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DroDzy Parafianie!

Połączeni październikową modlitwą różańcową powoli 
wkraczamy w miesiąc listopad. Przyroda i uroczystości 

przypadające na ten czas wyraźnie przypominają nam o prze-
mijaniu, ale również niosą nadzieję zmartwychwstania.

1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych. Każdy 
człowiek, który przez sakrament chrztu świętego stał się 

dzieckiem Pana Boga, został zaproszony, by dążyć do świę-
tości, by w swoim życiu zrealizować słowa Boga „Uświęćcie 
się więc i bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty. Ja, Pan, Bóg 
wasz! ” (Kpł 20,7). Każdy z nas, wykonując swoje codzienne 
zadania, żyjąc w rodzinie czy w samotności, będąc osobą 
duchowną lub zakonną, może osiągnąć świętość. Jest ona 
możliwa dla każdego, kto tylko tego pragnie. Stając więc 
przy grobach naszych bliskich, pomyślmy o naszej świętości, 
o tym, że kiedyś możemy cieszyć się radością bycia świętymi 
i że to, co teraz czynię, mówię, myślę może mnie przybliżać 
bądź oddalać od świętości.

2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar-
łych.

Od południa Uroczystości Wszystkich Świętych i we 
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych można 

uzyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące. Jest 
to możliwe poprzez pobożne nawiedzenie kościoła, odmó-

wienie Ojcze nasz i Wierzę, 
modlitwy w intencji Ojca 
Świętego, odprawienie spo-
wiedzi i przyjęcie Komunii 
św., nawiedzenie cmentarza 
w dniach od 1 do 8 listopa-
da połączone z modlitwą za 
zmarłych. To najpiękniejszy 
dar, jaki możemy ofiarować 
naszym bliskim zmarłym. 
Piękne wiązanki, znicze kła-
dzione na grobach naszych 
zmarłych są wyrazem naszej 
miłości i szacunku dla nich. 
Nie przynoszą jednak zmar-
łym ani zbytniej chwały, ani 

pomocy. Jedynie szczera modlitwa i Komunia święta mogą 
przyczynić się do ich radości i szczęścia.
Proszę, aby jak co roku, zwrócić uwagę na utrzymanie po-
rządku na terenie cmentarza.

W pierwszym tygodniu listopada modlić się będzie-
my za zmarłych zalecanych, codziennie o g. 17.15 

(zalecki można składać na cmentarzu w dniu 1 XI oraz 
w zakrystii).

11 listopada obchodzimy święto Niepodległości. Msza św. 
w intencji naszej Ojczyzny i za poległych w jej obronie 

w naszym kościele o godz. 9.00.

12 listopada – przypada Dzień Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym. Pamiętajmy w modlitwie o bra-

ciach i siostrach prześladowanych za wiarę. Dzięki dobrej 

woli Księży Biskupów, Kapłanów i wszystkich, którzy co-
rocznie włączają się w organizację tego dnia, objęto do tej 
pory pomocą setki tysięcy potrzebujących naszych Braci 
i Sióstr. Pomoc dociera wszędzie tam, gdzie jest wojna, płacz 
i cierpienie.

19 listopada – w Ar-
chidiecezji Katowic-

kiej przeżywać będziemy 
Dzień Muzyki Liturgicz-
nej. Św. Augustyn napisał, 
że kto dobrze śpiewa, ten 
dwa razy się modli. Muzy-
ka i śpiew, znane już w Sta-
rym Testamencie, oddawały 
chwałę Bogu. Idąc za wska-
zaniem św. Augustyna, chcemy pięknym śpiewem 
i muzyką uwielbić Boga bogatego w miłosierdzie. Dziękuję 
wszystkim, którzy zaangażowani są we ubogacanie liturgii 
naszego kościoła śpiewem. Przede wszystkim organistom, 
scholi liturgicznej i scholi dziecięcej. Wszystkie te działania 
przyczyniają się do jeszcze lepszej naszej modlitwy. Niech Św. 
Cecylia, patronka organistów, chórzystów, muzyków wspiera 
Was i ubogaca swoim wstawiennictwem u Boga.

21 listopada – Wspo-
mnienie św. Tarsycju-

sza – patrona ministrantów. 
Bardzo dziękuję wszystkim 
chłopcom za zaangażowa-
nie w posłudze ołtarza. Sto-
jąc blisko ołtarza, jesteście 
żywymi świadkami wiary 
w Jezusa Eucharystycznego. 
Niech Pan wynagrodzi Wam 
wasz trud i zaangażowanie 
i obdarzy potrzebnymi ła-
skami.

26 listopada – Uroczy-
stość Chrystusa, 

Króla Wszechświata. Jest to 
ostatnia niedziela roku litur-
gicznego. Można w tym dniu, 
spełniając zwykłe warunki, 
uzyskać odpust zupełny.

Na czas zadumy i pamię-
ci o tych, którzy odeszli, 

otwórzmy swoje serca na dar 
łaski Bożej. Niech nasza co-
dzienność będzie świadec-
twem ludzi wiary i dążeniem 
do świętości.

Ksiądz Zbigniew Folcik – proboszcz
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Drodzy Czytelnicy! Powo-
li mija październik, mie-
siąc modlitwy różańcowej, 

w którym doświadczyliśmy potęgi 
i wartości z niej płynących. Nasz 
udział w nabożeństwach różańco-
wych, przeżycie wspaniałego modli-
tewnego zrywu, którego doznaliśmy 
we wspomnienie Matki Bożej Ró-
żańcowej dnia 7 października, kiedy 
to „Różaniec do granic” otoczył gra-
nice Polski, 100-lecie objawień Mat-
ki Bożej w Fatimie, stały się bardzo 
czytelnym świadectwem wiary, któ-

re swą siłą sięga nawet poza granice 
naszego kraju. Mocna, świadoma 
i pogłębiona wiara jest dziś dla każ-
demu z nas potrzebna, gdy zagra-
ża nam zobojętnienie i zanik wiary 
przybierający nieraz formy agresji 
przeciwko temu, co z wiary wypływa 
i kształtuje naszą postawę życiową. 
Dlatego od pewnego czasu nasze za-
myślenia w tym miejscu są jakąś for-
mą rozważań katechetycznych nad 
istotą i życiowymi konsekwencjami 
naszej wiary. Zastanawialiśmy się 
już nad treścią cnót kardynalnych, 
którymi są roztropność i sprawiedli-
wość, a dziś pragnę pochylić się nad 
życiową treścią kardynalnej cnoty, 
którą jest umiarkowanie. Umiar-
kowanie (nazwa łacińska: tempe-
rantia) to trzecia cnota kardynalna, 
którą charakteryzuje postępowa-
nie człowieka pełnego delikatności, 
dyskrecji i subtelności. Katechizm 
Kościoła Katolickiego uczy, że 
umiarkowanie „pozwala opanować 
dążenie do przyjemności i zapew-
nia równowagę w używaniu dóbr do-
czesnych, umacnia panowanie woli 
i utrzymuje pragnienia w granicach 

godziwości”. (KKK. 1809). W Pi-
śmie św. Nowego Testamentu cnota 
ta jest nazwana skromnością albo 
trzeźwością w myślach, w słowach, 
w naszych sądach i w działaniu. Jest 
to więc cnota, sprawność chroniąca 
nas przed przesadą w naszym my-
śleniu, mówieniu i działaniu. Dziś 
jesteśmy często świadkami takiej 
przesady w postawach wielu ludzi. 
W ludzkim myśleniu są to z jednej 
strony to nieraz przesadne marze-
nia o swojej wielkości, o tym, kim 
to ja nie jestem, kim mógłbym, 

czy mogłabym być. Generują jak-
że uciążliwe społecznie postawy tak 
zwanego „nadczłowieka”, który zbyt 
często w myśleniu, w słowie, w czy-
nie bliźniego upatruje błąd, uważając 
za jedynie słuszną tylko swoją rację. 
Jako „nadczłowiek” gotów jest naka-
zać drugiemu postępowanie, ocenę, 
rozwiązanie problemu jedynie we-
dług swojej urojonej racji. Z drugiej 
strony przesada w myśleniu może się 
przejawiać w poczuciu też urojonej 
swojej bezwartościowości – nic nie 
umiem, nic nie wiem, w nic nie an-
gażuję się, „jakim mnie Panie Boże 
stworzyłeś, takim mnie masz” – po-
stawa, za którą może kryć się zwykłe 
cwaniactwo, wygodnictwo i leni-
stwo. Cnota umiarkowania w sferze 
naszego myślenia to ciągłe dążenie 
do odpowiedzialności przed Bogiem 
i ludźmi za swoje myśli, słowa i czy-
ny, za ewangeliczne talenty, o których 
w swej przypowieści mówił Pan Je-
zus.(por. Mat. 25,14 – 30). Umiarko-
wanie w naszej mowie to sprawność 
wyrażająca się w odpowiedzialności 
za to, co i jak mówimy. Tu też jeste-
śmy nieraz świadkami, jak z jed-

nej strony z daru mowy, będącym 
w zamierzeniu Stwórcy wielkim 
dobrodziejstwem danym człowie-
kowi, by mógł się dzielić z drugim 
człowiekiem swoimi myślami, spo-
strzeżeniami, przeżyciami, dobrymi, 
radami prawdą i wszelkim dobrem, 
robi się niewłaściwy użytek. Są to 
kłamstwa, obmowy, oszczerstwa, 
przekleństwa, chęć dyktatury i pa-

nowania jednych nad drugimi. Brak 
umiaru w słowach stał się już przy-
czyną niejednej życiowej tragedii. 
Cnota umiarkowania w słowach 
między innymi jest sprawnością 
nakazującą nam odpowiedzialność 
za słowo, a może zastanowienie się 
nad każdym słowem. Nad tym, jak 
każdy z nas odebrałby osobiście to 
słowo, z którym chcę się zwrócić do 
drugiego człowieka, czy to jest wła-
ściwe i teraz potrzebne słowo, wła-
ściwy moment, i jak to odczuje mój 
bliźni. Zdarza się, że ktoś chlubi się 
zasadą, że mówi każdemu i wszystko 
to, o czym myśli, jednak trzeba dbać 
o umiar w tym, co mówimy i o to, 
by wypowiedziane słowo było zna-
kiem dobroci i miłości. Przeciwsta-
wieniem braku umiaru w słowach 
może też być postawa milczenia. 
Mówi się, że milczenie jest zło-

