
spólnota
NR 2 (328) • LUTY 2021 Pismo Parafii Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny w Bier tuł to wach



2 Numer 2 (328)

Pasterka



Numer 2 (328) 3

DRODZY PARAFIANIE!
Jeszcze niedawno radowaliśmy się wydarzeniami jednoczącymi nas wokół żłóbka i tajemnicy Bożego Wcielenia. 

Tymczasem rok liturgiczny zbliża nas wielkimi krokami do tajemnicy męki i śmierci Pana Jezusa. To szcze-
gólny czas łaski, umacniający nas w dążeniu do świętości. Zachęcam wszystkich Parafian do zaangażowania się 
w proponowane wydarzenia w liturgii, takie jak Droga Krzyżowa czy Gorzkie Żale, które zbliżają nas do tajem-
nicy męki i śmierci Pana Jezusa.

U progu 2021 r. podsumowaliśmy miniony rok, w którym z pewnością dokonało się wiele dobra w naszej para-
fii. Statystykę porównawczą roku 2019 i 2020 przedstawiam w tabeli poniżej.

ŻYCIE SAKRAMENTALNE W PARAFII 2019 2020
Chrzest
– dzieci nieślubne
– dzieci ze związku cywilnego
– dzieci panieńskie

125

16
2

106
22
14
2

I Komunia święta
– w tym Wczesna Komunia święta

65
10

129
10

Bierzmowanie 233 91
Msze św. 
– w kościele
– za Parafian
– za dusze w czyśćcu cierpiące – ofiara ze skarbony

2457+12/Sanus/
66
52

2548+12/Sanus/
68
49

Komunia święta 203.500 112.580
Odwiedziny chorych
– sakrament namaszczenia chorych

619+312 w ZOL Sanus
178

299+ 150 w ZOL Sanus
129

Sakrament małżeństwa
– śluby konkordatowe
– śluby po związku cywilnym

36 32
25
7

Pogrzeby 175 190
2 ceremoniał świecki

Rodzin 3345

Zbliżający się czas służy przygotowaniu nas do obcho-
dów Misterium Paschalnego. Okres Wielkiego Postu 

trwa od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej 
w Wielki Czwartek. Niech ten czas zbliży nas w szcze-
gólny sposób do Chrystusa naszego Zbawiciela.

2 lutego przeżywamy Święto Ofiarowania Pańskiego, 
zwane tez Świętem Matki Bożej Gromnicznej. Jest 

to również dzień, w którym w szczególny sposób wspo-
minamy osoby życia konsekrowanego. Pragnę w tym 
miejscu w szczególny sposób podziękować Siostrom 
Służebniczkom, które posługują w naszej parafii. Dzię-
kuję S.M. Noemi, która codzienną służbą w zakrystii 
i troską o wystrój kościoła przyczynia się do ubogacenia 
codziennych nabożeństw. Dziękuję również S.M. Anun-
cjacie, która poprzez katechezę, prowadzenie grupy Dzieci 
Maryi i codzienne posługiwanie jako siostra przełożona, 
ukazuje wartość życia konsekrowanego. Dziękuję S.M. 
Elwirze, S.M. Hilarii, S. M. Hugolinie i S.M. Sebastianie 
za codzienną modlitwę i troskę o naszą parafię.

13 lutego rozpoczynamy czterdziestogodzinne nabo-
żeństwo. Polega ono na całodziennej adoracji 

w niedzielę, poniedziałek i wtorek przed Środą Popiel-
cową. W tych dniach zachęcamy wiernych do korzystania 
z sakramentu pokuty i pojednania. W tym dniu rozpo-
czynamy również Tydzień Modlitw o trzeźwość narodu, 
który kończy I Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela 

Trzeźwości. Zachęcamy wiernych do abstynencji od 
napojów alkoholowych i danie świadectwa poprzez wpis 
do parafialnej Księgi Abstynencji (Trzeźwości).

17 lutego – Środa Popielcowa – dzień wprowadzający 
nas w Wielki Post. W tym dniu obrzęd posypa-

nia popiołem na każdej ze Mszy św. wg świątecznego 
obrzędu (6.30; 8.00; 16.00; 18.00; 19.30)

21 lutego – Niedziela Trzeźwości. Zapraszamy wier-
nych do udziału w nabożeństwie ekspijacyjnym za 

grzechy pijaństwa oraz do podjęcia abstynencji.

Z wielką gorliwością zachęcam wszystkich Parafian do 
udziału w nabożeństwach: Droga Krzyżowa (piątek g. 

17.00 i niedziela g. 15.00 – dla dzieci) oraz Gorzkie Żale 
(niedziela g. 16.00). Przypominamy, że wierni, którzy 
odprawią pobożnie Drogę Krzyżową mogą zyskać odpust 
zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

Wszystkim Parafianom życzę głębokiego przeżycia 
okresu Wielkiego Postu. Niech cierpiący Chrystus 

będzie dla nas wzorem pełnego oddania się woli Boga. 
Życzę wszystkim, aby ten czas był istotnym czasem nawró-
cenia, które niech będzie zerwaniem z grzechem, odwró-
ceniem się od zła i skierowaniem ku dobru. Niech post, 
modlitwa i jałmużna wyznaczają nam drogę, porządkują 
nasze życie, wprowadzają ład i harmonię w naszych rela-
cjach do Boga, do bliźniego i do samego siebie.

Ks. Zbigniew Folcik – Proboszcz
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Jednym z  najstarszych świąt w  Kościele jest 
święto Ofiarowania Pańskiego, znane w Polsce 
jako święto Matki Bożej Gromnicznej. Obcho-

dzone jest 2. lutego (40 dni od Bożego Narodzenia). 
Począwszy od IX wieku wierni w tym dniu przynoszą do 
kościoła do pobłogosławienia świece, zwane gromnicami. 
W  symbolice liturgicznej płonąca świeca oznacza 
Chrystusa, który powiedział o sobie: „Ja jestem świa-
tłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził 
w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12). 
Światło w rękach wiernych oznacza płomień ich żywej 
wiary, z którą winni iść na spotkanie z Chrystusem. To 

światło powinno towarzyszyć wszystkim ważniejszym 
wydarzeniom w życiu chrześcijanina od chrztu aż do 
śmierci. Gromnica to świeca znajdująca się w każdym 
chrześcijańskim domu jako ochrona na różne trudne 
chwile w życiu człowieka. Gromnicę przechowywać 
należy w godnym miejscu i używać ją tylko do celów 
religijnych.

W tradycji polskiego ludu jest wiele podań i legend 
związanych z  tą niezwykłą świecą – gromnicą, 
Starano się donieść zapaloną świecę do domu, by od 
niej „rozpalić” domowe ognisko, zwiastujące zgodę 
i miłość w rodzinie. Poświęcone świece jako znak 
Bożej jasności, zapalano w trudnych chwilach. Pod-
czas burzy stawiano te świece w oknach. Stąd też 
gromnica wzięła swą nazwę – chroniąca od gromów. 
Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej 
związana jest także legenda opowia-
dającą o tym, jak Matka Boża odpę-
dza światłem gromnicy stado wilków 
od domów mieszkalnych. Taki widok 
możemy spotkać na starych obraz-
kach lub na świecach. Tak przedsta-
wił Maryję na swoim obrazie pol-
ski malarz Piotr Stachiewicz. Wśród 
uśpionej wsi, w zimowym krajobrazie, 
w pięknej szacie, Matka Boża z narzu-
coną na głowie chustą, z gromnicą 
w dłoni odgania wilki zbliżające się 
do ludzkich domów.

Także i dzisiaj nie brakuje „drapież-
nych wilków” i nie brakuje zła. Wielkie 
spustoszenie w życiu duchowym sieją: 

niezgoda narodowa, niezgoda w rodzinach, alkoholizm, 
narkomania, brutalność, kłamstwo i niesprawiedliwość. 
To święto przypomina nam, że to właśnie u Maryi 
może współczesny człowiek szukać wsparcia i pociechy. 
Konkretnym świadectwem wiary w połączeniu z modli-
twą jest gromnica zapalona przy łóżku ciężko cho-
rego i  namaszczanego olejem świętym człowieka. 
W ręku umierającego wskazuje na światło życia wiecz-

nego, do którego wprowadza nas 
Chrystus. Gromnica jest wówczas 
symbolem czuwania i „dobrych czy-
nów”, które przedstawi Chrystusowi 
Maryja, Matka Miłosierdzia.

W tym dniu również w szcze-
gólny sposób pamiętamy o osobach 
życia konsekrowanego. Ich powoła-
nie jest dla nas świadectwem całko-
witego oddania się Bogu i pełnego 
Jemu zawierzenia. Niech w tym dniu 
wszystkie osoby życia konsekro-
wanego pracujące w naszej parafii 
i z niej pochodzący, odczują moc 
naszej modlitwy i wsparcia, a zara-
zem wdzięczności za swoją służbę.

M&M

Ofiarowanie Pańskie, 
czyli święto Matki 
Bożej Gromnicznej 
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Śmierć Chrystusa nie była owocem przypadku 
w zbiegu nieszczęśliwych okoliczności. Należy ona 
do tajemnicy zamysłu Bożego, co wyjaśnił św. Piotr 

Żydom w Jerozolimie w swojej pierwszej mowie w dniu 
Zesłania Ducha Świętego słowami: „z woli, postanowie-
nia i przewidzenia Bożego”(Dz 2,23).

Jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego dla Boga, 
wszystkie chwile czasu są teraźniejsze w ich aktualności. 
Dlatego Bóg ustalił swój odwieczny zamysł „przeznacze-
nia”, włączając w niego wolną odpowiedź człowieka na 
Jego łaskę „Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mie-
ście przeciw świętemu Słudze Twemu, Jezusowi, którego 
namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokole-
niami Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamie-

rzyły”(Dz 4, 27 – 28). Bóg dopuścił ich czyny wynikające 
z zaślepienia, by wypełnić swój zbawczy zamysł.

O tym Bożym zamyśle zbawienia człowieka, każdego 
z nas, przez wydanie na śmierć Jezusa – Sługi, Spra-
wiedliwego został zapowiedziany w Piśmie świętym 
jako tajemnica odkupienia, wykupu, wyzwolenia ludzi 
z niewoli grzechu. Święty Paweł w Pierwszym liście do 
Koryntian potwierdza to, mówiąc: „Chrystus umarł 
zgodnie z Pismem za nasze grzechy”(1Kor 15,3). Sam 
Chrystus po swoim Zmartwychwstaniu w taki sam spo-
sób wyłożył Pisma uczniom idącym do Emaus, potem 
swoim Apostołom. Tak więc Boży zamysł został zapo-
wiedziany w Piśmie świętym.

