosłych 

17.30 OKAZJA DO SPOWIEDZI SW.  

17.30 Nabożeństwo różańcowe  

18.00 
Za ++ Brunona Rduch, dwie żony i syna Stanisława – za ++ rodziców z obu stron, krewnych z rodzin 

Koźlik, Rduch, Duda, Ćmok; ++ Helenę, Kazimierza Marszałek, sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące  

NIEDZIELA, 26 luty – V dzień rekolekcji parafialnych 

8.00 + Adolfa Sosnę – greg. 

10.00 Za + Antoniego Kikowskiego w 1 rocznicę śmierci  

11.30 Gorzkie Żale – cz. I  

12.00 
W intencji Michała Wengrzyka w 40 rocznicę urodzin w podziękowaniu za dar życia i z prośbą o błogos-

ławieństwo Boże na dalsze lata – TD 

19.30 Za + Alfreda Dyrbuś – greg. 

PONIEDZIAŁEK, 27 luty  

8.00 1. Za + Adolfa Sosnę – greg. 
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 2. Za + Alfreda Dyrbuś – greg. 

WTOREK, 28 luty  

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Alfreda Dyrbuś – greg.  

Ad lib.  (w kaplicy klasztornej) Za + Adolfa Sosnę – greg.  

18.00 1. W intencji Anny z okazji urodzin, w podziękowaniu za dar życia   

 2. Za + Bronisława (m) Puzio w 6 rocznicę śmierci   

 

 

  
  

 

W dzisiejszym numerze gazetki 

chciałbym czytelnikom polecić 

książkę Ks. Marcela Debysera pt.: 

„Biblia dla moich parafian. Jak 

czytać, aby rozumieć.” Biblia dla 

moich parafian to mądre, a zarazem 

głębokie wprowadzenie w lekturę 

Pisma Świętego Starego Testamen-

tu. Autor umiejętnie łączy rzetelną 

wiedzę biblijną z dużą dawką ży-

ciowego doświadczenia. Dba przy 

tym, by zawsze oddawać pierw-

szeństwo Słowu Bożemu, pomóc 

czytelnikowi poznawać je i zaprzy-

jaźniać się z nim. Każdy rozdział 

podzielony jest na trzy części:  

- odkrycie danej księgi biblijnej,  

- zawarte w niej przesłanie,  

- jego znaczenie  w naszym dzisiej-

szym życiu.  

Autor w przekonujący sposób 

przywołuje doświadczenia własne, 

jak i swoich parafian, umiejętnie 

przekładając wiedzę o Biblii na 

teraźniejszość. Dobrze zna i rozu-

mie trudności, z jakimi zmaga się 

człowiek. Książka składa się z dwu-

dziestu dwóch rozdziałów, zaczyna-

jąc od Stworzenia aż po Księgi 

mądrości. Żeby pozostać w nastroju 

Adwentowym i Bożonarodzenio-

wym przestawię fragmenty książki 

z rozdziału piętnastego Izajasz (s. 

343 do s. 359): 

„(…)Imię Izajasz znaczy: „Bóg 

jest zbawieniem”(…) Jednakże, jak 

wszyscy prorocy, Izajasz oznajmia, 

że Bóg jest zarazem wymagający, 

bowiem jest święty, lecz zawsze 

gotowy wybaczyć swojemu ludowi, 

jeśli ten zawróci z błędnej drogi. 

Pan ujawni swoje miłosierdzie, gdy 

pośle Mesjasza. Z tego punktu wi-

dzenia Izajasz jest piewcą nadziei. 

Dlatego Kościół posługuje się jego 

tekstami w czasie Adwentu i Bożego 

Narodzenia. Pod tym względem 

Księga Izajasza lepiej niż inne po-

zostałe zaświadcza, że chrześcijanin 

nie może prawdziwie przeżywać 

liturgii bez znajomości Biblii. We 

wspaniałym języku Izajasz opisuje 

Boga jako tego, który gotów jest prze-

baczać z nieskończoną czułością.  

 (…) Izajasz opisuje zatem Mesja-

sza, nadając Mu imiona, które my 

szczęśliwie możemy odnosić do Je-

zusa.  

-  Nazywać się On będzie Emma-

nuel, czyli „Bóg z nami” w odnowio-

nym przymierzu. 

- Będzie „odroślą z pnia Jessego”, 

„synem Dawida”.  

- Ukaże się On epifanii (objawie-

niu się Boga).  

- Uznają Go wszystkie narody, 

które wówczas przybędą do Jerozo-

limy w poszukiwaniu szczęścia, któ-

re On przynosi.  

Nic więc dziwnego, że Księga 

Izajasza nieustannie służy za osno-

wę Ewangelii Jezusa, zwłaszcza 

podczas Jego pobytu pośród nas.  

W jaki sposób moglibyśmy Go bo-

wiem rozpoznać, nie poznawszy 

znaków Jego nadejścia, jakie daje 

nam Izajasz? Sam Jezus mówi: 

„Przyszedłem, by wypełnić Pisma”. 