Bogaci w cnotę kardynalną: 
umiarkowanie i inne łaski Boże – 

dążmy do świętości, 
do naszego zbawienia…
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tem. Tak, ale wtedy, gdy nie mam 
nic do powiedzenia w konkretnej 
sytuacji. Jednak to nie jest równo-
znaczne z milczącą zgodą na zło, 
na które nie powinno być mojego 
przyzwolenia. Cnota umiarkowania 
w tym wymiarze znowu ma wpływ 
na kształtowanie naszego sumienia 
tak, by rzeczywiście wyrażało ono 
zasadę: „czyń dobrze, a unikaj zła”. 
Wreszcie czas na zastanowienie się 
nad umiarem w swoich czynach. 
Z tego, co myślimy i mówimy, ro-
dzi się czyn. Św. Tomasz uczy, że 
umiarkowanie chroni nas przed 
szkodliwym aktywizmem. Wyraża 
się w stosowaniu zasady „złotego 
środka” tak, aby osiągnąć równo-
wagę w zaspokajaniu potrzeb mate-
rialnych i duchowych. Człowiek ma 
prawo nie tylko do wypełniania swo-
ich obowiązków, ale i do odpoczynku 
oraz do przyjemności. Źle się jednak 
dzieje, gdy to szukanie przyjemności 
staje się nieraz jedynym celem sa-
mym w sobie. Jednym z grzechów 
głównych jest brak umiarkowania 
w jedzeniu i piciu. W tym miejscu od-
czytujemy rolę cnoty umiarkowania 
w zdrowym odżywianiu się i dbało-
ści nie tylko o zdrowie ciała, ale i du-
szy. Wiadomo, że zdrowo i smacznie 
zjeść posiłek to nie znaczy zjeść go 
w nadmiernych ilościach, bo wte-
dy najlepsze jedzenie może zaszko-
dzić. Nie jest grzechem wypić piwo, 
kieliszek wina czy innego alkoholu, 
ale jeśli to jedno piwo przemieni się 
w przysłowiowe wiadro, 

a kieliszek w przysłowiową cysternę, 
to wiadomo, że stanie się to truci-
zną niszczącą zdrowie człowieka, 
ale i potrafiącą zakłócić życie rodzi-
ny i całej społeczności. Wiele przy-
kładów spustoszenia w rodzinach 
i społeczeństwie, jakie jest skutkiem 
braku odpowiedzialności spowodo-
wanej przez nadmierny alkoholizm, 
daje nam życie. Inną ważną rolą cno-
ty umiarkowania jest kształtowanie 
postawy szacunku wobec życia i god-
ności osoby ludzkiej. Bóg stworzył 
człowieka na obraz i podobieństwo 
Swoje po to, by człowiek z godnością 
umiał patrzeć i doceniać drugą oso-
bę. Istota grzechu przeciwko czystości 
to niewłaściwe myślenie, patrzenie, 
przedstawianie i traktowanie człowie-
ka, traktowanie go jako okazji, nieraz 
i jako zabawki, do zaspokojenia swo-
ich zmysłów. Pornografia, wszelka 
erotyka, szczególnie w mediach, nie-
które trendy mody mogą przesadnie 
w niewłaściwy, grzeszny sposób trak-
tować człowieka. Umiarkowanie to 
sprawność, która służy człowiekowi 
w tym, by nasze zachowania, ubiór, 
zainteresowania nie pobudzały do 
niewłaściwego traktowania osoby 
ludzkiej, ale uczyły odnoszenia się do 
człowieka z należytą czcią, skromno-
ścią i godnością. Równocześnie, aby 
chroniły przed pruderią, przesadą 
i zakłamaniem, które mogą nieraz 
ukrywać wewnętrzne, zarażone róż-
nymi dewiacjami złe traktowanie 
osoby ludzkiej. Cnota umiarkowania 
kształtuje też nasze postawy, chroniąc 
nas przed przesadną gwałtownością 
w reakcjach na różne sytuacje życio-
we, jak i przed fałszywą pokorą. Jest 
ona również owocem cnoty umiar-
kowania jako postawy akceptują-
cej naszą wartość, a równocześnie 
chroniącej nas przed pokusą pa-
nowania nad innymi. Wiele by 
można powiedzieć na temat tej 
kolejnej cnoty kardynalnej, któ-
rą jest umiarkowanie i dobrze by 
było, gdyby każdy z nas tu do-
pisał wiele przykładów z życia. 

Nasze zamyślenia nie pretendują do 
miary wykładów czy traktatów teolo-
gicznych, ale mają nam służyć do za-
stanowienia się nad konsekwencjami 
naszej wiary. Jednym z tematów do 
osobistego pogłębienia tej wiary jest 
pochylenie się nad cnotą umiarkowa-
nia i jej rolą w naszym życiu z wiary. 
W tej materii zawsze znajdziemy coś 
dla siebie, coś, co jest dobre, ale i coś, 
nad czym warto się zastanowić. Coś, 
co obejmuje całokształt naszego życia 
religijnego od sposobu naszego my-
ślenia, przez sposób wyrażania się, 
po przysłowiowy sposób ubierania 
się do kościoła, na przyjęcie, do pra-
cy w domu i na plażę. Bowiem cało-
kształt naszego życia we wszystkich 
jego odsłonach jest ważny, ma swo-
ją wymowę i zawsze jest dawaniem 
świadectwa naszej wiary.

Drodzy Czytelnicy! Kończy się 
różańcowy miesiąc październik, 
nadchodzi listopad skłaniający nas 
do zadumy nad życiem, nad jego 
ostatecznym celem, nad wiecznością. 
W Uroczystość Wszystkich Świętych 
i w Dzień Zaduszny przed oczyma 
naszej wiary stoją znów ci, którzy 
poprzedzili nas ze znamieniem wia-
ry, a dziś stoją już przed Bogiem. To 
byli tacy sami ludzie jak my, ludzie 
z tymi samymi problemami, rado-
ściami, przeciwnościami losu, cier-
pieniem i smutkami. Wielu już dziś 
jest w gronie zbawionych, choć nie 
wszyscy jako szczególne wzory życia 
kanonizowani. Wierząc w Świętych 
obcowanie, wspomagajmy naszymi 
modlitwami tych, których miłość 
dojrzewa przez cierpienia w czyść-
cu. Równocześnie prośmy naszych 
Świętych Patronów, by nas wspiera-
li na naszej drodze życia do domu 
Ojca, chciejmy tam dążyć bogaci 
w cnoty kardynalne roztropności, 
sprawiedliwości, umiarkowania, 
a może i męstwa. Opieki naszych 
Świętych Patronów sobie i każdemu 
z Was, czytających te słowa, życzę. 
Szczęść Boże!

Ks. Józef



Numer 10 (291) 5

Październik jest szczególnym miesiącem z kilku 
względów. Przede wszystkim dlatego, iż kluczowe 
miejsce zajmuje w nim modlitwa różańcowa. Jest 

to również szczególny czas, kiedy wspominamy postać 
św. Jana Pawła II. W drugą niedzielę października miał 
miejsce XVII Dzień Papieski. Nieco ponad tydzień póź-
niej, 16.10., wspominaliśmy 39. rocznicę jego wyboru na 
Stolicę Piotrową. Dzień 22.10. jest natomiast wspomnie-

niem liturgicznym św. Jana Pawła II. Chciałbym w kilku 
zdaniach tego artykułu nakreślić kilka faktów z życia 
papieża Polaka, które mogą stanowić dobry wzorzec dla 
współczesnego człowieka.

Do napisania tych słów zachęciła mnie w sposób szcze-
gólny pielgrzymka, na jaką wybraliśmy się 14.10. br. wraz 
z grupą Dzieci Maryi i ministrantów. Odwiedziliśmy mia-
sto Wadowice, a przy tym dom rodzinny papieża Polaka. 
Zrobił on na mnie duże wrażenie. Dzięki temu na nowo 
odkryłem jego osobę. Tak wiele w mediach słyszało się 
o nim. Momentami człowiek mógł odnieść wrażenie, że 
tego wszystkiego już za dużo. Mogły również pojawiać się 
myśli, że Jan Paweł II nie chciałby takiego rozgłosu. Anali-
zując jego publikacje, począwszy od encyklik, na pierwszy 
rzut oka można odnieść wrażenie, że są one napisane zbyt 
trudnym językiem. Jeśli człowiek przeanalizuje ich treść 
i główne przesłanie, od razu dostrzega wielkie wartości, 
jakich bronił papież Polak.

Osobiście dane było mi przeżyć jedną Mszę Świętą 
wraz z papieżem Janem Pawłem II. Działo się to w roku 
2002 na krakowskich Błoniach. Była to jego ostatnia wi-
zyta w Polsce. Pamiętam, że wiele wtedy mówił o swoim 
przywiązaniu do Ojczyzny, a także pieśni „Barka”, która 
towarzyszyła mu od lat młodości aż do końca pontyfi-
katu. Wielu ludzi zarażał takim pogodnym podejściem 
do życia, nawet wtedy, kiedy był już u kresu swoich dni. 
Można byłoby długo analizować czas jego pontyfikatu. 
Wiele homilii, przemówień, które wypowiedział. Nie 
sposób tego wszystkiego wymienić…

Jan Paweł II może być dla człowieka współczesnego 
wzorem pokory. Najbardziej u niego samego uwidacznia-
ła się ona, kiedy we Mszy inaugurującej swój pontyfikat 
ucałował pierścień biskupi kard. Wyszyńskiego, a także 
w scenie przebaczenia swojemu zamachowcy Ali Agcy. Pa-
miętamy również scenę, kiedy tydzień przed swoją śmier-
cią w oknie papieskim, w Niedzielę Palmową, próbował 
przemówić do zgromadzonego ludu. Nie mógł z powodu 
choroby, która coraz bardziej postępowała. Każdy z nas 

w różnych sytuacjach życia potrzebuje pokory. Wiele wad, 
grzechów i słabości ma swoje źródło w braku pokory. Aby 
wypracować tę cnotę swoim życiu, potrzebna jest nieustan-
na praca nad sobą. Wymaganie od siebie. W Częstochowie 
w 1983 roku, w czasie Apelu Jasnogórskiego, powiedział do 
zgromadzonych takie słowa – myślę, że wielu z nas są one 
znane – „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od 
Was nie wymagali”. To konkretne przesłanie do każdego 

z nas. Człowiek osiąga doskonałość poprzez wymaganie 
od siebie i nieustanną pracę nad sobą.

Pokora papieża przejawiała się także w jego modlitwie. 
Pamiętam, jak w trakcie jednej z pielgrzymek do Polski 
modlił się w katedrze na Wawelu. Widać było głębokie roz-
modlenie. Był nawet taki moment, że komentatorzy tele-
wizyjni zamilkli. I to kolejne istotne przesłanie. Nie da się 
być w życiu człowiekiem pokornym, jeśli nie znajdę czasu 
na osobistą modlitwę. Modlitwa pozwala budować moją 
osobistą relację z Chrystusem, która w życiu codziennym 
jest mi niewątpliwie potrzebna każdego dnia.

Można byłoby wiele zarówno pisać, jak i mówić, 
w czym dla nas wzorem może być św. Jan Paweł II. Niech 
te istotne fakty z jego życia będą dla nas swoistą lekcją 
pokory. Warto niejednokrotnie wracać do słów papieża 
Polaka. Oby jego przesłanie nigdy w nas nie zgasło, ale 
zawsze owocowało. Pragnę zakończyć słowami piosen-
ki zespołu „Arka Noego”, która była specjalnie ułożona 
ku pamięci papieża Polaka. Wspomina dzień jego po-
grzebu, kiedy to wiatr zamknął księgę położoną na jego 
trumnie:

1. Moje małe siły dawno się skończyły. 
Schody za wysokie, wody za głębokie. 
Przed sobą mam drogę, dalej iść nie mogę. 
Wiatr księgę zamyka, nie odchodź, nie znikaj! 
ref. Księga się zamyka, znowu Cię spotykam. 
Stoisz w oknie w niebie, znowu widzę Ciebie 
2. Ty szukałeś nas bardzo długi czas. 
Teraz szukam Ciebie w twoim oknie w niebie. 
Skąd Ty siłę brałeś, kiedy tak cierpiałeś? 
Co powiedzieć chciałeś, kiedy w oknie stałeś? 
ref. Księga się zamyka znowu Cię spotykam. 
Stoisz w oknie w niebie, znowu widzę Ciebie. 
3. Amen powiedziałeś, drogę pokonałeś. 
Wicher z nieba wieje, znowu mam nadzieję. 
ref. Księga się zamyka, znowu Cię spotykam. 
Stoisz w oknie w niebie, znowu widzę Ciebie x2

Ks. Mateusz Iwanecki

„Musicie od siebie wymagać…” 
– czyli przesłanie Jana Pawła II dla współczesnego człowieka…
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WszystkIe dnI...

Uroczystość Wszystkich 
Świętych i Dzień Zaduszny 
to szczególny czas, w któ-

rym odwiedzamy naszych zmarłych 
krewnych, znajomych, przyjaciół, 
których Pan Bóg powołał do wiecz-
ności. Przychodzimy, aby oddać im 
cześć, szacunek i polecić Bożemu 
Miłosierdziu w modlitwie. Te święte 
dni nie mogą być rewią mody albo 

chwaleniem się nowym płaszczem, 
to również nie jest konkurs na naj-
piękniejszą palmę czy stroik.