Powstaje pytanie, czym jest Boży zamysł zapowie-
dziany w Piśmie świętym. Święty Piotr, formułując wiarę 
apostolską w Boży zamysł zbawienia mówił: „Wiecie 
bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, 
złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś prze-
mijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią 
Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On 
był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, 
dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu 
na was” (1P 1, 18 – 20). Karą za grzechy ludzi, popełnione 
po grzechu pierworodnym, jest śmierć. Bóg, realizując 
swój zamysł przez posłanie własnego Syna w postaci 
sługi, w postaci człowieka upadłego i poddanego śmierci 
z powodu grzechu, uczynił Jezusa grzechem, który nie 
znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością 
Bożą. (Por. 2 Kor 5, 21). Stąd Boży zamysł polegający na 
tym, że Bóg uczynił swojego Syna grzechem, wyraża 

wolę Boga, by Jego Syn stał się solidarny z nami grzesz-
nikami po to, by pojednać grzesznych ludzi ze Sobą przez 
śmierć Swojego Syna.

Bóg, wydając swego Syna ukazuje, że Jego zamysł 
wobec nas grzeszników jest zamysłem życzliwej miło-
ści, która wyprzedza zasługę z naszej strony. Poucza nas 

o tym święty Jan w swoim liście: „W tym przejawia się 
miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas 
umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną 
za nasze grzechy”(1J 4,10) oraz święty Paweł w liście do 
Rzymian: „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie 
przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze 
grzesznikami”(Rz 5,8).

O tej miłości poprzedzającej swoją mękę i śmierć 
mówił sam Jezus. Mówił, że jest to miłość, która nie zna 
wyjątków. Za Jezusem, za Apostołami, Kościół do dziś 
naucza, że nie ma, nie było i nie będzie żadnego czło-
wieka, za którego nie cierpiałby Chrystus.

Ten zamysł Bożej miłości w tajemnicy ofiarowania 
Syna, Jego męki i śmierci rozważamy w liturgicznym 
okresie Wielkiego Postu. Adorując Krzyż Chrystusa, 
czy odczytamy ten zamysł Bożej miłości względem sie-
bie? Czy uświadomimy sobie w całej głębi doświadcze-
nia męki Chrystusa, że On cierpiał za mojego grzechy, 
za mnie? Czy odpowiemy na tę miłość, wkraczając na 
drogę Bożej sprawiedliwości?

Ks. Daniel Starzyczny

DLACZEGO JEZUS 
UMARŁ ZA MNIE?
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Po przyjęciu święceń kapłań-
skich odbywałem zastępstwo 
w Centrum Leczenia Oparzeń 

w Siemianowicach Śląskich. To tam 
często mogłem udzielać chorym 
sakramentu namaszczenia. Czasem 
jedynym zdrowym obszarem na ciele 
mocno poparzonego człowieka był 

kawałek ramienia czy stopy. Reszta 
ciała była owinięta specjalnym opa-
trunkiem. Ten mały wycinek zdro-
wej skóry był jedynym miejscem, 
gdzie mogłem chorego namaścić 
olejem. W normalnych warunkach 

namaszcza się czoło i ręce przyjmu-
jącego sakrament.

Komu więc możemy udzielić tego 
sakramentu? Każdemu człowiekowi, 
który ciężko choruje, również prze-
wlekle. Może też to dotyczyć młodego 
człowieka, który np. walczy z ciężką 
cukrzycą. Sakrament chorych mogą 

przyjąć ludzie w podeszłym wieku, 
którzy czują, że opuszczają ich siły. 
Nie określono granicy, że np.  po 
ukończeniu 65 czy 70 lat. Mimo 
wieku można czuć się dobrze. Także 
osoby przed operacją, jeśli choroba 

zagraża życiu, mogą przyjąć święte 
namaszczenie. Podobnie osoba, która 
straciła przytomność, np. podczas 
wypadku, jeżeli nie może ona wyrazić 
swojej woli, a można przypuszczać, że 
w stanie przytomności poprosiłaby 
o sakrament, to należy go udzielić. 
Czasem rodzina czy ktoś z personelu 
medycznego prosi o ten sakrament 
dla chorej osoby. Ciągle pokutuje 
w naszej świadomości przekonanie, 
że sakrament namaszczenia przyjmuje 
się tuż przed śmiercią, że to ostatnie 
namaszczenie. Bliscy boją się wezwać 
kapłana, bo myślą, że jego obecność 
skojarzy się choremu ze śmiercią. 
A nieraz bywa, kiedy człowiek jest 
w agonii, to rodzina szybko wzywa 
kapłana. Dosłownie czyni to w ostat-
niej chwili. Oby każdy z nas mógł spo-
tkać kapłana w ostatniej chwili swo-
jego życia… W posłudze kapłańskiej 
doświadczyłem tego, jak chory nawet 
po utracie świadomości po przyjęciu 
sakramentu wracał do sił. I jeszcze 
jakiś czas żył. Pamiętajmy o tym, że 
jeśli człowiek jest świadomy, to powi-
nien przyjąć sakrament namaszcze-
nia po uprzedniej spowiedzi. Mamy 
takie założenie: przyjmując namasz-
czenie chorych, człowiek jest w sta-
nie łaski uświęcającej. Jeżeli nie jest, 
powinien przystąpić najpierw do spo-
wiedzi. Chyba, że jest nieprzytomny. 
Wtedy namaszczenie gładzi grzechy, 
oczywiście pod warunkiem, że chory 
miał pragnienie pojednania z Bogiem, 
zanim stracił świadomość.

Jako kapłan mam na uwadze, że 
dostęp do tego sakramentu w czasie 
epidemii jest ograniczony. Jednak, 
kiedy widzimy, jak ktoś bliski mocno 
choruje (nowotwór, ciężki przebieg 
innych chorób cywilizacyjnych itp., 
niebezpieczna operacja), to warto 
poprosić kapłana o święte oleje. Łaska 
Boża obecna w tym sakramencie jest 
ogromna. Umacnia słabe siły cho-
rego. Pokrzepia duszę, odpuszcza 
grzechy i jeśli taka jest wola Boża, 
uzdrawia ciało.

Ks. Michał Przybylski

Modlitwa chorego 
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Matko Boska Nieustającej Pomocy, cierpię wiele i cierpię już 
długo. Wraz z ciałem słabnie też siła ducha mego już i modlić się 
nie mogę. Nic mi ulgi nie przynosi. Nawet rozmowa z krewnymi 

i przyjaciółmi mnie zasmuca. Powoli zanika w mym sercu odwaga 
i nadzieja, a ich miejsce zajmuje zgryzota, ból i smutek.

Tobie, o Maryjo, pokładam całą moją nadzieję.Ty nie zapominasz 
o cierpiących dzieciach Swoich.Wspomóż mnie Matko Nieustającej 

Pomocy, daj siłę, bym z ręki Jezusa cierpliwie przyjął każdą 
dolegliwośćraczej, o ile to nie zaszkodzi sprawie mego zbawienia, 

przywróć mi zdrowie, bym z radością mógł Cię wychwalać za życia 
i po śmierci. Amen

SAKRAMENT 
NAMASZCZENIA CHORYCH
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BŁOGOSŁAWIONY ZDALNY.

Fascynują mnie błogosławieni 
i święci świeccy. Jest ich już 
sporo- święte matki, ojco-

wie, małżonkowie, błogosławione 
dzieci i nastolatkowie. Jakoś jest mi to 
bliższe. Oczywiście, nie ujmuję tutaj 
zasług, świętości życia tym, którzy 
są zbawieni, a tutaj na ziemi nosili 
sutannę czy habit. Ich wkład w histo-
rię Kościoła, duchowość jest ogromny. 
Mam oczywiście kilku takich dobrych 
znajomych w niebie, z którymi przy-
jaźnię się od lat. To z pewnością św. 
Antoni, św. o. Pio, św. Jan Paweł II, 
św. Teresa od Dzieciątka Jezus, św. 
Faustyna, bł. ks. Jerzy Popiełuszko...
Do tego zacnego grona zaliczam także 
świeckich: na pierwszym miejscu bł. 
Piotra Jerzego Frassatiego i św. Joannę 
Beretę Molla.

Ostatni czas przyniósł jeszcze 
jedną osobę. To błogosławiony Carlo 
Acutis. Młody, przystojny, chłopak 
żyjący zaledwie 15 lat w latach 90 
ubiegłego wieku. Jego życie pokazuje 
dobitnie, że świętość dotyczy każ-
dego z nas, jest wręcz na wyciągnięcie 
ręki, nie utrudnia życia, a jeszcze przy 
okazji można nawrócić kilka innych 
osób, w tym własną matkę.

Urodził się w Londynie we włoskiej 
rodzinie, ale jako kilkumiesięczne 
dziecko wrócił z rodziną do Włoch. 
Ojciec był na kontrakcie i stąd brytyj-
ski epizod. Ogólnie prowadził zwykłe 
życie nastolatka, choć cechowała go 

wrażliwość na przyrodę (wiele nauczył 
się od św. Franciszka), biedę (kieszon-
kowe przeznaczał na biednych), szcze-
gólne miejsce zajmował w jego sercu 
Jezus i Eucharystia. Po uzyskaniu spe-
cjalnego pozwolenia mógł przystąpić 
do wczesnej Komunii Świętej. Nie-
ustannie pogłębiał swoją wiarę przez 

modlitwę różańcową, udział we mszy 
świętej. Co ważne, jego rodzina nie 
była jakoś szczególnie wierząca, ale 
to, co zobaczyli przez kilkanaście lat 
życia swojego dziecka, pozwoliło im 
zbliżyć się do Boga na nowo. Do tego 
stopnia, że jego mama została kate-
chetką. Także służący w jego domu 
wyznawca hinduizmu nawrócił się 
pod wpływem jego osoby, chodzili 
razem do kościoła, dużo rozmawiali 
o  Bogu. To wystarczyło. Zwykłe 

życie nastolatka było też naznaczone 
pasją komputerową. Dostrzegał jed-
nak zagrożenia, jakie mogą płynąć 
z użytkowania mediów. Lubił gry, ale 
ustalał sobie czas na zabawę. Chętnie 
pomagał innym, gdy czegoś nie rozu-
mieli z zagadnień informatycznych. 
Łatwość w posługiwaniu się różnymi 
programami wykorzystał na ewange-
lizację, dostrzegał w tym współczesne 
narzędzie przekazywania informacji 
o Bogu. Zakładał strony internetowe, 
stworzył prezentację o cudach eucha-
rystycznych. Zmarł dość nieoczeki-
wanie, bo po kilku dniach. To była 
bardzo agresywna postać białaczki, 
którą łatwo pomylić z grypą. Przy 
okazji beatyfikacji (październik 2020) 
otwarto jego grób, ciało Carla zacho-
wane idealnie.

