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DRODZY PARAFIANIE!

Trwamy w radości Zmartwychwstania! Za nami 
Tydzień Miłosierdzia, Tydzień Biblijny, Niedziela 

Dobrego Pasterza. Wszystkie te liturgiczne wydarzenia 
pobudzają w nas miłość do Boga i bliźniego. Bądźmy 
otwarci na potrzeby drugiego człowieka i Słowo, które 
wiecznie żywe jest źródłem naszej wiary, nadziei i miłości.

1 maja – wspominamy Św. Józefa Rzemieślnika. Jego 
postać znamy ze stron Ewangelii. Czcimy go dwu-

krotnie w ciągu roku: 19 marca – jako Oblubieńca Matki 
Bożej, a 1 maja – jako wzór i patrona ludzi pracujących. 
1 maja 1955 roku papież Pius XII proklamował ten dzień 
świętem Józefa rzemieślnika, nadając w ten sposób reli-
gijne znaczenie świeckiemu, obchodzonemu na całym 
świecie od 1892 r., Świętu Pracy. Odtąd dzień 1 maja jest 
radosnym świętem, akcentującym szczególną godność 
i znaczenie pracy, jest wyrazem zrozumienia i poszano-
wania jej roli w duchowym rozwoju człowieka.
W tym roku liturgicznym, którego patronem jest św. 
Józef, zawierzmy jemu nasze troski, radości i problemy 
związane z pracą zawodową i życiem codziennym. Jego 
wstawiennictwo, zwłaszcza w tym roku, umacnia nas 
w dążeniu do świętości.

Maj to czas matur, które są egzaminem dojrzałości 
dla naszych młodych Parafian. Ogarnijmy ich 

swoją modlitwą i troską. Polecajmy ich dobremu Bogu 
i prośmy o dary Ducha Świętego na ten wyjątkowy dla 
nich czas. Niech wybór drogi życiowej będzie poparty 
u nich wsparciem najbliższych i Bożą łaską.

2 maja – o godz. 10.00 Msza Św. w intencji dzieci wcze-
snokomunijnych. Polecajmy dobremu Bogu dzieci, 

które przyjmą po raz pierwszy Pana Jezusa do swoich 
serc, także ich rodziny.

Harmonogram uroczystości Pierwszej Komunii 
Świętej dla uczniów klas trzecich podany jest na 

stronie internetowej parafii (www.wniebowzietaradlin.
pl), zgodnie z przyjętymi ustaleniami. Otoczmy modli-
twą dzieci i ich rodziców. Niech ten czas przygotowań 
do pełnego udziału we Mszy św. dzieci będzie oparty na 
czuwaniu i modlitwie w intencji naszych rodzin.

3 maja – Uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski. 

Dzień, w którym w szczególny sposób 
czcimy Matkę naszego Zbawiciela. 
W tym dniu zapraszam wszystkich 
Parafian do uczestnictwa we Mszy 
św. za Ojczyznę o godz. 9.00.

Cały maj to czas szczególnej czci 
Maryi. Zachęcam wszystkich 

Parafian do codziennego uczestnictwa 
w nabożeństwach majowych o godz.17.30.

4 maja wspominamy Św. Floriana męczennika – patrona 
strażaków i koksowników. Z tej okazji w dniu 9 maja 

o godz. 8.00 zostanie odprawiona Msza św. za pracow-
ników Koksowni Radlin, Emerytów i Rencistów oraz za 
zmarłych pracowników i zmarłych z ich rodzin.

10,11,12 maja – Dni Krzyżowe, w których modlimy 
się w szczególny sposób o urodzaje. Nawiązują 

one również do zbliżającej się Uroczystości Wniebo-
wstąpienia Pańskiego. Kościół modli się w tych dniach 
o błogosławieństwo dla pracujących na roli, błaga o dobre 
urodzaje, pamięta o tych, którzy w różnych miejscach 
na ziemi cierpią głód, prosi o błogosławieństwo w każ-
dej ludzkiej pracy.

16 maja – Uroczystość 
Wniebowstąpie-

nia Pańskiego. Po Wnie-
bowstąpieniu oczekiwać 
będziemy w  nowennie 
na Uroczystość Zesła-
nia Ducha Świętego. 
W modlitwie tej wspomi-
nać będziemy obecność 
i działanie Ducha Świę-
tego w Kościele. Przygo-
tujmy się jak najlepiej na 
to niezwykłe wydarzenie.

23 maja – Uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego. Jest to święto dopełnie-

nia Tajemnicy Paschalnej, przekazania jej w życie i dzia-
łanie Kościoła. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny 
za publiczne odmówienie hymnu: „Przybądź Duchu 
Stworzycielu” i spełnienie zwykłych warunków odpustu.

O godz. 12.15 swoją Mszę Prymicyjną odprawi 
Ks. Artur Sówka. Święcenia kapłańskie przyjmie 

z rąk Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca 15 maja w Kate-
drze Chrystusa Króla w Katowicach.
Ogarniamy modlitwą Księdza diakona Artura i pole-
camy go opiece Wniebowziętej.

24 maja – obchodzimy Święto NMP Matki Kościoła. 
Jest to również Misyjny Dzień Chorych.

27 maja – obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa 
Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Pamiętajmy 

w tym dniu w modlitwie o powołanych i módlmy się 
o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne rów-
nież z naszej parafii.

Niech Maryja ma nas wszystkich w swej opiece, 
niech Jej matczyna obecność pomaga nam trwać 

w wierze i nadziei.
Ks. Zbigniew Folcik – proboszcz
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Czy warto być ks.?

12 maja minie już 9. rocznica od przyjęcia przeze 
mnie święceń kapłańskich. Gdybym miał jesz-
cze raz wybierać, to ponownie poszedłbym 

tą drogą. Każdego dnia w moich rękach „Słowo staje 
się ciałem”. Ma to miejsce w czasie każdej Eucharystii. 
I mogę przyjąć Ciało Jezusa. Czuję, że On jest we mnie! 
Jakiś czas temu odkryłem piękną modlitwę św. Ignacego 
po Komunii Św.:

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. 
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. 
Krwi Chrystusowa, napój mnie. 
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. 
Męko Chrystusowa, umocnij mnie. 
O, dobry Jezu, wysłuchaj mnie. 
W ranach swoich ukryj mnie. 
Nie dozwól mi odłączyć się od Ciebie. 
Od wroga złośliwego broń mnie. 
W godzinę śmierci mojej wezwij mnie. 
I każ mi przyjść do Siebie, 
Abym ze Świętymi Twymi chwalił Cię 
Na wieki wieków. 
Amen.

Po zakończonej Eucharystii staram się tak Bogu dzię-
kować za dar tego Żywego Chleba. I przy tej okazji Jezusa, 
aby działał we mnie i chronił. Polecam każdemu z Was 
tę krótką modlitwę. Często nie wiemy, jak się modlić po 
przyjęciu Jezusa. Poszukajcie w skarbcach czy w Inter-
necie. Tam można znaleźć tę modlitwę. Dziękczynienie 
jest ważnym elementem przeżywania Mszy Św. W tym 
momencie życzę każdemu z Was zachwytu Jezusem 
obecnym w tym białym kawałku chleba. Trudno mi 

jest wyobrazić sobie dzień bez Eucharystii. Tym bardziej 
w czasie epidemii jest to dla mnie wielka łaska. Zwłasz-
cza, że duża część owieczek przez izolację czy Mszę Św. 
online ma ograniczony dostęp do Jezusa. Oczywiście 
cieszy mnie kolejka ludzi po Jezusa. To świadczy o pra-
gnieniu spotkania się z Nim.

Doświadczam również Jego miłości w każdej spo-
wiedzi. Kiedy ja, jako grzesznik, klękam u kratek kon-
fesjonału, to Jezus mnie przytula do siebie. Bierze na 
ramiona i mówi po imieniu jak Dobry Pasterz: „Dobrze, 
że jesteś Michale”. Dlatego świetnie rozumiem każdą 
owcę, który przychodzi do spowiedzi. I ja wtedy mocą 
święceń kapłańskich w imię Jezusa mówię komuś: „Idź 
w pokoju, Pan odpuścił Ci grzechy”. Namaszczone w dniu 
święceń moje ręce Jezus wykorzystuje do odnalezienia 
zagubionej owieczki.

Proszę Was przy tej okazji o modlitwę. Bym był Jezu-
sowi coraz bardziej wierny, oddany, odważny w głoszeniu 
trudnych prawd. Żebym bardziej przypominał Dobrego 
Pasterza niż wilka! A Wy, drodzy Parafianie, pozostań-
cie po prostu owcami. Dobry Pasterz przy pomocy tych 
ziemskich (mam nadzieje, że również z moją) pasterzy 
Was odnajdzie. Tylko nie zamieniajcie się w wilki. Nie 
warto! A poza tym z Jezusem Dobrym Pasterzem to 
nawet barany wyjdą na ludzi… Taki mem kiedyś zna-
lazłem w Internecie. Tak poważnie, to dziękuje za każdą 
życzliwość okazywaną mnie, ks. Michałowi, oraz też 
innym kapłanom. Trzymajcie się zdrowo. Niech Jezus 
Dobry Pasterz nas kiedyś zaprowadzi na zielone pastwi-
ska w niebie. Tego sobie i Wam z serca życzę.

Ks. Michał Przybylski

Maryjo, powiedz Synowi o naszym trudnym dziś…

Przeżyliśmy Święta Wielka-
nocne i Bogu dziękujemy za 
to, że mimo ciągle trwają-

cych ograniczeń, spowodowanych 
trwającą sytuacją pandemii, które 
przeżywamy w trosce o nasze życie 
i zdrowie, ta Wielkanoc nie była 
już powtórzeniem ubiegłorocznych 
świąt. Musieliśmy je wtedy przeży-
wać w pustym kościele i w domach, 
korzystając z transmisji telewizyj-
nych i internetowych. W tym roku, 
mimo trwających ograniczeń, mogli-
śmy przeżywać przepiękną i bogatą 
w swej treści liturgię wielkanocną 

z udziałem wiernych. Wasza, dro-
dzy moi, obecność w kościele była, 
jest i będzie czytelnym świadectwem 
wiary i niezastąpionym przez żadne 
media pełnym przeżyciem Bożych 
tajemnic uobecniających się w liturgii 
Kościoła, a ponad to czymś, co decy-
duje o prawdziwym pięknie Kościoła, 
którego wspólnotę od chwili Chrztu 
świętego tworzymy. W tym miejscu 
wypada szczególnie podziękować 
uświetniającej nasze uroczystości 
kościelne orkiestrze kopalni „Mar-
cel”, która po procesji rezurekcyjnej 
podarowała nam wszystkim miłą 
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niespodziankę – koncertowo wprost 
wykonane „Alleluja” Haendla, co 
pomogło nam jeszcze bardziej wejść 
w radosne przeżycie Świąt Wielka-
nocnych. Po zakończeniu Oktawy 
Wielkanocnej Świętem Miłosierdzia 
Bożego weszliśmy w liturgiczny okres 
Pięćdziesiątnicy, czyli 50-ciu dni, 
jakie dzielą nas od Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego do Zielonych 
Świąt, czyli Uroczystości Zesłania 
Ducha Świętego, które w tym roku 
będziemy obchodzić 23 maja. Jest 
to przypomnienie czasu, w którym 
Apostołowie, już po spotkaniach 
z Chrystusem Zmartwychwstałym, 
opisanych w końcowych rozdzia-
łach wszystkich czterech Ewangelii, 
otrzymali od Pana Jezusa misyjny 
nakaz: „Idźcie i nauczajcie wszystkie 
narody udzielając im Chrztu w imię 
Ojca i Syna i Ducha świętego, ucząc je 
zachowywać wszystko, co wam przy-
kazałem. A oto Ja jestem z wami po 
wszystkie dni, aż do skończenia świa-
ta”(Mat.28,19-20). Jest to czas w któ-
rym Apostołowie przeżyli Wniebo-
wstąpienie Pana Jezusa, a potem 
razem z Maryją, Matką Jezusa trwali 
w wieczerniku na modlitwie, oczeku-
jąc na Zesłanie Ducha Świętego (por. 
Dz. Ap. 1,13 – 14nn.), o Którym Pan 
Jezus zapewnił: „On was wszystkiego 
nauczy i przypomni wam wszystko, co 
wam powiedziałem”(J.14,23 – 29). Ten 
czas trwania na modlitwie Apostołów 
z Maryją, Matką Jezusa doskonale 
wpisuje się w naszej tradycji w roz-
poczynający się maryjny miesiąc maj, 
kiedy gromadzimy się na nabożeń-
stwach majowych, których niejako 
obramowaniem jest szczególne w tym 
miesiącu piękno wiosennej, dopiero 
co na nowo obudzonej do życia przy-
rody.