Jak zachowujemy się na cmen-
tarzu? Czy oddajemy temu miejscu 
należyty szacunek? Wielu ludzi roz-
mawia, dyskutuje, a nawet pali papie-
rosy. Tak wielu przeszkadza innym 
w modlitwie, refleksji, zadumie.

Można odnieść wrażenie, że są lu-
dzie, którzy żyją tak, jakby mieli żyć 
wiecznie. Nie mają na nic czasu. Nie 
myślą o wieczności, żyją jakby Pana 
Boga nie było. Na wszystko mają od-
powiedź i usprawiedliwienie.,, Na 
modlitwę nie mam czasu, bo dużo 
pracy. (...) Do kościoła nie chodzę, bo 

po co. (...) Jestem jeszcze młody, po-
myślę o tym na starość”.

A nasi zmarli potrzebują modlitwy 
– dużo modlitwy, zwłaszcza różańco-
wej. Dlatego tak ważne jest, byśmy 
zamawiali za nich Msze św., ofia-
rowali Komunię św., przez cały rok 
odwiedzali i dbali o ich groby. Naszą 
pamięć i troskę o zmarłych możemy 
wyrazić również przez wypominki 

w ciągu całego roku, a szczególnie 
w Uroczystość Wszystkich Świętych 
i Dzień Zaduszny.

Wspominanie zmarłych od czasów 
starożytnych towarzyszy publicznej 
modlitwie Kościoła. We wczesnych 
wiekach podczas Modlitwy Eucha-
rystycznej wymieniano imiona osób 
zmarłych, należących do danej wspól-
noty. To odczytywanie trwało niekiedy 
bardzo długo, z czasem ograniczono 
je do wspomnienia imion zmarłych, 
za których sprawowana była w szcze-
gólny sposób dana Msza św. Ślady tej 
praktyki odnajdujemy w najstarszej 
z modlitw używanych podczas Litur-
gii Eucharystycznej – w tak zwanym 

Kanonie Rzymskim. Podczas jego 
recytacji słyszymy słowa: „Pamiętaj, 
Boże, o swoich sługach i służebnicach, 
którzy przed nami odeszli ze znakiem 
wiary i śpią w pokoju”. Kapłan może 
w czasie odmawiania tego tekstu do-
dać imiona wspominanych we Mszy 
zmarłych, odwołując się tym samym 
do starożytnej tradycji. To w tym 
miejscu należy szukać źródeł prakty-
ki, którą dziś nazywamy popularnie 
„wypominkami”.

Wypominki za zmarłych nie są 
już bezpośrednio związane z samą 
celebracją Eucharystii, ale łączone 
są z innymi formami modlitwy – 
szczególnie z nabożeństwem Dro-
gi Krzyżowej czy różańcem. Głośne 
wymawianie imion jest znakiem 
pamięci i ufności w to, że dzięki 
modlitwie nasi bliscy zostaną przy-
jęci do przebywania w chwale Boga. 
Ufna modlitwa za naszych zmarłych, 
choć najczęściej jest wyrazem naszej 
miłości i wdzięczności, czasem jed-
nak może być jedynym możliwym 
wyrazem przebaczenia wobec tych, 
którzy nam zawinili, a z którymi nie 
dane nam było się pojednać.

Życie nasze biegnie szybko, nie 
znamy dnia ani godziny. A w jed-
nej z pieśni śpiewamy, że „wszyst-
ko przeminie tak jak sen”. Dlatego 
czas Wszystkich Świętych i Dzień 
Zaduszny to także refleksja nad 
własnym życiem, nad własnym prze-
mijaniem... Stojąc nad grobem ojca 
czy matki, trzeba nam się zastano-
wić nad własnym postępowaniem, 
nad wyborami, których dokonali-
śmy i tymi, które chcemy podjąć... 
Nad drogą naszego życia, pytając, 
dokąd nas prowadzi... nad prawdą 
o nas samych, czy dajemy świadec-
two przynależności do Chrystusa 

„Wszystkie dni są dobre, aby się urodzić. Wszystkie dni są dobre, aby umrzeć”
Te słowa św. Jana XXIII wprowadzają nas w rozpoczynający się nowy miesiąc. Listopad jest czasem 

zadumy, kontemplacji, refleksji nad życiem, wiecznością, ziemskim przemijaniem.
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„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! ” Kpł 19,2)

Święci żyli i żyją obok nas, po sąsiedzku

Przygotowując się do Uroczy-
stości Wszystkich Świętych, 
często myślimy o tych, któ-

rzy odeszli. Zastanawiamy się nad 
ich losem, myślą szukamy naszych 
bliskich w rzeczywistości pozaziem-
skiej. Pragniemy dla nich wiecznego 
przebywania z Bogiem. Chcieliby-
śmy do nich dołączyć. Pragnienie 
życia wiecznego wpisane jest w na-
sze życie od dziecięcych lat, w mło-
dości pojmowane jako coś realnego, 
ale jeszcze odległego, z upływem 
lat coraz częściej pojawiającego się 
w naszych najskrytszych pragnie-
niach jako cel naszego życia. Nasze 
wyobrażenie o osiągnięciu świętości 
czasem wydaje nam się nierealne… 
Jak bowiem skromna, mało znana 
osoba, pochylająca się nad dziećmi, 
wnukami, garnkami, prowadząca ci-
che życie może być święta…

Jakże dumna byłam ze swojego 
śląskiego pochodzenia, kiedy pod-
czas wakacji ponownie odkrywałam 
ślady św. Jacka Odrowąża, najpierw 
w Kamieniu Śląskim na Opolszczyź-
nie, a potem na Awentynie w Rzy-
mie, kiedy patrzyłam na jego figurę 
na kolumnadzie Berniniego przed 
bazyliką św. Piotra w Rzymie. Nie 
będę w tym miejscu rozpisywać się 
nad życiorysem tego świętego, chcę 

raczej przyjrzeć się bogactwu jego 
duszy.

Jacek Odrowąż – urodzony oko-
ło 1183 r. w Kamieniu Śląskim w ro-
dzinie o głębokich chrześcijańskich 
korzeniach. Wykształcony prawdopo-
dobnie w Paryżu i Bolonii został ka-
nonikiem katedry wawelskiej. W 1221 
roku w Rzymie, razem z bł. Czesła-
wem (swoim kuzynem), otrzymał ha-
bit zakonny w klasztorze św. Sabiny 
na Awentynie w Rzymie i wkrótce 
wrócił do Polski, do Krakowa. Zało-
żył ponad 53 klasztory dominikań-
skie. Był misjonarzem, Apostołem 
Słowian, Apostołem Północy.

Każdy ma swoją drogę do święto-
ści. Dla niektórych to droga kapłań-
ska lub zakonna, dla innych droga 
matki, ojca, brata siostry …, osoby 
żyjącej samotnie. Każda jest równie 
ważna i niepowtarzalna, słuszna, 
jeśli jest drogą miłości Boga i czło-
wieka. Warto zawalczyć w tym ży-
ciu o świętość, o wieczność z Bogiem 
i naszymi bliskimi.

A co ma do tego św. Jacek?
Św. Jacek Odrowąż, kapłan i za-

konnik, to wzór modlitwy i umar-
twienia, niesamowity czciciel Matki 
Bożej. Rozkochany w Eucharystii, 
podkreślający niesamowitą rolę in-
dywidualnej spowiedzi w rozwo-

ju duchowym człowieka. Oddany 
przede wszystkim pracy misyjnej, 
sporo czasu poświęcający na obco-
wanie z ludźmi. Rozmodlony asceta 
podejmujący surowe praktyki po-
kutne, wybitny kaznodzieja.

Lux ex Silesia (Światło ze Śląska) 
– tak od XIII wieku nazywano św. 
Jacka z Odrowążów ze względu na 
jego apostolską działalność.

Myślę, że patrząc na bogactwo 
duszy tego wielkiego Ślązaka, każ-
dy z nas potrafi w niej znaleźć inspi-
rację do pracy nad sobą na własnej 
drodze do świętości. Św. Jacek jest 
patronem Śląska i jego mieszkańców, 
szczególnie czczony w naszej archi-
diecezji, nie zapominajmy więc pro-
sić go o wstawiennictwo.

Wy jesteście światłem świata. 
(Mt 5, 14). Te słowa Pana Jezusa są 
ciągle aktualne. Żyli nimi apostoło-
wie, chrześcijanie pierwszych wie-
ków, wszyscy święci i błogosławieni, 
wśród których są nasi wielcy Ślązacy, 
Jacek Odrowąż i jego kuzyni Czesław 
i Bronisława. Oni byli światłem ze 
Śląska, światłem odbijającym Chry-
stusa i Jego Ewangelię.

Lux ex Silesia – brzmi dumnie, 
ale i zobowiązująco … to zadanie 
także dla nas.

AF

i Jego Kościoła, to pytanie o kres 
naszych dni, o śmierć…

Śmierć jest rzeczywistością trud-
ną. Na co dzień trudno jest mówić 
o śmierci, trudno o niej myśleć. Od-
dalamy myśli o śmierci, aczkolwiek 
wiemy, że ona jest jakimś spotkaniem 
z niewiadomą. Dla osoby wierzącej 
jest to możliwość – jeszcze głębsza – 
spotkania się z Bogiem. Z doczesnego 
punktu widzenia odbieramy śmierć 
jako kres naszych możliwości, kres 
tworzenia, kres naszej wolności, jako 

pewien koniec naszego rozwoju.
Z drugiej strony śmierć może i po-

winna stanowić jakieś wyzwanie. To 
znaczy, że jeśli podejmuję jakieś obo-
wiązki, zadania, jeśli próbuję robić 
coś ze swoim życiem, to zawsze w per-
spektywie umierania lub śmierci, któ-
ra będzie stanowiła formę rozliczenia 
się z tego, co zrobiłem. Czasu ubywa, 
a nie przybywa i dlatego chodzi o to, 
by ten czas dobrze wykorzystać, po-
nieważ po raz drugi nie będzie nam 
dany. Bo śmierć jest także końcem 

czasu… Dla mnie śmierć jest również 
punktem odniesienia, perspektywą, 
w której podejmuję różne zadania 
i próbuję to życie przeżyć dobrze – 
na ile to jest możliwe, na ile jestem 
mocny w tworzeniu, czynieniu tego 
dobra.

Wszystko przeminie tak jak sen, 
obyśmy naszego ziemskiego życia 
nie przespali, byśmy czas, który zo-
stał nam ofiarowany, dany, zadany 
dobrze wykorzystali.

Ks. Daniel Starzyczny
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Czasami słyszymy o osobach, 
którzy należą do Świeckiej 
Rodziny Franciszkańskiej, 

Karmelitańskiej, Pallotyńskiej czy 
Oblackiej. Ludzie ci w określony spo-
sób łączą się z danym zakonem, czy 
zgromadzeniem, aby uczestniczyć 
w jego duchowości i dziełach apo-
stolskich. Osoby te mają potrzebę 
pogłębiania wiary, modlitwy, mają 
pragnienie życia Ewangelią. Idą za 

wezwaniem Jana Pawła II, który po-
wiedział do świeckich,, Nikomu nie 
godzi się trwać w bezczynności” bo 
PAN winnicy stale mówi:,, Idźcie 
i wy do winnicy Mojej”/Mt 20,6-7/. 
A Chrystus na Sądzie Ostatecznym 
powie:,, Byłem głodny- dałeś mi jeść 
byłem spragniony – napoiłeś mnie...”, 
bo każdy z nas chcąc miłować Boga, 
musi kochać człowieka. Doskonale 
to rozumiał bł. Edmund Bojanowski, 
założyciel Zgromadzenia Sióstr Słu-
żebniczek Najświętszej Maryi Pan-
ny. Dla niego człowiek był wartością, 
w której widział Chrystusa niezależ-
nie czy był: chory, biedny, brudny, 
niewykształcony, innej religii.