(…) Czy rzeczywiście można 

twierdzić, że Izajasz i dziś ma swe 

miejsce w Kościele i jego nau-

czaniu? Otóż tak, po tysiąc razy tak, 

być może bardziej niż kiedykolwiek. 

Przede wszystkim, jak już powie-

dzieliśmy, zajmuje on bardzo ważne 

miejsce w liturgii Adwentu i Bożego 

Narodzenia. Wspólnota, która nie 

czerpie z Izajasza, nie może inten-

sywnie przeżywać owego czasu,  

w którym „lud kroczący w ciem-

nościach ujrzał światło wielkie”. 

(…)Jezu, miłości moja, Marana 

tha. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź” 
 

DAMIAN DĘBSKI 

damiandebski@wp.pl  
 

Ks. Marcel Debyser, „Biblia dla 

moich parafian”. (tom I)”. 

Wydawnictwo Święty Wojciech.   
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W przestrzeni publicznej coraz 

częściej słyszymy pytania o posta-

wę Jana Pawła II wobec dramatu 

wykorzystywania seksualnego osób 

małoletnich i bezbronnych przez 

duchownych, a także o sposób rea-

gowania na tego rodzaju przes-

tępstwa podczas jego pontyfikatu. 

Coraz głośniej stawiana jest teza, że 

Papież nie podchodził właściwie do 

tego rodzaju czynów i niewiele 

robił, aby ten problem rozwiązać,  

a nawet go ukrywał. Wydaje się, że 

panuje swego rodzaju moda na 

formułowanie tego typu opinii. 

Wpisuje się to w próby podważenia 

autorytetu Jana Pawła II, a nawet 

zakwestionowania jego świętości, 

potwierdzonej w procesie beatyfi-

kacyjnym i kanonizacyjnym.  

W  konsekwencji stanowi to usi-

łowanie pomniejszenia znaczenia 

tego wyjątkowego pontyfikatu dla 

Kościoła, świata, kultury i człowieka. 

Medialny atak na św. Jana Pawła 

II i jego pontyfikat znajduje także 

swoją przyczynę w  nastawieniu do 

jego nauczania, wyrażonego cho-

ciażby w takich encyklikach, jak 

Redemptor hominis czy Veritatis 

splendor, a także w głoszonej przez 

niego teologii ciała, co  nie odpowia-

da współczesnym ideologiom propa-

gującym hedonizm, relatywizm i ni-

hilizm moralny. 

W tej sytuacji uczciwe szukanie 

prawdy i dawanie jej świadectwa 

jest obowiązkiem każdego prawego 

sumienia. Spojrzenie na działania 

Jana Pawła II powinno uwzględniać 

kontekst historyczny i ówczesny 

stan wiedzy, a także uwarunkowa-

nia, w jakich on żył. Były one nazna-

czone przede wszystkim następs-

twami rewolucji kulturowej 1968 

roku, odrzucającej obiektywne kry-

teria moralności i osobowej odpo-

wiedzialności. Powszechnie głoszo-

no, zwłaszcza w środowiskach uni-

wersyteckich Zachodu, że wszystko 

ma tę samą wartość i że, w konsek-

wencji, nie istnieje odtąd żadna róż-

nica między dobrem i złem, prawdą 

i fałszem, pięknem i brzydotą. Obec-

nie pojawiają się nowe ideologie, 

które są spuścizną rewolucji 1968 

roku. Podważają one chrześcijańską 

antropologię, której podstawową 

prawdą jest stworzenie człowieka 

przez Boga, jako kobietę i mężczy-

znę, na Jego obraz i podobieństwo. 

W sposób oczywisty walka z chrześ-

cijańską wizją człowieka łączy się  

z próbami podważania wielkiego 

autorytetu, jakim na całym świecie 

cieszy się św. Jan Paweł II, który  

z ogromną mocą głosił tę wizję na 

wszystkich współczesnych mu areo-

pagach. 

Starając się zrozumieć podejście 

Jana Pawła II do problemu wyko-

rzystywania seksualnego małolet-

nich, pragniemy pokazać konsek-

wentnie podejmowane przez niego 

działania.  

1. Już w początkach pontyfikatu 

w wprowadzonym przez Jana Pa-

wła II w 1983 roku nowym „Kode-

ksie Prawa Kanonicznego” jednoz-

nacznie zobligowano przełożonych 

kościelnych do karania sprawied-

liwą karą członków kleru, będących 

sprawcami wykorzystania seksual-

nego małoletnich, nie wyłączając 

wydalenia ich ze stanu duchownego. 

W 1992 roku Jan Paweł II ogłosił 

„Katechizm Kościoła Katolickie-

go”, który w artykule 2389 stwier-

dza, że „nadużycia seksualne popeł-

niane przez dorosłych na dzieciach 

lub młodzieży powierzonych ich 

opiece” są grzechem, będącym „jed-

nocześnie gorszącym zamachem na 

integralność fizyczną i moralną 

młodych, którzy będą nosić jego 

piętno przez całe życie, oraz 

pogwałceniem odpowiedzialności 

wychowawczej”. 