Podążając śladami naszych 
rodzinnych katolickich tradycji znów 
gromadzić się będziemy u stóp Matki 
Najświętszej, oddając śpiewem lita-
nii i przepiękną maryjną pieśnią 
Jej należny hołd jako Matce Boga 
i naszej Wniebowziętej Patronce 

i przedstawiając Jej nasze prośby 
i problemy, którymi wypełnione są 
dni naszego życia. Treść i atmos-
ferę tej naszej modlitwy pomagają 
nam uświadomić sobie obchodzone 
w tym miesiącu święta i uroczysto-
ści. Najpierw wymienić w tym miej-
scu wypada trzeciomajową Uroczy-
stość MNP Królowej Polski, kiedy 
razem z Maryją naszą Królową, wzy-
wając wielkich świętych Patronów 
naszej Ojczyzny – św. Wojciecha, 
św. Stanisława i św. Andrzeja Bobolę 
męczenników, modlić się będziemy 
o jej pomyślność, by rozwijała się 
w pokoju i wolności ku szczęściu 
każdego z nas. Jest o co modlić się, 
kiedy wśród nas ciągle trwa zagroże-
nie zdrowia i życia z powodu epide-
mii. Tyle ludzi dotkniętych chorobą, 
ileż rodzin opłakuje swych bliskich, 
krewnych, przyjaciół, którzy utra-
cili życie, wśród nich nie brakuje 
kapłanów, sióstr zakonnych i tych, 
którzy, ratując życie innych, sami je 
utracili, lekarzy, pracowników służby 
zdrowia i wolontariuszy. Niech Bóg 
przyjmie ich do swojej chwały. Jak 
bardzo naszej modlitwy potrze-
bują ci, którzy codziennie, naraża-
jąc swoje życie, śpieszą z pomocą 
chorym w szpitalach, w miejscu 
odosobnienia. To ofiarni lekarze, 
pracownicy służby zdrowia i wszyscy 
niosący samarytańską pomoc czło-
wiekowi w potrzebie. Nigdy i nigdzie 
nie może zabraknąć względem nich 
słów wdzięczności i modlitewnego 
wsparcia. Przez ręce Maryi, Królo-
wej Polski i naszych Świętych Patro-
nów zanosimy też do Boga błaganie 
o uwolnienie nas z innej, również 
pandemii, jaką jest deprawowanie 
sumień przez zakłamaną propa-
gandę przeciwko ustanowionemu 
przez Boga prawu do życia od poczę-
cia do naturalnej śmierci, przeciwko 
stojącemu w obronie życia każdego 
człowieka Kościołowi, przeciwko 
samemu Bogu. Pseudo argumenty, 
zakłamanie, kłamliwe przedstawia-
nie zła jako dobra, propagowanie 

samowoli w miejsce wolności połą-
czone z wulgaryzmami, niszczeniem 
i bezczeszczeniem miejsc świętych, 
pomników historii i patriotyzmu 
są przejawami tej pandemii, która 
usiłuje zniszczyć naród i wszyst-
kie wartości, na których przez 1000 
lat budowaliśmy chlubną historię 
naszej Ojczyzny. Modlić się trzeba, 
by zamilkli i  nawrócili się pro-
wokatorzy propagujący, niestety 
głównie wśród młodego pokolenia, 
to bolesne dla nas wszystkich zło. 
Maj to czas pierwszej komunii św. 
dzieci. Do końca trudno jest prze-
widzieć, jak będzie ta uroczystość 
rodzinna wyglądała. I ten problem 
polecamy naszym modlitwom, by 
przede wszystkim jeszcze bardziej 
w naszych rodzinach dojrzała myśl, 
że najważniejsze dla rodziny jest 
to, że do sercu dziecka przycho-
dzi żywy i prawdziwy Pan Jezus 
w tajemnicy Eucharystii a najważ-
niejszym zadaniem rodziców jest 
takie wychowanie swego dziecka, 
by w jego sercu dla tego przycho-
dzącego teraz po raz pierwszy Pana 
Jezusa nigdy nie zabrakło miejsca. 
Dobry przykład rodziców uczestni-
czących z dzieckiem w coniedzielnej 
Mszy świętej w kościele, szacunek 
i przykładne życie według przykazań 
Bożych i kościelnych będzie znaczą-
cym znakiem życia i wychowania, 
do którego powołana jest rodzina 
katolicka, realizująca słowa Pana 
Jezusa:  „Idźcie i  głoście ewange-
lię…..(por.Mat, 19nn.) . Wreszcie pod 
koniec miesiąca obchodzić będziemy 
Uroczystość Zesłania Ducha Świę-
tego i jako drugie Święto Zielonych 
Świąt – Święto NMP Matki Kościoła. 
Zesłanie Ducha Świętego jest świę-
tem narodzin Kościoła. Apostoło-
wie umocnieni światłem Ducha św. 
wyszli z wieczernika, by nauczać, że 
Chrystus prawdziwie zmartwych-
wstał i swoje świadectwo przypie-
czętowali swą męczeńską śmiercią. 
Dobrze by było, gdybyśmy zapoznali 
się z historią pierwotnego Kościoła, 
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czytając z Pisma Świętego księgę 
Dziejów Apostolskich. Jak Ci pierwsi 
chrześcijanie, tak i my ochrzczeni 
tworzymy Kościół, w którym i przez 
który Chrystus żyje w dzisiejszym 
świecie i za który każdy z nas jest 
odpowiedzialny. Przeżywając święta 
Zesłania Ducha Świętego i Święto 
NMP Matki Kościoła, prośmy naszą 
Matkę, by u  Syna swego wyjed-
nała nam potrzebne na dziś wiel-
kie poczucie odpowiedzialności za 
Kościół, który tworzymy w tej dzi-
siejszej rzeczywistości. Jest to odpo-
wiedzialność za nasze zbawienie. Św. 
Jan Paweł II te wciąż aktualne troski 
i myśli wyraził w kazaniu wygłoszo-
nym na Jasnej Górze dnia 19 czerwca 

1983 roku w czasie obchodów 600- 
lecia obecności Matki Bożej w Jasno-
górskim Obrazie, wtedy mówił: „Dziś 
patrzymy w Twoje oczy, o Matko! 
O Maryjo! Przecież Ty wiesz o wszyst-
kim co nas boli. Ty znasz nasze prze-
winienia i nasze dążenia. Ty wiesz 
co nurtuje serca narodu oddanego 
Tobie na Tysiąclecie „w macierzyń-
ską niewolę miłości. Powiedz Synowi! 
Powiedz Synowi o naszym trudnym 
„dziś”. Powiedz o naszym trudnym 
„dziś” temu Chrystusowi, którego 
przyszliśmy zaprosić na całą naszą 
przyszłość. Ta przyszłość zaczyna 
się „dziś” – i zależy od tego, jakie 
będzie nasze „dziś”. Kończąc to już 
majowe zamyślenie, dobrze będzie 

jeszcze zacytować i przemyśleć treść 
modlitwy mszalnej na uroczystość 
NMP Królowej Polski i pieśni maryj-
nej: „Boże, Ty dałeś narodowi pol-
skiemu w Najświętszej Maryi Pan-
nie przedziwną pomoc i obronę, 
spraw łaskawie, aby za wstawien-
nictwem naszej Matki i Królowej 
religia nieustannie cieszyła się wol-
nością, a ojczyzna rozwijała się 
w pokoju.”(Mszał Rzymski).

„Z dawna Polski Tyś Królową, 
Maryjo. Ty za nami przemów słowo, 
Maryjo. Weź w opiekę naród cały, 
który żyje dla Twej chwały, niech 
rozwija się wspaniały, Maryjo!

Szczęść Boże
Ks. Józef

Czytanie dzieciom inwestycją na przyszłość

Badania naukowców z ame-
rykańskiego Uniwersytetu 
Rutgersa pokazują, że rodzice 

czytający regularnie małym dzie-
ciom, stają się spokojniejszymi rodzi-
cami. A dzieci?

Jakie korzyści przynosi codzienne 
czytanie dzieciom?

Rozwój mowy:
• stymuluje bierny i czynny słow-

nik,
• pomaga dziecku w formułowa-

niu własnych myśli,
• rozwija umiejętności myślenia 

przyczynowo-skutkowego,
• stymuluje rozwój dziecka 

w okresie prenatalnym.

Czytanie w wieku od 0-3 lat:
• buduje więź emocjonalną,
• daje dziecku poczucie bliskości 

i bezpieczeństwa,
• usprawnia koordynację wzro-

kowo-ruchową,
• uczy myślenia przyczynowo-

-skutkowego,
• uczy kojarzenia faktów i wycią-

gania wniosków,
• wspomaga rozwój mow y 

poprzez przyswajanie intonacji 
i melodii języka,

• uspokaja, wzmacnia poczucie 
przynależności do rodziny,

• dostarcza podstawowej wiedzy 
o otaczającym świecie, np. o ludziach 
i przedmiotach,

• przekazuje wzorce osobowe,
• uczy wyrażać własne potrzeby 

i oczekiwania wobec innych.

Czytanie w wieku od 3 – 6 lat:
• daje dziecku wiedzę o sobie 

i otaczającym go świecie,
• rozwija kompetencje poznawcze,
• pomaga poznać, nazwać i wyra-

żać emocje, a także pokazuje, jak 
sobie z nimi radzić,

• usprawnia myślenie, pamięć 
i mowę,

• ucz y  roz róż n iać  ś w iat 
zewnętrzny od świata odczuć i wra-
żeń,

• daje nowe wzory osobowe 
oraz wskazówki, jak postępować 
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w nieznanych dotąd sytuacjach,
• pomaga oswoić trudne tematy 

i pokonywać lęki.
• rozbudza w dziecku gotowość 

do nauki samodzielnego czytania,
• jest dla dziecka czasem relaksu, 

pozwalającym na odreagowanie emocji,
• rozwija kreatywność i wyobraźnię,
• uczy rozwiązywać problemy 

oraz wyciągać logiczne wnioski,
• jest świetnym pretekstem do 

rozmowy i wyprawy w miejsca zwią-
zane z jej tematem.

Czytanie w wieku 6 – 10 lat:
• pomaga dziecku odnaleźć się 

w nowej rzeczywistości, jaką jest 
szkoła,

• pozwala rozwijać hobby, zain-
teresowania i zaspokoić ciekawość,

• ułatwia przyswajanie wiedzy 
i zapamiętywanie informacji,

• wzbogaca słownictwo,
• rozwija umiejętność swobod-

nego wypowiadania się i myślenia,
• umacnia więź z  rodzicami 

i dziadkami,
• rozbudza i kształtuje wrażliwość 

emocjonalną,
• daje wewnętrzną siłę do radze-

nia sobie z trudnościami,
• pokazuje, jak panować nad 

własnymi emocjami,
• kształtuje osobowość oraz 

poczucie własnej wartości,
• uczy oceny swojego zachowania 

z moralnego punktu widzenia,
• pomaga rodzicowi zrozumieć 

emocjonalny i społeczny rozwój swo-
jego dziecka.