Kim jest dla mnie Carlo? Patro-
nem na czas zdalnego nauczania. 
Szybko na moim biurku znalazło się 
miejsce na jego wizerunek (wycięty 
z  gazety i  zalaminowany). Choć 
informatyka nie stanowi dla mnie 
jakieś enigmy, to wiele razy korzysta-
łam z jego niebiańskiej pomocy pod-
czas zdalnego nauczania, szczegól-
nie przy poznawaniu czegoś nowego. 
Zapoznałam też moich uczniów z tą 
postacią. Wierzę, że dla wielu z nich 
będzie ona wzorem we współczesnym 
świecie mocno naznaczonym tech-
nologią informatyczną.

Patrycja Zoremba-Piszczan

11 lutego „TŁUSTY CZWARTEK”
Pączki
1 kg mąki, 10 dag cukru, 20 dag margaryny, 7 dag drożdży, 6 żółtek, 2 jaja całe, szczypta soli, 2 szkl. mleka, 20 dag marmolady, 
spirytus, olej lub smalec do smażenia, cukier puder. Drożdże rozrobić w mleku z łyżką cukru i kilkoma łyżkami mąki. Pozostawić 
do wyrośnięcia. Żółtka i 2 całe jaja utrzeć z cukrem. Mąkę przesiać i dodać do niej rozczyn z drożdży, utarte żółtka, sól, rozpusz-
czoną margarynę oraz spirytus. Ciasto wyrobić i odstawić do wyrośnięcia. Następnie rozwałkować i wykrawać szklanką krążki, 

a następnie nałożyć marmolady i formować pączki. Pozostawić do wyrośnięcia, 
a następnie smażyć na rozgrzanym tłuszczu. Posypać cukrem pudrem.

Chrust (faworki)
40 dag mąki, 6 żółtek, 12 łyżek gęstej, kwaśnej śmietany, 2 łyżki spirytusu, 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia, szczypta soli, 
tłuszcz do smażenia, cukier puder do posypania.
Mąkę wymieszać z żółtkami, proszkiem do pieczenia, spirytusem, solą, śmietaną. Starannie wyrobić ciasto, a następnie rozwałkować. 
Wycinać pasy dł. Ok. 15 cm i szerokości ok.4 cm, następnie naciąć w środku i przewinąć. Smażyć na tłuszczu. Usmażone wyjmować 
na papier, aby ociekły z tłuszczu. Posypać cukrem pudrem.
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Przeżyliśmy już liturgiczny 
radosny czas Bożego Naro-
dzenia, choć tradycja Kościoła 

w naszej ojczyźnie pozwala nam aż 
do 2. lutego, czyli do Święta Ofia-
rowania Pańskiego, tak jak to kie-
dyś w całym Kościele bywało, nadal 
sławić tajemnicę Wcielenia Syna 
Bożego przez śpiew kolęd i adorację 
przy Bożym żłóbku. I tak nadchodzi 

luty, w którym obchodzić będziemy 
wyżej wymienione święto znane nam 
pod tradycyjną nazwą Matki Boskiej 
Gromnicznej. Z nim związane jest 
w naszej świadomości obchodzone 
nazajutrz 3. lutego wspomnienie 
św. Błażeja, biskupa. Przyjmujemy 
wtedy błogosławieństwo związane 
z modlitwą o zdrowie i ochronę od 
chorób gardła, którą zanosimy do 
Boga za wstawiennictwem tegoż św. 
Błażeja, który jest szczególnym patro-
nem modlących się w tej intencji. 
Następne dni lutego można potrak-
tować jako szczególny czas modli-
tewnego przygotowania się na zbliża-
jący się okres Wielkiego Postu, który 
rozpocznie się w tym roku już 17. 
lutego, czyli w przypadającą w tym 
dniu Środę Popielcową. Na pewno 
pomocne w modlitwie będą dla nas 
dni tak zwanego czterdziestogodzin-
nego nabożeństwa, czyli wystawienia 
Najświętszego Sakramentu i 3-dnio-
wej adoracji, trwającej od niedzieli aż 
do wtorku poprzedzającego Środę 
Popielcową. To spojrzenie w kalen-
darz uświadamia prawdę o tym, jak 
Kościół pomaga nam w każdym cza-
sie jak najlepiej przeżyć objawione 
nam przez Boga tajemnice naszego 
zbawienia. Prowadzą nas one przez 
życie, niezależnie od zmieniających 
się w naszej codzienności realiów, 
takich jak pandemia czy jakiekolwiek 
wewnętrzne czy zewnętrzne kryzysy, 

które nieraz boleśnie nas dotykają. 
Ważne jest, byśmy ciągle na nowo 
uświadamiali sobie zbawcze treści 
przeżywanych świąt i liturgicznych 
wydarzeń, w których uczestniczymy 
i dostrzegali w nich działanie samego 
Boga w naszym życiu

W Święto Matki Boskiej Grom-
nicznej jesteśmy świadkami opisanej 
w Ewangelii św. Łukasza (Łuk.2,22 – 

40) sceny ofiarowania Pana Jezusa 
w świątyni. Józef i Maryja, wypeł-
niając przepis prawa mojżeszowego, 
przynoszą do świątyni swego pier-
worodnego Syna, aby Go 
ofiarować Bogu. Jednak 
w tym, płynącym z posłu-
szeństwa prawu mojżeszo-
wemu geście, realizuje się 
inna wielka rzeczywistość. 
W niesionym w ramio-
nach bogobojnych rodzi-
ców Dziecięciu wkracza 
do Swojej Świątyni sam 
Bóg. Rozpoznaje Go pro-
wadzony wiarą Symeon 
i wielbi Boga za to, „że 
moje oczy ujrzały Twoje 
zbawienie, któreś przygo-
tował wobec wszystkich 
narodów; światło na obja-
wienie pogan i chwałę ludu 
Twojego Izraela”(Łuk.2,30 
-32}. Rozpoznaje Go pro-
rokini Anna, która sławi 
Boga i mówi o Nim wszystkim, któ-
rzy oczekiwali wyzwolenia Jerozo-
limy. W tym wydarzeniu Kościół 
widzi Chrystusa, który jest „Świa-
tłością świata”, a znakiem tej wiary 
jest poświęcona w tym dniu świeca 
gromniczna, która powinna się zna-
leźć w każdym katolickim domu jako 
znak obecności Chrystusa. Tę grom-
niczną świecę należy zapalać w cza-
sie rodzinnej modlitwy, szczególnie 

w trudnych chwilach, gdy grożą nam 
i naszemu życiu różne niebezpie-
czeństwa. W tym miejscu na nowo 
powtarzam nieraz przytaczane tu 
słowa, że szczęśliwy człowiek, któ-
remu w chwili śmierci życzliwa ręka 
zapali przed oczyma gromniczną 
świecę, by w jej świetle jeszcze raz 
spojrzał na swoje życie i Jezusowi 
miłosiernemu mógł podziękować 

za wszelkie dobro oraz jeszcze raz 
prosić o przebaczenie tego, co w tym 
życiu było grzechem. Ta zapalona 
świeca gromniczna niech towarzyszy 
nam w czasie modlitwy o obronę od 
zagrażających nam klęsk żywioło-
wych, od różnych niebezpieczeństw, 
może i takich, jakimi były wrzaski 
sprowokowanych i ogłupionych pro-
pagandą często młodych ludzi prze-
ciwko prawu do życia, a tym samym 

CHRYSTUS JEST ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA, 
NASZĄ ŚWIATŁOŚCIĄ.
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przeciwko Bogu Najwyższemu Pra-
wodawcy i Kościołowi stojącemu na 
straży zachowania i broniącemu tego 
Bożego prawa. Tak, trzeba sobie cią-
gle na nowo uświadamiać wymowę 
gromnicznej świecy i innych tra-
dycji wynikających z przeżywania 
wiary świętej. Te same myśli niech 
towarzyszą nam w przeżywaniu bło-
gosławieństwa św. Błażeja, którego 
przyjęcie nie może być tylko więcej 
lub mniej pobożną tradycją, ale jest 
związane z modlitwą o łaskę zdrowia, 
której za pośrednictwem świętego 
udziela nam Wszechmogący Bóg. 
Nasze losy, nasze wciąż niepewne 
jutro, troskę o nasze zdrowie, w tym 
prośbę o oddalenie pandemii, nasze 
dziękczynienie za wszelkie dobro, 
a w tym czasie szczególne podzię-
kowanie za poświęcenie dla ludzi 
chorych i znajdujących się w różnej 
potrzebie dla służb zdrowia, niezli-
czonej liczby wolontariuszy i wielu 
ludzi dobrej woli oraz prośbę o Bożą 
opiekę nad nami będziemy mieli oka-
zję wyrazić w czasie trzydniowej 
adoracji Najświętszego Sakramentu 
przed Środą Popielcową. Niech ten 
czas, z jednej strony kończącego się 
też w tym roku trochę innego karna-
wału, stanie się czasem intensywnej 
modlitwy gromadzącej nas wokół 
rzeczywiście obecnego w Eucharystii 
Pana Jezusa wystawionego w mon-
strancji w czasie adoracji. W tym 
przeżywanym trudnym czasie mamy 
za co Pana Jezusa przepraszać, mamy 
za co Panu Jezusowi dziękować, 
mamy o co Pana Jezusa prosić.

W  tym roku już 17 lutego 
będziemy obchodzić Środę Popiel-
cową, w którą rozpoczynamy prze-
żywanie Wielkiego Postu, czyli 
czasu naszego odkupienia dokona-
nego przez mękę, krzyżową śmierć 
i zmartwychwstanie Pana Jezusa. 
Jest to czas szczególnej zadumy nad 
swoim życiem, która dokonuje się 
w światłach i w cieniu Jezusowego 
krzyża. Pomocą nam będą nabo-
żeństwa pasyjne, takie jak: Droga 