2. Prawdopodobnie pierwszy po-

ważny sygnał o przestępstwach sek-

sualnych popełnianych przez du-

chownych na szkodę osób mało-

letnich dotarł do Jana Pawła II z Koś-

cioła w Stanach Zjednoczonych  

w 1985 roku za pośrednictwem nunc-

jusza apostolskiego w Waszyng-

tonie. Była to analiza dotycząca 

nieskuteczności dotychczasowych 

działań Kościoła w USA wobec 

sprawców wspomnianych przestę-

pstw. O rzeczywistej skali tego zja-

wiska nie miano jednak wtedy peł-

nego wyobrażenia. 

3. Podczas wizyty ad limina 

episkopatu USA w 1993 roku Jan 

Paweł II zauważył, że biskupi nie 

byli jednomyślni w stosowaniu pra-

wa karnego w odniesieniu do przes-

tępstw seksualnych popełnianych 

przez duchownych. Dominowała ten-

dencja do minimalizowania znacze-

nia prawa karnego w życiu wspól-

noty kościelnej, a istniejące narzę-

dzia prawne często nie były stoso-

wane. Nie uświadamiano sobie rów-

nież tego, jak głębokie i szkodliwe 

dla psychiki ofiar mogą być skutki 

tych przestępstw. W tym samym 

bowiem czasie w skali światowej 

rosły w siłę ruchy domagające się 

legalizacji pedofilii. 
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Po tej wizycie w liście do bis-

kupów amerykańskich Jan Paweł II 

napisał: „kanoniczne kary, które są 

przewidziane za niektóre przestęp-

stwa i wyrażają społeczną dezapro-

batę wobec zła, są w pełni uzasa-

dnione. Pomagają one zachować wy-

raźne rozróżnienie między dobrem 

a złem, przyczyniają się do moral-

nego zachowania, a także tworzą 

właściwą świadomość wagi popeł-

nionego zła”. 

W drugiej części tego listu Jan 

Paweł II przestrzegał przed trakto-

waniem zła moralnego jako okazji 

do sensacji. „Zło rzeczywiście mo-

że być sensacyjne, ale sensacyjność 

wokół niego jest zawsze niebez-

pieczna dla moralności” – pisał. 

Możliwe, że ten sposób myślenia 

Papieża był pewną konsekwencją 

wynikającą z jego polskich boles-

nych doświadczeń, gdy pod rząda-

mi komunistów mass media były 

niejako urzędowo wrogie wobec 

Kościoła i częstokroć pojawiające 

się w niej informacje były po prostu 

kłamstwami i oszczerstwami. Pos-

tawa nieufności i niedowierzania 

wobec pojawiających się zarzutów 

dotyczących duchownych była 

zatem w dużej mierze uzasadniona, 

tym bardziej że w systemie komu-

nistycznym były one często sposo-

bem dyskredytowania pozycji i dzia-

łania Kościoła oraz okazją do wer-

bowania współpracowników spoś-

ród duchowieństwa. 

4. Wydaje się, że w okresie od 

połowy lat osiemdziesiątych do po-

łowy lat dziewięćdziesiątych ubieg-

łego wieku skandal wykorzystania 

seksualnego rysował się dla Jana 

Pawła II głównie jako problem 

Kościoła w Stanach Zjednoczonych 

i w krajach anglosaskich. Dlatego  

w 1994 roku wydał on indult dla 

Kościoła w USA, którego celem 

było zapewnienie większej ochrony 

dzieci i młodzieży poprzez uzgodnie-

nie przepisów kościelnych z prawem 

amerykańskim. Dokument  ten pod-

niósł wiek ochrony osób małolet-

nich z 16 do 18 lat i wydłużył okres 

przedawnienia przestępstw wyko-

rzystania seksualnego małoletnich 

do 10 lat od ukończenia 18. roku 

życia przez osobę skrzywdzoną. 

Dwa lata później, w 1996 roku, 

Papież wydał podobny indult dla 

Kościoła w Irlandii, skąd również 

zaczęły napływać informacje o przes-

tępstwach seksualnych popełnio-

nych przez duchownych. 

Świadomość Papieża dotycząca 

skali i skutków tych przestępstw 

wzrastała zatem wraz z upływem 

lat. Stawało się dla niego coraz 

bardziej jasne, że biskupi i wyżsi 

przełożeni zakonni nie podejmo-

wali adekwatnych i przewidzianych 

prawem działań oraz że nie radzili 

sobie z ich stosowaniem. 