Jak czytać dzieciom?
• pozwól na kontakt z książką,
• znajdź odpowiednie miejsce,
• wybierz dobrą książkę,
• daj dziecku prawo decyzji,
• baw się,
• nie wywieraj presji.
Czytanie pomaga też rodzicom!
Zespół prof. Manuela Jimeneza 

zbadał zwyczaje 2165 matek z 20 wiel-
kich amerykańskich miast. Pytano, 
jak często czytały swoim dzieciom 
w okresie, gdy te miały rok i trzy 
latka. Dwa lata później badane 
matki ponownie wypełniły ankiety 
naukowców, opowiadając, jak zacho-
wują się dzieci i one same. Badania 
były prowadzone w taki sposób, by 
inne czynniki, np. stresujące pro-
blemy finansowe lub depresja rodzica, 
nie miały wpływu na wyniki.Oka-
zało się, że częste czytanie rocznemu 
dziecku owocuje tym, że matka jest 

o wiele spokojniejsza i pewna siebie 
w relacjach z nim dwa lata później. 
Tak samo to działa w przypadku czy-
tania 3-latkom.

Rodzic, który jest w stanie regu-
larnie poświęcić czas na spokojne 
czytanie dziecku, trenuje się przy 
okazji na spokojniejszego i  bar-
dziej spolegliwego opiekuna – który 
unika agresji i surowego podejścia do 
dzieci. Ta rutyna powoduje równo-
cześnie większą psychiczną stabilność 
malucha, chroni go przed hiperak-
tywnością, problemami ze skupie-
niem uwagi i skłonnością do prze-
szkadzania starszym. Dziecko wie, 
że może liczyć na czas poświęcany 
tylko jemu, więc nie walczy o uwagę 
opiekunów, gdy ci są zajęci. Czytanie 
jest więc inwestycją intelektualną, 
ale przede wszystkim – jest dosko-
nałą inwestycją w relacje z dzieckiem.

Drodzy Rodzice! Pragniemy 
zachęcić do głośnego czytania 
dzieciom. Od Was w największym 
stopniu zależy pomyślna przyszłość 
Waszego dziecka. Jeśli chcecie, by 
Wasze dziecko było mądre i odno-
siło sukcesy w szkole oraz w życiu... 
CODZIENNIE CZYTAJCIE MU 
GŁOŚNO PRZEZ 20 MINUT!

M&M

Jak sie downij oboz stawjało.
W Olzie my wysiedli i piyknie po 
cztyrech ze śpiywaniem ku Odrze 
ruszyli. Miejscowym bajtlom dziwoki 
to było, kiej boso jak za grubskimi 
muzykantami s nami lecieli.

– „Polski hajoty teroski bydom 
u nas na feryjach” – wrzeszczeli 
z radości.

My im tego jednak ni mieli za 
złe, bo przeca piyrszy roz harcerzy 

oglądali, a na polityce sie jeszcze nie 
znali.

Dziepiyro przy takim fest wielkim 
stawie my stanyli i zaroski na swoja 
głośno komenda wzion nos druh 
Wacław Kłosok – oboźny, kierego my 
potem miyndzy sobom „Wackiem” 
nazywali. Przykozoł, że do cimoka 
oboz trzeba rozbić! Nie bardzo my 
rozumieli, co znaczy „rozbić”, ale 
żeby pod chmurką na noc nie zostać, 

zaroski my sie do roboty wziyni.
Biertołtowski „Sokoły” dostali od 

Stanika Koniecznego namiot, kiery 
od starej Polski przetrwoł, zaś nom 
„Orłom” doł cztyry celty po nimiec-
kich wojokach, żeby z nich miyszkani 
na dwa tydnie zrobić. Przody trza 
było haszcze wysoki do pasa wykar-
czować i wszelaki harpynci z placu na 
oboz wyniyjś. Potym zaczyni my od 
kopania grontow, jak przy budowaniu 

O tym jak karlusy z Biertołtow i Obszor 
na piyrszy po wojnie obóz sie wybierały 

i w Odrze harcowały
(część druga)
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rychtycznej chałupy. Żeby sie nie 
zaćmić, Stanik, co był tam naszym 
obozowym drużynowym, pomog 
nom te celty piyknie kneflami pospi-
nać i nad dołem zawiesić. Pokozoł też 
jak sie koszyk z wiyrzby plecie dokoła 
dziury, żeby sie ziemia nie suła na 
nas. a potym my też nic nie rozbijali – 
yno zbijali prykole, fachy na klamoty, 
schody jak do piwnicy. Ale jak cimok 
sie zbliżoł to Stanik i tak Wackowi 
zameldował, że my oboz biertołto-
wikow rozbjyli. Nie do wiary, ale ta 
nasza dziura przykryto celtami praje 
jak fajno izba w doma wyglądała – 
jyno jeszcze gardin brakowało. Nie 
dziwo, że nom potym tego miysz-
kanio w „dziurawym koszyku” i ci 
z rychtycznych namiotow zowiściyli. 
Od tego dnia my se też już wszyscy 
spokopiyli, że „rozbijać” sie godo, 
a co inszego sie robi.

O tych przepowiedzianych 
plogach, co nos nie minęły.
Jak sie  już wszyjscy w  swoich 
namiotach uścielczyli i insze rzeczy 
potrzebne do życia pod chmurką 
zostały sporządzone, zaczyny 
sie prawdziwe harcowania z rozma-
itymi przygodami.

Przody musza porozprawiać 
o tym wszystkim, co sie straszynio 
przed obozem tyczyło, a nieroz my se 
w duchu pomyśleli, że ci starzy mieli 
trocha recht i nie na darmo przepo-
wiadali te roztomańte plogi. Przeca 
ta czorno koza ich pryndzyj od nos 
pobodła – i to nieroz.

Odra w czterdziestym szostym 
roku co prowda nie wyloła, ale woda 
i tak nom sie dała we znaki. Zaroski 
w pjyrszym tydniu bez noc nacion-
gła tako ulicha, jakij chyba ani staro 
Francla nie pamjyntała, a my wie-
dzieli wtedy o „Piotrowym tańcu”. 
Wjater chrube stromy łomoł jak 
kołki i plały od namiotow targoł. 
Grzmiało choćby kanony bez wojna 
walyły. Od błyskanio widno było jak 
bez dziyń. Bez calutko noc deszcz loł 
jak z cebra. Że sie chmura oberwała, 

nikierzy godali. Jedni mamy wołali, 
a drudzy rzykali. My na to nie mieli 
czasu. Bez calutko noc woda z naszej 
dziury gorkami trza było wylywać, 
choć nom też mocno portkami trzyn-
sło. Za pora dni wacha nom wypadła, 
a cimok był łoszczymny. Stojymy 
z Francikiem wele bramy jak praje 
dwanoście pizło – a tu naroz sły-
szymy, że w harpynciach za namio-
tami cosik szuszczy. Naroz aż trzi 
chłopiska jak berdyje sie przed nami 
wziyny. Jo durch o haśle zapomnioł 
a Francikowi tak dychani zatkało, że 
choć piszczałka w gymbie trzymoł, 
zagwizdać borok ni mioł siły.

– Zawołejcie synki jyno waszego 
komendanta – rozkozoł twardo tym 
w poszczotkuj z  fonsym, pajami 
i pepeszkom.

– Dyć sie tak nie bojcie. My som 
synki z lasa i wom nic złego nie zro-
biymy – odezwoł sie piyknie tyn 
z prawej w wojskowej mycce, bo 
czuł, że ze strachu chnet kipnyć 
mogymy. Podobajom nom sie te pie-
śniczki o partyzantach i wojokach 
od Andersa, kiere piyknie śpiewać 
umicie – dodoł.

– Jyno mi gymby trzymać i nie 
paplać, że my tu byli – broczył pod 
nosem tyn trzeci z  kopytym za 
pasym.

– No i  tego komendanta sam 
dowejcie, bo dziura w miejscu wysto-
jicie! No gibko!

Potym se trocha z druhem Emi-
lianem Wilkusem – naszym komen-
dantem (hufcowym) pogodali i znikli 
tam, skond sie znojdli. Nom sie zaś co 
noc partyzanty we spaniu stawiały, 
zaś od wrzasków po śpionczku „stój! 
”, „hasło! ”, „kto idzie? ” – cały namiot 
sie budziył nieroz.

Nasz komendant i inksi
O tym naszym komendancie koniecz-
nie trza pedzieć troszka wiyncyj. 
Wszyjscy mu najbardziej z przeło-
żonych poszli, bo z każdym mioł czas 
trocha pogodać, o bele co zapytać, no 
i nigdy nie wrzeszczał.

Wielko szkoda, że jyno po połed-
niu i bez noc mog nami komandyro-
wać. Borok kożdy dziyń rano o pią-
tej kozoł sie budzić, broł koło i na 
gruba byndalowoł. Tam sie z komen-
danta na sztajgra zamjynioł. Wracoł 
do nas dziepiyro po połedniu – prze-
ważnie na wieczerzo. Jedni godali, 
że biydok urlopu nie dostoł, a istni, 
co go dobrze znali, że bez niego by 
gruba stanyła, powiadali. Umioł tyż 
piękne gawyndy prawić. Mioł jyno 
jeden feler – strasznie dłogo godoł, 
a wtedy te kopruchy z Odry z nos 
cało krew wychlapać chciały. Nie dzi-
wota, że skfoli tej gruby najwiyncyj 
mioł do powiedzenia Wacek, kiery 
komendanta zastympowoł. Ale o nim 
już było i jeszcze bydzie godka.

Trzecim najważniejszym był Rudi 
Kowolikow, co w kuchni siedział 
i tymi harcerzami kierowoł, kierzy 
służba przy warzyniu mieli. Wszyjscy 
oni z Obszor pochodzili, no i trocha 
obszorokow forowali.

Ale i nikerych zwykłych harcerzy 
też sie dłogo pamiynto. Był wtedy na 
obozie z nami Zefek Rekow, co za gola-
cza sie uczył i wszystkich za darmo 
strzygoł. Bracia Antek i Stanik nom 
łacne lizoki i bombony sprzedowali. 
Ale tela talyntow co Janek Śmieta-
nów, to żodyn z nos od Pon Boczka nie 
dostoł. Mało, że piyknie groł na rozto-
mańtych instrumentach, fajnie pisoł 
i malowoł, rzeźbiył i śpiywoł, to jeszcze 
przy ognisku taki numer odstawioł, 
kierego już po Janku żodyn nie zrobiył. 
Wieszoł na piersiach swoja harmonika, 
rozkroczył szyroko i wyginoł poma-
lutku do zadku, aż zymbami z trow-
nika sznuptychla chyciył, a potym 
zaś pomalutku sie prostował. do tego 
bez cały czas tej cyrkusowej akro-
bacji groł bez ustanku jakoś piękno 
melodyjo – prawie dycki tak modny 
wtedy „Mały biały domek”. Pamponie 
z Odry z podziwu głowami krynciyli 
i że wcale kości ni mo, godali. Zaś 
miejscowe dziołchy okropnie mu za 
to pszoły.

Błażej Adamczyk
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Superbohaterowie naszego 
dzieciństwa mieli różne super 
moce. Niektórzy potrafili latać, 

inni strzelali laserami z oczu, potra-
fili chodzić po ścianach, byli kulo-
odporni, ognioodporni, nieprzema-
kalni i w ogóle wszystko, co robili 
było super. Były to jednak posta-
cie fikcyjne, których próżno szukać 
w prawdziwym świecie. Jednak, czy 
aby na pewno?