Skąd błogosławiony Edmund 
czerpał siłę i zdolność kochania? 
Z żarliwej modlitwy, i nieustannej 
pamięci o obecność Boga w drugim 
człowieku. Służbę człowiekowi uwa-
żał za swoje powołanie, które przyjął 
od Boga jako dar i życiowe zadanie. 
Pierwsze miejsce w miłosiernym ser-
cu bł. Edmunda zajmowa-
ły dzieci, zwłaszcza sieroty, 
a potem biedni i chorzy. Był 

w życiu realistą. Przyjmo-
wał na siebie trudne zada-
nia, by zmieniać trudną 
rzeczywistość. Organizował czy-
telnie, ochronki dla dzieci, szpitale, 
jadłodajnie, przytułki. Był poetą, pi-
sarzem, wychowawcą, pedagogiem, 
katechetą wielkim społecznikiem 
gorącym patriotą. Stał się ubogim 
i bezdomnym, by dla innych zna-
leźć pieniądze, lekarstwa, dach nad 
głową. Przeszedł przez życie dobrze 
czyniąc, a współcześni nazwali go,, 
serdecznie dobrym człowiekiem”. 
Błogosławiony Edmund Bojanowski 
jest przykładem człowieka świeckie-
go -świętego na obecne czasy. Ludzie 
znający tą postać fascynują się jej sty-
lem życia, modlitwą, służbą, bo była 
prosta, zwyczajna, jak całe życie. 
Każdy, kto podejmuje trud uświę-
cenia siebie prostym, codziennym 
życiem, ma w błogosławionym  
Edmundzie wzór i orędownika 
u Boga. Osoby te mają możliwość 
związania się duchowo z jego 
dziełem, które powołał do życia 
wśród zewnętrznych i wewnętrz-
nych zmagań. Jest nim Zgroma-
dzenie Sióstr Służebniczek NMP, 

które od ponad stu lat, poprzez ist-
niejącą wspólnotę sióstr, jest obecne 
w tutejszej parafii. Od tego roku przy 
naszej placówce w Radlinie istnieje 
grupa osób, która jest cząstką roz-
wijającego się Stowarzyszenia o na-
zwie,, Rodzina Błogosławionego 
Edmunda Bojanowskiego”. Stowa-

rzyszenie to tworzą osoby świeckie, 
które pragną jednoczyć się wokół 
dobra, by służyć potrzebującym po-
mocy, zwłaszcza dzieciom, chorym 
i ubogim.

Osoby te spotykają się w klasz-
torze Sióstr raz w miesiącu na mo-
dlitwie i rozważaniu Ewangelii. 
Wspólnie też zastanawiają się, jaką 
inicjatywą wesprzeć kościół lokal-
ny, o kogo się zatroszczyć i kogo 
wspomóc. Pierwsze spotkanie już 
się odbyło w środę 18.10 po różań-
cu. Jeżeli Bóg Cię natchnie pragnie-
niem zrobienia cośkolwiek więcej 
dla własnej duszy i dla innych- 
przyjdź na spotkanie. Następne 
spotkanie odbędzie się w ponie-
działek 20 listopada o godz. 16.00 
w klasztorze Sióstr Służebniczek. 
Do współpracy i wspólnej drogi 
z Chrystusem przez życie w duchu 
BŁ. Edmunda – zapraszają Siostry 
Służebniczki NMP i członkowie 
STOWARZYSZENIA,, RODZINY 
BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUN-
DA BOJANOWSKIEGO ”.

zjednoczeni 
wokół dobra

Stowarzyszenie Rodzina 
Błogosławionego 

Edmunda Bojanowskiego
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Czy udane i szczęśliwe życie małżeńskie jest możliwe po zdradzie jednego z małżonków? Kiedyś 
myślałam, że nie ma absolutnie żadnych szans na odbudowanie związku, w którym doszło do takiego 
zła. Może jakoś małżonkowie funkcjonują po zdradzie, żyją ze sobą, bo mają dzieci, kredyt itp., ale 
żeby się kochać, czerpać radość z relacji między nimi? Nie, to niemożliwe.

Jako dość młoda żona usłyszałam 
historię pewnego małżeństwa 
z 30-letnim stażem małżeń-

skim. Podczas opowieści żona po-
dzieliła swoje małżeństwo na trzy 
okresy i określiła je następująco: 
pierwsze dziesięciolecie nazwała cza-
sem względnego szczęścia, następne 
okresem nieszczęścia i bólu, a ostat-
nie, aktualnie trwające dziesięciolecie, 
określiła mianem super-
szczęścia. Cóż takiego wy-
darzyło się w historii tego 
małżeństwa na poszczegól-
nych etapach ich wspólne-
go życia? Rozpoczynali swe 
małżeństwo jako zakocha-
ni młodzi ludzie, cieszyli się 
sobą, budowali swe gniazd-
ko, rodziły się ich dzieci, 
osiągali sukcesy w pracy. 
Wszystko dobrze układało 
się w ich życiu... Następnie przyszedł 
czas, w którym małżonkowie zaczęli 
oddalać się od siebie, oddawać się bar-
dziej karierze zawodowej niż budo-
waniu wspólnoty małżeńskiej. Mąż 
zaczął interesować się innymi kobie-
tami, z którymi spotykał się w pracy. 
Nawiązywał kolejne romanse, często 
nie wracał na noc do domu. Kiedy 
żona zorientowała się, co jest przy-
czyną takiego stanu rzeczy, bardzo 
cierpiała. Okres rozłamu, zdrad, bólu, 
krzywdy, wzajemnych oskarżeń trwał 
latami... W końcu w momencie, gdy 
małżonkowie chcieli się rozwieść, 
dali sobie ostatnią szansę. Żona na-
trafiła na pewne ogłoszenie... Poje-
chali na rekolekcje małżeńskie, gdzie 
oddali swoje życie Jezusowi i z Nim 
rozpoczęli odbudowę związku. On 
pomógł im przebaczyć sobie nawza-
jem krzywdy, jakie każde z nich wy-

rządziło współmałżonkowi, pomógł 
im zakochać się w sobie na nowo! Po 
dziesięciu latach od tych wydarzeń 
określali swój ostatni okres wspólne-
go życia jako superszczęśliwe!

Powyższa historia utkwiła mi 
w pamięci i ciągle daje wiele do my-
ślenia. Pokazuje, że nie tylko można 
„jakoś” ze sobą żyć po zdradzie, ale 
wręcz można żyć szczęśliwie! Nawet 

więcej, więź pomiędzy małżonkami 
może być silniejsza, a miłość dojrzal-
sza. Z pewnością wymaga to wiele 
pracy, podjęcia trudu przebaczenia, 
wspólnej modlitwy, czasem skorzy-
stania z pomocy terapeuty.

Warto pamiętać, że problem zdra-
dy zwykle nie jest winą jednej strony. 
Najczęściej to konsekwencja braku 
dbania o relację małżeńską, braku 
dialogu... Ważne, by osoba zdradzona 
miała świadomość, że jest współwin-
na kryzysu małżeńskiego. Obydwie 
strony muszą nazwać uczucia, które 
się w nich kłębią: gniew, poczucie od-
rzucenia, poniżenia i odtrącenia, pra-
gnienie zemsty, odegrania się, wstyd 
i lęk przed zaufaniem małżonkowi; po-
winny przyjrzeć się, ale nie podsycać 
emocji, by ruszyć w kierunku jedno-
ści... Nieodzowne jest tu przebaczenie, 
by nie tkwić w przeszłości, ale móc 

budować coś nowego. Przebaczenie 
nie oznacza zapomnienia, udawania, 
że nic nie zaszło, akceptowania zła. 
Przebaczamy innym, gdy wyzbywa-
my się urazy i nie domagamy się za-
dośćuczynienia za doznaną krzywdę 
lub poniesioną stratę. Przebaczenie 
nie jest łatwe i nie dokonuje się w jed-
nej chwili. Warto podjąć trud, gdyż 
przebaczenie nie tylko uzdrawia na-

sze relacje z drugim człowie-
kiem i samym Bogiem, ale 
przez nie przychodzi nasze 
własne uzdrowienie na każ-
dej płaszczyźnie: duchowej, 
emocjonalnej i psychicznej. 
Przebaczenie jest procesem, 
który osobie przebaczającej 
pozwala żyć w pokoju i rado-
ści. Mamy wybór: trzymać 
się kurczowo swojego bólu 
albo przystać na Bożą pro-

pozycję, by przebaczyć z Jego pomocą, 
uwolnić się i zacząć żyć pełnią życia.

Miłość małżeńska jest darem, któ-
ry otrzymujemy od Boga, a zdrada jest 
jego niszczeniem. Jednak Bóg trosz-
czy się o swój dar. Rzuca nam koła 
ratunkowe, tak jak w opisanej wyżej 
historii, sprawił, że żona „przypad-
kowo” zauważyła ogłoszenie, które 
rozpoczęło proces odbudowy małżeń-
stwa. Bóg wzywa do wzajemnej miło-
ści, również w tych bardzo trudnych 
momentach, jakim jest zdrada mał-
żeńska: „Pokochaj raz jeszcze kobietę, 
która innego kocha i cudzołoży” (Oz 
3,1). Bóg daje moc do pokonania kry-
zysu, wybaczenia i budowania doj-
rzalszej relacji małżeńskiej. Warto 
otworzyć się na Jego łaskę, wspólnie 
wyciągnąć wnioski z trudnej sytuacji 
i na nowo ruszyć w drogę...

Beata Agopsowicz

Miłość po zdradzie… Czy to możliwe?
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Młodzieżowo czyli jak?
Ukraina? Czemu nie! – O mojej wrześniowej podróży po Kresach Wschodnich

„Nie podążaj tam, gdzie wiedzie ścieżka. Pójdź tam, gdzie jej nie ma i wytycz szlak.”   R. W. Emerson

Kiedy słyszę opowieści o podró-
żach moich znajomych, przyjaciół, 
rodziny czy zupełnie obcych mi osób, 
lista miejsc, które chcę odwiedzić 
stale się powiększa. Problem w tym, 
że ja uwielbiam siedzieć w domu…
Ale, no to skąd ta Ukraina?

Pewnej wrześniowej nocy wy-
ruszyliśmy z rodzicami w drogę. 
Plan wycieczki zakładał zobacze-
nie miejsc, które kiedyś należały do 
Rzeczpospolitej Polskiej i odnalezie-
niu pozostałości narodu polskiego.

Dziesięć godzin w autokarze i je-
steśmy we Lwowie. W tym miejscu 
nie można się nie zakochać. Zarówno 
w dzień, jak i w nocy robi ogromne 
wrażenie. Lwowską starówka, Opera 
Lwowska to zakątki, które na zawsze 
zapadną w mojej pamięci. Drugiego 
dnia udaliśmy się do Oleska, Pod-
horca (to właśnie tam kręcono sceny 
do filmu „Potop”), Krzemieńca (ro-
dzinnego miasta Juliusza Słowackie-
go) oraz do twierdzy w Zbarażu.

Bardzo niezwykłym doświad-
czeniem było dla mnie odwiedzenie 
Poczajowa. To miejsce, w którym znaj-
duje się Ławra Poczajowska-ukraińska 
Częstochowa. Ławra Poczajowska, 
a dokładniej Ławra Zaśnięcia Matki 
Bożej w Poczajowie to jed-
nym z naj-

z przygotowań do I komunii Świętej...
Dnia 07.10.2017r. podczas nabożeństwa różańcowego zostały poświęco-

ne różańce, które przyniosły ze sobą dzieci przygotowujące się do Komunii 
Świętej. W październiku jest to jeden z kolejnych kroków w drodze przygo-
towania do Tego wyjątkowego wydarzenia.

W dwie środy października odbyły się także kolejne spotkania formacyjne 
dla rodziców dzieci ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Biertułtowach 
oraz SP nr 4 na Obszarach. Podczas spotkań formacyjnych ks. Mateuszem 
Iwaneckim dowiadujemy się o bieżących etapach przygotowań ale także 
o tym co przed naszymi dziećmi i całymi rodzinami. Gdyż musimy pa-
miętać, że do Komunii przygotowują przede wszystkim rodzice a kapłan 
wspomaga, nadaje temu procesowi odpowiedni kierunek. To cała atmos-
fera rozmów, modlitwy wieczornej ukierunkowuje nas jako rodzinę na 
majowe Wydarzenie.

