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Wtedy Bóg pobłogosławił 
ów siódmy dzień i uczynił go świętym; 
w tym bowiem dniu odpoczął 
po całej swej pracy, 
którą wykonał stwarzając.

Rdz 2, 2-3
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BOŻE CIAŁO
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DRODZY PARAFIANIE!

W miniony piątek zakończyliśmy rok szkolny i kate-
chetyczny. Te dziesięć miesięcy było dla uczniów, 

nauczycieli i katechetów czasem trudnej, ale i owocnej 
pracy. Zdobyta wiedza, pogłębiona wiara i wspólnie prze-
żyty czas dał możliwość rozwoju i osiągnięcia zamierzo-
nych celów. Pragnę bardzo serdecznie podziękować kate-
chetom za ich zaangażowanie w katechizację i owocną 
współpracę. Dziękuję również, jako katecheta, dyrekcji 
i nauczycielom Zespołu Szkół Sportowych za kilkulet-
nią współpracę.

Czas wakacyjny to okres urlopów i, co się z tym wiąże, 
również zmian porządku nabożeństw. Msze święte 

sprawowane będą w dni powszednie w godzinach: o godz. 
8.00 i o godz. 18.00; zaś w niedziele o godz.: 6.30; 8.00; 
9.30; 11.00/12.15 – Msza św. chrzcielna w I i III niedzielę 
miesiąca/i 18.00.

3 lipca – Święto św. Tomasza Apostoła. Tomasz, zwany 
także Didymos, „Bliźniak”, należał do ścisłego grona 

Dwunastu Apostołów. Ewangelie wspominają go kil-
kakrotnie: kiedy jest gotów pójść z Jezusem na śmierć 
(J 11, 16); w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy 
(J 14, 5); osiem dni po Zmartwychwstaniu, kiedy ze scepty-
cyzmem wkłada rękę w bok Jezusa (J 20, 19nn); nad Jezio-
rem Genezaret, gdy jest świadkiem cudownego połowu ryb 
po zmartwychwstaniu Jezusa (J 21, 2). Często wspomi-
namy go jako „niewiernego Tomasza”. Nie oznacza to nie-
wiary w Chrystusa, a raczej liczne wątpliwości, z jakimi 
borykał się św. Tomasz.

6 lipca – Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej 
nazywanej też „Matką Afryki”. Mówiła, że każdy coś 

dla misji może zrobić. Prosiła o pięć rzeczy: módlcie się za 
misje, czytajcie o misjach, ofiarujecie misjom coś od czasu 
do czasu, kochajcie misje i bądźcie misjom wierni. Misjo-
narzem jest każdy, jedynie drogi realizowania powołania 
misyjnego są różne. Sposobów pomocy misjom jest wiele. 
Modlitwa jest podstawą każdej innej formy pomocy misjom. 
Od tego zacznijmy, a Duch Święty podpowie co dalej!

W tym dniu przeżywamy Wspomnienie Matki Bożej 
Uzdrowienia Chorych. Pamiętajmy o naszych cho-

rych w modlitwach. Swoją modlitwą ogarnijmy również 
tych, którzy zajmują się chorymi, aby nie zabrakło im sił 
i wytrwałości.

8 lipca – Wspomnienie św. Jana z Dukli. W kolekcie 
mszalnej tego dnia wspomina się, że Bóg obdarzył św. 

Jana cnotami pokory i cierpliwości, o co też Pana prosimy. 
Modlitwa nad darami zawiera prośbę, abyśmy nie mieli 
ducha wyniosłości, ale zostali wywyższeni w wiecznej 
chwale dzięki wstawiennictwu naszego Patrona, czło-
wieka pokornego i cierpliwego dzięki ofierze mszalnej.

11 lipca – Święto św. Benedykta – opata, patrona 
Europy. Od dawna czczono go jako patrona pokoju, 

pracy i ludzi konających. Żył na przełomie V i VI wieku. 
Jego życie znamy dzięki II księdze Dialogów św. Grzego-
rza Wielkiego, który napisał je w formie pełnych cudow-
nych wydarzeń, budujących opowiadań, ukazujących św. 
Benedykta jako wielkiego mnicha i człowieka Kościoła.