Fikcyjni superbohaterowie zmie-
niali się na przestrzeni lat. Różna była 
moda, potrzeba chwili, etc. Jest jednak 
jeden superbohater, który od zara-
nia dziejów ma te same moce, robi 
niezmiennie te same super rzeczy, 
a do tego jest prawdziwy i czuwa nad 
każdym. Mowa oczywiście, o mamie. 
Ktoś zapyta, ale jakie moce posiadają 
mamy? Co w nich takiego super? Pro-
ste! Kto potrafi działać na pełnych 
obrotach przez 24 godziny na dobę, 
czuwając nad maleńkim dzieckiem? 
Kto inny potrafi sprawić, żeby potłu-
czenie przestało boleć? Kto oprócz 
mamy potrafi czytać nam w myślach? 
Wyczuwa, co nas boli, niepokoi, czego 
się boimy? Jaki inny superbohater ma 
moc pocieszania i dodawania otuchy? 
Umiejętność latania niewątpliwie jest 
super, ale czy nie lepszy jest gorący 
rosół, gdy jesteśmy chorzy? Nasze 
mamy, to cisi bohaterowie naszej 
codzienności. Pamiętamy o  nich 
w dniu ich urodzin, w święta, w Dzień 
Matki, etc. Bez względu jednak na to, 
czy mieszkamy jeszcze z nimi, czy 
mamy własne rodziny, łatwo zapo-
minamy, o tym że modlą się za nas, 
martwią się o nas każdego dnia.

Te wszystkie supermoce prowa-
dzą do tego, że zarówno dzieci, jak 
i mamy zapominają o dwóch waż-
nych rzeczach. My, dzieci, zapomi-
namy, że nasze mamy też czasem 
muszą odpocząć, że nie mogą żyć 

w stanie nieustannej gotowości do 
pomocy, do pocieszenia. Ten stan jest 
naturalny w okresie dzieciństwa, ale 
przychodzi wiek, gdy sami musimy 
zmierzyć się ze swoimi słabościami, 
ze swoimi demonami. Trzeba puścić 
spódnicę mamy i podążać samemu. 
Nie oznacza, to że zostajemy sami. 
W żadnym razie. Zmienia się jedynie 
(a przynajmniej powinna się zmie-
nić!) forma wsparcia i pomocy ze 

strony mamy. O ile naturalnym jest, 
że mama prowadzi nas za rękę do 
przedszkola, o tyle już wymaganie, 
by była obecna np. przy rozmowie 
rekrutacyjnej do pracy, byłoby nieco 
absurdalne. W życiu każdego z nas 
przychodzi moment, gdy mama nie 
może nas już wyręczać, nie może 
osłaniać i bronić przed całym świa-
tem. Pewien nowy etap w  życiu 
człowieka rozpoczyna się właśnie 
w chwili, gdy puszczamy opiekuńczą 
rękę mamy i mając bagaż mądro-
ści i  doświadczeń przekazanych 
przez nią, możemy odważnie wejść 
w dorosły świat. Jest to równoznaczne 
z przyjęciem odpowiedzialności za 
nasze decyzje, wybory. Nie można 
całe życie chować się za mamą. 
O czym zaś zapominają mamy? Że 
właśnie w chwili, kiedy dziecko pusz-
cza ich opiekuńczą dłoń, przestają być 
pełnoetatowymi superbohaterami. 
Najpełniejszą formą matczynej miło-
ści jest pozwolenie dziecku na wyjście 
w brutalny świat. Zważywszy na fakt, 
że mamy opiekują się nami od naj-
wcześniejszych chwil życia, trudno 
im jest czasem pogodzić się z tym, 
że nie mogą nas nieustannie chro-
nić. Chronić zarówno przed świa-
tem, jak i przed nami samymi. Ktoś 
mądry stwierdził kiedyś, że dobry 
rodzic nie wychowuje dziecka dla 
siebie. Wychowuje je dla świata. Przez 
supermoc, zwaną opiekuńczością, 

mamy często zapominają, że upadek 
to naturalny efekt działania. O ile 
jeszcze łatwo mamie przyjąć dzie-
cięcy ból kolana z powodu upadku 
z roweru, o tyle często nie potrafi zro-
zumieć, że to samo dziecko w doro-

słym życiu może cierpieć na milion 
innych sposobów i sama nie może 
nic na to poradzić. Co więcej, jedyne, 
co jej pozostaje, to przyjąć to cier-
pienie dziecka. Brzmi brutalnie? Być 
może. Wystarczy jednak spojrzeć na 
Maryję, która była świadkiem całej 
drogi krzyżowej i ukrzyżowania swo-
jego Syna. Próżno szukać w Piśmie 
Świętym wzmianki o tym, by chciała 
uchronić swojego Syna przed tra-
giczną śmiercią na krzyżu. W Ewan-
gelii nie czytamy, żeby rzucała się na 
biczujących Chrystusa żołnierzy, nie 
mamy słowa o tym, by próbowała Go 
nakłonić do ucieczki. Niewątpliwie 
cierpiała razem z Nim. Przyjęła jed-
nak pokornie wszystko to, czego była 
świadkiem. Między innymi na tym 
właśnie polegał jej udział w historii 
naszego zbawienia. Czy ktokolwiek, 
kiedykolwiek w historii próbował 
twierdzić, że Maryja w związku z tym 
była złą matką? Że była wyrodna, bo 
nie ukryła Syna przed całym świa-
tem? Zaryzykuję stwierdzenie, że 
nikogo takiego nie znajdziemy.

MAMA 
– SUPERBOHATERKA…
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Okazuje się, że mama (pomimo 
tylu supermocy!) też jest człowiekiem. 
Też potrzebuje odpoczynku. Czasu 
tylko dla siebie. Czasu na ulubioną 
kawę/herbatę. Na serial. Na książkę. 
Na własną pracę, na kosmetyczkę. 
Okazuje się, że my, dzieci naszych 
mam, nie potrzebujemy nieustannej 
ochrony superbohatera. Każdy ma 

swój rozum, umiejętność podejmo-
wania decyzji, siłę.

Angielski poeta Matthew Arnold 
napisał kiedyś, że Bóg nie może być 
wszędzie, dlatego wynalazł mamę. 
Słowa poety brzmią pięknie, ale to 
chyba nie do końca prawda. Bo Bóg 
może być wszędzie i jest wszędzie. Jego 
obecność objawia się między innymi 

właśnie poprzez nasze mamy. Mamy są 
emanacją Bożego miłosierdzia. Nasze 
mamy, wraz z ojcami, jak nikt inny 
pokazują nam, jak działa Boża miłość.

Na koniec, nawiązując do wstępu, 
pozwolę sobie stwierdzić, że nawet 
Gotham musi czasem radzić sobie 
bez Batmana!

Rodzina bł. E. Bojanowskiego

MARYJA – WZOREM DLA MATEK
Macierzyństwo jest 
cudowne, ale wymagające. 
Na szczęście matki każdego 
dnia mogą liczyć na pomoc 
Najświętszej Maryi Panny!
Jak każde dziecko Jezus potrze-

bował matki, aby stać się dojrzałym 
mężczyzną. Maryja nie ograniczyła 
się do uformowania i wykarmienia 
Jego ciała. Wraz z Józefem wszyst-
kiego Go nauczyła. Przyglądając 
się, jak pochylają się nad Jego koły-
ską, Jezus nauczył się odpowiadać 
uśmiechem i śmiać. Słuchając ich 
rozmów, Słowo nauczyło się mówić. 
Ten, który później będzie podrywał z 
noszy paralityków, potrzebował swo-
ich rodziców, by nauczyć się chodzić. 
Ten, który od pierwszych chwil swego 
istnienia wiedział, że jest umiłowa-
nym Synem Ojca, potrzebował ich, 
by nauczyć się modlić!

Co więcej, Ten, który był wciele-
niem odwiecznej miłości, powołanym 
do życia miłością Ojca, potrzebował 
swoich rodziców, by nauczyć się po 
ludzku kochać! Kiedy widział ich 
jakże czułą wzajemną miłość, a także 
jaką miłością sam był kochany, Jego 
serce się otworzyło, rozwinęło, aż 
stało się ludzkim sercem pałającym 
miłosierdziem, zdolnym miłować 
wszystkich ludzi, nawet największych 
grzeszników. To widząc, jak Maryja i 
Józef przyjmują bez skargi trudności i 
rozczarowania, jakie przynosi życie – 
ucieczkę do Egiptu, docinki sąsiadów 
w Nazarecie – Jezus nauczył się „we 

wszystkim poddawać się” woli Ojca, 
do tego stopnia, że z tego posłuszeń-
stwa uczynił „swój pokarm” (J 4, 34).

Wszystkie mamy świata są obda-
rzone takim samym powołaniem do 
wychowywania mężczyzn i kobiet, 
którzy swoje życie będą prowadzić 
w świetle obecności i miłości Bożej. 
A w tej wychowawczej misji mogą 
szukać pomocy i wzorować się na 
przykładzie Matki Bożej.

Naśladować niezwykłą 
wiarę Maryi

Kiedy będą budziły swoje dziecko, 
mogą pomyśleć o tym, jak Maryja 
budziła Jezusa i kazała Mu odma-
wiać poranny pacierz: „Szema, 
Izrael”: „Słuchaj, Izraelu! Wiekuisty 
jest naszym Bogiem, Wiekuisty jest 
jedyny! A będziesz miłował Wieku-
istego, Boga twojego całym sercem 
twoim, i całą duszą twoją, i całą mocą 
twoją!”.

Kiedy będą pocieszały swoje 
dziecko, które się skaleczy, mogą 
sobie powiedzieć, że Maryja również 
ocierała łzy swojemu Jezusowi i w ten 
sposób mógł zasmakować najgłęb-
szych pokładów miłosierdzia Ojca! 
Jedyne, czego Maryja nie musiała 
robić, to nauczyć Jezusa przepra-
szać. Ale wymagała od Niego tego, 
co sama robiła, żeby nie chełpić się 
sercem zachowanym od wszelkiego 
grzesznego pragnienia. Ona kazała 
mu śpiewać: „Błogosław, duszo moja, 
Pana i nie zapominaj o wszystkich 

Jego dobrodziejstwach!” (Ps 103, 2).
Mamy mogą również naśladować 

Maryję w jej nadzwyczajnej wierze. 
Kiedy anioł oznajmia jej, że zostanie 
matką, zachowując swoje dziewic-
two, ona wierzy w niemożliwe, „dla 
Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” 
(Łk 1, 37). Kiedy w Kanie przewiduje 
zakłopotanie nowożeńców, którym 
skończyło się wino dla weselników, 
sugeruje Jezusowi, by zainterwenio-
wał, chociaż przez 30 lat ani razu nie 
widziała, aby dokonał jakiegokolwiek 
cudu! A kiedy Jezus jej odpowiada, że 
to nie jest ich sprawa, ona nie daje za 
wygraną i odzywa się do sług: „Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5).

Niech Matka Boża pomaga 
wszystkim mamom zachwycić się 
swoją szczególną rolą w wychowaniu 
swoich dzieci. Przecież one są w tym 
specjalistkami!

https://pl.aleteia.org
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Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 2 maja 2021 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 9 maja 2021 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 16 maja 2021 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 23 maja 2021 r.
1.
2.

2 maja 2021
1. Co mówi o sobie Jezus?
2. Do czego porównuje ludzi? (J 15, 1 – 8)

9 maja 2021
1. O jakim przykazaniu mówi Jezus?

2.  Co ludzie mają robić, by Pan Jezus nazywał 
ich przyjaciółmi? (J 15, 9 – 17)

16 maja  2021
1. Jakie zadanie Jezus przekazał  Apostołom 
zanim wstąpił do nieba? (Mk 16, 15 – 20)
2. Jak nazywają się następcy Apostołów?

23 maja 2021
1.  Kim jest Duch Święty?
2. Wymień jeden z symboli biblijnych Ducha 
Świętego.

30 maja 2021
1.  W czyje imię apostołowie maja udzielać 
chrztu? (Mt 28, 16 – 20)

2. Kiedy zawsze wymawiamy imiona Trójcy 
Świętej?

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 30 maja 2021 r.
1.
2.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 
czyli 7 rzeczy, 

które musisz wiedzieć 
o Pięćdziesiątnicy!

Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Pańskim 
na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił 
Duch Święty. Dokładnie tak, jak zapowiedział to 

Pan Jezus tuż przed Wniebowstąpieniem. Przypomi-
namy siedem rzeczy, o których musi pamiętać katolik, 
gdy myśli o tym szczególnym wydarzeniu.

Dlaczego „Pięćdziesiątnica”?
Święto Ducha Świętego obchodzimy pięćdziesiątego dnia 
po Zmartwychwstaniu Pańskim. W języku liturgicznym 
święto Zesłania Ducha Świętego nazywa się z tego powodu 
„Pięćdziesiątnicą”.Grecy mieli na to własne słowo – Pen-
tecostes, czyli pięćdziesiątka. Łacina przejęła to słowo, 

używając „Pentecoste”. Pozostaje to nie bez znaczenia 
dla współczesnych katolików – cały anglosaski świat 
obchodzi bowiem święto zwane w tym języku Pente-
cost, choć po angielsku oczywiście nie oznacza to tego 
samego, co „pięćdziesiąt”. Włosi obchodzą zaś święto 
Pentecoste – nie zmienili łacińskiego pierwowzoru. My 
mamy „Pięćdziesiątnicę”.

Skąd wzięła się alternatywna nazwa 
„Zielone świątki”?
Pięćdziesiątnica przypada w Polsce w okresie najpięk-
niejszego, najbujniejszego rozkwitu przyrody – święto 
to obchodzimy bowiem zwykle na przełomie maja 
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i czerwca. Różne regiony Polski dopracowały się 
nieco odmiennego obyczaju zielonoświątkowego, ale 
wszystkie łączyło uwypuklenie radości z długo oczeki-
wanego, „zielonego” okresu w roku. Wieńce w ten dzień 
zdobiły głowy dziewcząt, ludność wiejska w święto to 
urządzała też liczne zabawy, oczywiście na zielonym 
łonie przyrody. W zależności od regionu Polski „Zielone 
Świątki” nazywane były dawniej również Sobótkami 
(południowa Polska) lub Palinockami (Podlasie). Co 
ciekawe, tradycja Zielonych Świątek przetrwała rów-
nież w Dolnej Saksonii (Pfingstbaumpflanzen) oraz na 
zachodniej Ukrainie.

To jedna z trzechnajważniejszych uroczystości w Roku 
Liturgicznym!
Trzy największe uroczystości roku kościelnego są poświę-
cone trzem Osobom Trójcy Przenajświętszej: Boże Naro-
dzenie jest świętem Boga Ojca, bo świętem Ojcostwa 
Bożego – Ojciec Przedwieczny zsyła Syna swego Jednoro-
dzonego na ziemię, by grzeszną ludzkość odkupił. Wiel-
kanoc jest świętem Boga Syna, który po męce i śmierci 
krzyżowej uwieńczył dzieło Odkupienia chwalebnym 

Zmartwychwstaniem.Zielone Świątki wreszcie są świętem 
trzeciej Osoby Boskiej, Ducha Świętego, którego Ojciec 
i Syn zsyłają na świat, aby to, co Ojciec stworzył, a Syn 
odkupił, zostało utwierdzone i poświęcone przez Niego.

Przed wojną traktowano Święto Ducha Świętego jak 
Boże Narodzenie i Wielkanoc.

Przed wojną Zielone Świątki – podobnie jak Boże 
Narodzenie i Wielkanoc – były świętami dwudniowymi. 
Drugi dzień (jako dzień wolny) usunęli komuniści. Po 
1989 r. nie było woli, by do dobrych tradycji powrócić.
Reforma liturgii po Soborze Watykańskim II sprawiała 
natomiast, że z kalendarza kościelnego zniknęła oktawa 
Zesłania Ducha Świętego. Dziś zawsze obchodzimy 
Pięćdziesiątnicę de facto 49 dni po Zmartwychwstaniu 
– jest to bowiem święto niedzielne – Niedziela Zesłania 
Ducha Świętego.

Jak Pismo Święte przedstawia Zesłanie Ducha 
Świętego?
Dla przypomnienia, w Dziejach Apostolskich czytamy: 
„Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie 

SPOTKANIE
Kiedy kogoś spotykam, poznajemy 

się, w większości przypadków nasza 
relacja opiera się na wynikłych z oko-
liczności spotkaniach, takich „od 
czasu do czasu”. Czasami spotykamy 
się całymi rodzinami, bo także nasze 
dzieci nawiązały ze sobą relację, cho-
dzą do jednej klasy, lubią się. Czasami 
jest to relacja sąsiedzka. To bardzo 
ważne przestrzenie społecznego bycia 
w świecie, które rozwijają i kształtują 
nasze umiejętności otwartości, dia-
logu, szacunku. Należy o nie dbać, 
co dziś niestety zdaje się być mocno 
utrudnione.

Czasami spotykamy osobę, z którą 
relacja przeradza się w niezwykłą 
więź bliskości, zrozumienia, obec-
ności. To moment, w którym sta-
jemy naprzeciwko siebie i dotykamy 
przestrzeni swoich wnętrz, jesteśmy 
połączeni wzajemnością. „Spotkać 
znaczy zawsze: być „twarzą w twarz”. 
Dzięki spotkaniom osiągamy naocz-
ność twarzy drugiego człowieka.” (J. 
Tischner) Jesteśmy wtajemniczeni.

Ta relacja staje się wyjątkowa, 
niepowtarzalna. Jest bardzo moja 
i wiem, że rodzi jakiś mikroświat 
między nami. Wymaga czasu, 
obecności, dialogu, wprowadza nas 
w  przestrzeń odpowiedzialności 
i wolności. Stajemy naprzeciwko sie-
bie w wolności, stajemy się za siebie 
odpowiedzialni.

Jak wygląda moje spotka-
nie z Jezusem? Jaka jest ta relacja? 
Doświadczenie Boga pozwala nam 
na spotkanie z Nim w relacji, która 
w mojej wolności i prawdziwości, 

może stać się spotkaniem z Bogiem 
twarzą w twarz, czymś bardzo wyjąt-
kowym – otwarciem na wejście 
w nieznane.

Człowieka nie można zrozumieć 
bez Boga wcielonego, bez Chry-
stusa. To w Nim jesteśmy w stanie 
zobaczyć prawdę o swoim człowie-
czeństwie. „(...) żeby człowiek zro-
zumiał sam siebie, powinien popa-
trzeć w górę, ponad siebie. Ale żeby 
zrozumieć tego, który jest nade mną, 
trzeba popatrzeć na siebie. Pan Bóg 
jest jakby jakimś oknem. Zbliżam 
się do okna, patrzę w nie – jakby 
w Trójcę Świętą i w świetle Trójcy 
Świętej patrzę w siebie, a potem od 
siebie skaczę w górę i wtedy patrzę 
na Boga” (J. Tischner). Spotkać Boga 
to nie bać się przekroczyć progu nie-
pewności, dać się poprowadzić Jego 
Miłosierdziu, chwycić go za rękę i iść. 
W tym spotkaniu, spotykasz i pozna-
jesz siebie, możesz spotkać i poznać 
drugiego człowieka.

ADM
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INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW.  

Studia teologiczne czy to dla mnie?
Uniwersytet Śląski zaprasza do studiowania teologii. 
Co dają takie studia?
• „Przyszłość teologii wiąże się ściśle z pragnieniem 

poznania prawdy o sobie samym, o świecie i o Bogu”.
•  „Pytanie o sens człowieka, jego życia, wysiłku, cier-

pienia, radości i śmierci teologia stawia w kontekście 
innej rzeczywistości, niewidzialnej, ale mocno dzia-
łającej w świecie. Nie lekceważąc wkładu innych nauk 
w poznawanie zagadek życia człowieka i świata, teolo-
gia stara się je dodatkowo pogłębiać”.

(Z. Kijas)

https://www.youtube.com/watch?v=HuMjYDyvzgw&t=191s
https://www.youtube.com/watch?v=mokBs-nj1Tg&t=2s

gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym 
przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, 
które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. 
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli 
mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał” (Dz 
2, 2-4).Ludzie zgromadzeni przed wieczernikiem uważali 
początkowo, że apostołowie upoili się winem! Wyszedł 
do nich święty Piotr i ogłosił im Jezusa Chrystusa. Mowa 
ta nawróciła naraz trzy tysiące ludzi! „Pokutę czyńcie, 
a niech ochrzczony będzie każdy z was w Imię Jezusa 
Chrystusa... a weźmiecie dar Ducha Świętego” – rzekł 
do nich.

Tego dnia narodził się Kościół
Według wielu pisarzy katolickich Pięćdziesiątnica jest 
niczym innym jak dniem narodzin Kościoła. Wspo-
mniane trzy tysiące nawróconych rozmnożyły się z zadzi-
wiającą prędkością. Nie musiało minąć pięćdziesiąt lat 
od dnia pięćdziesiątnicy, by w każdym zakątku zna-
nego wówczas człowiekowi świata, usłyszano święte 
imię Jezusa Chrystusa.Święty Jan Paweł II pisał, że choć 
Kościół narodził się na krzyżu w Wielki Piątek, trwał 

w ukryciu. Swoje narodziny postanowił ujawnić światu 
właśnie pięćdziesiąt dni później. Tego dnia – po ludzku 
– narodził się dla całego świata.

Niech zstąpi Duch Twój – wołanie w wigilię Zesłania.
Wielu katolików doskonale pamięta słowa Jana Pawła 
II z jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, wypowie-
dziane w Warszawie. Papież wołał wówczas: „Niech 
zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi 
oblicze ziemi. Tej ziemi! ” Telewizje i portale internetowe 
pokazywały nam ten moment tysiące razy, potrafimy 
nawet zaintonować go, tak jak Ojciec Święty. Ale czy 
pamiętamy, że słowa te – które z pewnością znacznie 
przyczyniły się do zmiany polskiej rzeczywistości – 
wypowiedziane były w wigilię Pięćdziesiątnicy właśnie? 
Tuż przed tymi słowami Jan Paweł II mówił: „I wołam, 
ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, 
wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień 
święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech 
zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi 
oblicze ziemi.Tej Ziemi! ”

www.pch24.pl

Kim możesz zostać po skończeniu studiów 
teologicznych?
• Być katechetą (aż do nauczyciela dyplomowanego);
• Pracować w sądzie kościelnym;
• Zajmować się poradnictwem małżeńskim;
• Pracować w redakcjach czasopism i wydawnictw 

religijnych;
• Pracować w mediach (nie tylko katolickich);
• Kontynuować ścieżkę naukową, aż do stopnia pro-

fesora.
Poniżej linki do filmów promujących Wydział Teologiczny 
na Uniwersytecie Śląskim
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Prawa konsumenta to wyjątkowo obszerna dziedzina 
prawa! Tekst kolejnego numeru poświęcimy sobie na 
bardzo krótki fragment całej ustawy. Trzeba jednak 

pamiętać, że prawa konsumenta wywodzimy z wielu ustaw, 
nie tylko z tej najbardziej oczywistej, tj. z dnia 30 maja 2014 
o prawach konsumenta lub kodeksu cywilnego. Dziś jednak 
pochylimy się jedynie nad kolejnymi przepisami, na mocy 
których jako konsumenci możemy odstąpić od umowy, 
która została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa lub 
na odległość.