Anna Teklińska-Nowak

ważniejszych ośrodków pątniczych 
na całej Ukrainie. Jej zabudowania, 
a w szczególności ich lśniące, złocone 
kopuły widać już z daleka. Kompleks 
świątynny obejmuje 3 sobory (w tym 
jeden z cudowną ikoną odcisku sto-
py Matki Boskiej), jedną cerkiew 
oraz jaskinię, miejsce modlitwy św. 
Hioba. Bogate i misterne zdobienia 
świątyń wprowadziły mnie w ducho-
wą zadumę, skłoniły do zatrzymania 
i zamyślenia. Przed wejściem każda 
kobieta otrzymała specjalne części 
ubioru, były to: chustka na głowę 
i spódnica za kolano. Upomniano nas 
także, aby podczas zwiedzania ogra-
niczyć rozmowy do minimum oraz 
zachować pełną szacunku powagę.

Trzeci dzień poświęciliśmy na 
zwiedzenie Skały Podolskiej, Ka-
mienia Podolskiego oraz Chocimia, 
czyli miejsca przebiegu dawnej gra-
nicy polsko – tureckiej.

Bardzo wzruszające było dla mnie 
spotkanie z dwoma osobami. Pewien 
mały chłopiec na wieść, że do Po-
czajowa przyjechali Polacy przybiegł 
pod nasz autokar wołając, że chce 
nam się czymś pochwalić. Na po-

czątku większość go zlekceważyła, 
jednak po chwili słysząc słowa „Kto 
ty jesteś, Polak mały (...)” oczy i uszy 
każdego uczestnika były zwrócone 
na niego. Ten mały chłopiec powie-
dział, że jego marzeniem jest wyjazd 
do Krakowa.. Pani Aniela – ostatnia 
Polka mieszkająca na pewnej Ukra-
ińskiej wsi także przyszła do nas 
by się pochwalić, ale tym razem to 
nie był wiersz. Ta starsza pani po-
kazała nam order, który otrzyma-
ła od Prezydenta RP w 2015 r. jako 
wyraz wdzięczności za bycie ostoją 
polskiego narodu. Niezwykłe jest to, 
że ta kobieta pomimo tego, iż nie ma 
z kim rozmawiać w ojczystym języ-
ku, nigdy go nie zapomniała.

W każdym zwyczajnym miejscu 
może kryć się coś niezwykłego. Mło-
de pokolenie, którego jestem repre-
zentantem odkrywając te miejsca 
odkrywał głęboką więź i przynależ-
ność do swojego narodu. To był nie-
zwykły czas, piękny, pełen zadumy 
i wyciszenia.

Aleksandra Kozieł
II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. 
Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim
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Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 5 listopada 2017
1.
2.
3.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 12 listopada 2017

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 19 listopada 2017

Zadanie na 5 listopada:
Napisz jaki święty przedstawiony jest 

na obrazku.

Zadanie na 12 listopada 2017r.
Ile nierozsądnych, a ile roztropnych panien 
było w Ewangelii św. Mateusza (25, 1-13). 
Jaki błąd popełniły nierozsądne panny?

Zadanie na 19 listopada 2017
Ile talentów rozdał człowiek z Ewangelii 

Św. Mateusza (25, 14-30), ale ile zyskał po 
powrocie? Wykonaj odpowiednie działania 

matematyczne i podaj liczbę talentów 
rozdanych i otrzymanych po powrocie. 

Wymień jeden ze swoich talentów.

Zadanie na 26 listopada 2017r.
Wypisz uczynki miłosierdzia względem ciała 

i uczynki miłosierdzia względem duszy. 
Podaj jeden przykład zrealizowanego przez 

Ciebie uczynku miłosierdzia.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 26 listopada 2017

nasze serca biją dla Ciebie… Maryjo
Tą myślą rozpoczęłyśmy nasz kolejny Rok Spotkań 

Wspólnoty Dzieci Maryi. Grupa ta od wielu już lat działa 
w naszej parafii. Spotykamy się co tydzień w sobotę o go-
dzinie 9:00, by razem uczestniczyć w życiu parafii, modlić 
się oraz bawić.

Nasza wspólnota w tej chwili liczy ponad 30 wspaniałych 
osób. Można myśleć, że nasze sobotnie spotkania to totalna 
nuda… ale tak nie jest! W trakcie spotkań staramy się na różne 
sposoby poznawać Maryję i całą „ekipę” Bożą. Śpiewamy, tań-

czymy i bawimy się. Nie straszna nam 
żadna pogoda! Każda z nas ma w so-
bie mnóstwo energii i świetnych po-
mysłów. Można spotkać nas w kościele 
w czasie nabożeństw majowych, różańcowych, jak i podczas 
uroczystości i świąt. Naszymi opiekunami są S.M. Violetta 
oraz Ks. Mateusz Iwanecki, a opiekę nad poszczególnymi 
grupami sprawują animatorki.

Natalia Potocka
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Ciasto z kremem miętowym
Biszkopt z 5 jaj.
KREM; 1 litr kremówki i 1/2 kg pastylek miętowych w czekoladzie zagotować 

i ostudzić, a następnie dać 
na noc do lodówki. Następ-
nie ubijając dodać 6 szt. 
śmietan-fix (Dr. Oetkera) 
i żelatynę (3 łyżki rozpusz-
czone w małej ilości wody).

Szpajza
Składniki: 5 jaj, 5 łyżek cukru, 1 łyżka żelatyny, spirytus, bakalie, kakao.
Białka ubić z cukrem, dodać żółtka, kakao, żelatynę rozpuszczoną w małej 
ilości wody, spiry-
tus. Następnie wy-
łożyć do półmiska. 
Tak samo robi się 
szpajzę cytrynową 
tylko żelatynę roz-
puszcza się w 1/4 
szklanki soku z cy-
tryny.
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Na wstępie należy odpowiedzieć 
sobie na pytanie, czym jest 
wydziedziczenie. Jak wskazu-

je art. 1008 kodeksu cywilnego przez 
pojęcie to rozumiemy pozbawienie 
zstępnych, małżonka i rodziców prawa 
do zachowku. Skuteczność wydziedzi-
czenia uzależniona jest od wystąpienia 
przynajmniej jednej ze wskazanych 
przez ustawodawcę przesłanek. Osoba 
sporządzająca testament ma prawo po-
zbawienia prawa do zachowku osobę, 
która wbrew woli spadkodawcy upo-
rczywie postępuje w sposób sprzeczny 

z zasadami współżycia społecznego, 
osobę, która dopuściła się względem 
spadkodawcy albo jednej z najbliższych 
mu osób umyślnego przestępstwa prze-
ciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo 
rażącej obrazy czci oraz osobę, która 
uporczywie nie dopełnia względem 
spadkodawcy obowiązków rodzinnych. 
Jak widać, wskazane przez ustawodaw-
cę przyczyny są nieostre, zabieg ten jest 
celowy, ponieważ niemożliwe jest uję-
cie w przepisie wszelkich sytuacji, które 
mogłyby usprawiedliwić zastosowanie 
wydziedziczenia. W tym miejscu posta-
ramy się w paru słowach omówić każdą 
z trzech wskazanych przesłanek.

Pierwszą ze wskazanych przesłanek, 
tj. uporczywe postępowanie w sposób 
sprzeczny z zasadami współżycia spo-
łecznego, wbrew woli spadkodawcy. 
Jak wskazuje doktryna, przez takie po-
stępowanie należy rozumieć naganny 
tryb życia osoby uprawnionej do za-
chowku, który w szczególności przeja-
wia się w trudnieniu się paserstwem, 
nielegalnymi transakcjami, prostytu-
cją, zaniedbywaniem własnej rodziny 
i przerzuceniem ciężaru jej utrzymania 
na spadkodawcę, alkoholizmem lub nar-
komanią. Ważne jest, by taki tryb życia 
powodował sprzeciw u spadkodawcy 
oraz był trwały. Oznacza to, że jednora-

zowy wybryk takiego rodzaju nie będzie 
wystarczający, by móc skutecznie spad-
kobiercę wydziedziczyć. Uporczywość 
oznacza, że stan tworzący podstawę wy-
dziedziczenia musi się charakteryzować 
długotrwałością bądź też powtarzalno-
ścią nagannych zachowań.

Drugą przyczyną wydziedziczenia 
jest dopuszczenie się przez spadko-
biercę popełnienia umyślnego prze-
stępstwa przeciwko spadkodawcy lub 
osoby mu najbliższej, stanowi prze-
słankę umożliwiającą wydziedzicze-
nie. Pomimo pewnej autonomiczności 

prawa cywilnego, miarodajna tutaj jest 
ocena z punktu widzenia prawa kar-
nego. Wskazać w tym miejscu należy, 
że jeżeli sąd w postępowaniu karnym 
uzna, że dana osoba jest winna popeł-
nienia przestępstwa, to sąd cywilny 
jest takim orzeczeniem związany i nie 
może orzec inaczej. Ustawodawca nie 
definiuje pojęcia „osoby najbliższej”. 
Niewątpliwie należy przez to rozumieć 
członków rodziny, ale zakres tego po-
jęcia na tym nie poprzestaje. Decydu-
jąca będzie ocena więzi spadkodawcy 
z konkretną osobą.

Trzecią przyczyną wydziedzicze-
nia jest uporczywe niedopełnianie 
przez osobę uprawnioną do zachowku 
względem spadkodawcy obowiązków 
rodzinnych. Zachowanie to może po-
legać między innymi na zaniedbywa-
niu wobec spadkodawcy obowiązków 
alimentacyjnych, opieki niezbędnej 
ze względu na wiek lub stan zdrowia, 
obowiązków wynikających z umo-
wy dożywocia. Ponadto przez zanie-
dbywanie obowiązków rodzinnych 
rozumiemy również takie zachowa-
nia, które prowadzą do faktyczne-
go zerwania kontaktów rodzinnych 
i ustania więzi uczuciowej, normalnej 
w stosunkach rodzinnych. Chodzi 
tu między innymi o wszczynanie cią-

głych awantur, kierowanie pod adre-
sem spadkodawcy nieuzasadnionych 
i krzywdzących zarzutów, wyrzucanie 
go z domu, brak udziału w jego życiu, 
np. poprzez odwiedzanie go.

Jak z powyższego wynika, przyczy-
nami wydziedziczenia są wypadki ra-
żąco nagannego postępowania osoby 
uprawnionej do zachowku, najczęściej 
połączonych z uporczywością zachowa-
nia. Warto w tym miejscu podkreślić, 
że działania te muszą być świadome. 
Czyny osoby działającej bez należyte-
go rozeznania czy w stanie wyłączają-
cym świadomość lub powzięcie decyzji 
i wyrażenie woli nie będą usprawiedli-
wiały wydziedziczenia.

Decydując się na wydziedziczenie 
kogoś, testator musi w testamencie 
wskazać przyczynę swej decyzji. Sam 
fakt, że np. dziecko spadkodawcy pro-
wadzi zły tryb życia, który obiektywnie 
oceniając usprawiedliwia pozbawienie 
do zachowku, ale nie wskazanie tego 
jako przyczyny wydziedziczenia, będzie 
niewystarczający.

Z poprzednich artykułów pamięta-
my, że każde oświadczenie testamentowe 
testator może w każdej chwili zmienić. 
Zapis o wydziedziczeniu może zostać 
jak gdyby wykreślony z testamentu, na-
wet bez zmiany jego treści, jeżeli testator 
wybaczył spadkobiercy. Warunkiem jest 
działanie spadkodawcy z dostatecznym 
rozeznaniem. Z chwilą przebaczenia 
wydziedziczenie staje się bezskutecz-
ne, a osoba, której dotyczyły wydzie-
dziczenie, może być na powrót uznana 
za uprawnioną do zachowku.