Krzyżowa, Gorzkie Żale z kazaniem 
pasyjnym, a potem, jak Bóg da, już 
możliwie bezpieczną dla zdrowia 
sytuację, rekolekcje wielkopostne 
i wreszcie dobrą spowiedź wielka-
nocną oraz wspólne w kościele prze-
życie wspaniałych obrzędów męki, 
śmierci i zmartwychwstania Pana 
Jezusa w Wielkim Tygodniu. Pokutny 
obrzęd posypania głów popiołem 
w Środę Popielcową również nie może 
stawać się, jak to nieraz bywa pokar-
nawałową, nierzadko bezmyślną tra-
dycją, ale ma wyrażać swoją pokutną 
treść skłaniającą nas do nawróce-
nia i poprawy naszego życia. Słowa: 
„Nawróćcie się i wierzcie w Ewan-
gelię” oraz: „Pamiętaj człowieku, że 
jesteś prochem i w proch się obró-
cisz”, mają swoją głęboką wymowę, 
ukazującą nam prawdę o naszym 
życiu i o tym, że jego sens można 
odnaleźć tylko w kontekście wiecz-
ności, do której wśród przemijalno-
ści naszych przeżytych dni, tygodni, 
miesięcy i lat zdążamy. Zaś wśród 
naszych poplątanych dróg życio-
wych jedyną drogą nadającą sens 
naszemu życiu jest droga nawróce-
nia i wiary w Ewangelię, czyli droga, 
którą przez nauczanie Kościoła pro-
wadzi nas Chrystus. Przeżycia i zda-
rzenia, których byliśmy w ostatnich 
czasach świadkami, jeszcze bar-
dziej uświadomiły nam potrzebę 
odnajdywania sensu naszego życia, 
potrzebę odnajdywania drugiego 
człowieka, szczególnie znajdują-
cego się w trudnej sytuacji, ale nade 
wszystko potrzebę odnalezienia Boga, 
od Którego wszystko zależy. Nasi 
czcigodni rodzice mawiali: „Bez Boga, 
ani do proga”. Wiele nagromadziło 
się problemów, nad którymi trzeba 
się pochylić, robiąc przed spowiedzią 
świętą rzetelny rachunek sumienia. 
To już parę lat minęło od czasu, kiedy 
w tym miejscu pochylaliśmy się nad 
istotą 5 warunków koniecznych do 
spełnienia, by dobrze i godnie przy-
stąpić do Sakramentu Pojednania. 
Dobrze by było te katechizmowe 

prawdy sobie przypomnieć. Zaś 
trzeba to zrobić w kontekście jakby 
zaplanowanej deformacji ludzkich 
sumień przez niemającą nic wspól-
nego z nauką i dobrem Kościoła pro-
pagandą i przesadnym nagłaśnianiem 
prawdziwych, mniej prawdziwych 
i wprost nieprawdziwych ludzkich 
ułomności. Ustawianie człowieka 
w roli sędziego nie ma nic wspól-
nego z obroną autentycznych warto-
ści, ale jest obliczone na deformację 
sumienia, które w tym całym pseu-
doideologicznym zawirowaniu nie 
odzwierciedla już wewnętrznego 
nakazu Boga: „Czyń dobrze, uni-
kaj zła”, bo utrudnione zostało roze-
znanie autentycznej granicy między 
dobrem a złem.

U progu Wielkiego Postu, czasu, 
w którym Pan Bóg daje nam nową 
szansę poprawy życia prowadzącą 
od uznania naszego grzechu, którym 
jest zobojętnienie religijne, szukanie 
i opowiadanie się za wrogą Bogu, 
Bożym przykazaniom, wrogą prawu 
do życia, wrogą Kościołowi pod-
stępną propagandą przy jednocze-
snym braku rzetelnego pogłębienia 
i zrozumienia prawd wiary, przez żal 
za grzechy i mocne postanowienie 
poprawy, szczerą spowiedź do życia 
z Chrystusem Zmartwychwstałym, 
Który jest światłością świata. Drodzy 
Czytelnicy tego słowa. Tego sobie 
życzmy, wchodząc w przeżywanie 
tych treści, które w lutym niesie nam 
Kościół. Chcę zakończyć to nasze 
zamyślenie słowami zaczerpnię-
tymi z liturgii Święta Ofiarowania 
Pańskiego. „Boże źródło wszelkiego 
światła, Ty ukazałeś nam Syna Swo-
jego jako źródło światłości, pokornie 
Cię błagamy pobłogosław i przyjmij 
prośby swojego ludu, spraw niech 
drogą cnót dojdzie do światłości 
bez końca. Przez Chrystusa Pana 
naszego. Amen. (por. Mszał Rzymski 
– liturgia poświęcenia świec w Święto 
Ofiarowania Pańskiego). 

Szczęść Boże!
Ks. Józef
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17 lutego obchodzić będziemy Środę Popielcową 
– to dzień, który rozpoczyna w Kościele okres 
Wielkiego Postu, czyli czterdziestodniowej 

pokuty. Ten dzień i uroczystości mają nas pobudzić do 
podjęcia osobistej odnowy i nawrócenia.

Środą Popielcową rozpoczynamy czterdziestodniowy 
post. Liczba 40 w Biblii jest wyrazem pewnego dłuż-
szego okresu czasu, czasu przeznaczonego na jakieś 
konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie 
Boga. 40 dni spędzonych przez Jezusa na pustyni -na 
modlitwie i poście; 40 dni potopu, po których Bóg zawarł 
przymierze z Noem; 40 lat wędrówki Izraela po pustyni 

do Ziemi Obiecanej; 40 dni przebywania Mojżesza na 
Górze Synaj, gdzie otrzymał tablice z dziesięciorgiem 
Bożych Przykazań.

O ile liczba ta jest pewnym symbolem, znakiem jakie-
goś dzieła, wydarzenia, o tyle Wielki Post to specyficzny 
czas ćwiczeń duchowych, pokutnej liturgii, dobrowol-
nych wyrzeczeń (post, jałmużna). Znika radosne Alleluja 
i pamiętny ze żłóbka śpiew anielskich chórów „Gloria, 
gloria in excelsis Deo”, by zwrócić naszą uwagę na sens 
i wartość naszego życia. W pierwszych wiekach chrze-
ścijaństwa przygotowanie do Świąt Zmartwychwstania 
trwało tylko czterdzieści godzin. W późniejszym czasie 
przygotowania zabierały cały tydzień, aż wreszcie ok. V w. 

czas ten wydłużył się. Po raz pierwszy o poście trwającym 
czterdzieści dni wspomina św. Atanazy z Aleksandrii 
w liście pasterskim z okazji Wielkanocy z 334 r.

Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem 
towarzyszą w Środę Popielcową słowa: „Pamiętaj, że jesteś 
prochem i w proch się obrócisz” albo „Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię”.

Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak 
żałoby i pokuty znany jest w wielu kulturach i trady-
cjach. Znajdujemy go zarówno w starożytnym Egipcie 
i Grecji, jak i u plemion indiańskich oraz oczywiście na 
kartach Biblii, np. w Księdze Jonasza czy Joela.

Liturgiczna adaptacja tego zwyczaju pojawia się jed-
nak dopiero w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu 
popiołu pochodzą z X w. W następnym wieku papież 
Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący 
w całym Kościele. Z tego też czasu pochodzi zwyczaj, 
że popiół do posypywania głów wiernych pochodził 
z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedza-
jącego roku.

Niech słowa towarzyszące nam w tym geście pokut-
nym poruszą nasze sumienia i rozbudzą w nas gotowość 
do modlitwy, postu i jałmużny.

M&M

„NAWRACAJCIE SIĘ 
I WIERZCIE W EWANGELIĘ”
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BÓG WYCZEKUJE
Czasami boimy się, że w naszych 

relacjach z Bogiem jesteśmy niedo-
stateczni. To wywołuje w nas lęk, 
postawę „ja nie pójdę do Boga, nie 
nawiążę z Nim relacji, bo jestem 
niedostatecznie dobra”. Zaczynamy 
patrzeć na Boga jak na kogoś, kto 
osądza, kogoś, kto już nas przekreślił, 
bo taki Jego obraz wypracowaliśmy 
w sobie. Tymczasem Pan Bóg przy-
chodzi do nas ze Słowem, w którym 
pokazuje nam, że jest inaczej. Wielu 
z nas zna przypowieść o Synu Mar-
notrawnym, ale mało kto doświad-
cza w sobie przestrzeni, w której tę 
przypowieść traktuje bardzo osobi-
ście. Niby wiemy, że Pan Bóg zawsze 
wybacza, ale…

„Jezus nie opisuje w przypowieści 
ojca obrażonego i poirytowanego, 
ojca, który na przykład mówiłby do 
syna: „zapłacisz mi za to! ”. Nie ojciec 

go wyściskał, oczekiwał z miłością. 
Wręcz przeciwnie, jedyną rzeczą, 
na jakiej zależy ojcu jest to, aby ten 
syn stanął przed nim cały i zdrowy... 
Widział go z daleka. Co to znaczy? Że 
ojciec nieustannie wychodził na taras, 
patrząc na drogę i wyglądając, czy 
syn nie powraca... Jakże piękna jest 
czuła troska ojca! Nauczanie Jezusa 
jest ważne: nasz stan dzieci Bożych 
jest owocem miłości serca Ojca; nie 
zależy od naszych zasług czy naszych 
działań, a zatem nikt nie może go 
nam odebrać, nawet diabeł. Nikt nie 
może odebrać nam tej godności”.

Bóg wyczekuje. Nie kogoś innego 
niż Ty, nie kogoś, kim chcesz siebie 
zastąpić, ale Ciebie. Jego miłosierdzie 
pokonuje Twoje lęki, w Jego miłosier-
dzi jest oczekiwanie na swoje uko-
chane dziecko i wychodzenie naprze-
ciw. My czekamy, chwytamy się 

złudzeń, iluzji pozorów i świetnie sobie 
to tłumaczymy, żeby nie mieć wyrzu-
tów sumienia, do czasu, aż wszystkie 
zastępniki się wyczerpią. Nie bój się 
wrócić do swojego Ojca. On wycze-
kuje, żeby móc Cię przytulić.

DM

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 7 lutego 2021 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 14 lutego 2021 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 21 lutego 2021 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 28 lutego 2021 r.
1.
2.

7 luty 2021
1. 2 lutego obchodziliśmy święto Ofiarowania Pańskiego. Jak inaczej 
nazywamy to święto?

2.  Do kogo poszedł Jezus z Jakubem i Janem po wyjściu z synagogi? 
Komu wtedy pomógł?  (Mk 1, 29 – 39)

14 luty 2021
1.  W jakim dniu rozpoczyna się Wielki Post? 