12 lipca – Wspomnienie św. Brunona Bonifacego 
z Kwerfurtu. Brunon w roku 1009, wraz towarzy-

szącymi mu misjonarzami, udał się osobiście na misje 
na pogranicze Prus i Rusi, czyli do krainy Jaćwingów. 
Według tradycji nawrócił i ochrzcił nad Bugiem tam-
tejszego króla Nothimera. Wyprawa misyjna szybko 
zakończyła się tragiczną męczeńską śmiercią arcybi-
skupa Brunona i jego 18 towarzyszy misjonarzy w dniu 
9 marca 1009 roku. Niewiadome jest miejsce śmierci św. 
Brunona i miejsce pochowania jego ciała, które wykupił 
Bolesław Chrobry. Męczeńska śmierć św. Brunona sze-
rokim echem rozeszła się po całej ówczesnej Europie, jak 
wcześniej śmierć św. Wojciecha.

15 lipca – Wspomnienie św. Bonawentury Biskupa 
i doktora Kościoła. „Na miłość Jezusa i Matki Jego 

Najświętszej, zaklinam cię ojcze, ocal me dziecię, a jeśli 
odzyska zdrowie, oddam je na służbę Bożą do twego 
zakonu”.Tymi słowami zwróciła się do św. Franciszka 
z Asyżu pewna pobożna niewiasta, kładąc chorego synka 
pod jego stopy. „Buona Ventura!” („Jakież to szczęście”) – 
zawołał święty, wzniósłszy oczy ku niebu. W tym momen-
cie dziecko odzyskało zdrowie. To krótka wzmianka 
biograficzna o św. Bonawenturze, który został zakonni-
kiem i reformatorem zakonu franciszkańskiego. Odegrał 
dużą rolę na Soborze w Lyonie. Bonawentura był duszą 
soboru, przewodniczącym zgromadzenia, kierował roz-
prawami, był redaktorem uchwał i dekretów. Natłok 
obowiązków wyczerpał, niestety, jego siły, wskutek czego 
zapadł na zdrowiu. Sam papież udzielił mu sakramentu 
namaszczenia chorych. Zmarł dnia 15 lipca 1274 roku, 
w wieku zaledwie 53 lat.

22 lipca – Święto św. Marii Magdaleny. We wszystkich 
przypadkach teksty ewangeliczne ukazują Marię 

jako świadka wydarzeń paschalnych Jezusa.

23 lipca –Święto Św. Brygidy – patronki Europy. 
Święta Brygida żyła w latach 1303-1373 i była jedną 

z najwybitniejszych postaci Kościoła, świętych i misty-
czek swoich czasów. W 1999 r. papież Jan Paweł II ogło-
sił ją patronką Europy, wraz ze św. Katarzyną ze Sieny 
i św. Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein). Św. Brygida jest 
także patronką Szwecji, pielgrzymów oraz dobrej śmierci.

24 lipca – Wspomnienie św. Kingi. Kanonizacji 
Kingi dokonał św. Jan Paweł II w Starym Sączu 

dnia 16 czerwca 1999 r., podczas swojej przedostatniej 
pielgrzymki do Polski. Mówił wtedy między innymi: 
„Mury starosądeckiego klasztoru, któremu początek dała 
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św. Kinga i w którym dokonała swego 
życia, zdają się dziś dawać świadec-
two o tym, jak bardzo ceniła czy-
stość i dziewictwo, słusznie upatru-
jąc w tym stanie niezwykły dar, dzięki 
któremu człowiek w sposób szczególny 
doświadcza własnej wolności. Tę zaś 
wewnętrzną wolność może uczynić 
miejscem spotkania z Chrystusem 
i z człowiekiem na drogach święto-
ści. U stóp tego klasztoru, wraz ze św. 
Kingą proszę szczególnie was, ludzie 
młodzi: brońcie tej swojej wewnętrz-
nej wolności! Niech fałszywy wstyd nie 
odwodzi was od pielęgnowania czysto-
ści! A młodzieńcy i dziewczęta, któ-
rych Chrystus wzywa do zachowania 
dziewictwa na całe życie, niech wie-
dzą, że jest to uprzywilejowany stan, 
przez który najwyraźniej przejawia 
się działanie mocy Ducha Świętego”.