Sposób, w jaki ustawodawca uregu-
lował kwestię wydziedziczenia, pozwala 
na szerokie pole interpretacji. Sprawia 
to, że każdy przypadek powinien zo-
stać indywidualnie oceniony. Na koniec 
pragnę, jak zwykle, podkreślić, że zada-
niem niniejszego tekstu jest stworzenie 
ogólnego zarysu danej instytucji pra-
wa, by przybliżyć ją szerszemu gronu 
odbiorców. Zanim podejmiemy jaką-
kolwiek decyzję, warto omówić swoje 
wątpliwości z profesjonalistami.

Grzegorz Czub – prawnik

WydzIedzICzenIe
W ostatnim numerze „Wspólnoty” w paru słowach została poruszona kwestia 
wydziedziczenia. Dziś, ze względu na duże zainteresowanie, rozwiniemy nieco 
ten temat.
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kurs AlPhA 
– „dobre zawody” rozpoczęte

Ostatnie odliczanie za-
kończone, bomba poszła 
w górę, ruszyła kolejna 

edycja Kursu Alpha w naszej pa-
rafii. Na zaproszenie Pana Jezusa 
odpowiedział komplet czterdziestu 
uczestników. Kim są, co spowodo-
wało, że powzięli decyzję o udzia-
le w kursie? Dla nas organizatorów 

są przede wszystkim bohaterami, 
ludźmi którzy w czasie komercji 
i nieustannej pogoni za dobrami ma-
terialnymi, w szarej rzeczywistości 
życia potrafią sobie zadać pytanie: 
czy jest coś więcej? Przedział wie-
kowy gości kursu jest bardzo szero-
ki od osób, które dopiero wkroczyły 
w życie dorosłe do ludzi znajdują-
cych się już w jesieni swojego życia. 
Dużym zaskoczeniem dla nas jest 
ogromne zainteresowanie młodzie-
ży, zwłaszcza tej, która przygotowuje 
się do przyjęcia sakramentu bierz-
mowania. Wychodząc naprzeciw 
tej potrzebie podjęliśmy wyzwanie 
przeprowadzenia równolegle „mło-

dzieżowej Alphy”. Udział w niej bie-
rze ponad trzydziestoosobowa grupa 
młodzieży gimnazjalnej i ponad-
gimnazjalnej. Nad całością czuwają 
młodzieżowi animatorzy.

Za nami pierwszych kilka spotkań. 
Można powiedzieć szachy towarzyskie 
zakończone, czas na zadawanie sobie 
pytań i szukanie odpowiedzi. Zgłębia-

niu tematów pomagają krótkie prelek-
cje filmowe naświetlające temat. Przed 
rozpoczęciem wykładu i panelu dys-
kusyjnego najpierw nabieramy sił przy 
pysznej ciepłej kolacji, przygotowanej 
przez restaurację Stek House „Sopra-
no” w Radlinie Przy stolikach spotyka-
ją się osoby o różnym światopoglądzie. 
Jest wiele osób o ugruntowanej wierze 
i silnej tradycji chrześcijańskiej ale są 
również osoby poszukujące odpowiedzi 
a czasami nawet sceptycznie nastawio-
ne do tematów wiary chrześcijańskiej 
o rozległej wiedzy naukowej. Nie prze-
szkadza to jednak w prowadzeniu dys-
kusji w duchu tolerancji i wzajemnego 
poszanowania. Całość odbywa się przy 

dużej dawce humoru czego efektem są 
co raz wybuchające salwy śmiechu. Jest 
też coś specjalnego dla łasuchów. Żeby 
nie opadać znacząco z sił delektujemy 
się domowymi ciastami, a także kawą 
i herbatą. W tym miejscu pragniemy 
złożyć serdeczne podziękowania pozo-

stałym wspólnotom parafialnym, które 
wspomagają to dzieło jakim jest kurs 
Alpha swojskimi pysznymi wypiekami. 
Jednak nie to jest najważniejsze, otóż 
wspólnota przygotowująca słodkości 
na dane spotkanie zapewnia również 
tak bardzo potrzebne wsparcie mo-
dlitewne. To dzięki Wam odczuwamy 
obecność Ducha Świętego na sesjach 
kursu. Na podziękowania przyjdzie 
jeszcze czas ale już dziś składamy ser-
deczne Bóg zapłać i prosimy o dalszą 
opiekę.

Tyle tego co za nami. A co przed 
nami? Przed nami kolejne spotkania 

nasz różaniec do granic
7 października, w Święto Mat-
ki Bożej Różańcowej, łączyłyśmy 
się z wszystkimi Polakami, którzy 
modlitwą różańcową objęli granice 
naszego państwa oraz wszystkich 
mieszkańców. My stałyśmy przy 
„naszych symbolicznych grani-
cach”. Podjęłyśmy wielką modlitwę 
różańcową w tej szczególnej intencji. 
Codziennie zaś, uczestnicząc w na-
bożeństwach różańcowych, sto-
jąc przy sztandarku Maryjnym lub 
trzymając w dłoniach duży drew-
niany różaniec, oplatamy modlitwą 
wszystkie sprawy osobiste i sprawy 
całego Kościoła i świata.

przy stolikach na sesjach kursu. Nie-
uchronnie też zbliżamy się do połowy 
tegorocznej edycji a wraz z jej nadej-
ściem przychodzi czas na największą 
niespodziankę kursu jaką jest wspól-
ny weekend na Górze Świętej Anny. 
Już dziś zachęcamy wszystkich gości 
kursu do wzięcia udziału w wyjaz-
dowych sesjach kursu. Jest to czas 
głębokich przemian, znalezienia wie-
lu odpowiedzi zacieśnienia wzajem-
nych więzi ale nade wszystko jest to 
czas wylania łask Ducha Świętego.

Jako organizatorzy tej edycji kursu 
prosimy wszystkich parafian i czytel-
ników tego miesięcznika o modlitwę 
w intencji uczestników i nas organiza-
torów oraz w intencji dobrych owoców 
kursu Alpha 2017 w Biertułtowach.

Wspólnota Siloe
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Wyjazdowe spotkanie FzŚ 
w Pustelni Franciszkańskiej

W święto św. Teresy Benedykty od Krzyża Fran-
ciszkański Zakon Świecki zorganizował wyjazdowe 
spotkanie w Jaworzynce, w Pustelni Franciszkańskiej. 
Czekał już tam na nas, w kaplicy z wystawionym Naj-
świętszym Sakramentem, ojciec Antoni Rojek – fran-
ciszkanin. „Czekały” tam także relikwie męczenników 
z Peru, franciszkanów – bł. Michała Tomaszka i Zbi-
gniewa Strzałkowskiego. My mieliśmy ze sobą relikwie 
św. Franciszka. Po adoracji Najświętszego Sakramentu, 
modlitwie brewiarzowej, modlitwie za Trzy Zakony 
franciszkańskie, kapłanów, siostry zakonne, chorych 
i rodziny naszej parafii o. Antoni i o. Boguchwał udzie-
lili nam błogosławieństwa relikwiami i Przenajświęt-
szym Sakramentem. Po modlitwie zostaliśmy miło 
i serdecznie powitani przez ojców w ich cichej, spo-
kojnej, pełnej zadumy Pustelni… Kawa przygotowana 
przez o. Antoniego przeniosła nas wspomnieniami do 

samej Jerozolimy. Go-
ścinna atmosfera trwała 
dalej – ciasto, kiełbaski 
z serem góralskim. Pod-
czas tego biesiadowania 
niespodzianie odwiedził 
nas brat FZŚ z Koniakowa. Wywiązała się dyskusja… 
Później znów wizyta i modlitwa w kaplicy, błogosła-
wieństwo ojców franciszkanów i ucałowanie relikwii 
św. Franciszka. Po miłym i modlitewnym spotkaniu, 
z duchowymi przeżyciami i wielkimi wrażeniami z Pu-
stelni Franciszkańskiej, uduchowieni z relikwiami św. 
Franciszka wróciliśmy do Radlina. Pozostała jednak 
tęsknota za tym miejscem i ponownym wyjazdem… 
Pokój i Dobro

Rada Zakonu 

Śladami Świętego Jana Pawła II i Świętej siostry Faustyny
W sobotę 14 października Dzie-

ci Maryi i Ministranci z naszej 
parafii pod opieką ks. Mateusza 
Iwaneckiego oraz sióstr: Violetty, 
Eliany i Elwiry wyruszyli na wy-
cieczkę do Wadowic oraz Krakowa 
Łagiewnik. Pogoda była wspania-
ła, dopisała. Wycieczkę zaczęliśmy 
od zwiedzania rodzinnego miasta 
Karola Wojtyły. Zwiedziliśmy dom 
rodzinny papieża, bliżej poznali-
śmy Jego historię oraz wiele cie-
kawych faktów związanych z Jego 
pontyfikatem. Trzeba przyznać, 
że nasza wiedza o Janie Pawle II 
była naprawdę imponująca. Pani 
przewodnik, oprowadzająca nas 
po przepięknym muzeum nie 
kryła zdumienia, gdy padały od-
powiedzi na bardzo szczegółowe 
pytania. Po wyjściu z Muzeum nie 
obyło się bez degustacji wadowic-
kich kremówek oraz lodów, które 
były wyśmienite. Humory wszyst-
kim dopisywały. Ostatnim celem 
wycieczki było Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia w Krakowie Ła-

giewnikach, gdzie kiedyś żyła św. 
Siostra Faustyna. Za jej wstawien-
nictwem wspólnie ze zgromadzo-
nymi pielgrzymami odmówiliśmy 
Koronkę do Bożego Miłosierdzia 
oraz uczestniczyliśmy we Mszy 
świętej. Po Mszy świętej wszyscy 
udaliśmy się na wieżę widokową 

obok Sanktuarium i podziwiali-
śmy piękne widoki. Wszyscy byli 
zadowoleni, pełni radości oraz 
chęci naśladowania świętych. Był 
to bardzo dobrze spędzony czas, 
warto takie miejsca odwiedzać.

Wiktoria Lizurej
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kAlendArze AdWentOWe
Wspólnie z dzieckiem odkrywaj adwentowe treści i przygotuj się na święta Bożego Narodzenia

Adwentową drogę można za-
cząć od przygotowania ka-
lendarza adwentowego dla 

swojego dziecka.

Wielkie cukierki
Aby zrealizować ten projekt po-
trzebnych będzie 24 rolek po papie-
rze toaletowym, papier śniadaniowy, 
sznurek i kolorowe, ozdobne kartki. 
Jak się domyślacie, wykonanie jest 
dziecinnie proste. Do rolki wkłada-
my upominki i karteczki z zadaniami 
owijamy ją papierem śniadaniowym. 
Wiążemy z dwóch stron. Następ-
nie owijamy kolorowymi kartkami 
i przyklejamy cyferki. Przytwier-
dzamy mocną, dwustronną taśmą 
klejącą do ściany (jeśli nie chcemy 
jej zniszczyć, możemy znaleźć inne 
miejsca i sposoby – może po remon-
cie został Wam panel podłogowy? 
Albo macie jakąś tekturową płytę? 
Pomyślcie:))

Mikołaj na diecie
Mimo że propozycja może wydawać 
się mało atrakcyjna z powodu bra-
ku upominków, chcemy ją obronić. 
Samo czekanie na możliwość od-
cięcia jednego paska w ciągu dnia, 
może dać dzieciom mnóstwo fraj-
dy i poważnie zaangażować. Dla-
tego zachęcamy do wypróbowania 
pomysłu w Waszym domu. Dajcie 
znać, jak Wam wyszło odchudzanie 
Mikołaja!

Zapałki z przesłaniem
Ozdobione pudełka po zapałkach 
wypełniamy karteczkami z zada-
niem do wykonania każdego dnia. 
Taka forma przygotowania do Świąt 
pobudzi wyobraźnię i kreatywność 
Waszego dziecka.