2.  Co zrobił trędowaty po uzdrowieniu go przez Jezusa? (Mk 1,40 - 45)

21 luty 2021
1.Gdzie Duch wyprowadził Jezusa? (Mk 1,12 - 15)

2. Co Jezus tam robił?

28 luty 2021
1.  Co stało się z Jezusem na górze? (Mk 9,2 - 10)

2. Z kim Jezus rozmawiał na górze?

Pytania do czytań 
dla dzieci „Wspólnota”
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MOCNE POSTANOWIENIE POPRAWY

Często bywa, że nasze pięknie 
postanowienia szybko stają 
się porażką. Podam tu kilka 

przykładów sytuacji, kiedy postano-
wienia nie są w stanie dłużej prze-
trwać w naszym sercu. Mówimy, że 
już więcej nie będę grzeszył. Prze-
cież to niemożliwe – stanie się tak 
dopiero w niebie. Chcemy popra-
wić się ze wszystkiego. Wiadomo, 
że taki plan jest nierealny. Będę się 
więcej modlił, jednak bez konkret-
nego planu działania takie pragnie-
nie jest bardzo trudne do realizacji. 
Popatrzmy jednak z drugiej strony 
na decyzje, które mogą być w miarę 
znośne dla naszego sumienia. Kiedy 
rzadko się spowiadam, zacznę od 
miesięcznej spowiedzi. Wybiorę sobie 
np. dany tydzień w miesiącu (np. po 
1 dniu danego miesiąca korzystam 
ze sakramentu pokuty i pojedna-
nia). Ponieważ jestem niepunktualny, 

nastawię sobie budzik o danej porze 
i będę miał pragnienie przychodze-
nia gdziekolwiek 15 minut wcześniej. 
Przeznaczę 5 minut na codzienną 
wieczorną modlitwę, a rano zacznę 
na początku od choć krótkiego znaku 
krzyża i powierzenia swojego dnia 
Panu Jezusowi. Nie potrafię zrezy-
gnować z nadmiaru alkoholu czy sło-
dyczy, to wybiorę sobie jeden dzień, 
gdzie z umiarem pozwolę sobie na 
te przyjemności. Oczywiście, o ile 
stan zdrowia mi na to pozwala. 
Zachęcam, aby swoje postanowie-
nie konsultować ze spowiednikiem. 
Czasem człowiek pod wpływem 
emocji chce od razu zmienić siebie 
i cały świat. Narzucenie sobie zbyt 
wielkiego ciężaru (np. codzienny 
różaniec, a mam problem z wier-
nością w krótszej modlitwie) fun-
duje nam obciążanie sumienia. 
Można też przy kolejnej spowiedzi 

zaznaczyć: „W zeszłym miesiącu 
starałem się poprawić w wieczornej 
i porannej modlitwie. To i to mi się 
udało, ale tamto zostało zepsute itp.”. 
Nikt z nas nie jest na tyle mocny, 
by poprawić się jedynie własnymi 
siłami. Nasze postanowienie musi 
opierać się na zaufaniu Bogu, że On 
potrafi zmienić moje życie. Jezu, Ty 
mi pomóż! Często z taką bezradno-
ścią dziecka tak wołaj, kiedy grzech 
Cię przygniata albo postanowienie 
nie wyszło. Nigdy też nie jest za 
późno, aby wystartować od nowa. 
Nie wyjdzie nam coś w poniedzia-
łek, wracam do postanowienia we 
wtorek. Jezus daje kolejne szanse. 
Choć historia mojego życia się ciągle 
powtarza, Jezus z nas nie rezygnuje. 
To jest właśnie Boże Miłosierdzie. 
Stała gotowość do przyjęcia mar-
notrawnego dziecka.

Ks. Michał Przybylski
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„Ukochany ojciec, ojciec czuło-
ści, w posłuszeństwie i w gościnno-
ści; ojciec twórczej odwagi, robotnik, 
zawsze w cieniu” – tymi słowami 
Papież opisuje w czuły i poruszający 
sposób św. Józefa. Czyni to w Liście 
apostolskim „Patris corde – Z ojcow-
skim sercem”, opublikowanym dzi-
siaj z okazji 150. rocznicy ogłoszenia 
Oblubieńca Maryi patronem Kościoła 
katolickiego. To właśnie błogosła-
wiony Pius IX, dekretem Quemad-
modum Deus, podpisanym 8 grud-

nia 1870 r., obdarzył tym tytułem 
świętego Józefa.

Z Rokiem św. Józefa związany jest 
dar specjalnych Odpustów” – ogło-
siła Penitencjaria Apostolska. Dar 
Odpustu zupełnego można otrzymać 
pod zwykłymi warunkami. Należą 
do nich: spowiedź sakramentalna, 
komunia eucharystyczna oraz modli-
twa w intencjach Ojca Świętego. 8 
grudnia mija 150 lat od kiedy Pius XI 
ogłosił św. Józefa patronem Kościoła.

Wierni powinni odrzucić wszelkie 
upodobanie do grzechu oraz uczest-
niczyć w wydarzeniach związanych 
w Rokiem św. Józefa przy okazjach 
i w sposób wskazany przez Peniten-
cjarię Apostolską.

Dekret stwierdza, że św. Józef był 
człowiekiem modlitwy, który zapra-
sza dzisiaj wszystkich do pogłębienia 
dziecięcej relacji z Ojcem, pozwa-
lającej rozeznać Jego wolę w życiu. 
Odpust zupełny zostaje udzielony 
tym, którzy przez przynajmniej 30 
minut podejmą medytację nad modli-
twą Ojcze Nasz lub wezmą udział 
w rekolekcjach lub jednodniowym 
dniu skupienia obejmującym medy-
tację nad osobą Oblubieńca Maryi.

Św. Józef był człowiekiem sprawie-
dliwym, strzegącym głębokiej tajem-
nicy swojego serca. On pomaga odkryć 

wartość ciszy oraz uczciwości w speł-
nianiu codziennych obowiązków. Ci, 
którzy w ciągu tego roku, idąc za jego 
przykładem, spełnią uczynek miłosier-
dzia co do ciała lub duszy mogą rów-
nież uzyskać Odpust zupełny.

Odpust dla rodzin i narzeczonych
Najważniejszym wymiarem 

powołania Józefa było pełnie-
nie funkcji stróża Świętej Rodziny 
z Nazaretu. Aby wszystkie rodziny 
chrześcijańskie czuły się wezwane do 
tworzenia tej samej atmosfery jedno-

ści, miłości i modlitwy, w której żyła 
Święta Rodzina dar Odpustu zostaje 
udzielony rodzinom oraz narzeczo-
nym, którzy odmówią modlitwę 
różańcową. Papież Pius XII wpro-
wadził 1 maja 1955 roku święto Józefa 
Robotnika z intencją, aby wszyscy 
szanowali godność pracy oraz aby 
ona inspirowała życie społeczne 
i prawa, oparte na równym podziale 
praw i obowiązków.

Odpust zupełny będą też mogli 
otrzymać ci, którzy zawierzą codzien-
nie św. Józefowi swoją pracę oraz 
wierny wzywający Cieśli z Nazaretu, 
aby każdy poszukujący pracy znalazł 
zajęcie oraz, aby praca wszystkich 
stawała się godniejsza.

Św. Józef jest ponadto patronem 
osób w niebezpieczeństwie, cierpią-
cych, zmuszonych do ucieczki, tych, 
którzy są odepchnięci oraz opusz-
czeni. Udziela się Odpustu zupełnego 
wiernym, którzy odmówią Litanię do 
św. Józefa lub Akatyst ku jego czci 
(w całości lub przynajmniej w czę-
ści), albo jakąkolwiek inną modlitwę 
do św. Józefa, według własnej trady-
cji liturgicznej w intencji Kościoła 
prześladowanego wewnątrz lub na 
zewnątrz oraz o umocnienie wszyst-
kich chrześcijan poddanych różnym 
formom prześladowania.

Aby podkreślić uniwersalność 
patronatu św. Józefa w Kościele, Peni-
tencjaria Apostolska udziela Odpustu 
wiernym, którzy odmówią jakąkol-
wiek modlitwę prawnie zatwierdzoną 
lub spełnią innym akt pobożności 
ku czci św. Józefa, szczególnie przy 
okazji świąt jemu dedykowanych, 

a więc 19 marca i 1 maja, a także 
w Święto św. Rodziny, w Niedzielę 
św. Józefa (według tradycji bizan-
tyńskiej), 19 dnia każdego miesiąca 
oraz w każdą środę, czyli w dzień 
szczególnie poświęcony św. Józefowi 
w tradycji łacińskiej.

W aktualnym kontekście zagroże-
nia sanitarnego dar Odpustu zupeł-
nego zostaje rozszerzony szczególnie 
na starszych, chorych, konających 
oraz tych, którzy z uzasadnionych 
powodów nie mogą wychodzić 
z domu, a którzy odrzucą wszelkie 
upodobanie do grzechu oraz będą 
mieli intencję zadośćuczynienia, 
kiedy tylko stanie się to możliwe 
trzem pozostałym zwykłym warun-
kom oraz we własnym domu, lub 
tam, gdzie aktualnie się znajdują 
spełnią akt pobożności ku czci św. 
Józefa, ofiarując cierpienia oraz nie-
dogodności swojego życia.

Penitencjaria Apostolska wzywa 
ponadto wszystkich upoważnio-
nych kapłanów oraz innych szafa-
rzy do chętnego posługiwania wier-
nym w sakramencie Pojednania oraz 
udzielania Komunii św. chorym.

https://www.vaticannews.va/pl

ROK ŚW. JÓZEFA 
8 grudnia 2020 – 8 grudnia 2021
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24 stycznia 2021 r. przeży-
waliśmy drugą Niedzielę 
Słowa Bożego. Papież 

Franciszek ustanowił ją ponad rok 
temu ogłaszając List apostolski pod 
znamiennym tytułem: „Otworzył im 
oczy”. Zmartwychwstały Jezus naj-
pierw wyjaśniał uczniom idącym do 
Emaus Pisma, a następnie otworzył im 
oczy, aby Go mogli rozpoznać. Doko-
nało się kluczowe dla całego ich życia 
oświecenie: stali się świadkami Jezusa 
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego!

Dzisiaj, czytając Pismo Święte 
odkrywamy jeszcze inną rolę słowa 
Bożego. To, co Bóg mówi, może 
nawrócić, przemienić i zbawić czło-
wieka! Ale to Boże słowo nie spada 
z  nieba niczym jakiś ogień. Bóg 
wybiera ludzi – proroków i aposto-
łów. Im objawia i powierza swoje 
słowo, aby je z kolei kierowali do kon-
kretnego człowieka czy całego ludu.

Podczas homilii 24 stycznia – 
Ks. Proboszcz zachęcał Parafian do 
czytania Pisma św. Zwrócił uwagę na 
znaczenie Słowa Bożego w historii 
zbawienia oraz w życiu każdego z nas.

Ks. Proboszcz na koniec homilii 
zadał słuchaczom Słowa Bożego 4 
biblijne zagadki. Dotyczyły one śpie-
wanych w Godzinkach o Niepokala-
nym Poczęciu NMP wezwań określa-
jących Maryję. Poniżej wyjaśniamy 
znaczenie tych wezwań:

PLASTR MIODU SAMSONA
Księga Sędziów bardzo szczegółowo 

opisuje pewne wydarzenie jakie miało 
miejsce w momencie kiedy Samson 
udał się Filistynów, aby tam odszukać 
swoją wybrankę. Dzięki swej niezwy-
kłej sile rozszarpał nawet lwa, którego 
przypadkowo napotkał w drodze (por. 
Sdz 14, 1-10). Kiedy po pewnym czasie 

udał się ponownie na miejsce owego 
zdarzenia, wówczas zobaczył tam rój 

pszczół i plastr miodu. Ów plastr stał 
się jego pożywnym pokarmem, którym 
mógł się posilić on sam i inni. Całe to 
wydarzenie stało się znakiem konse-
kwentnej realizacji Bożych zamiarów. 
Bóg wybrał go do wielkiego dzieła. On 
miał stać się częścią realizacji Bożych 
zamiarów w życiu swego narodu wybra-
nego. Patrząc przez pryzmat Samsona 
na Matkę Najświętszą, bardzo wyraź-
nie dostrzegamy, jak przez Jej życie 
Bóg cudownie działa w dziejach świata 
i Kościoła. To przez Matkę Najświęt-
szą, przez Jej posłuszeństwo i wierność 
aż po krzyż na Golgocie, dokonały się 
dzieła Bożego planu zbawienia (por. 
J 19, 25-27). Tym, co było Jej siłą i co 
podtrzymywało Ją w wiernej posta-
wie wobec Boga, było pokorne trwanie 
w pełnym nadziei Słowie Bożym.