25 lipca – Święto św. Jakuba, 
apostoła. Dzieje Apostol-

skie wspominają o  św. Jakubie 
dwa razy: kiedy wymieniają go na 
liście Apostołów (Dz 1, 13) oraz 
przy wzmiance o jego męczeńskiej 
śmierci. Z tej okazji św. Łukasz tak 
pisze: „W tym samym czasie Herod 
zaczął prześladować niektórych 
członków Kościoła. Ściął mieczem 
Jakuba, brata Jana…” (Dz 12, 1-2). 
Jakuba stracono w 44 r. bez procesu 
– zapewne po to, aby nie przypomi-
nać ludowi procesu Chrystusa i nie 
narazić się na jakieś nieprzewidziane 
reakcje. Było to więc posunięcie tak-
tyczne. Dlatego także zapewne nie 
kamieniowano św. Jakuba, ale ścięto 
go w więzieniu. Euzebiusz z Ceza-
rei, pierwszy historyk Kościoła (w. 
IV), pisze, że św. Jakub ucałował 
swojego kata, czym tak dalece go 
wzruszył, że sam kat także wyznał 
Chrystusa i  za to natychmiast 
poniósł śmierć męczeńską. Jakub 
był pierwszym wśród Apostołów, 
a drugim po św. Szczepanie, męczen-
nikiem Kościoła (zgodnie z przepo-
wiednią Chrystusa – Mk 10, 39). 
W średniowieczu powstała legenda, 
że św. Jakub udał się zaraz po 

Zesłaniu Ducha Świętego do Hiszpa-
nii. Do dziś św. Jakub jest pierwszym 
patronem Hiszpanii i Portugalii.

W tym dniu wspominamy rów-
nież św. Krzysztofa – patrona 

kierowców. W związku z tym podczas 
każdej Mszy św. będziemy błogosła-
wić kierowców i ich pojazdy.

26 lipca – Wspomnienie świętych 
Joachima i Anny – rodziców 

NMP.

29 lipca – Wspomnienie św. 
Marty. Marta pochodziła 

z Betanii, miasteczka położonego na 
wschodnim zboczu Góry Oliwnej, 
w pobliżu wioski Betfage, odległego 
od Jerozolimy o ok. 3 km drogi. Była 
siostrą Marii i Łazarza, których Chry-
stus darzył swą przyjaźnią. Bardzo 
wiele razy gościła Go w swoim domu. 
Czczona jest jako patronka gospodyń 
domowych.

1 sierpnia rozpoczyna się miesiąc, 
w którym wzywamy do trzeźwo-

ści i abstynencji. Będzie możliwość 
wpisania się do Księgi Trzeźwości, 
zamieszczonej na bocznym ołtarzu 
św. Franciszka.

2 sierpnia przypada odpust Por-
cjunkuli, związany z postacią 

św. Franciszka. Wierni mogą uzy-
skać odpust zupełny, gdy nawiedzą 
kościół parafialny, odmówią „Wie-
rzę w Boga”, „Ojcze nasz”, „Zdrowaś 
Maryjo” oraz spełnią zwykłe warunki 
odpustu.

4 sierpnia – Wspomnienie św. 
Jana Marii Vianneỳ a – patrona 

proboszczów.

9 sierpnia – Święto św. Teresy Bene-
dykty od Krzyża (Edyty Stein), 

która poniosła męczeńską śmierć 
w  Auschwitz. Czczona jest jako 
patronka Europy.

15 sierpnia – Uroczystość 
Wniebowzięcia NMP – 

odpust parafialny. Serdecznie 
zapraszam wszystkich parafian 
na uroczystą sumę odpustową 
o godzinie 11.00.

17 sierpnia – Uroczystość św. 
Jacka, kapłana, głównego 

patrona archidiecezji i metropolii 
katowickiej.

22 sierpnia – pielgrzymka kobiet 
i dziewcząt do Piekar. Zachę-

cam panie do wzięcia udziału w tym 
corocznym wydarzeniu.

Zachęcam Parafian, zwłaszcza 
małżonków, do przeżycia reko-

lekcji zamkniętych w naszych domach 
rekolekcyjnych w Brennej, w Panew-
nikach i w Kokoszycach. Plan rekolek-
cji na stronach internetowych domów 
rekolekcyjnych
(https://rekolekcje-brenna.pl/; http://www.sluzeb-
niczki.pl/news, dom_rekolekcyjny_w_panewni-
kach__terminy_2016,566.html, https://rekolek-
cje-kokoszyce.pl)

Wakacje to czas zasłużonego 
odpoczynku i  radości ze 

wspólnego podróżowania, zwiedza-
nia i przebywania w gronie najbliż-
szych i przyjaciół. Nie zapominajmy 
jednak o niedzielnej Eucharystii. 
Wspomnieć należy, że zgodnie 
z decyzją Konferencji Episkopatu 
Polski, podjętą na 389. Zebraniu Ple-
narnym w Kalwarii Zebrzydowskiej 
w dniach 11–12 czerwca br., z dniem 
20 czerwca br. metropolita katowicki 
odwołuje dyspensę od uczestnictwa 
we Mszy Świętej w niedziele i święta 
nakazane.