5. Dlatego, pomimo posoboro-

wych tendencji decentralizacyjnych, 

w 2001 roku Jan Paweł II wydał 

dokument Sacramentorum sanctitatis 

tutela dla całego Kościoła. Dziecko 

zostało w nim ukazane jako jeden  

z największych skarbów, który za 

wszelką cenę należy chronić. Krzyw-

da wyrządzona dziecku w sferze 

seksualnej została uznana za jedno  

z najcięższych przestępstw kościel-

nych i zrównana z profanacją Najś-

więtszego Sakramentu czy złama-

niem tajemnicy spowiedzi. Aby 

uniknąć bagatelizowania tych przes-

tępstw w ramach Kościołów lokal-

nych, Papież na mocy tego doku-

mentu ustanowił jurysdykcję Sto-

licy Apostolskiej nad wszystkimi 

przypadkami wykorzystania seksual-

nego małoletnich od momentu 

uprawdopodobnienia się przestęp-

stwa i nakazał jego zgłoszenie do 

Kongregacji Nauki Wiary. Odtąd 

postępowania karne prowadzone  

w tych sprawach zostały zarezer-

wowane Stolicy Apostolskiej i po 

dzień dzisiejszy pozostają pod jej 

ścisłą kontrolą. Decyzja ta poka-

zała, że Jan Paweł II zdał sobie spra-

wę ze skali i globalnego charakteru 

kryzysu spowodowanego wykorzys-

taniem seksualnym dzieci i mło-

dzieży. Ta zmiana w stosowaniu  

i egzekwowaniu prawa była praw-

dziwie bezprecedensowa. Z perspe-

ktywy czasu widać, że okazała się 

ona punktem przełomowym w wal-

ce Kościoła z przestępstwami sek-

sualnymi we własnych szeregach. 

W ślad za tymi decyzjami Jana Pa-

wła II Stolica Apostolska zobo-

wiązała wszystkie Episkopaty do 

wprowadzenia szczegółowych norm 

postępowania w takich przypad-

kach, przy równoczesnym respekto-

waniu prawa świeckiego. 

6. Przejawem wzrastającej świa-

domości Papieża było jego prze-

mówienie do kardynałów amery-

kańskich w kwietniu 2002 roku pod-

czas spotkania, które było bezpoś-

rednim następstwem fali ujawnień 

przestępstw wobec dzieci i mało-

letnich dokonanych przez osoby du-

chowne, sprowokowanej przez serię 

artykułów zamieszczonych w dzien-

niku „Boston Globe”. Dokonując 

diagnozy kryzysu, Jan Paweł II 

wskazał na ból osób zranionych 

przestępstwem. Ofiary nadużyć oraz 

ich rodziny zapewnił o „swojej głę-

bokiej solidarności i trosce”. Zazna-

czył przy tym, że zmierzenie się  

z tymi bolesnymi skutkami musi 

odmienić Kościół i uczynić go 

bardziej świętym. Podkreślił też, że 

kto krzywdzi młodych, jest tej 

świętości zaprzeczeniem i że „w ka-

płaństwie i życiu zakonnym nie ma 

miejsca dla tych, którzy krzyw-

dziliby małoletnich”. Za istotną 

część problemu uznał też fakt, że 

„wielu czuje się zranionych sposo-

bem podejścia hierarchów do tych 

przestępstw” oraz ich „decyzjami, 

które w skutkach okazały się błęd-

ne”. Podana przez Papieża diagnoza 

kryzysu jest zatem jasna, a kierunek 

działań, które mają uzdrowić sy-

tuację – jednoznaczny. 

7. Z przedstawionych działań Ja-

na Pawła II wobec ujawniającego 

się coraz wyraźniej kryzysu wyłania 

się obraz Pasterza, który odważnie  

i zdecydowanie pragnął się z nim 

zmierzyć, będąc równocześnie świa-

domy, że kryzys ten może zagrozić 

zdolności Kościoła do właściwego 
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pełnienia jego misji w świecie. Pa-

pież doszedł do wniosku, że tylko 

„Kościół, stawiający czoła proble-

mowi wykorzystywania z jasnością 

i determinacją” może również po-

móc społeczeństwu przeciwstawić 

się pladze przestępstw seksualnych 

wobec małoletnich i bezbronnych. 

Widząc, że wobec tego problemu 

punktowe odpowiedzi nie są wys-

tarczającym rozwiązaniem, w 2001 

roku Papież podjął decydujący krok 

i zmienił prawo, które stało się 

narzędziem dla całego Kościoła. Tą 

zmianą uruchomił proces oczysz-

czania Kościoła, kontynuowany 

przez jego następców: papieży Be-

nedykta XVI i Franciszka. 

Usiłując dzisiaj zrozumieć ów-

czesną sytuację, trzeba też uwz-

ględnić dominującą wtedy także  

w Kościele mentalność dyskrecji. 

Jeśli więc nawet podejmowano jakieś 

działania, to jednocześnie panował 

lęk i opór przed ich transparentnym 

komunikowaniem. 

Ponadto lektura raportu Stolicy 

Apostolskiej dotyczącego byłego 

kard. Theodora McCarricka każe 

stawiać pytania o to, w jakim stop-

niu Jan Paweł II był rzetelnie in-

formowany przez powołane do tego 

organy, a w jakim stopniu pewne 

decyzje były podejmowane bez je-

go wiedzy na innych szczeblach 

władzy, zgodnie z kompetencjami. 

W każdym razie raport nt. McCarri-

ca nie pokazuje jakiegokolwiek „tu-

szowania” czy „zamiatania pod dy-

wan” przez Jana Pawła II przes-

tępstw seksualnych, których dopuś-

cili się duchowni. 