Wspólną cechą opisanych niżej przyczyn, które mogą 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy, jest fakt, 
że wynikają z nieodwracalności pewnych zdarzeń. Mia-
nowicie może to być umowa:

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

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostar-
czana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu 
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdro-
wia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało 
otwarte po dostarczeniu;

3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po 
dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nieroz-
łącznie połączone z innymi rzeczami;

4) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwię-
kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane 
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało 
otwarte po dostarczeniu;

5) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, 
z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane 
na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia roz-
poczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem 
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go 
przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Pamiętając z poprzednich numerów, że celem usta-
nowienia opisywanych przepisów jest ochrona przedsię-
biorcy, łatwo zauważyć, że w sytuacji odstąpienia przez 
konsumenta od którejkolwiek ze wskazanych umów, 
będzie to oznaczało dla niego stratę. Są to umowy o szcze-
gólnych cechach. Dotyczą rzeczy, które albo w krótkim 
czasie tracą swoje właściwości (jak w pkt. 1), albo np. po 
rozpakowaniu tracą swój charakter, uniemożliwiając tym 
samym ponowne ich sprzedanie. Punkt pierwszy w stop-
niu oczywistym dotyczy artykułów spożywczych, ale 
nie tylko. Znajdzie on również zastosowanie np. w przy-
padku kosmetyków. Warto jednak pamiętać, że przepis 

ten nie obejmuje sytuacji, w której sprzedawana rzecz 
ulega szybkiemu zepsuciu ze względu na jej wady albo 
nieprawidłowe przechowywanie przez przedsiębiorcę.

Kolejny punkt (tj. pkt 2) jest w swojej istocie podobny 
do pierwszego. Konsument traci prawo do odstąpienia od 
umowy nabycia rzeczy, która została dostarczona w zapie-
czętowanym opakowaniu, jeżeli po otwarciu opakowania 
nie można rzeczy zwrócić ze względu na ochronę zdrowia 
lub ze względów higienicznych. Dotyczy to przede wszyst-
kim artykułów spożywczych, produktów kosmetycznych, 
chemicznych, opatrunków lub strzykawek. W przypadku 
tej grupy produktów prawo do odstąpienia konsument 
traci po rozpieczętowaniu opakowania. Łatwo zauważyć, 
że ustawodawca wskazuje tu na rzeczy, które ze względu 

na swoje właściwości wymagają odpowiednich warun-
ków transportu. Różnica pomiędzy punktem pierwszym 
a drugim wynika z podstawy utraty prawa do odstąpienia 
od umowy. W punkcie pierwszym mamy do czynienia 
z rzeczami, których po dostarczeniu nie możemy zwrócić. 
Trudno sobie wyobrazić zwrot np. kefiru. Punkt drugi 
dotyczy przedmiotów, które dopóki nie są rozpakowane, 
mogą podlegać zwrotowi. Dobrym przykładem są strzy-
kawki. Dopóki znajdują się w hermetycznym opakowaniu, 
dopóty można je zwrócić. Przerwanie opakowania jest 
równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Punkt trzeci dotyczy umów, których przedmiotem są 
rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charak-
ter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. Po 
raz kolejny mamy do czynienia z ochroną racjonalności 
gospodarczej w handlu. Oczywiście nie można zakła-
dać, że chodzi wyłącznie o rzeczy, których odłączenie 
jest absolutnie niewykonalne, bo teoretycznie odłączenie 
jest zawsze możliwe. Oceniając tę kwestię, trzeba zwró-
cić uwagę na trudności, jakie się z tym wiążą lub koszty. 
Chodzi tu na przykład o sytuacje, gdy sprzedana rzecz 
staje się elementem składowym innego przedmiotu. Może 
to być parkiet na podłodze, zasadzenie roślin na grun-
cie, zainstalowanie okna. Zatem dopóki nie dojdzie do 
takiego trwałego połączenia, dopóty konsument może 
korzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy.

Kolejnym punktem są nagrania lub programy w zapie-
czętowanym opakowaniu. Kolejny raz kwestia opakowa-
nia ma kluczowe znaczenia dla istnienia prawa do odstą-
pienia od umowy. Chodzi o szeroko pojęte utwory lub 
programy komputerowe, które przedsiębiorca dostarcza 
nam np. na płycie CD lub pamięci przenośnej. W przy-
padku tego typu produktów istnieje możliwość zwrócenia 
towaru sprzedawcy pod warunkiem, że taka przykładowa 

Prawo odstąpienia od umowy cz. IV
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płyta nie została rozpakowana. Sytu-
acja wygląda podobnie jak w przy-
padku omawianego wyżej punktu 
drugiego. Warto pamiętać, że jeżeli 
zamówimy przez Internet np. film 
na DVD i dotrze on do nas rozpako-
wany, to nie tracimy naszego prawa 
do odstąpienia od umowy.

Kwestia czasopism, periodyków 
i dzienników wygląda podobnie jak 
z jedzeniem. Muszą być świeże. Dla-
tego też również w tym przypadku 
ustawodawca pozbawił konsumen-
tów prawa do odstąpienia od umowy. 
Logika nakazuje chronić przedsię-
biorcę przed ewentualnym nieuczci-
wym postępowaniem klienta. Łatwo 
jest sobie wyobrazić sytuację, gdy 
kupujemy przez Internet tygodnik, 
zapoznajemy się dokładnie z  jego 
treścią, wszystkimi artykułami, etc. 
Następnie odsyłamy do sprzedają-
cego. Dla przedsiębiorcy taki zwró-
cony towar nie ma już żadnej wartości 

handlowej (ewentualnie minimalną). 
Nie ma znaczenia, czy periodyk dostar-
czany jest na nośniku materialnym 
(np. w wersji papierowej lub na płycie 
CD), czy bez takiego nośnika (np. jako 
egzemplarz cyfrowy). Dopuszczalne 
jest jednak odstąpienie od umowy 
o prenumeratę. 

Konsument nie może odstą-
pić od umowy o dostarczenie tre-
ści cyfrowych, które nie są zapisane 
na nośniku materialnym (np. płyta 
CD), jeżeli spełnienie świadczenia 
rozpoczęło się za jego wyraźna zgodą 
przed upływem terminu do odstąpie-
nia od umowy i po poinformowa-
niu go przez przedsiębiorcę o utracie 
prawa do odstąpienia. Co to ozna-
cza? Kolejny raz chronimy przedsię-
biorcę przed ewentualną nieuczciwo-
ścią konsumenta. Przepis ten znajdzie 
zastosowanie np., gdy wykupimy na 
stronie internetowej dostęp do filmu. 
Zważywszy na ogólne zasady, byłaby 

możliwość obejrzenia go lub skopio-
wania i późniejszego odstąpienia od 
umowy w celu odzyskania pienię-
dzy. Żeby ochronić się przed taką 
sytuacją, przedsiębiorca powinien 
poinformować konsumenta o utracie 
prawa do odstąpienia od umowy, gdy 
rozpocznie spełnianie świadczenia 
(tj. np. udostępni film), a konsument 
powinien wcześniej udzielić zgody na 
rozpoczęcie spełniania świadczenia 
przez przedsiębiorcę przed upływem 
terminu do odstąpienia od umowy.

W tym numerze mamy wyjątkowo 
dużą dawkę wiedzy! A to wciąż nie 
wszystko, przed nami jeszcze cztery 
sytuacje, gdy jako konsumenci nie 
mamy prawa do odstąpienia od 
umowy zawartej na odległość lub 
poza lokalem przedsiębiorstwa. Przy-
jemność omówienia ich pozostawimy 
sobie w następnym numerze „Wspól-
noty”.

Grzegorz Czub – prawnik

INTENCJE MSZALNE – KWIECIEŃ 2021
Ze względu na sytuację epidemiczną, porządek nabożeństw podany we „Wspólnocie” może ulec modyfikacji. 

Prosimy śledzić zmiany na bieżąco.
Sobota 01.05.2021 
ŚWIĘTO ŚW. JÓZEFA – 
RZEMIEŚLNIKA 
I SOBOTA MIESIĄCA
6.30 Przez wstawiennictwo MB Nieusta-

jącej Pomocy z prośbą o powrót do 
zdrowia ks. Prałata – of. od pewnej 
rodziny.

8.00 Intencja wynagradzająca wszelkie 
zniewagi uczynione Matce Boga 
i naszej – od ofiarodawców.

14.00 Dziękczynna z  okazji 50 urodzin 
Eweliny, z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny.

17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Dziękczynna z okazji 18 urodzin Wik-

torii Surma, z  prośbą o  zdrowie, dary 
Ducha św. i wszelkie potrzebne łaski.

 2. Za ++ dziadków Ernestynę i Ru-
dolfa Mrozek, wujka Wojciecha 
Pyszny.

Niedziela, 02.05.2021 
V NIEDZIELA WIELKANOCNA
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za + Kazimierza Guberskiego w  X 

rocznicę śmierci.
10.00 WCZESNA KOMUNIA ŚWIĘTA.
12.15 Za + Józefa Nowakowskiego w  X 

rocznicę śmierci, żonę Mariannę, 
++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

13.30 Msza święta z  liturgią sakramentu 
Chrztu św.

17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 Za + Henryka Grzegorzycę, ++ ro-

dziców.
Poniedziałek, 03.05.2021 
UROCZYSTOŚĆ NMP, KRÓLOWEJ 
POLSKI
6.30 Za Zgromadzenie Sióstr Służeb-

niczek NMP w  rocznicę założenia 
Zgromadzenia.

8.00 Za + Mariana Giętkowskiego w  III 
rocznicę śmierci, żonę Irenę.

9.00 1. W intencji Ojczyzny.
 2. Za zmarłych i poległych w obro-

nie Ojczyzny.
17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Za ++ Emilię i Ignacego Bugla.
 2. Za + Wojciecha Dziedzic w  II 

rocznicę śmierci.
Wtorek, 04.05.2021 
Wspomnienie św. Floriana, 
męczennika
6.30
8.00 1. O zwycięstwo Miłosierdzia Boże-

go w nas i na całym świecie.
 2. Za + Otmara Pawełek, ++ rodzi-

ców i teściów, + szwagra Bronisława 
i szwagierkę Irenę.

17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Za + Henryka Szymiczka w rocz-

nicę śmierci.
 2. Za ++ Marię i  Jana Szymurów, 

córkę Idę, zięcia Bogusława.
 3. Za ++ Helenę i Jana Szymiczków.
Środa, 05.05.2021
6.30
8.00 1. Do MB Nieustającej Pomocy 

o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla Czcicieli i Ofiarodawców.

 2. Za + Marię Dyrdał – of. od sąsia-
dów z ul. Makuszyńskiego.

17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Za + Emilię Kufka w  rocznicę 

śmierci, męża Augustyna, rodziców 
i rodzeństwo.

 2. Za + Jana Buczek, + żonę Helenę.
 3. Za + Edwarda Mołdysz w II rocz-

nicę śmierci.
Czwartek, 06.05.2021 
I CZWARTEK MIESIĄCA
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FI-

LIPA I JAKUBA
6.30
8.00 1. Do Jezusa Chrystusa Najwyższe-

go i Wiecznego Kapłana o nowe po-
wołania kapłańskie, zakonne i  mi-
syjne – od ofiarodawców.
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 2. Do MB Kapłanów, o  potrzebne 
łaski, błogosławieństwo i  zdrowie 
dla Kapłanów posługujących w na-
szej parafii – od ofiarodawców.

17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Za + Donatylię Bugla.
 2. Za + Eugeniusza Słanina w  VI 

rocznicę śmierci.
 3. Za + Franciszka Gruszczyk, + 

żonę Wandę, siostrę Lidię Nowak 
– of. od rodzin Gruszczyk, Glenc, 
Pyszczek, Gasztold, Nowak.

Piątek 07.05.2021 
I PIĄTEK MIESIACA
6.30 Z okazji 5 urodzin Wiktorka, z proś-

bą o opiekę Aniołów Stróżów i Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny.

8.00 1. Do Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w  intencji Czcicieli i  Ofiaro-
dawców.

 2. Za + Jana Kufieta – of. od sąsia-
dów z ul. Wieczorka, bl. 23.

17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. W  intencji dzieci po Wczesnej 

Komunii Św. i za ich rodziców.
 2. Za + Dorotę Burszczyk w I rocz-

nicę śmierci.
 3. Za + Helenę Michalik.
Sobota 8.05.2021 
UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, 
BPA I MĘCZ., GŁ. PATRONA POL-
SKI
6.30
8.00 1. Do Niepokalanego Serca Maryi 

w intencji matek – od. ofiarodawców.
 2. Do MB Patronki Radości Macie-

rzyńskiej o prawo do życia każdego 
poczętego dziecka.