Rodzicom wysyłającym dzieci na 
kolonie i obozy zaleca się, by 

kierowali do kierownictwa sformu-
łowane na piśmie żądanie, aby ich 
dzieciom umożliwiono spełnianie 
praktyk religijnych, a w szczególności 
udział w niedzielnej Mszy Św.

Zachęcam również, wzorem ubie-
głych lat, do przesyłania na adres 

parafii:
Parafia Wniebowzięcia NMP

Ul. Korfantego 14
44-310 Radlin

pozdrowień z miejsc odwiedzanych 
przez naszych Parafian. Otrzymane 
kartki zawiesimy na mapach umiesz-
czonych w bocznej nawie kościoła.
Błogosławię wszystkich Parafian na 
czas wakacyjnego wypoczynku.

Ks. Zbigniew Folcik – proboszcz



Numer 7 (333) 5

15 czerwca, z  rąk księ-
dza Arcybiskupa Wik-
tora Skworca, wraz 

z innymi wikariuszami naszej die-
cezji, otrzymałem dekret, na mocy 
którego z dniem 28 sierpnia roz-
pocznę posługę wikariusza w para-
fii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela 
w Mysłowicach.

Dekret, który otrzymałem, jest 
piątym dekretem w  ciągu 16 lat 
mojego kapłańskiego życia. Do tej 

pory posługiwałem najpierw od 2005 
roku przez trzy lata w parafii św. Bar-
tłomieja w Bieruniu Starym, od 2008 
roku cztery lata w parafii św. Ap Pio-
tra i Pawła w Katowicach, od 2012 
roku również cztery lata w parafii św. 
Ap Piotra i Pawła w Piekarach Ślą-
skich i wreszcie tu w Biertułtowach 
przez ostatnie pięć lat. 

Zmiana parafii wpisana jest 
w nasze kapłańskie życie. Pamiętam 
moment ekscytacji, jaki wiązał się 
z otrzymaniem dekretu na pierwszą 
parafię, rodziło się naturalne pytanie 
– gdzie zostanę posłany, gdzie będę 
pracował, w jakiej szkole będę kate-
chizował? Nie mniej rodzącą się cie-
kawość i ekscytację budził moment 
pierwszej zmiany parafii – gdzie 
teraz, co po mojej pierwszej para-
fii? Z biegiem lat ekscytacja i cieka-
wość ustępuje świadomości, że tak 
jest i musi być, że jest to naturalna 
kolej rzeczy.

Jedno jednak od początku kapłań-
skiego życia w związku z momentem 
zmiany miejsca posługi się nie zmie-
nia. To ludzkie doświadczenie smutku 
i żalu, że trzeba zostawić, odejść, 
kiedy się czuło dobro, kiedy doświad-
czyło się dobra, kiedy to dobro 
zostało ofiarowane, mieszającego się 
z radością z tego samego tytułu, że 

się czuło, że się doświadczyło, że się 
ofiarowało, mieszającego się z nie-
pokojem, jak to będzie dalej, tam… 
Z pewnością intensywność tego stanu 
powodowana jest czasem, który się 
przeżyło – tu pięć lat.

Zanim zabrałem się do pisania tej 
refleksji, zastanawiałem się, jakim 
fragmentem Bożego Słowa chciałbym 
opatrzyć ten ostatni wpis do parafial-
nej gazetki „WSPÓLNOTY” wobec 
tego, co się dzieje w tych dniach po 

otrzymaniu nowego dekretu w moim 
sercu i głowie. Duch Święty od razu 
dał odpowiedź. „A sercami waszymi 
niech rządzi pokój Chrystusowy, 
do którego też zostaliście wezwani 
w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni!” 
Kol 3, 15

Wobec tego stanu ducha, którego 
doświadczam, odwołując się do frag-
mentu Listu świętego Pawła do Kolo-
san. Chciałbym najpierw wyrazić 
wdzięczność. Tak, jestem wdzięczny! 
Wdzięczny Panu Bogu za kolejne lata 
kapłańskiego życia w tej wspólno-
cie parafialnej przez ostatnie 5 lat 
i wszystkim, których Pan Bóg posta-
wił na mojej drodze.