Próba zrozumienia postawy i dzia-

łań świętego Jana Pawła II może 

być dla nas szansą na uświadomie-

nie sobie, że działanie Boże prze-

chodzi przez zwykłe – uwarunko-

wane kontekstem dziejowym i oso-

bistą historią – człowieczeństwo. 

Jest także dla nas drogą do głęb-

szego zrozumienia świętości, która 

polega na heroicznym przeżywaniu 

wiary, nadziei i miłości. Papież 

wielką wrażliwością otaczał każde-

go człowieka, o czym świadczy 

jego życie i nauczanie. Ogłoszenie 

przez Kościół świętości człowieka 

nie jest stwierdzeniem jego bez-

grzeszności, a tym bardziej bezbłę-

dności, lecz uznaniem świadectwa 

jego więzi z Chrystusem, mimo i na 

przekór ludzkim ograniczeniom i uwa-

runkowaniom. 

Bezspornym faktem jest, że Jan 

Paweł II był papieżem, który zgod-

nie z nabywaną wiedzą podjął zde-

cydowaną walkę z przypadkami 

wykorzystywania seksualnego 

dzieci i małoletnich przez niektó-

rych duchownych oraz wprowadził 

obowiązujące w całym Kościele 

normy  rozliczania tego typu przes-

tępstw, podkreślając, że w „stanie 

kapłańskim i życiu zakonnym nie 

ma miejsca dla tych, którzy krzyw-

dziliby młodych”. Rozpoczął jakże 

ważny i kontynuowany do dziś pro-

ces oczyszczenia Kościoła w tej sfe-

rze. 

Jasna Góra,  

14 listopada 2022 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trwają zapisy na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie (1-6.08.2023). W kilku 
grupach naszej archidiecezji są jeszcze wolne miejsca: w Chorzowie, Mysłowicach, 

Katowicach i Wodzisławiu Śl. Prosimy o ogłoszenie w parafiach i grupach młodzieżowych 
oraz w szkołach. Wszelkich informacji udziela ks. Marek Bernacki, koordynator 

diecezjalny ŚDM, tel.  607 162 073. 
 

 
 Rodzinny koncert ewangelizacyjny „Betlejem w Spodku” odbędzie się  

w czwartek 29 grudnia br. o godz. 19. Ceny biletów: 60, 70 i 80 zł. Szczegółowe 
informacje nt. Betlejem Box i możliwości zamówienia pojedynczych biletów pod linkiem: 

betlejemwpolsce.pl 
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W gazetce nr 3 z marca 2021 r. 

dość szczegółowo opisałem genezę, 

funkcjonowanie i aktualną sytuację 

Funduszu Kościelnego. Wracam do 

niego gdyż w przestrzeni publicznej 

pojawiają się znowu nieprawdziwe 

informacje na jego temat. Dla przy-

pomnienia Fundusz Kościelny pow-

stał w 1950 r. i był listkiem figo-

wym ogromnej grabieży dóbr koś-

cielnych. Zabierano nie tylko dobra 

martwej ręki, ale i lasy, zakłady 

pracy, drukarnie, szkoły, internaty, 

szpitale, sanatoria, ośrodki wypo-

czynkowe. W ciągu zaledwie 10 

pierwszych miesięcy obowiązywa-

nia ustawy z 1950 roku, komuniści 

zabrali Kościołowi prawie 90 tys. 

hektarów. Polityka rabunkowa była 

kontynuowana w kolejnych latach. 

Obecnie Fundusz Kościelny działa 

na rzecz wszystkich Kościołów i in-

nych związków wyznaniowych po-

siadających uregulowany status pra-

wny w Polsce, nawet tych, którym 

państwo niczego zabrać nie mogło, 

gdyż powstały po roku 1950 roku. 

Według rejestru Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji jest 

ich ponad 160. Od 1990 roku je-

dynym źródłem finansowania Fun-

duszu jest budżet Państwa. Przezna-

czony jest na  finansowanie składek 

na ubezpieczenia społeczne i zdro-

wotne duchownych, wspomaganie 

kościelnej działalności charytatyw-

nej, wspomaganie kościelnej dzia-

łalności oświatowo-wychowawczej 

i opiekuńczo-wychowawczej, a także 

inicjatyw związanych ze zwalcza-

niem patologii społecznych a także 

odbudowę, remonty i konserwację 

obiektów sakralnych o wartości 

zabytkowej. Gdyby Kościołowi nie 

odebrano majątku to dochody z jego 

posiadania zaspokoiłyby potrzeby 

Kościoła i w konsekwencji Fundusz 

Kościelny byłby niepotrzebny. Nie 

ma więc mowy o jakimkolwiek 

uprzywilejowaniu Kościoła. Chodzi 

o zwyczajne przestrzeganie prawa, 

które zostało złamane i to kilka-

krotnie. 