Zatem każdy, kto karmi się Sło-
wem Bożym jak Matka Najświęt-
sza, kto na Nią spogląda, kto nie-
jako karmi się widokiem Jej wiernej 
miłości dla Bożego Słowa, może być 
podobny do Samsona, który dzięki 
pokrzepieniu się plastrem miodu, 
mógł pójść dalej, aby realizować 
Boże plany w walce z nieprzyja-
ciółmi. Plastr miodu Samsona stał 
się cudem, który doprowadził do 
realizacji Bożego planu. Cudem jest 

także Boże Słowo, które podobnie 
jak w życiu Matki Najświętszej, może 
stać się dla nas mocą prowadzącą 
nas do realizacji Bożych planów 
w wymiarach naszego życia i życio-
wego powołania.

RÓŻDŻKA AARONA
Tytuł „Różdżka Aaronowa” odwo-

łuje się do ważnego wydarzenia opi-
sanego w Księdze Liczb. Wydarzenie 
to miało miejsce w trudnej sytuacji 
jaka pojawiła się w pewnym momen-

cie historii Izraela w  czasie jego 
wędrówki przez pustynię. Chodzi 
o moment buntu przeciw Mojżeszowi 
i Aaronowi. Wtedy chcąc potwier-
dzić wybór Aarona na urząd arcyka-
płański, Mojżesz położył przez Arką 
dwanaście lasek dwunastu książąt, 
przedstawicieli dwunastu pokoleń 
izraelskich. Wydarzenia te mamy 
opisane w 17. rozdziale Księgi Liczb. 
Okazało się, że spośród wszystkich 
lasek zakwitła tylko różdżka Aarona 
z pokolenia Lewiego. W wierszu 23. 
Można przeczytać, że wypuściła pąki, 
zakwitła i wydała dojrzałe owoce. 
Następnie laska ta została umiesz-
czona przed Arką Przymierza na 
świadectwo, że z woli Boga Aaron 
miał zostać arcykapłanem.

Dlaczego ten obraz biblijny został 
odniesiony do osoby Matki Najświęt-
szej?

Można powiedzieć, że to właśnie 
Maryja stała się jak „różdżka Aarona” 
– wydała najpiękniejszy Owoc swo-
jego żywota – Jezusa Chrystusa. On 
stał się błogosławionym owocem 
Jej łona (por. Łk 1, 42). W taki spo-
sób spełniła się zapowiedź zapisana 
u Proroka Izajasza, że Panna pocznie 
i porodzi Syna i nazwie Go imieniem 
Emmanuel.

SŁOWO BOGA 
– nawraca, przemienia 

i zbawia człowieka
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RUNO GEDEONA
Gedeon w tradycji biblijnej zapisał 

się jako przykład człowieka wiary. 
W taki sposób wspomina go autor 
Listu do Hebrajczyków (por. Hbr 
11, 32), wymieniając go obok innych 
wielkich postaci, wzorów wiary. Był 
on sędzią Izraela, który swój urząd 
pełnił przez 40 lat, a zarazem odważ-
nym i umiejętnym przywódcą woj-
skowym (por. Sdz 7, 7). Zdarzyło się 
jednak, że kiedyś miał trudność, aby 
uwierzyć w Boży wybór na wodza 
wojsk izraelskich. Ten moment z życia 
Gedeona został opisany w 6 rozdziale 
Księgi Sędziów (w. 36-40). Szczegól-
nie było to trudne wobec toczących 
się walk z Amalekitami i Madiani-
tami. Trudno wtedy o nadzieję walki, 
a tym bardziej trudno uwierzyć, że 
zostało się wybranym na przywódcę 
wojska walczącego z wrogiem. W tak 
wyjątkowym momencie zażądał on 
znaku od Boga. Stało się nim runo 
wełny położone na klepisku. Runo 
wełny było spójną masą luźno powią-
zanych ze sobą włókien wełnianych, 
które bardzo szybko potrafią nasiąk-
nąć wilgocią. Jednego dnia miało 
ono być mokre, podczas gdy cała 
ziemia obok była sucha, a drugiego 
dnia miało ono zostać suche, pod-
czas gdy ziemia obok była mokra. 
Tak się stało. Dzięki temu znakowi 
Gedeon uwierzył Bogu, że z Jego woli 
ma zostać przywódcą wojska izrael-
skiego. Dzięki temu mógł odważnie 
i z nadzieją poprowadzić wojsko do 
walki. Dlaczego Matka Najświętsza 
jest porównana do Runa Gedeona? 
Właśnie Ona jest wyjątkowym zna-
kiem dla świata. Ona najbardziej jest 
czysta, niewinna, wierząca i ufająca 
Bogu, podczas gdy świat wokół jest 
brudny brudem grzechu, dotknięty 
winą egoizmu, niewiary i  braku 
nadziei. Jej postać kontrastuje tak, 
jak kontrastowało zachowanie niena-
ruszonego runa wobec całości klepi-
ska. Jednak właśnie Matka Najświęt-
sza jest znakiem Boga, przez które 
przyjdzie ostatecznie zwycięstwo 

Prawo do odstąpienia od umowy 
– wyjątki.

dla świata. Właśnie Ona, jako Runo 
Gedeona, jest znakiem zwycięstwa 
i potwierdzeniem, że wszystko jest 
w rękach wszechmocnego Boga, a nie 
grzesznego i upadającego człowieka.

JUDYT WOJUJĄCA
Wezwanie „Judyt wojująca” 

zostało przez autora Godzinek o Nie-
pokalanym Poczęciu NMP zespolone 
z wezwaniem „mężna białogłowa”. To 
zespolenie wezwań stanowi w sumie 
jeden, bardzo mocny symbol, który 
w  postawie starotestamentalnej 
Judyty pozwala Kościołowi dostrze-
gać odwagę i determinację działania 
Matki Najświętszej.

Judyta odniosła zwycięstwo nad 
śmiertelnym wrogiem swego narodu 
(Jdt 13, 1-10). Przez jej działanie, przez 
pozbawienie życia Holofernesa, w jed-
nym momencie zmieniła się sytuacja 
narodu wybranego. Zamiast smutku 
i myśli o tragedii, nastąpiła radość 
i entuzjazm. Za okazane bohaterstwo 
Ozeasz wypowiada nad nią takie słowa: 
„Abyś była wywyższona na wieki i ubo-
gacona w dobra, bo nie szczędziłaś 
swego życia, gdy naród nasz był upoko-
rzony, ale sprzeciwiłaś się naszej zagła-
dzie, postępując prawą drogą przed 
Bogiem naszym” (Jdt 13, 20).

W prostym porównaniu postaci 
Judyty i Maryi widać wyraźnie, że 
również Maryja przeciwstawiła się 
wrogowi, i to większemu wrogowi 
niż był nim Holofernes dla Izraela. 
Ona przeciwstawiła się potędze piekła 
i szatana – największego wroga całej 
ludzkości. Ona stała się Matką Zbawi-
ciela. Ona od samego początku swego 
powołania widziała już oczyma wiary 
to, co przeniesie jej decyzja przyję-
cia z zaufaniem i odwagą Bożej woli. 
Dlatego też w hymnie „Magnificat” 
tak prorokowała o sobie:: „Oto bło-
gosławić Mnie będą odtąd wszystkie 
pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczy-
nił Mi Wszechmocny” (Łk 1, 48).

Matka Najświętsza miała odwagę. 
Pokazała ją w momencie zwiastowa-
nia, potem w Betlejem, w Kanie Gali-
lejskiej, ale także na Golgocie. Matka 
Najświętsza miała także odwagę być 
pośród uczniów w Wieczerniku.

W odniesieniu obrazu Judyty do 
osoby Matki Najświętszej, można uka-
zać Kościołowi jednoznaczną drogę 
działania. Oto w różnych sytuacjach 
życia wymaga się od człowieka odwagi. 
W tylu różnych momentach trzeba 
z odwagą decydować, czyniąc wszystko 
zgodnie z głosem swego sumienia 
w oparciu o Boże Przykazania.

Przypomniany w ostatnim nume-
rze Wspólnoty temat praw konsu-
menta jest niezwykle obszerny i czę-
sto rodzi wiele pytań. Nie wszystko 
jest tak oczywiste, jak mogłoby się 
wydawać na pierwszy rzut oka. Wiele 
uprawnień, które posiadamy jako 
konsumenci ma wyjątki. Zainspiro-
wany problemem jednej z naszych 
parafianek postanowiłem napisać 
parę słów, o wyłączeniu prawa do 
odstąpienia od umowy zawartej poza 
lokalem przedsiębiorstwa lub na odle-
głość.

Zaczniemy od paru słów wpro-
wadzenia, czyli dlaczego ustawo-
dawca zdecydował się na stworze-
nie katalogu wyjątków od ogólnej 
zasady umożliwiającej odstąpienie 
od umowy? Ogólnie rzecz ujmując 
chodzi, o ochronę interesu przed-
siębiorcy ze względu na szczególne 
okoliczności związane z przedmiotem 
umowy lub trybem jej zawarcia. Jakie 
pozycje zawiera wskazany katalog? 
Ustawa o prawach konsumenta w art. 
38 stanowi, iż:

Prawo odstąpienia od umowy 
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zawartej poza lokalem przedsiębior-
stwa lub na odległość nie przysługuje 
konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przed-
siębiorca wykonał w pełni usługę za 
wyraźną zgodą konsumenta, który 
został poinformowany przed rozpo-
częciem świadczenia, że po spełnieniu 
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci 
prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie 
zależy od wahań na rynku finansowym, 
nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje 
kontroli, i które mogą wystąpić przed 
upływem terminu do odstąpienia od 
umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia 
jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodu-
kowana według specyfikacji konsumenta 
lub służąca zaspokojeniu jego zindywi-
dualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia 
jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu 
lub mająca krótki termin przydatności 
do użycia;

5) w której przedmiotem świadcze-
nia jest rzecz dostarczana w zapieczę-
towanym opakowaniu, której po otwar-
ciu opakowania nie można zwrócić ze 
względu na ochronę zdrowia lub ze 
względów higienicznych, jeżeli opako-
wanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadcze-
nia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze 
względu na swój charakter, zostają nie-
rozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świad-
czenia są napoje alkoholowe, których 
cena została uzgodniona przy zawarciu 
umowy sprzedaży, a których dostarcze-
nie może nastąpić dopiero po upływie 
30 dni i których wartość zależy od wahań 
na rynku, nad którymi przedsiębiorca 
nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie 
żądał, aby przedsiębiorca do niego przy-
jechał w celu dokonania pilnej naprawy 
lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca 
świadczy dodatkowo inne usługi niż te, 
których wykonania konsument żądał, 
lub dostarcza rzeczy inne niż części 
zamienne niezbędne do wykonania 

naprawy lub konserwacji, prawo odstą-
pienia od umowy przysługuje konsu-
mentowi w odniesieniu do dodatkowych 
usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia 
są nagrania dźwiękowe lub wizualne 
albo programy komputerowe dostar-
czane w zapieczętowanym opakowa-
niu, jeżeli opakowanie zostało otwarte 
po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, perio-
dyków lub czasopism, z  wyjątkiem 
umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie 

zakwaterowania, innych niż do celów 
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu 
samochodów, gastronomii, usług zwią-
zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami 
rozrywkowymi, sportowymi lub kultu-
ralnymi, jeżeli w umowie oznaczono 
dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, 
które nie są zapisane na nośniku mate-
rialnym, jeżeli spełnianie świadczenia 
rozpoczęło się za wyraźną zgodą kon-
sumenta przed upływem terminu do 
odstąpienia od umowy i po poinformo-
waniu go przez przedsiębiorcę o utracie 
prawa odstąpienia od umowy.