Szczególnie dziękuję księdzu Pro-
boszczowi Zbigniewowi, za to, że 
miałem Takiego Proboszcza! Dzię-
kuję wszystkim wikariuszom, z któ-
rymi współpracowałem. Dziękuję za 
dar obecności w naszej kapłańskiej 
wspólnocie z całego serca księdzu 
Józefowi za Jego dobroć i ofiarność, 
życząc sił i dużo zdrowia, także śp. 
księdzu Prałatowi Alfredowi Wloce 
z darem modlitwy. Serdeczne dzięki 
Siostrom Służebniczkom za ich obec-
ność, posługę i modlitwy. Dziękuję 
wszystkim pracownikom świeckim 
posługującym w kancelarii para-
fialnej, na probostwie i w kościele. 

Dziękuję wszystkim grupom para-
fialnym, szczególnie tym, za które 
byłem odpowiedzialny. Dziękuję 
Dyrekcji szkół, w których katechi-
zowałem, ale również tym, z któ-
rymi było mi dane współpracować, 
wszystkim nauczycielom i kateche-
tom, dzieciom i młodzieży. Dziękuję 
wszystkim Wam spotkanym tak oso-
biście, doświadczając z Waszej strony 
ogromnej życzliwości. Dziękuję Tym, 
z którymi było mi pielgrzymować. 

Dziękuję moim „MARGARETKOM” 
za dar nieustannej modlitwy. Nie 
chcąc nikogo pominąć, jeszcze raz 
z całego serca z wdzięczną modlitwą, 
o której zapewniam, dziękuję wszyst-
kim, całej wspólnocie parafialnej.

Jak wspomniałem wcześniej, 
zmiana parafii to doświadczenie 
smutku, żalu i niepokoju. Wiem, że 
to również jest i Wasze doświadcze-
nie wobec pożegnania kapłanów, 
których mieliście w swojej parafii. 
Święty Paweł wobec tego doświadcze-
nia, zarówno nam kapłanom opusz-
czającym parafię, jak i Wam mówi: 
„A sercami waszymi niech rządzi 
pokój Chrystusowy, do którego też 
zostaliście wezwani w jednym Ciele”.

Wobec okoliczności pożegnania, 
życzę sobie i Wam, by ten POKÓJ 
CHRYSTUSOWY stał się naszym 
udziałem. Ten POKÓJ przede wszyst-
kim wyrasta z realizacji powoła-
nia, które oddają słowa „zostaliście 
wezwani”. W przypadku kapłana 
jest to wezwanie, by IŚĆ I GŁOSIĆ, 
że naturą powołania kapłana nie jest 
przywiązanie do miejsca i ludzi, tylko 
gotowość, by iść dalej… Ten POKÓJ 
wyrasta ze świadomości, że reali-
zacja tego powołania dokonuje się 
w jednym Ciele, to znaczy w Kościele. 
Kościele, który jest powszechny, że 

„A sercami waszymi niech rządzi pokój 
Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani 
w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni!” Kol 3, 15
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Kościół to nie tylko Biertułtowy, ale 
to wszystkie te poprzednie parafie 
i wreszcie ta Ścięcia Jana Chrzciciela 
w Mysłowicach. Kościele, który jest 
powszechny, że Kościół to nie tylko 
ksiądz Daniel Starzyczny, ale to wszy-
scy poprzedni wikariusze i wresz-
cie nowy ksiądz Piotr Mroczkowski, 

którego z  pewnością obdarzycie 
ogromnym sercem.

I  rzecz ostatnia. Na obrazku 
prymicyjnym wypisałem słowa, 
które są znaczeniem mojego imie-
nia: BÓG MOIM SĘDZIĄ, BÓG 
MOIM OBROŃCĄ. Powierzam 
więc te pięć lat kapłańskiego życia tu, 

w Biertułtowach, Bożemu Miłosier-
dziu świadomy własnej grzeszności, 
ludzkich słabości i niedoskonałości. 
I staję w pokorze serca ze słowem 
PRZEPRASZAM!!! Z  pokorną 
prośbą o dar przebaczenia i modli-
twy. Szczęść WAM Boże!!!

ks. Daniel

15 czerwca 2021 r. Ks. Daniel 
Starzyczny otrzymał z rąk 
Ks. Arcybiskupa dekret, 

który przenosi go do pracy w parafii 
pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela 
w Mysłowicach. Wdzięczni za długo-
letnią pracę w naszej parafii pragniemy 
naszą modlitwą ogarnąć Ks. Daniela 
i życzyć mu spełnienia w pracy dusz-
pasterskiej w nowej parafii.