Znowu wiele ruchów politycz-

nych i społecznych zaczęło doma-

gać się jego likwidacji wykazując 

się bardzo krótką pamięcią. Wszyst-

kim tym chciałbym przypomnieć 

kilka faktów z jakże niedalekiej 

przeszłości. Likwidację Funduszu 

kościelnego zapowiedział w listo-

padzie 2011 r. w swoim expose pre-

mier Donald Tusk. Od 2012 r. roz-

poczęły się rozmowy na temat zas-

tąpienia Funduszu Kościelnego do-

browolnym odpisem podatkowym. 

Strona rządowa osiągnęła porozu-

mienie w sprawie odpisu z Koś-

ciołem katolickim. Kompromis  

w tej sprawie zakłada, że dobrowol-

ny odpis podatkowy m.in. na Koś-

ciół katolicki, będzie wynosił 0,5 

proc. Początkowo rząd proponował 

0,3 proc. Ustalenia tez zaakcepto-

wała Konferencja Episkopatu Pol-

ski, a także rząd. Na to rozwiązanie 

wyrazili zgodę również przedstawi-

ciele większości Kościołów i zwiąż-

ków wyznaniowych. Jedynie Koś-

ciół prawosławny nie wyraził zgody 

na żaden odpis podatkowy i jaką-

kolwiek zmianę Funduszu Kościel-

nego. Zasady zastąpienia Funduszu 

Kościelnego odpisem podatkowym 

miały zostać określone w ustawie. 

Zgodnie z projektem założeń do tej 

ustawy, Kościoły i związki wyz-

naniowe samodzielnie miały płacić 

składki na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne duchownych. Płacenie 

składek ubezpieczeniowych przez 

wszystkie osoby zatrudnione w for-

mie stosunku pracy (np. przez księ-

ży katechetów) będzie się odbywało 

w taki sam sposób jak obecnie.  

W 2014 roku rząd, głównie ze 

względu na protest Kościoła pra-

wosławnego, całkowicie wycofał 

się z propozycji zastąpienia Fundu-

szu Kościelnego odpisem podatko-

wym. Następny rząd już nie wracał 

do tego tematu.  

DAMIAN DĘBSKI 

damiandebski@wp.pl 

 
obrazek poglądowy – źródło: 

https://opoka.org.pl/

 

30 grudnia 2022 r. przypada święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryji i Józefa.  

Z tej okazji zapraszamy wszystkie rodziny i małżeństwa na Mszę św.  

w intencji małżeństw i rodzin – z okazji święta patronalnego,  

w piątek o godz. 18.00.  

Zachęcamy do udziału także rodziny przeżywające jakiekolwiek trudności. 

mailto:damiandebski@wp.pl
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CHRZTY (28 osób): 

    Klaudia GŁUCH, Franciszek GOŁUCKI, Bartek 

PROCHOT, Franciszek FIGARSKI, Natalia PALAR, 

Karolina KUFIETA, Lena LEPIOCHA, Tymoteusz 

MATLOCH, Wiktor MAŁACHOWSKI, Michał MA-

CHNIK, Wanda KOMOROWSKA, Wanda KAPIAS, 

Jakub CHROMIK, Mikołaj RZĄSA, Lena TRACZ, 

Daria DZIEKANOWSKA, Rozalia NIEMYJSKA, Pa-

weł SZYMURA, Natalia MOŚCICKA, Gaja SZYMU-

RA, Jakub DZIWOKI, Tymoteusz GASZKA, Aurelia 

SITEK, Rafael KIMFOKO NDAMBA, Cezary GRZE-

GOSZCZYK, Mateusz KARDAS, Matylda BYR-

CZEK, Franciszka GIEMZA.  

 

I KOMUNIE ŚW. (26 osób): 

      Piotr JAGIEŁO, Bartek JAGIEŁO, Jakub SITEK, 

Mikołaj WIŚNIEWSKI, Kamil KOPEĆ, Piotr AU-

GUSTYN, Michał SZCZYRBA, Natalia ZIMOCH, 

Karol SŁOMKOWSKI, Filip SAŁEK, Mateusz RO-

ŻEK, Maksymilian RYDYGIEL, Jacek WILKIE-

WICZ, Radosław SITEK, Igor BODZIO, Piotr KLY-

SZCZ, Filip KARCZMARZ, Arkadiusz ZIMOCH, 

Maria LUKS, Regina MNICH, Samanta KOWAL-

CZYK, Natalia HOJCZAK, Patrycja MROCHEN, La-

ura TOMASZEWSKA, Kamila BAŁA, Małgorzata 

PAPROTNY. 