Obszerność powyższego katalogu 
wskazuje, że sytuacji gdy prawo do 
odstąpienia od umowy jest wyłączone 
może być wiele. Charakteryzuje się 
on dużym stopniem ogólności, co 
sprawia, że każdy konkretny przy-
padek wymaga indywidualnej oceny. 
W aktualnym numerze wskażę ogólne 
zasady, którymi rządzi się opisywane 
wyłączenie. W następnych wydaniach 
Wspólnoty postaram się omówić po 
krótce każdy z wyjątków z osobna.

Na wstępie padło stwierdzenie, że 
powołane wyżej wyjątki wynikają 
z potrzeby ochrony interesu przed-
siębiorcy. W pewnym uproszczeniu 
można wyróżnić szereg motywów 
takich wyłączeń. Bywa, że specyficzne 
właściwości rzeczy, które są przedmio-
tem danej umowy, w sytuacji odstąpie-
nia od niej przez konsumenta, unie-
możliwiałyby lub istotnie utrudniały 

przedsiębiorcy ich ponowne zbycie. 
Chodzi tu przede wszystkim o przed-
mioty robione na zamówienie, które 
posiadają indywidualne cechy na 
życzenie klienta. Szczególna właści-
wość niektórych usług wymaga od 
przedsiębiorcy rezerwacji lub wyko-
rzystania pewnych zasobów, które po 
odstąpieniu od umowy przez konsu-
menta nie mogłyby zostać zaofero-
wane innym odbiorcom. Chodzi tu 
między innymi, o usługę w postaci 
zakwaterowania w celach innych niż 
mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu 
samochodów, etc. Wyłączenie prawa 
konsumenta w omawianym zakre-
sie ma chronić przedsiębiorcę przed 
spekulacją ze strony klienta, który 
mógłby wykorzystywać prawo odstą-
pienia w celu uniknięcia niekorzyst-
nych konsekwencji zmian cen ryn-
kowych, jakie wystąpiły po zawarciu 
umowy. Przedmiot umowy z kon-
sumentem może obejmować usługi/
produkty, których cena jest zależna 
od wahań na rynku finansowym, nad 
którym przedsiębiorca nie ma kontroli 
i które mogą wystąpić przed upływem 
terminu do odstąpienia od umowy.

Na koniec tych ogólnych rozważań 
należy podkreślić trzy ważne kwe-
stie. Po pierwsze, ciężar dowodu, że 
wystąpiła przesłanka wyłączająca 
prawo do odstąpienia od umowy spo-
czywa na przedsiębiorcy. Oznacza, to 
że on musi wykazać, że np. przedmiot 
umowy z konsumentem jest niepre-
fabrykowany lub posiada cechy indy-
widualne na zamówienie klienta. Po 
drugie, przepisy te mają charakter 
semidyspozytywny. W umowie z kon-
sumentem można zawrzeć zapisy sta-
nowiące, że konsumentowi przysłu-
guje uprawnienie do odstąpienia od 
niej na zasadach ogólnych. Po trze-
cie, przepis ten w żaden sposób nie 
wyłącza ani nie ogranicza uprawnie-
nia konsumenta do odstąpienia od 
umowy w oparciu o inne przepisy, 
np. dotyczących rękojmi za wady lub 
naruszenia zobowiązania.

Grzegorz Czub – prawnik
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Niedziela, 31.01.2021 
IV NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za + Jana Barteczko, syna Henry-

ka, ++ rodziców i teściów.
9.30 W  intencji ks.  Prałata Alfreda 

Wloki z okazji urodzin – od Rady 
Parafialnej i Grup Modlitewnych.

11.00 Przez wstawiennictwo MB Fa-
timskiej z okazji 35 rocznicy ślu-
bu Krystyny i Sławomira Stacha, 
z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodzi-
ny.

12.15 Za + Mariana Krogulec w  VIII 
rocznicę śmierci, żonę Genowefę.

13.30 Dziękczynna z okazji 50 rocznicy 
urodzin Elwiry, z prośbą o0 zdro-
wie i  Boże błogosławieństwo dla 
całej rodziny.

17.30 Nieszpory.
18.00 Za ++ Ilonę Jona-Motyka w rocz-

nicę ziemskich urodzin.

Poniedziałek, 1.02.2021
6.30 Dziękczynna z  okazji 67 uro-

dzin Eleonory Kościółek, z proś-
bą o  zdrowie i  błogosławieństwo 
Boże.

8.00 O radość życia wiecznego dla śp. 
Heleny Topa w  rocznicę ziem-
skich urodzin.

18.00 1. Za + Marię Gruszczyk, męża 
Ottona, ++ synów, synowe i  zię-
cia oraz rodziców i teściów.

 2. Za + Genowefę Kobs w IV rocz-
nicę śmierci.

Wtorek, 2.02.2021 
ŚWIĘTO OFIAROWANIA 
PAŃSKIEGO
6.30 O życie wieczne dla śp. Eryka Po-

łomskiego – of. od rodziny Mali-
nowskich.

8.00 O zwycięstwo Miłosierdzia Boże-
go w nas i na całym świecie.

18.00 1. Za ++ Michalinę i Michała Ze-
lek, córkę Danutę Pazdan.

 2. Za + Zygfryda Mandrysz – of. 
od sąsiadów z ul. Rymera.

Środa, 3.02.2021 
Wspomnienie św. Błażeja, 
biskupa i męczennika
6.30
8.00 1. Do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w intencji Czcicieli.
 2. Za + Łucję Mandrysz, rodziców 

Walentego i  Franciszkę Lubsz-

czyk, teściów Augustę i Edmunda 
Mandrysz, ++ dzieci.

18.00 Za + Ewę Staniek w  I  rocznicę 
śmierci.

Czwartek, 4.02.2021 
I CZWARTEK MIESIĄCA
6.30
8.00 1. Do Jezusa Chrystusa Najwyż-

szego Kapłana o  powołania ka-
płańskie i  zakonne – od ofiaro-
dawców.

 2. Do MB Kapłanów, o potrzebne 
łaski, błogosławieństwo i  zdro-
wie dla Kapłanów posługujących 
w  naszej parafii – od ofiarodaw-
ców.

17.00 Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu.

18.00 Za + Henryka Jacek, + + rodzi-
ców i teściów.

Piątek, 5.02.2021 
I PIĄTEK MIESIĄCA
Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i  mę-

czennicy
6.30
8.00 Do Najświętszego Serca Pana Je-

zusa w intencji Czcicieli i Ofiaro-
dawców.

18.00 1. W  intencji dzieci po Wczesnej 
Komunii Św. i za ich rodziców.

 2. Za + Wiesławę Pawlas w I rocz-
nicę śmierci.

Sobota, 6.02.2021 
I SOBOTA MIESIĄCA 
Wspomnienie Świętych 
męczenników Pawła Miki 
i Towarzyszy
6.30
8.00 1. Intencja wynagradzająca Nie-

pokalanemu Sercu Maryi wszel-
kie zniewagi i  grzechy całego 
świata wyrządzone Matce Boga 
i naszej.

 2. Do Niepokalanego Serca Maryi 
w intencji Matek – od Ofiarodaw-
ców.

 3. Do MB Patronki Radości Ma-
cierzyńskiej o  prawo do życia 
każdego poczętego dziecka

18.00 1. Za ++ Rozalię i  Franciszka 
Bednorz, ++ rodziców.

 2. Za ++ Huberta i  Annę Kon-
drot.

Niedziela, 7.02.2021 
V NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 W intencji Parafian.

8.00
9.30
11.00
12.15
13.30 Msza Święta z liturgią sakramen-

tu Chrztu świętego.
17.30 Nieszpory.
18.00

Poniedziałek, 8.02.2021
6.30
8.00
18.00 Za + Jerzego Żymełka w I roczni-

cę śmierci.

Wtorek, 9.02.2021
6.30
8.00 Za + Władysława Kluzek w  VI 

rocznicę śmierci.
18.00 1. Za + Halinę Kowalską w I rocz-

nicę śmierci.
 2. Za + Andrzeja Sobik w  VII 

rocznicę śmierci.

Środa, 10.02.2021 
Wspomnienie św. Scholastyki, 
dziewicy
6.30
8.00 W intencji Ojczyzny.
18.00 1. Za + Jana Bluszcz, jego ++ ro-

dziców i teściów.
 2. Za + Mariana Sobek w rocznicę 

śmierci, ++ rodziców i teściów.

Czwartek, 11.02.2021 
Wspomnienie NMP z Lourdes
Światowy Dzień Chorego
6.30
8.00
17.00 Adoracja Najświętszego Sakra-

mentu.
18.00 1. Za + Leona Kubera, żonę Wła-

dysławę, ++ rodziców z obu stron.

Piątek, 12.02.2021
6.30
8.00 Za + Floriana Kowalskiego ++ ro-

dziców i teściów.
18.00 1. W  intencji Danuty i  Mariana 

z okazji 40 rocznicy ślubu oraz 60 
urodzin Danuty z  podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą 
o dalsze i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny.

 2. Za ++ rodziców Klaudię i Józe-
fa Nowak oraz Krystynę i Alfreda 
Kozok.

INTENCJE MSZALNE
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Sobota 13.02.2021
6.30 Za + Wiesława Władarz w  rocz-

nicę śmierci.
8.00 Za + Helenę Topa w  rocznicę 

śmierci, + męża Józefa i syna An-
toniego.

17.00 Nabożeństwo do MB Fatimskiej.
18.00 1. Do Miłosiernego Serca Pana 

Jezusa przez Niepokalane Ser-
ce Maryi za tych, którzy utracili 
wiarę przez grzech i  nałogi ode-
szli od Boga i Kościoła.