Księże Danielu… Po Twoich 
słowach pożegnania i kapłańskiej 
ref leksji przyjmij i  nasze myśli, 
które – w imieniu parafian i redakcji 
„Wspólnoty” – chciałabym tu i teraz 
zamieścić.

„Kto wdzięcznym sercem przyj-
muje dobrodziejstwo, ten spłaca już 
pierwszą ratę swego długu” …

Pozostaniesz na pewno w naszej 
pamięci. Na pewno jako kapłan przy 
ołtarzu sprawujący Eucharystię, jako 
kaznodzieja… potrafiący w sposób 
mądry, chrześcijański, ale i bardzo 

osobisty i przejmujący przekazać 
nam prawdę o Bogu. Pozostaniesz, 
niewątpliwie, jako nasz duchowy 
i parafialny pielgrzym. Tylko my, 
uczestnicy organizowanych przez 
Ciebie pielgrzymek, wiemy, ile serca 
i duchowości wkładałeś w ich przy-
gotowanie i przeprowadzenie. Jakim 
wtedy byłeś wspaniałym kapłanem, 
ale i człowiekiem – kompanem do 

rozmów, żartów, porad, spotkań, 
spacerów, znawcą piękna natury… 
Zaprowadziłeś nas do tylu świątyń 
i świętych miejsc, ale i pokazałeś 
zabytki, krajobrazy, piękno drugiego 
człowieka. Osobiście, po raz kolejny, 
dziękuję Ci za tę niezwykłość chwil, 
minut, godzin milczenia w czasie 
ostatniej pieszej pielgrzymki do Pani 
Jasnogórskiej. Pozostaniesz w naszej 
pamięci jako opiekun grup parafial-
nych, służący wsparciem i obejmu-
jący je duchową opieką. Jako ten, 
którego jako margaretka otaczamy 

codzienną modlitwą. Pozostaniesz 
jako katecheta, kolega nauczyciel, 
cząstka codziennego życia szkoły. 
Dziękuję za to, że byłeś przez te lata 
wśród nas takim, jakim po pro-
stu jesteś. Bo przecież „ksiądz nie 
jest kapłanem dla siebie, jest nim 
dla was” (św. Jan Maria Vianney), 
czyli dla nas parafian, dla wspólnoty. 
„Kto wdzięcznym sercem przyjmuje 

dobrodziejstwo, ten spłaca już pierw-
szą ratę swego długu” … Modlitwą 
odpowiemy, księże Danielu, za to 
Twoje dobrodziejstwo przekazane 
nam w czasie Twego pobytu w naszej 
parafii. Do zobaczenia… gdzieś tam 
w Twojej kolejnej świątyni, na piel-
grzymim szlaku, ciekawym miej-
scu. Bądź zdrowy, dalej pełen takiej 
wiary, niech Cię prowadzi nasza Pani 
Wniebowzięta oraz pamięć i modli-
twa biertułtowian z radlińskiej ziemi. 
Szczęść Boże…

Gabriela Kiełkowska
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Z Porto 
do Santiago de Compostela!

Nasza parafianka, p. Halina 
Mizia (autor większości 
zdjęć z parafialnych uroczy-

stości i wydarzeń), pokonała pieszo, 
wspólnie z p. Alicją Kozdruń (miesz-
kanką Wodzisławia Śląskiego) piel-
grzymkową trasę z Porto do Santiago 
de Compostela. Panie przeszły pie-
chotą 272 km.

Trasa wiedzie wzdłuż wybrzeża 
Oceanu Atlantyckiego: 
1. Porto – Vila do Conde, 35 km
2. Vila do Conde – Marinhas, 28 

km

3. Marinhas – Viana, 21 km
4. Viana – A Guarda, 31 km
5. A Guarda – Mougas, 20 km
6. Mougas – A Ramallosa,  17 km
7. A Ramallosa – Vigo, 19 km
8. Vigo – Redondela, 17 km
9. Redondela – Pontevedra, 20 km
10. Pondevedra – CaldasReis, 21 km
11. CaldasReis – Padron, 18 km
12. Padron – Santiago de Compo-

stela, 25 km
Po powrocie z pielgrzymki popro-
simy o relację.