Śnieżnobiałe koperty
Potrzebne są białe koperty, naklejki 
z cyferkami (można kupić samoprzy-

lepny papier i po prostu wydrukować 
cyferki) i przestrzeń, do której mo-
żemy przykleić koperty (np. tablica 
korkowa lub styropian). Do środka 
wkładamy karteczki z zadaniami 
w stylu: „Zrób dziś coś dobrego dla 
mamy”, „Odwiedź lub zadzwoń do 
dziadka” itp. To opcja dla starszych 
dzieci, a nawet dla dorosłych lubią-
cych wyzwania.

Lniane sakiewki
Lniane będą wyglądać bardzo na-
turalnie ale wykonane z innego 
materiału też spełnią swoją rolę. Wy-
starczy wyciąć kwadraty, na środku 
położyć np. czekoladkę i związać 
kolorowym sznurkiem. Jak widać 
na załączonym obrazku, woreczki 
świetnie prezentują się powieszone 
na gałęzi, pełniąc funkcję bombek.

Źródło: http://dom.siostraania.pl/22-
pomysly-diy-na-kalendarze-adwentowe-

dla-dzieci/

INTENCJE MSZALNE
Środa, 01.11.2017 
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH
6.30 Do Opatrzności Bożej w pewnej in-

tencji.
8.00 Do MB Nieustającej Pomocy w in-

tencji czcicieli.
9.30 W intencji Parafian.
11.00 Za + Katarzynę Chybicką w roczni-

cę ziemskich urodzin.
12.15 Za +Elżbietę Gryt, męża Ignacego, 

syna Tadeusza.
14.00 Nieszpory żałobne – procesja na 

cmentarz. Po procesji, na cmenta-
rzu, Msza św. za wszystkich spoczy-
wających na cmentarzu i za zmar-
łych zalecanych.

17.15 Różaniec za ++ zalecanych.
18.00 Za + Leszka Oleś w I rocznicę śmier-

ci, zmarłych rodziców.
Czwartek, 02.11.2017 
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH 
WIERNYCH ZMARŁYCH 
I CZWARTEK MIESIĄCA
6.30 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 2. Za ++ Mariana i Zofię Wojcie-

chowskich.

8.00 1. Za + + kapłanów, siostry zakonne 
i zmarłych parafian.

 2. Za + Anielę Skowronek w I rocz-
nicę śmierci.

17.15 Różaniec za zmarłych zalecanych.
18.00 1. Za zmarłych zalecanych.
 2. Za dusze w czyśćcu cierpiące – 

ofiara ze skarbonki.

Piątek, 03.11.2017 I PIĄTEK MIESIĄCA
6.30 1. Za ++ Zygmunta i Marię Brach-

man oraz ich ++ rodziców.
 2. Za + Łucję Winkler, dwóch mę-

żów, córkę Lidię i zięcia.
8.00 Do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w intencji czcicieli.
17.15 Różaniec za zmarłych zalecanych.
18.00 1. W intencji dzieci po Wczesnej Ko-

munii Św. i za ich rodziców.
 2. Za +Franciszkę Gajda w XXX 

rocznicę śmierci.
 3. Za + Artura Kocur w I rocznicę 

śmierci.

Sobota, 04.11.2017 
Wspomnienie św. Karola Boromeusza, 
biskupa I SOBOTA MIESIĄCA
6.30 1. Za + Jana i Bogdana Szymczak.

 2. Za ++ Marię i Franciszka Wiche-
rek, dwóch synów: Gerharda i Her-
berta, synową Jadwigę.

8.00 1. Intencja wynagradzająca Nie-
pokalanemu Sercu Maryi wszelkie 
zniewagi i grzechy całego świata 
wyrządzone Matce Boga i naszej.

 2. Do Niepokalanego Serca Maryi 
w intencji matek.

 3. Do MB Patronki Radości Macie-
rzyńskiej o prawo do życia każdego 
poczętego Dziecka.

17.15 Różaniec za zmarłych zalecanych.
18.00 1. Za ++ Stanisława i Katarzynę Sławik.
 2. Za ++ Stanisława i Katarzynę 

Gielnik, syna Jana, Marię i Alfreda 
Herman, córkę Urszulę.

Niedziela, 05.11.2017 
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 1. Za + Hildegardę Czesik w roczni-

cę śmierci, ++ rodziców.
 2. Za + Annę i Tomasza Bombik.
8.00 W intencji Parafian.
9.30 W intencji nowożeńców Ewy i Łu-

kasza o błogosławieństwo i łaskę 
wytrwania w sakramencie małżeń-
stwa – ofiara od rodziców.
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11.00 1. Dziękczynna z okazji pierwszych 
urodzin Jakuba Groborz z proś-
bą o zdrowie i błogosławieństwo 
Boże i opiekę Aniołów Stróżów dla 
wszystkich dzieci w rodzinie.

 2. W intencji rocznej Mileny Jona.
12.15 Za + Weronikę Danielak w II rocz-

nicę śmierci – of. od córki z mężem 
i dziećmi.

13.30 Msza św. z liturgią Sakramentu 
Chrztu św.

17.15 Różaniec za zmarłych zalecanych.
18.00 Za ++ Józefa i Barbarę Warło.

Poniedziałek, 06.11.2017
6.30 1. Za Annę Jabłonka ofiara od rodzi-

ny Stolarczyków.
 2.
8.00 Za ++ Franciszkę i Augustyna 

Lubszczyk.
17.15 Różaniec za zmarłych zalecanych.
18.00 1. Za + Irenę Gomola
 2. Za + Romana Gomola

Wtorek, 07.11.2017
6.30 1.
 2.
8.00 1. Za + Krystynę Rojek – ofiara od 

obecnych i byłych sąsiadów z ul. 
Wieczorka bl. 16a.

 2. Za + Krystynę Rojek – ofiara od 
obecnych i byłych sąsiadów z ul. 
Wieczorka bl. 16a.

17.15 Różaniec za zmarłych zalecanych.
18.00 1. O zwycięstwo Miłosierdzia Boże-

go w nas i na całym świecie.
 2. Za + Jerzego Wójcik, ++ teściów 

Hildegardę i Karola Wolnik, ++ ro-
dziców Michalinę i Jana.

 3. Za ++ Martę i Konrada Gajda, 
wnuka Adama.

Środa, 08.11.2017
6.30 1.
 2.
8.00 1. Za + Annę Lubszczyk, męża Ro-

mana, syna Mariana
 2.
17.15 Różaniec za zmarłych zalecanych.
18.00 1. Za + Stanisława Kowalskiego 

w rocznicę ziemskich urodzin.
 2. Za + Władysławę Kubera.
 3. Za + Ryszarda Kubicę, dwie żony, 

++ rodziców i rodzeństwo.

Czwartek, 9.11.2017 ŚWIĘTO 
ROCZNICY POŚWIĘCENIA 
BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
6.30 1.
 2.
8.00 1. Za + Pelagię i Józefa Dobuszew-

skich.
17.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU.
18.00 1. Za + Józefa Dziwoki w III roczni-

cę śmierci.
 2. Za + Helenę Pawlińską i rodziców 

oraz Barbarę i Jakuba Dziwoki.
 3. Za + Zdzisława Stec w I rocznicę 

śmierci.

Piątek, 10.11.2017 Wspomnienie św. 
Leona Wielkiego, pap. i dK
6.30 1. Za Amalię Holesz w X rocznicę 

śmierci, męża Erwina, syna Pawła.
 2.
8.00
18.00 1. Za ++ Zofię i Bonifacego Drychta. 

++ rodziców.
 2. Za + Henryka Kaniuk w I roczni-

cę śmierci oraz. oraz + Martę Stani-
czek w I rocznicę śmierci.

 3. Za + Dorotę Krzyszczuk – ofiara 
od sąsiadów z ul. Ściegiennego.

Sobota, 11.11.2017 Wspomnienie 
św. Marcina z Tours, bpa
6.30 1.
 2.
9.00 1. W intencji Ojczyzny.
 2. Za poległych w obronie Ojczyzny.
15.00 Ślub: Monika Kocz – Michał Nowa-

kowski
18.00 1. Za ++ Józefa i Marię Kominek, Jo-

lantę Groborz.
 2. Za + Mirosława Trzeciok w IV 

rocznicę śmierci.
 3. Za ++ Edytę Musioł, męża Ewal-

da, syna Ryszarda, rodziców z obu 
stron.

Niedziela, 12.11.2017 XXXII 
NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 W intencji Parafian.
8.00
9.30 Za ++ Gertrudę i Sylwestra Grabiec, 

++ rodziców z obu stron.
11.00 Za + Ryszarda Strzałkowskiego.
12.15
18.00 Za ++ Helenę i Jerzego Rok, Annę 

i Aleksandra Steczyszyn.
Poniedziałek, 13.11.2017 Wspomnienie 
świętych Benedykta, Jana, Mateusza, 
Izaaka i Krystyna, pierwszych męcz. 
Polski
6.30 1. Do Miłosiernego Serca Pana Jezu-

sa przez Niepokalane Serce Maryi za 
tych którzy utracili wiarę przez grzech 
i nałogi odeszli od Boga i Kościoła.

 2.
8.00 Za + Agnieszkę Mika w XXI roczni-

cę śmierci.
17.00 Nabożeństwo do MB Fatimskiej.
18.00 1. Do MB Fatimskiej dziękczynna 

w pewnej intencji.
 2. Do MB Fatimskiej w pewnej 

intencji od pracowników NZOZ 
„WIOMED” w Radlinie.

Wtorek, 14.11.2017
6.30 1. W rocznicę urodzin bł. Edmunda 

Bojanowskiego o kanonizację i za 
Jego przyczyną o rozwój Zgroma-
dzenia SS. Służebniczek NMP oraz 
Stowarzyszenia Rodzina Błogosła-
wionego E. Bojanowskiego.

8.00 1. Za ++ Waleskę i Franciszka Pete-
rek, rodziców z obu stron.

18.00 1. Za + Gerarda Gardyan w III rocz-
nicę śmierci, rodziców i teściów.

 2. Za ++ Izydora i Ksawerę Golz.
 3. Za + Iwonę Różańską, Jadwigę 

Piontek, Ilonę Jona – Motyka ofiara 
od pracowników MOSIRU

Środa, 15.11.2017
6.30 1. O nowe powołania kapłańskie.
 2.
8.00 1.
 2.
18.00 1. Msza św. 30 dniowa: śp. Krystyna 

Przywojska, Maria Kania, Paulina 
Woźnica, Wanda Holona – Grim, 
Walter Mencel, Franciszek Kolorz, 
Anna Jabłonka, Michał Bęś.

 2. Za ++ Władysława i Genowefę Ci-
sowskich, + Jadwigę Jędrzejczak.

 3. Za + Gerarda Mrowiec w I rocz-
nicę śmierci.

Czwartek, 16.11.2017
6.30 1.
 2.
8.00 Za + Salomeę Matuszek w II roczni-

cę śmierci, ++ rodziców z obu stron.
17.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU.
18.00 1. Za + Ignacego Dutkowskiego 

w rocznicę śmierci.
 2. Za +Stanisława Brzoza w rocznicę 

śmierci.
 3. Za + Annę Jabłonka ofiara od są-

siadów ul. Korfantego bl. 10 i 10A.

Piątek, 17.11.2017 Wspomnienie 
św. Elżbiety Węgierskiej, zak.
6.30 1. Za + Jana Rduch, żonę Zofię, Paw-

ła i Krystynę Olbrych.
 2.
8.00 1. Za Mariana Kania oraz Marię, 

Rufina i Bolesława Stokowy.
 2.
18.00 1. Za + Czesława Szczotok, ++ Filipa 

i Gertrudę Grobelny, ++dwóch sy-
nów: Stanisława i Alfreda.