 

BIERZMOWANIE (48 osób): 

     BIERZA Karolina, BRYŁA Wiktoria, CHROŚNIK 

Magdalena, CIEŚLAK Mateusz, CIEŚLIK Jacek, CY-

GANIK Nadia, GEORGIADIS Alexander, GEOR-

GIADIS Phillip, JĘDRYCHA Martyna, KACPRZYK 

Dominik, KACZMARCZYK Eliasz, KACZMAR-

CZYK Kamila, KALWAR Laura, KARCZMARZ 

Krzysztof, KASPEREK Wiktoria, KLECHA Natalia, 

KNURA Maksymilian, KOT Angelika, KRAKÓWKA 

Oliwia, KUBIK Karolina, KUCHARZEWSKI Jakub, 

KULIGOWSKA Maja, MALIK Antonina, MATUSZ-

CZYK Joanna, MIELNICZUK Mikołaj, MODRZE-

JEWSKA Julia, MROCHEN Wiktor, NOCZENSKI 

Mikołaj, PALUCH Julia, PASZENDA Hanna, PIE-

LORZ Tomasz, PODESZWA Anna, POPCZYK Piotr, 

ROŻEK Laura, SCHINSKE Natalia, SKIBA Karolina, 

SOBCZYK Zofia, STASIAK Oliver, STRZELCZAK 

Sonia, SURMA Tymoteusz, SZOLC Paweł, SZWE-

TER Agata, SZYMAŃSKA Dorota, TERLECKI Piotr, 

TROJNIAR Jeremi, WAŁACH Maria, WĘGLORZ 

Katarzyna, WIECZOREK Inga. 

 

ŚLUBY (9 par):  

     Daniel KOSMĄD i Sabina ŚWIDER, Andrzej DU-

DA i Edyta PAJĄK, Marcin PIECHA i Olena HLAZ-

KOVA, Patryk KUBICA i Agnieszka KUBICA, Ma-

teusz PASTOR i Dominika STASZCZYK, Wojciech 

HRYNASZKIEWICZ i Sonia KĘDZIERSKA, Sebas-

tian TOSZEK i Kinga ZAJĄC, Patryk OLEŚ i Dorota 

SŁOMKA, Hardy KIMFOKO NDAMBA i Estera PY-

DYN.  

 

POGRZEBY (23 osoby):  

     Antoni KOKOWSKI, Kornelia KUBICA, Stanisław 

KUBICA, Sylwia SMOŁKA, Małgorzata PALAR, Eu-

geniusz GRYT, Franciszek STOŁTNY, Urszula PAPI-

EROK, Marian ĆMOK, Hubert KANIA, Janusz 

BRZĘCZEK, Mariola TOMALA, Łucja ZIELONKA, 

Rajmund GASZKA, Dariusz KRAWCZYK, Jan GŁO-

GOWSKI, Bożena SZYMURA, Ewa BŁASZCZYK, 

Teresa KUCHARCZYK, Róża DELONG, Jan CIEŚ-

LAK, Hildegarda MULARCZYK, Józefa GOCH, Er-

nestyna WAŁACH, Elfryda WĘGRZYK, Elżbieta 

SZUMBERA. 

 

JUBILEUSZE I ROCZNICE ŚLUBU: 

      Krystyna i Antoni KACZMARCZYK (60), Helena 

i Andrzej LISZKA (55), Helena i Zbigniew RAK-

SZAWA (50), Ireneusz i Mara JAJKO (50), Rudolf  

i Janin WRZOSOK (50), Urszula i Jan KOCZTORZ 

(50), Janina i Marian KUBICCY (50), Halina i Ryszard 

TYLEC (50), Małgorzata i Zbigniew LUKS (45), Róża 

i Bronisław WAŁACH (40), Barbara i Józef DOR-

CZAK (40), Renata i Longin GASZKA (40), Iwona  

i Piotr PUKOWIEC (35), Janina i Roman KOCH (30), 

Arkadiusz i Izabela KUBICCY (25), Agnieszka i Bła-

żej ZAKRZEWSCY (20), Iwona i Przemysław LUKS 

(20), Jarosław i Beata KONSEK (15), Karolina i Paweł 

BĄBA (10), Piotr i Agata GADZIŃSCY (10)
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Rybniccy policjanci w dalszym ciągu 
apelują do mieszkańców powiatu rybnic-
kiego, a w szczególności do seniorów o os-

trożność. Oszuści wyłudzający pieniądze 
od seniorów są nadal aktywni. Podszywają 

się za członków rodziny, policjantów, pro-
kuratorów czy adwokatów. Zawsze jednak 
chcą, by przekazać im pieniądze - przez 

tajemniczego kuriera, porzucając na ulicy 
czy wykonując przelew. Pamiętajmy, po-

licjanci nigdy nie zażądają od nas prze-
kazania gotówki w jakikolwiek sposób. 

Tajemniczy telefon z prośbą o pomoc naj-

częściej odbierają starsze osoby posiadające 
aparaty stacjonarne. Rozmówca podszywa się 

pod członka rodziny, policjanta, adwokata lub 
prokuratora. Często przekazuje telefon innej 
osobie, która uwiarygadnia zmyśloną historię. 