Podziękowania Ks. Artura Sówki

Mówi się, że moment prymicji 
w jakiś sposób jest pożegna-
niem z parafią. Oczywiście 

jest w tym jakaś prawda, bo otrzymuje 
się dekret, kierujący do różnych aktyw-
ności. Ale też nie zgodzę się z tym twier-
dzeniem w stu procentach, bo jednak 
lata, które spędziłem w tutejszej wspól-
nocie sprawią, że będzie mi w myślach 
towarzyszyła jeszcze bardzo długo.

Po święceniach, które odbyły się 15 
maja w katowickiej katedrze, odebra-
łem dekrety opisujące moje zastępstwa 
wakacyjne. Dotyczyły one okresu od 11 
czerwca (czyli końca urlopu po święce-
niach). Pierwszym miejscem posługi 
wakacyjnej była nasza biertułtowska 
parafia. Miałem możliwość celebrowa-
nia Mszy świętych, asystowania przy 
zawieraniu małżeństw i odprowadzania 
pogrzebów. Możliwe było także wygło-
szenie Słowa Bożego i udzielenie w nie-
dzielę, 13 czerwca błogosławieństwa 
prymicyjnego. W homilii, poza bez-
pośrednim nawiązaniem do Ewange-
lii o tematyce wzrostu i rozwoju życia 
duchowego, dziękowałem Wam, dro-
dzy parafianie, za przejawy życzliwości 
i Wasze modlitwy. W tym miejscu dzię-
kuję także tym, którzy nie mieli okazji 

usłyszeć tych słów osobiście, a przez lata 
mojej formacji wspierali mnie w for-
mowaniu się. Dziękuję za tworzenie 
wspólnoty parafialnej i wspólnie prze-
żywane świąt i uroczystości. Dziękuję 
za doświadczenie Kościoła.

Kolejnym moim zadaniem będzie 
prowadzenie rekolekcji Ruchu Świa-
tło-Życie w Wiśle-Jaworniku. Już wia-
domo, że uczestnicy będą w wieku 
13-14 lat. Także, że będzie ich całkiem 
sporo, bo aż czterdziestu trzech. Wraz 
z innymi posługującymi będę chciał 
stworzyć im dobrze warunki do pogłę-
biania swej relacji z Jezusem.

Po nich, czeka mnie zupełnie nowe 
doświadczenie. Będę zastępował kape-
lana szpitalnego w Szpitalu Wojewódz-
kim w Tychach. Póki co, jest to jeszcze 

szpital jednoimienny, ale – jak wiemy 
– sytuacja jest dynamiczna. Tak czy 
inaczej czas tam spędzony wyma-
gał będzie otwartego serca na takie 
problemy, jak choroba, słabość czy 
osamotnienie.

Następną moją posługą będzie 
zastępstwo w  parafii katedralnej 
w Katowicach, gdzie odbywałem staż 
diakonacki, a także – jak już wspo-
mniałem – przyjąłem święcenia pre-
zbiteratu. Po nim nadejdzie czas na 
objęcie mojej pierwszej placówki.

15 czerwca, a więc w miesiąc po 
święceniach w katedrze odbyło się 
nabożeństwo połączone z wręczeniem 
przez Księdza Arcybiskupa dekretów 
kierujących na parafię. Moją pierwszą 
będzie parafia św. Stanisława, biskupa 
i męczennika w Bytomiu.

Jeszcze raz dziękuję za każde wspar-
cie, dobrze słowo, uśmiech i zanoszone 
w mojej intencji modlitwy. Proszę Was 
jednak, drodzy parafianie o dalsze, 
abym zawsze był gotów nieść Jezusa. 
Bym potrafił być Jego autentycznym 
sługą. Bym w mojej posłudze przy-
bliżał ludziom Boga. Z góry serdeczne 
„Bóg zapłać”!

ks. Artur Sówka
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Komunikat abp. Wiktora Skworca z dnia 17 czerwca 2021 r.
Zgodnie z decyzją Konferen-

cji Episkopatu Polski, podjętą na 
389. Zebraniu Plenarnym w Kal-
warii Zebrzydowskiej w dniach 
11–12 czerwca br., na podstawie  93 
Kodeksu Prawa Kanonicznego, z 
dniem 20 czerwca br., tj. od XII Nie-
dzieli Zwykłej, odwołuję dyspensę od 
uczestnictwa we Mszy Świętej w nie-
dziele i święta nakazane, udzieloną 
w związku z sytuacją epidemiczną 
wywołaną pandemią.