 2. Za + Helenę Kiera, męża Wojciecha.

Sobota, 18.11.2017 Wspomnienie bł. 
Karoliny Kózkówny, dz. i męcz.
6.30 1. Za + Gerarda Skorupa, + babcię 

Annę.
 2.
8.00 Za ++ Elżbietę i Henryka Dziwoki, 

++ rodziców z obu stron.
13.00 Ślub: Justyna Prugar– Maciej Korgól.
14.00 Dziękczynna z okazji 50 rocznicy 

ślubu Elżbiety i Huberta Bednorz, 
z podziękowaniem za odebrane ła-
ski, z prośbą o błogosławieństwo 
Boże i dary Ducha św. dla całej ro-
dziny.

18.00 1. Za + Stefanię Krzyżak, męża Cze-
sława.

 2. Za + Renatę Swaczyna, syna Jacka.

Niedziela, 19.11.2017 
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 1. W intencji Parafian.
8.00
9.30 Za + Longinę Lasota w I rocznicę 

śmierci.
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11.00 Za roczne dzieci.
12.15 Dziękczynna z okazji 30 rocznicy 

ślubu Dariusza i Grażyny Dziewior, 
z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o zdrowie i błogosła-
wieństwo dla całej rodziny Jubila-
tów.

13.30 1. Msza św. z liturgią Sakramentu 
Chrztu św.

 2. Dziękczynna w intencji Ryszarda 
Kaszubskiego z okazji 60 urodzin, 
z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o zdrowie i Boże bło-
gosławieństwo dla całej rodziny.

18.00 W intencji zmarłych członków Fran-
ciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Poniedziałek, 20.11.2017 Wspomnienie 
św. Rafała Kalinowskiego, prezb.
6.30 1. W intencji dzieci nienarodzonych.
 2.
8.00 1. Za + Jerzego Brachmańskiego 

w VII rocznicę śmierci..
 2.
18.00 1. Za + Józefa Warzecha w XXV 

rocznicę śmierci.
 2. Za + Marię Adamczyk.
 3. Za Erwina Meisner, żonę Helenę, 

++ z ul. Kasztanowa, Rymera i Nał-
kowskiej

Wtorek, 21.11.2017 
Wspomnienie Ofiarowania NMP
6.30 1.
 2.
8.00 O radość życia wiecznego dla 

ks. Wojciecha Mrochena.
17.30 Nabożeństwo do MB Bolesnej – Pa-

tronki Dobrej Śmierci.
18.00 1. Za ++ Antoniego i Emilię Dobro-

wolskich.
 2. Za ++ Henryka Rojek, rodziców: 

Gertrudę i Karola.
 3. Za ++ Albinę i Wacława Sawicki, 

brata Jerzego.
Środa, 22.11.2017 
Wspomnienie św. Cecylii, dz. i męcz.
6.30 1. W pewnej intencji.
 2.
8.00 1. Za + Annę Dzierżęga w rocznicę 

ziemskich urodzin.
 2.
18.00 1. Ku czci św. Cecylii – patronki mu-

zyki kościelnej w intencji członków 
chórów „Słowacki” i „Echo”, oraz za 
ich rodziny.

 2.
Czwartek, 23.11.2017
6.30 1.
 2.
8.00 1. Za Klarę Bednorz ofiara od sąsia-

dów z ul. Stalmach
 2. Za + Klarę Bednorz z Róży 9
17.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU.
18.00 1. Za + Zygmunta Wojtala w II rocz-

nicę śmierci.
 2. Za ++ Zofię i Pawła Mika, ++ Ma-

rię i Edwarda Adamczyk.

Piątek, 24.11.2017 Wspomnienie 
świętych męczenników Andrzeja 
Dung-Lac, prezb. i Tow.
6.30 1. W pewnej intencji.
 2.
8.00 1. Za + Stanisława Nawrat w X rocz-

nicę śmierci, ++ rodziców Annę 
i Jana Nawrat

 2. Za ++ Elżbietę i Konstantego 
Ryszka, ++ rodziców i rodzeństwo.

13.00 Ślub: Mateusz Greloch – Aleksandra 
Świetlik.

18.00 1. Za + Ewę Kiełkowską w V roczni-
cę śmierci, ++ rodziców Edeltraudę 
i Józefa Kiełkowskich.

 2. Za + Bolesława Szajner, jego ro-
dziców, ++ Józefę i Józefa Kudyba, 
syna Tadeusza.

Sobota, 25.11.2017
6.30 1.
 2.
8.00 Za + księdza Wojciecha od Aposto-

latu Margaretek.
13.00 Dziękczynna z okazji 50 rocznicy 

ślubu Ireny i Stanisława Kierma-
szek.

18.00 1. Za + Henryka Michna w V rocz-
nicę śmierci.

 2. Za ++ Helenę i Henryka Mika 
oraz Franciszka Michna.

 3. Za + Stanisława Kieliszek w V 
rocznicę śmierci.

Niedziela, 26.11.2017 UROCZYSTOŚĆ 
JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA 
WSZECHŚWIATA
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za + Bogumiłę Szymiczek w I rocz-

nicę śmierci.
9.30 Dziękczynna z okazji urodzin Anny 

z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże.

11.00 Ku czci św. Tarsycjusza w intencji 
Zespołu Służby Liturgicznej.

12.15 Za + Marię Stabla w XIII rocznicę 
śmierci, + męża Leona, synów Janusza 
i Antoniego, rodziców z obu stron.

18.00 Za + Francesco Duharty Joa w V 
rocznicę śmierci.

Poniedziałek, 27.11.2017
6.30 1.
 2.
8.00 Za + Annę Wybraniec, ++ rodziców 

i ++ dzieci.
18.00 1. Za + Franciszka Brachman w XVI 

rocznicę śmierci, żonę Wandę.
 2. Za + Jadwigę Sachs w dniu ziem-

skich urodzin.
 3. Za + Józefa Gomola w I rocznicę 

śmierci. 
Wtorek, 28.11.2017
6.30 1.
 2.
8.00 Za ++ Elżbietę i Ernesta Stokowy, + 

Zygmunta Jastrzębskiego.
17.30 Nabożeństwo do MB Bolesnej Pa-

tronki Dobrej Śmierci.
18.00 1. Za ++ Wandę i Jerzego Adam-

czyk.
 2. Za + Annę Grzonka.
Środa, 29.11.2017
6.30 1.
 2.
8.00 Za + matkę Martę w rocznicę śmier-

ci.
15.00 Dziękczynna z okazji 70 urodzin 

Zbigniewa Buzderewicza.
18.00 1. 30 dniowa za + +
 2. Za + Mariana Malickiego w III 

rocznicę śmierci.
 3. Za + Ryszarda Strzałkowskiego 

w I rocznicę śmierci.
Czwartek, 30.11.2017 ŚWIĘTO 
ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA 
I CZWARTEK MIESIĄCA
6.30 1. Za + Agnieszkę Stachnik.
 2.
8.00 Za + Franciszka Dragon w XI rocz-

nicę śmierci., ++ rodziców i teściów.
17.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU.
18.00 1. Za + Stanisława Liptak w VIII 

rocznicę śmierci.
 2. Za ++ Elżbietę i Kazimierza Śmie-

cińskich, + Piotra Tokarczyk, + Ma-
riannę.

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne Bóg zapłać

Księdzu Proboszczowi Zbigniewowi Folcikowi za sprawowanie 
Mszy Świętej i ceremonii pogrzebowych za zmarłego

Franciszka Kolorz
Księdzu Prałatowi  Alfredowi Wloka  

za dar sprawowanej Mszy Świętej i słowa homilii. 
Wszystkim uczestnikom liturgii pogrzebowej śp. Franciszka 

za dar modlitwy  
i ofiarowaną Komunię Świętą.

Siostra Janina z rodziną 
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„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, 
bo miłość, to nieśmiertelność”

/Emily Dickinson/

Annie Magiera 
wyrazy głębokiego współczucia i słowa 

otuchy z powodu śmierci
MĘŻA
składa

Wspólnota Parafialna Biertułtowy
„Życie to czas, w którym szukamy Boga. 

Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. 
Wieczność to czas, w którym Go posiadamy” 

/Św. Franciszek Salezy/
Barbarze i Franciszkowi Magiera

wyrazy głębokiego współczucia i żalu 
z powodu śmierci 

SYNA
składa

Wspólnota Parafialna Biertułtowy

1.10. 17 
Franciszek Jeszka  

Antoni Kozała 
Marcelina Kowol  
Jakub Kempny 
Kacper Kowol 
Antonina Mika 

Dominik Słanina 
Kacper Szymiczek 

Anna Tkocz

15.10. 
Oliwia Adamczyk 
Maja Miśkiewicz 
Maja Piechaczek 

Aleksander Starczewski

Piątek Jadwiga ur. 1958 zam. Radlin, ul. Orkana +23.09.2017
Data Roman ur. 1936 zam. Rybnik, ul. Raciborska +23.09.2017
Fojcik Brunon ur. 1940 zam. Radlin, ul. Napierskiego +29.09.2017
Jona- Motyka Ilona ur. 1973 zam. Radlin, ul. Kwiatowa + 26.09.2017 
Przywojska Krystyna ur. 1957 zam. Rybnik, ul. Boczna + 04.10.2017
Kopeć Erwin ur. 1927 zam. Rybnik, ul. Andersa + 02.10.2017
Kluba Leonarda ur. 1937 zam. Radlin, ul. Korfantego + 05.10.2017
Kania Maria ur. 1938 zam. Radlin, ul. Sienkiewicza +07.10. 2017
Wioźnica Paulina ur. 1932 zam. Radlin, ul. Odległa + 09.10.2017
Mencel Walter ur. 1943 zam. Radlin, ul. Ściegiennego + 10.10.2017
Holona-Grim Wanda ur.1932 zam. Radlin Sienkiewicza + 11.10.2017
Kolorz Franciszek ur.1949 zam. Radlin, ul. Korfantego + 15.10.2017
Pytlik Konrad ur. 1936 zam. Gliwice + 12.10.2017
Jabłonka Anna ur. 1922 zam. Radlin, ul. Korfantego + 12.10.2017
Bęś Michał ur. 1958 zam. Radlin, ul. Pocztowa + 15.10.2017
Duraj Gabriela ur. 2017 zam. Radlin, ul. Hutnicza +15.10.2017

Odeszli 
do WIECZNoŚCI

Pismo parafii Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Biertułtowach

ul. W. Korfantego 14, 44-310 Radlin
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CHRZEST ŚWIĘTY

30.09.2017  Piecha Artur i Piecha Gabriela
06.10.2017  Matysiak Tomasz i Pytka Paulina
07.10.2017  Osowski Rafał i Kuras Aleksandra

14.10.2017  Świerżewski Łukasz i Racławska Ewa
21.10.2017  Gołdyn Szymon i Mika Anna

Œluby

„Życie Twoich wiernych o Panie zmienia się, 
ale sie nie kończy”

W imieniu
śp. Joanny Kuczera

dziękujemy Panu Bogu za dar życia 
przekazany przez rodziców.

Serdeczne podziękowania składamy również:
– Księdzu Prałatowi Alfredowi Wloka

– Księdzu Proboszczowi Dariuszowi Kreihs
– Księdzu Proboszczowi Adamowi Baronowi

za odprawioną żałobną Mszę Świętą 
i modlitwy.

W imieniu zmarłej dziękujemy 
Ks. Proboszczowi Zbigniewowi Folcikowi 
za okazaną życzliwość i wszelką pomoc.

Rodzinie, krewnym, znajomym, sąsiadom oraz 
pani doktor Jadwidze Szweblik za wsparcie 
w trudnych chwilach i opiekę medyczną.

Bóg zapłać wszystkim uczestnikom 
uroczystości pogrzebowej, a także wszystkim 

pamiętającym w modlitwie.

Rodzina



Poświęcenie 
różańców 

przed I Komunią 
świętą 

– 7.10.2017r. 

Wycieczka Dzieci Maryi 
i Ministrantów do Wadowic 

i Łagiewnik 14 X 2017r.