 2. O  łaskę wiary, uzdrowienia 
i wytrwałości.

Niedziela, 14.02.2021 
VI NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 1. Za ++ Annę i Tomasza Bombik.
2. Za + Hildegardę Czesik.
8.00 Za ++ Aleksandrę, Juliannę i An-

drzeja Koźluk.
9.30 W intencji Parafian.
11.00 W intencji śp. Marii Nawrat w 30-

ty dzień po śmierci.
12.15 W intencji Marii Chłodek z okazji 

80 urodzin, z podziękowaniem za 
odebrane łaski, z  prośbą o  zdro-
wie i  błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny.

17.30 NABOŻEŃSTWO EUCHARY-
STYCZNE.

18.00 Za + Jana Tomiczek w IV roczni-
cę śmierci, żonę Teresę.

Poniedziałek, 15.02.2021 
Wspomnienie bł. Michała 
Sopoćki, prezbitera, czciciela 
Miłosierdzia Bożego
6.30
8.00
17.30 NABOŻEŃSTWO EUCHARY-

STYCZNE.
18.00 1. Msza św. 30-dniowa za śp.: 

Bronisławę Piskorek, Maurycego 
Brukwickiego, Agnieszkę Kargul, 
Zenona Janik, Bożenę Zyguła, 
Eryka Połomskiego, Janinę Klę-
czar, Jadwigę Krężołek, Bolesława 
Dębskiego, Jadwigę Konieczny.

 2. Za + Henryka Jarkulisz w XV 
rocznicę śmierci.

 3. Za + Marię Weiner w III rocz-
nicę śmierci, męża Franciszka, 
syna Janusza.

Wtorek, 16.02.2021
6.30 Za + Hildegardę Iwanek, męża 

Henryka.
8.00 Za ++ Augustyna i Bertę Szczyr-

ba, ++ syna i synową, ++ wnuki.
17.30 NABOŻEŃSTWO EUCHARY-

STYCZNE.

18.00 1. Za ++ Amalię i Edmunda Wo-
jaczek.

 2. Za + Elżbietę Szpilka w roczni-
cę ziemskich urodzin.

 3. Za + Ewalda Brzezinka w  II 
rocznicę śmierci, syna Romana 
w IV rocznicę śmierci.

Środa, 17.02.2021
ŚRODA POPIELCOWA
6.30
8.00 Za + Annę Szmit w  rocznicę 

śmierci.
16.00 Za + Mariana Brondera ofiara od 

Maryli i  Henryka Żełobowskich 
z dziećmi.

18.00 1. Za + Roberta Bartosik w  III 
rocznicę śmierci.

 2. Za + Stefanię Grabowski w VI 
rocznicę śmierci, męża Francisz-
ka.

Czwartek, 18.02.2021
6.30
8.00 Za + Bertę Grzonka w  rocznicę 

śmierci.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakra-

mentu.
18.00 1. Za Marię Gajda w  X rocznicę 

śmierci, męża Andrzeja.
 2. Za + Jerzego Kufka.
 3. Za + Emanuela Szulik w rocz-

nicę śmierci.

Piątek, 19.02.2021
6.30
8.00 Za ++ Marię i Wilhelma Skorupa, 

++ rodziców.
17.00 DROGA KRZYŻOWA.
18.00 1. Za + Jadwigę Duda, męża Wa-

lentego, Pawła Huwra.
 2. Za + Hildegardę Rduch, męża 

Wiktora, syna Tadeusza, synową 
Krystynę.

 3. Za + Zofię Strodula w rocznicę 
śmierci, męża Jana.

Sobota 20.02.2021
6.30 Za ++ Weronikę i  Bolesława Ja-

nosz.
8.00 Za + Stanisława Chmielewskiego 

– of. od sąsiadów z ul. Mielęckie-
go, bl. 14.

18.00 1. Za + Annę Budzyńską w  VI 
rocznicę śmierci, + męża Fran-
ciszka.

 2. Za + Czesława Mika, ++ rodzi-
ców i teściów.

 3. Za Małgorztę Jakubiec w I rocz-
nicę śmierci, męża Józefa.

Niedziela, 21.02.2021 
I NIEDZIELA WIELKIEGO 
POSTU
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za + Zygmunta Jarkulisz w  XIX 

rocznicę śmierci.
9.30
11.00 Za Roczne Dzieci.
12.15 Dziękczynna z okazji 80 rocznicy 

urodzin Cecylii Grzonka, z proś-
bą o potrzebne łaski na dalsze lata 
życia.

13.30 Msza św. z  liturgią sakramentu 
Chrztu świętego.

15.00 DROGA KRZYŻOWA Z UDZIA-
ŁEM DZIECI.

16.00 GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM 
PASYJNYM.

18.00 Za + Henryka Malczewskiego 
w XXX rocznicę śmierci.

Poniedziałek, 22.02.2021 
ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. 
PIOTRA APOSTOŁA
6.30
8.00
17.30 Nabożeństwo do Matki Bożej Bo-

lesnej Patronki Dobrej Śmierci.
18.00 1. Za ++ Małgorzatę i Antoniego 

Pawliczek.
 2. Za ++ Felicję i Franciszka Wi-

tek, córkę Rozalię, syna Francisz-
ka.

Wtorek, 23.02.2021 
Wspomnienie św. Polikarpa, 
biskupa i męczennika
6.30
8.00
18.00 1. Za + Erykę Kuśka w  XXVI 

rocznicę śmierci, męża Rafała.
 2. Za + Romanę Czech, ojca Emi-

la, ++ Dziadków.

Środa, 24.02.2021
6.30 W intencji + ks. Proboszcza Fran-

ciszka Palarczyka w  rocznicę 
śmierci.

8.00 Za + Tomasza Tokaj w  rocznicę 
ziemskich urodzin.

18.00 1. Za + Józefa Warzecha, ++ ro-
dziców Amalię i Szymona.

 2. Za ++ Klarę i Ernesta Bartecz-
ko, syna Jerzego.

 3. Za + Jolantę Barteczko.

Czwartek, 25.02.2021
6.30
8.00 Za ++ Jadwigę i Karola Płaczek.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakra-

mentu.
18.00
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27.12.2020 
Kinga Pekrul 
Alan Pekrul 
Iwo Pekrul

03.01.2021 
Lena Ewczyńska 

Nikodem Maciejewski 
Filip Rybicki

17.01.2021 
Kacper Depta 
Maria Stolarska 

Nikodem Piecha

CHRZEST 
ŚWIĘTY

23.01.2021 Kowolik Aleksander i Monika

Œluby

Dobrowolski Jan ur. 1953 zam. Radlin, ul. Wieczorka +16.12.2020
Papaj Jadwiga ur. 1942 zam. Radlin, ul. Solskiego +10.12.2020
Mandrysz Zygfryd ur. 1929 zam. Radlin, ul. Damrota +19.12.2020
Łakomiec Władysław ur. 1952 zam. Radlin, ul. Wypandów +20.12.2020
Ostrzołek Franciszka ur. 1941 zam. Radlin, ul. Spacerowa +17.12.2020
Marcol Ryta ur. 1931 zam. Radlin, ul. Rybnicka +27.12.2020
Caniboł Marek ur. 1940 zam. Radlin, ul. Rydułtowska +19.12.2020
Kargul Agnieszka ur. 1929 zam. Radlin, ul. Odległa +03.01.2021
Brukwicki Maurycy ur. 1947 zam. Rybnik, ul. Wrębowa +02.01.2021
Piskorek Bronisława ur. 1940 zam. Radlin, ul. Solskiego +01.01.2021
Brzoza Zygmunt ur. 1934 zam. Radlin, ul. Odległa +07.01.2021
Zyguła Bożena ur. 1957 zam. Radlin, ul. Korfantego +10.01.2021
Janik Zenon ur. 1931 zam. Radlin, ul. Wiosny Ludów +10.01.2021
Nawrat Maria ur. 1941 zam. Radlin, ul. Nałkowskiej +10.01.2021
Połomski Eryk ur. 1940 zam. Radlin, ul. Mariacka +08.01.2021
Klęczar Janina ur. 1956 zam. Żabiniec, woj. opolskie +04.01.2021
Krężołek Jadwiga ur. 1935 zam. Radlin, ul. Puszkina +12.01.2021
Dębski Bolesław ur. 1940 zam. Radlin, ul. Solskiego +13.01.2021
Palik Stanisław ur. 1952 zam. Rybnik, ul. Wrębowa +07.01.2021
Pasztaleniec Henryk ur. 1946 zam. Radlin, ul. Ściegiennego +17.01.2021
Marszolik Adrian ur. 1975 zam. Rybnik, ul. Wolnego +18.01.2021
Wieczorek Jadwiga ur. 1945 zam. Radlin, ul. Ujejskiego +18.01.2021
Gregorek Janina ur. 1949 zam. Radlin, ul. Damrota +19.01.2021
Konieczny Jadwiga ur. 1938 zam. Zabrze, ul. Rogoźnicka +19.01.2021
Bronder Marian ur. 1958 zam. Radlin, ul. Wieczorka +20.01.2021
Sosna Jadwiga ur. 1932 zam. Radlin, ul. Wypandów +21.01.2021 

ODESZLI 
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Piątek, 26.02.2021
6.30
8.00 W pewnej intencji.
17.00 DROGA KRZYŻOWA.
18.00 1. Msza św. 30-dniowa.
 2. Za + Antoniego Durczok w  X 

rocznicę śmierci, ++ rodziców 
i teściów, + brata Jerzego.

 3. Za + Jana Radeckiego w X rocz-
nicę śmierci.

Sobota 27.02.2020
Wspomnienie ks.  Franciszka Blachnic-

kiego, sługi Bożego.
6.30
8.00

18.00 1. Za + Stefanię Kulczycką 
w I rocznicę śmierci.

 2. Za + Gerdę Chłodek, męża 
Konrada, córkę Wandę.

 3. Za + Jana Waska w II rocznicę 
śmierci.

Niedziela, 28.02.2021 
II NIEDZIELA WIELKIEGO 
POSTU
6.30 W intencji Parafian.
8.00
9.30 1. Za + Michała Nawrat.
 2. Za ++ Emila i Bronisławę Na-

wrat.

11.00 Dziękczynna z okazji 60 urodzin 
Jolanty i  Bronisława Barteczko, 
z  prośbą o  Boże błogosławień-
stwo dla całej rodziny.

12.15 Za + Wiesława Łasiewickiego 
w  XIII rocznicę śmierci, ++ ro-
dziców i teściów.

13.30
15.00 DROGA KRZYŻOWA Z UDZIA-

ŁEM DZIECI.
16.00 GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM 

PASYJNYM.
18.00 Za + Józefa Gans w  I  rocznicę 

śmierci.



Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli – 6 lutego).

Niedziela Słowa Bożego i urodziny Ks. Jakuba Gojnego.