17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Za + Tadeusza Skiba w  rocznicę 

ziemskich urodzin – of. od żony 
i synów z rodzinami.

 2. Za + Andrzeja Gojny, ++ teściów 
Rozalię i Franciszka Piątek.

 3. Za ++ Gerdę i Bonifacego Gajda.
Niedziela, 9.05.2021 
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
6.30 W intencji Parafian.
8.00 1. Ku czci św. Floriana w  intencji 

pracowników, emerytów i rencistów 
„Koksowni Radlin” i za ich rodziny.

 2. Za ++ koksowników i  za zmar-
łych z ich rodzin.

12.15
13.30 W intencji dzieci wczesnokomunij-

nych św. i ich rodziców w 1. rocznicę 
Komunii św..

16.00 Nabożeństwo majowe.
18.00 Dziękczynna z  okazji 10 rocznicy 

ślubu Agnieszki i  Damiana Macie-
jewskich.

Poniedziałek, 10.05.2021 
DNI KRZYŻOWE
6.30 1. Za + Olgę Drągowską.
 2. Do Opatrzności Bożej o  obfi-

te plony ziemi i  błogosławieństwo 
Boże w pracy w intencji ofiarodaw-
ców z ul. Rymera i ulic przyległych.

8.00 W intencji Ojczyzny.
17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Za + Donatę Spandel w I rocznicę 

śmierci.
 2. Za + Cecylię Fojcik, + Józefę Nawrat.
Wtorek, 11.05.2021 
DNI KRZYŻOWE
6.30 1. Do Opatrzności Bożej o  obfi-

te plony ziemi i  błogosławieństwo 
Boże w pracy w intencji ofiarodaw-
ców z Biertułtów.

8.00 1. Za ++ Reginę i Wilhelma Konopka.
 2. Za ++ Otylię i Edwarda Smołka, 

syna Józefa.
17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Za + Konrada Porwoł w I roczni-

cę śmierci.
 2. Za ++ Teresę i Józefa Oślizło, ++ ro-

dziców.
 3. Za + Genowefę Krogulec w I rocz-

nicę śmierci.
Środa, 12.05.2021 
DNI KRZYŻOWE
6.30 Do Opatrzności Bożek o obfite plo-

ny ziemi i  błogosławieństwo Boże 
w  pracy w  intencji ofiarodawców 
z Obszar.

8.00 1. Za ++ Teodora i Barbarę Stołtny.
 2. Za + Melanię Konieczny – of. od 

sąsiadów z ul. Rymera.
18.00 1. Za + Elżbietę Jablonka, męża Stani-

sława, zięcia Czesława.
 2. Za ++ Alojzego i  Marię Rączka, 

syna Stefana.
 3. Za + Jerzego Kłosok – of. od sąsia-

dów z ul. Makuszyńskiego 14.
Czwartek, 13.05.2021 
Najświętszej Maryi Panny z Fatimy
6.30 O  spokój duszy dla + Wiesława 

Władarz – of. od teściowej.
8.00 Do Miłosiernego Serca Pana Jezusa 

przez wstawiennictwo MB Fatim-
skiej, za tych, którzy utracili wiarę 
i  przez grzech i  nałogi odeszli od 
Boga i Kościoła.

17.00 Nabożeństwo Fatimskie.
18.00 W intencji Mariusza Lorenc z okazji 

urodzin.
Piątek, 14.05.2021 
ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA
6.30
8.00 1. Za + Stanisława Wojaczek, syna 

Henryka.
 2. Za + Mieczysława Czerkawskiego 

– of. od wnuczki Martyny z mężem 
Andrzejem.

17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Za + Władysława Wilczek w I rocz-

nicę śmierci.
 2. Za ++ Stanisławę i Franciszka Kę-

droń, zięcia Piotra Gamoń.
 3. Za + Krystiana Procek w III rocz-

nicę śmierci.
Sobota 15.05.2021
6.30 W intencji Bogu wiadomej.
8.00 Za + Norberta Janas w  rocznicę 

ziemskich urodzin.

14.00 Ślub: Wieczorek Weronika – Strą-
czek Mateusz.

17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Msza św. 30-dniowa za śp.: Andrze-

ja Bereszko, Hildegardę i  Stanisława 
Króliczek, Franciszka Gruszczyk, 
Elżbietę Małolepszy, Krystynę Holo-
na, Alojzego Szewczyk, Jadwigę Sobo-
ta, Helenę Dziwisz, Henryka Chocyk, 
Halinę Majlinger, Erykę Gomola, Ma-
rię Dyrdał.

 2. Za + Jana Capłap, ++ rodziców 
i  rodzeństwo, Benedykta i  Martę 
Ośliźlok.

 3. Za ++ Magdalenę i Leonarda Si-
kora, syna Lucjana.

Niedziela, 16.05.2021 
UROCZYSTOŚĆ 
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
6.30 W  intencjach misyjnych Zgroma-

dzenia Sióstr Służebniczek.
8.00 W intencji Parafian.
12.15 Msza św. w intencji Rocznych Dzieci.
13.30 Msza Święta z  liturgią sakramentu 

Chrztu św.
17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 Za ++ Urszulę i  Henryka Pluta, ++ 

Gertrudę i  Kazimierza Pupek, syna 
Zdzisława. 

Poniedziałek, 17.05.2021
6.00
8.00 1. Za + Elżbietę Majzner.
 2. Za + Franciszka Gruszczyk – 

ofiara od sąsiadów z ul. Rymera.
17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Za Stanisława Szczyrba w  XXX 

rocznicę śmierci, żonę Anastazję, 
++ dzieci i rodziców.

 2. Za + Zofię Szczyrba w 55 rocznicę 
śmierci, męża Józefa, ++ dzieci.

 3. Za + Anielę Jureczko w III roczni-
cę śmierci.

Wtorek, 18.05.2021
6.30
8.00 1. Za ++ Annę i Eryka Migdoł, ++ 

rodziców, braci i siostry.
 2. Za ++ Helenę i  Stefana Brach-

man, córkę Bogusławę, rodziców 
z obu stron.

17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Za + Krystynę Kozok, męża Alfre-

da, ++ rodziców.
 2. Za + Anielę Kostrzewską, syna 

Czesława w rocznicę ziemskich uro-
dzin, męża Jana.

 3. Za + Mariana Łatka.
Środa, 19.05.2021
6.30 Za ++ Różę i Witolda Łatyszonek.
8.00 1. Za + Jadwigę Fojcik w XX roczni-

cę śmierci.
 2. Za + Hildegardę Króliczek – ofia-

ra od sąsiadów z ul. Solskiego bl. 9.
17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Za + Antoniego Skut w rocznicę 

ziemskich urodzin.
 2. Za + Krzysztofa Łach w IX rocz-

nicę śmierci.
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 3. Za + Jana Romanowskiego w  II 
rocznicę śmierci. 

Czwartek, 20.05.2021
6.30
8.00 Za + Stanisława Ogrockiego w  86 

rocznicę ziemskich urodzin.
17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Za + Marię Kominek, męża Józefa, 

Jolantę Groborz, Tomasza i  Reginę 
Groborz.

 2. Za + Gerharda Adamczyk w  II 
rocznicę śmierci, ++ rodziców i  te-
ściów.

 3. Za ++ Anielę i  Kazimierza Puko-
wiec, + Jana Żurek. 

Piątek, 21.05.2021 
Wspomnienie św. Jana Napomucena, 
prezb. i męcz.
6.30
8.00 1. Za + Henryka Chocyk, + żonę – 

ofiara od sąsiadów z ul. Makuszyń-
skiego.

 2. Za ++ Martę i  Józefa Foltys, ++ 
Elżbietę i Karola Michalski.

17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Za ++ Helenę i Maksymiliana Ska-

ba, syna Mariana, córkę Weronikę.
 2. Za + Annę Czarniewską w rocz-

nicę śmierci.
 3. Za + Grzegorza Duda, ++ rodziców.
Sobota 22.05.2021 
Wspomnienie św. Rity, zak.
6.30 Za + Różę Durczok, męża Pawła, 

syna Zenona.
8.00 Za + Kazimierza Konieczny, ++ ro-

dziców Franciszka i Melanię.
17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Za + Pawła Melcer w  I  rocznicę 

śmierci.
 2. Za + Gabrielę Sroślak w I roczni-

cę śmierci.
 3. Za + Emilię Adamczyk w roczni-

cę ziemskich urodzin.
Niedziela, 23.05.2021 
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA 
ŚWIĘTEGO
6.30 Dziękczynna z  okazji 75 urodzin 

Wojciecha Materzok, z  prośbą 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże.

8.00 Za żyjących i  zmarłych Członków 
Parafialnej Wspólnoty ADŚ w dzień 
patronalnego święta.

9.30 W intencji Parafian.
11.00 1. O  Boże błogosławieństwo dla 

dzieci „Róży Różańcowej Rodziców 
za Dzieci”.

 2. W intencji Mai Grzywacz.
12.15 MSZA ŚWIĘTA PRYMICYJNA KS. 

ARTURA SÓWKI.
13.30 Za + Alicję Głowienka – of. od są-

siadów z ul. Wieczorka, bl. 23.
16.00 NIESZPORY Z UDZIAŁEM KSIĘ-

DZA PRYMICJANTA.
18.00 W  intencji Stanisława Chybickiego 

z okazji 95 urodzin, jako podzięko-
wanie za dar życia i  otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny.

Poniedziałek, 24.05.2021 
ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA
6.30 
8.00 1. Za ++ Elfrydę i  Huberta Bizoń 

w rocznicę śmierci.
 2. Za + Melanię Konieczny – of. od 

sąsiadów z ul. Rymera i przyległych.
17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Za + Henryka Gardyan w roczni-

cę śmierci, żonę Edeltraudę.
 2. Za + Romana Menżyk, syna An-

drzeja, ++ rodziców i rodzeństwo.
 3. Za + Józefa Pluskwa.
Wtorek, 25.05.2021
6.30
8.00 W intencji Hildegardy Teslok z oka-

zji 94 urodzin jako podziękowa-
nie za dar życia i  otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.

17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 W intencji Gabrieli i Zbigniewa Za-

gajewskich z okazji 25 rocznicy ślu-
bu, z podziękowaniem za odebrane 
łaski, z  prośbą o  błogosławieństwo 
Boże dla Jubilatów i całej rodziny.

Środa, 26.05.2021 
Wspomnienie św. Filipa Neri, prezb.
6.30
8.00 1. Za wszystkie Matki z  podzięko-

waniem za dar życia z  okazji Dnia 
Matki, oraz za wszystkie zmarłe 
Matki.

 2. Za + Krzysztofa Bednorz, ++ ro-
dziców i trzech braci.

17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Za + Janinę Jóźwiak, męża Fran-

ciszka, ++ rodziców z obu stron.
 2. Za + Grażynę Kiljan w  rocznicę 

śmierci.
 3. Za + Eugeniusza Kaszubskiego.
Czwartek, 27.05.2021 
ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA 
NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO 
KAPŁANA
6.30 
8.00 1. Dziękczynna z okazji 77 urodzin 

Anny Kluzek, z  prośbą o  zdrowie 
i  Boże błogosławieństwo dla całej 
rodziny. 

 2. W intencji Teresy Kobiałka z oka-
zji 70 urodzin, z podziękowaniem za 
odebrane łaski, z prośbą o błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny.

17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Za + Jerzego Winkler w rocznicę 

ziemskich urodzin.
 2. Za ++ Irenę i Józefa Kołeczko.
 3. Za + Rafała Kuśka w VIII roczni-

cę śmierci, żonę Erykę.
Piątek, 28.05.2021
6.30 
8.00 1. Za ++ Jana i Stefanię Piechociń-

skich, syna Józefa.
 2. Za + Henryka Chocyk, + żonę – of. 

od sąsiadów z ul. Makuszyńskiego.
17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Za ++ Martę i Wilhelma Dziwoki, 

córkę Agnieszkę, synów Czesława 
i Antoniego, synowe Jadwigę i Gizelę.