Taki scenariusz może być zmieniany i dopa-
sowywany do sytuacji. Finalnie chodzi o prze-

kazanie pieniędzy - czy to przelewem na inne 
konto, za pośrednictwem nieznanego kuriera 

lub porzucając gotówkę na ulicy. 
Oszuści często przekonują, że pieniądze są 

potrzebne, by uchronić członka rodziny przed 

więzieniem, np. ze względu na wypadek, który 
spowodował. Innym razem wmawiają, że należy 

przelać pieniądze, bo konto bankowe zagrożone 
jest włamaniem. Pamiętajmy - prawdziwi poli-
cjanci NIGDY nie żądają od nas przelania pie-

niędzy ze swojego konta, NIGDY nie wciągają 
nas w swoje realizacje, nie wymagają oddania 

pieniędzy pod jakimkolwiek pretekstem. 
Koniecznie upewnijmy się, że nasi seniorzy  

o tym wiedzą. Przestępcy w rozmowie wywiera-

ją silną presję, zadbajmy więc o to, by osoby 
starsze wiedziały, że zawsze mogą się z nami 

skontaktować, by przedyskutować sprawę. 
Ważne, aby zapewnić seniorów, że gdy niespo-
dziewana rozmowa schodzi na temat ich osz-

czędności, mogą się w każdej chwili rozłączyć. 
Zwykle - już po jakimś czasie - oszukani se-

niorzy sami orientują się w sytuacji. Pierwszą 
linią obrony przed oszustami jest przerwanie 
połączenia telefonicznego! 

Do rozmów o oszustwach powinien dołączyć 
każdy. Tylko uprzedzając pewne fakty jesteśmy 

w stanie uczulić starszych członków naszych 
rodzin o sposobach wyłudzania pieniędzy. 
Fałszywy wnuczek, policjant, adwokat czy córka 

– o kim byśmy nie mówili, cel ich działania jest 
ten sam – odebrać oszczędności całego życia. 
Dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc w do-

tarciu do osób starszych. Wspólnie przestrze-
gajmy seniorów z sąsiedztwa i rodziny przed 

oszustami i metodami ich działań. Każda okazja, 
każde spotkanie jest ku temu dobrą okazją. 

Po raz kolejny ostrzegamy i przypomi-

namy jak nie stać się ofiarą oszustwa: 
• Należy zachować zdrowy rozsądek i os-

trożność – jeśli dzwoni do nas osoba, która 
podaje się za członka rodziny i prosi o pieniądze 
nie należy podejmować żadnych pochopnych 

decyzji; 
• jeśli chodzi o członka rodziny, zadzwoń do 

niego i dowiedz się, czy faktycznie potrzebuje 
twojej pomocy. Opowiedz osobie bliskiej o zais-
tniałym zdarzeniu; 

• nigdy nie udzielaj przez telefon informa-
cji, jaką ilość pieniędzy posiadasz w domu czy 

na koncie bankowym; 
• nigdy na czyjeś zlecenie nie przekazuj 

pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakła-
daj kont w banku, nie zaciągaj kredytów i nie 
ujawniaj swoich danych osobowych, numerów 

PIN, haseł; 
• nie ulegaj presji jaką wywiera telefonicz-

ny rozmówca; 
• poinformuj Policję! Każdą próbę wyłu-

dzenia pieniędzy można zgłaszać w dowolnej 

jednostce lub dzwoniąc pod numer alarmowy 
112. 

PAMIĘTAJ! 
• Policja nigdy nie prosi o przekazanie 

pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem. 
• Policja nigdy nie informuje telefonicznie  

o prowadzonych działaniach, „akcjach policyj-
nych”. 

• Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, 

że dzwoni oszust. 
 

 
BOGUSŁAWA KOBESZKO 

starszy aspirant  

Oficer Prasowy 
Komendanta Miejskiego Policji 

w Rybniku 
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3 stycznia, WTOREK 

18.30 Dolna, Nacyńska, Gołębia, Środkowa, Niedobczycka 

5 stycznia, I CZWARTEK 

18.30 Pod Szybem, Leśna, Zamiejska, Barwna, Polna i Hoża 

7 stycznia, I SOBOTA 

17.00 Wodzisławska, Liściasta i Franciszkańska 

10 stycznia, WTOREK 

18.30 Bratnia, Ujejskiego, Pełczyńskiego i Stolarskiego 

12 stycznia, CZWARTEK 

18.30 Jarzynowa i Pod Lasem, Plebiscytowa 

14 stycznia, SOBOTA  

17.00 Witosa, Cyrana, Woryny 

 

2 stycznia, PONIEDZIAŁEK  

16.00 Plebiscytowa, Franciszkańska, Polna, Liściasta 

3 stycznia, WTOREK  

16.00 Pełczyńskiego, Ujejskiego, Stolarskiego 

4 stycznia, ŚRODA  

16.00 Niedobczycka, Jarzynowa, Woryny 

6 STYCZNIA, I PIĄTEK  

14.00 Barwna i Hoża 

7 stycznia, I SOBOTA  

14.00 Gołębia, Środkowa, Nacyńska, Pod Lasem 

8 STYCZNIA, NIEDZIELA  

14.00 Wodzisławska 

9 stycznia, PONIEDZIAŁEK  

16.00 Dolna 

11 stycznia, ŚRODA  

16.00 Witosa 

12 stycznia, CZWARTEK  

16.00 Cyrana i Bratniej 

14 stycznia, SOBOTA  

14.00 Leśna i Pod Szybem, Zamiejska, 
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