 2. Za ++ Teresę i  Jan Cichy, rodzi-
ców z obu stron, Marię i Jana Zając.

 3. Za + Dorotę Iksal, ++ dziadków.
Sobota 29.05.2021 
Wspomnienie św. Urszuli 
Ledóchowskiej, dziewicy
6.30 Za + Józefa Kaspar w XIII rocznicę 

śmierci.
8.00 Za + Filipa Sitek, żonę Dorotę.
13.00 Ślub: Skupień Patryk – Jędrzejewska 

Angelika.
17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Za + Andrzeja Domereckiego 

w I rocznicę śmierci.
 2. Za + Tadeusza Szafranek, ++ ro-

dziców.
 3. Za ++ Teodozję i  Franciszka 

Dziuba, syna Stanisława.
Niedziela, 30.05.2021 
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ 
TRÓJCY
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za + Floriana Kowalskiego w  XX 

rocznicę śmierci.
9.30 Za + Janinę Bednorz, męża Jerzego.
11.00 Za + Lucynę Durczok w II rocznicę 

śmierci.
12.15 1. W intencji Urszuli i Mieczysława 

Nowickich z okazji 50 rocznicy ślu-
bu z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z  prośbą o  błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.

 2. W intencji Wojciecha Duda z oka-
zji 18 urodzin, z  podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i dary Ducha św.

13.30 W  intencji Barbary Muczyń 
w pierwszą rocznicę urodzin.

17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 Za + Czesława Szczotok w V roczni-

cę śmierci, ++ teściów Filipa i Ger-
trudę Grobelny.

Poniedziałek, 31.05.2021 
ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP
6.30 
8.00 1. Za żywych i zmarłych Członków ADŚ.
 2. Za ++ Marię i Wilhelma Skorupa, 

syna Gerarda.
17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Msza św. 30-dniowa.
 2. Za + Mieczysława Judyckiego 

w I rocznicę śmierci.
 3. Za + Arkadiusza Kamińskiego 

w VI rocznicę śmierci.
Wtorek, 01.06.2021 
Wspomnienie św. Justyna, męcz.
6.30 Za + Stefanię Kościółek.
8.00 1. O  zwycięstwo Miłosierdzia Bo-

żego w nas i na całym świecie – od 
czcicieli i ofiarodawców.

 2. Za ++ Franciszkę i Michała Osuch.
18.00 1. O  Boże Błogosławieństwo dla 

dzieci objętych Różą Różańcową Ro-
dziców.

 2. Za + Dominika Różańskiego, 
dwie żony i dzieci.
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25.03.2021 
Laura Dziewior

05.04.2021 
Nadia Borek 

Chrystian Paszek

18.04.2021 
Jan Legendziewicz

Antoni Zdybski

CHRZEST 
ŚWIĘTY

Rymer Kazimiera ur. 1949 zam. Radlin, ul. Mariacka +28.03.2021

Śliżewski Jan  ur. 1959 zam. Radlin, ul. Rydułtowska +29.03.2021

Kania Andrzej ur. 1957 zam. Rybnik, ul. Wrębowa +31.03.2021

Konieczny Melania  ur. 1944 zam. Radlin, ul. Rymera +01.04.2021

Musioł Józef ur. 1943 zam. Radlin, ul. Kwiatowa +03.04.2021

Kluzik Maria ur. 1954 zam. Rybnik, ul. Wrębowa +04.04.2021

Głowienka Alicja ur. 1947 zam. Radlin, ul. Wieczorka +04.04.2021

Małolepszy Elżbieta ur. 1930 zam. Radlin, ul. Ściegiennego +08.04.2021 

Gruszczyk Franciszek ur. 1951 zam. Radlin, ul. Rymera +04.04.2021

Szewczyk Alojzy ur. 1947 zam. Rybnik, ul. Wrębowa +09.04.2021

Króliczek Hildegarda ur. 1940 zam. Radlin, ul. Solskiego +02.04.2021

Holona Krystyna ur. 1953 zam. Radlin, ul. Wypandów +09.04.2021 

Chocyk Henryk ur. 1941 zam. Radlin, ul. Makuszyńskiego +10.04.2021

Dziwisz Helena ur. 1935 zam. Radlin, ul. Wiosny Ludów +12.04.2021 

Majlinger Halina ur. 1947 zam. Rybnik, ul. Sztygarska  +13.04.2021

Gomola Eryka ur. 1940 zam. Radlin, ul. Ściegiennego +15.04.2021

Dyrdał Maria ur. 1938 zam. Radlin, ul. Makuszyńskiego +15.04.2021

Kufieta Jan ur. 1949 zam. Radlin, ul. Wieczorka +16.04.2021

Cieślik Andrzej ur. 1958 zam. Radlin, ul. Hallera +17.04.2021 

Ryszka Ewald ur. 1940 zam. Radlin, ul. Sokolska +17.04.2021

Bereszko Andrzej ur. 1953 zam. Rybnik, ul. Morcinka +15.04.2021 

Zapalski Alfons ur. 1941 zam. Radlin, ul. Makuszyńskiego +17.04.2021

Króliczek Stanisław  ur. 1939 zam. Radlin, ul. Solskiego +21.04.2021

ODESZLI 
DO WIECZNOŚCI

Pismo parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Biertułtowach

ul. W. Korfantego 14, 44-310 Radlin

Zespół redakcyjny: Małgorzata Mokrosz, Gabriela Kiełkowska, Dawid Michalski, 
Anna Gasz-Michalska, Grzegorz Czub, kapłani parafii, asystent kościelny: Ks. Proboszcz 

Zbigniew Folcik.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i przeredagowywania artykułów. 

Do użytku wewnętrznego. Copyright. Kopiowanie i publikowanie tekstów i zdjęć 
bez wiedzy i zgody Redakcji, bądź autorów zabronione.

e–mail do redakcji: wspolnotanmp@gmail.com

 3. Za ++ Marię i Wilhelma Sachs, córkę Michalinę.
Środa, 02.06.2021
6.30 
8.00 1. Do MB Nieustającej Pomocy w  intencji Czcicieli 

i Ofiarodawców.
 2. Za + Urszulę Gondro, ++ rodziców.
11.30 Dziękczynna z okazji 60 rocznicy ukończenia Szkoły 

Podstawowej nr 6.
18.00 1. Za + Henryka Ptaszyńskiego.
 2. Za + Zofię Kolorz, męża Benedykta.
 3. Za + Józefa Musioła, syna Tomasza – of. od sąsia-

dów z ul. Kwiatowej, bl. 6.
Czwartek, 03.06.2021 
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI 
CHRYSTUSA
I CZWARTEK MIESIĄCA
6.30 W intencji Parafian.
8.00 1. Do Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Ka-

płana o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyj-
ne – od ofiarodawców.

 2. Do MB Kapłanów, o potrzebne łaski, błogosławień-
stwo i zdrowie dla Kapłanów posługujących w naszej 
parafii – od ofiarodawców.

11.00 Za + Józefa Musioła, syna Tomasza – of. od rodziny 
Zapalskich z Różewa.

12.15 Dziękczynna z  okazji 70 urodzin Małgorzaty Wnuk 
oraz 51 rocznicy ślubu.

17.00 Nabożeństwo eucharystyczne.
18.00 Za ++ Alfreda i Annę Adamczyk.
Piątek, 04.06.2021 
I PIĄTEK MIESIACA
6.30 
8.00 1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w  intencji 

Czcicieli i Ofiarodawców.
 2. Za + Marię Mazurek w 100 rocznicę ziemskich urodzin.
17.30 Nabożeństwo eucharystyczne.
18.00 1. W intencji dzieci po Wczesnej Komunii św. i za ich 

rodziców.
 2. Za + Michała Guz w V rocznicę śmierci.
 3. Za + Jana Słanina.
Sobota 05.06.2021 
Wspomnienie św. Bonifacego, bpa i męcz. 
I SOBOTA MIESIĄCA
6.30 Za + Antoniego Hulbój.
8.00 1. Intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu 

Maryi wszelkie zniewagi i grzechy całego świata.
 2. Do Niepokalanego Serca Maryi w intencji Matek – 

od ofiarodawców.
 3. Do MB Patronki Radości Macierzyńskiej o prawo 

do życia każdego poczętego Dziecka.
17.30 Nabożeństwo eucharystyczne.
18.00 1. Za + Tadeusza Skiba w I rocznicę śmierci.
 2. Za + Irenę Gaszka w I rocznicę śmierci.
Niedziela, 06.06.2021 
X NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 Za + Alojzego Smołka, żonę Emilię, syna Gerarda.
8.00 1. Za + Teresę Gawryś w XI rocznicę śmierci.
 2. Za + Jadwigę Gryszkiewicz w XX rocznicę śmierci.
9.30 Za + Alojzego Bińczyk, żonę Dorotę, synów Czesława i Ta-

deusza, zięcia Mariana, ++ Józefa i Zofię Dornia, + syna.
11.00 Dziękczynna z okazji urodzin Janiny.
12.15 Z  okazji 60 rocznicy ślubu Renaty i  Erwina Cieślik 

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

13.30 Msza Święta z liturgią sakramentu Chrztu św.
17.30 Nabożeństwo eucharystyczne.
18.00 Za + Kazimierza Jakimiuk w rocznicę śmierci, żonę 

Marię.
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Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie 
w roku szkolnym 2021-2022 zaprasza absolwentów szkoły podstawowej do dalszego kształcenia się 

w jednym z proponowanych zawodów:

Zawód Kształcenie praktyczne
mechanik monter maszyn i urządzeń, 

ślusarz Kształcenie praktyczne organizuje szkoła

blacharz samochodowy
cukiernik
elektryk

elektromechanik
kierowca mechanik

krawiec
kucharz
piekarz

przetwórca mięsa
lakiernik samochodowy

mechatronik
mechanik pojazdów samochodowych

monter zabudowy i robót wykończeniowych 
w budownictwie

monter sieci i instalacji sanitarnych
murarz–tynkarz

operator obrabiarek skrawających
stolarz

sprzedawca
ślusarz

oraz wiele innych zawodów w ramach klasy 
wielozawodowej

Nasz uczeń podpisuje umowę o pracę 
z wybranym pracodawcą i otrzymuje 

wynagrodzenie.

Szkoła wspiera rodziców i uczniów 
w znalezieniu pracodawcy.

Po zakończeniu nauki i zdaniu egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
absolwenci otrzymują dyplom zawodowy 
i mają wykształcenie zasadnicze branżowe 
(w zakresie jednej kwalifikacji). Są gotowi 

do wejścia na rynek pracy. Mogą także 
kontynuować naukę w dwuletniej Szkole 

Branżowej II stopnia lub na Kwalifikacyjnych 
Kursach Zawodowych.

Po zakończeniu nauki w branżowej szkole 
I stopnia można też podjąć naukę w II klasie 
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Szkoła kształci od wielu lat w tzw. systemie dualnym we współpracy z pracodawcami co daje absolwentowi 
szkoły nie tylko wykształcenie ale i niezbędne doświadczenie zawodowe. Absolwenci naszej szkoły są poszu-
kiwani na rynku pracy i nie mają żadnych trudności ze znalezieniem dobrze opłacanego zatrudnienia.
Branżową szkoła w Radlinie realizowała i obecnie realizuje projekty umożliwiające uczniom uzyskanie nowych 
kwalifikacji zawodowych np.: kursy spawania, operatora wózków widłowych, uprawnień SEP i innych. Poza tym 
organizuje płatne staże uczniowskie w współpracujących że szkołą firmach.

Dyrektor Szkoły Jarosław Rudol

Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie
44-310 Radlin; ul. Władysława Orkana 23

Kontakt: tel. 324558304  •  www: zspradlin.pl  •  radlin.zsp@gmail.com  •  facebook.com/radlin.zsp