Mając na uwadze, że Eucharystia 
jest źródłem i szczytem chrześcijań-
skiego życia, a także sakramentem 
spotkania z żywym Jezusem Chry-
stusem, usilnie zapraszam wszystkich 
wiernych archidiecezji do nieustan-
nego odkrywania wartości świę-
tej Wieczerzy, szczególnie poprzez 
regularne uczestnictwo w niedzielnej 
Mszy św. Licząc na życzliwe przyjęcie 
tego zaproszenia, nadal proszę Was o 
respektowanie aktualnie obowiązu-
jących przepisów sanitarnych.

Jak przeżywać Eucharystię?

Mamy problem z przeżywaniem Mszy świętej. Rozpro-
szenie, brak pozytywnych odczuć. Mówimy: nic nie 
czuję podczas Mszy. Co więc zrobić, aby było choć 

trochę inaczej. Dziś kilka rad. Warto przyjść na Mszę świętą 
parę minut wcześniej. Kiedy się spóźniamy, zaczynamy ner-
wowo szukać miejsca. Krępujemy się wejść dalej do kościoła. 
Zajmujemy niby bezpieczne miejsce pod chórem. A gdy przy-
chodzimy parę minut przed Mszą, to pomoże nam to zebrać 
myśli. I mogę mocno sobie w sercu uświadomić, że to On, 
Jezus, przyjdzie do mnie. Pomocne jest również przeczytanie 
czytań z danej niedzieli. Kiedy kazanie będzie nudne i zbyt 
długie, to mogę oddać ten trud Panu Jezusowi, mówiąc: „Jezu 
pomóż mi choć jedno zdanie zapamiętać, które mogę wprowa-
dzić w życie!” A po Mszy świętej warto zostać w kościele kilka 
chwil. Możemy odmówić proste dziękczynienie: np. „Panie 
Jezu umocnij mnie, jestem słaby. Dziękuję za to, że przyszedłeś 
do mnie w Komunii”. Można też wykorzystać modlitwy ze 
skarbca. Kiedy wychodzimy z kościoła, zachowujmy porządek. 
Unikajmy pokusy przepychania się. Taka niezdrowa rywaliza-
cja po przyjęciu Jezusa może trochę zaburzyć to, co się przed 
chwilą stało. A to jest poważna sprawa. Mamy do czynienia 

z tajemnicą wiary. I w dodatku wielką tajemnicą! W białej Hostii 
przyszedł do mnie sam Bóg. Miłość ukryta w chlebie. Żywy 
Bóg. Nie wypada o tym zapominać! Ktoś zapyta: „Dlaczego 
mam chodzić do kościoła, skoro jest w nim nudno i nic mi to 
nie daje?”. Tylko na Mszy Świętej spotkasz Jezusa w realnej 
obecności chleba i wina. Możesz Go szukać w lesie, mądrych 
książkach (mogą oczywiście nam pomóc w drodze do Boga). 
Jednak ta namacalna bliskość Boga to Eucharystia. Jeśli masz 
problem z jej przeżywaniem, to zrób choć mały krok w kie-
runku zmiany tej sytuacji. Jeśli nie masz siły, to zacznij prosić: 
„Jezu daj mi impuls do zmiany. Chcę lepiej przeżywać Mszę 
Świętą, ale nie wiem co robić”. Tyle na początek wystarczy!
PS. Nie zapominajcie w czasie urlopu o Mszy Świętej. Przed 
wyjazdem podejmij wysiłek znalezienia kościoła katolickiego. 
Wybierz godzinę, zaplanuj też tak podróż, aby Msza była 
obecna w Twoim życiu. Nie ulegaj pokusie: „Na urlopie mogę 
sobie odpuścić”. Jest wiele ludzi, którzy umierają za udział we 
Mszy Świętej. To jest wielki dar dla Ciebie. Przedsmak nieba! 
Korzystaj. Życzę Wam i sobie poczucia bliskości Jezusa pod-
czas każdej Eucharystii.

Ks. Michał
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Wakacje po nowemu…

Jak wszystko na to wskazuje, powoli wracamy do nor-
malności w życiu, a trudny okres pandemii, którą 
naznaczone było nasze życie, kończący się rok szkolny 

i kolejny rok pracy duszpasterskiej zdaje się przejść do 
historii, oby już na zawsze… Te nasze pragnienia i myśli 
przyoblekamy w ufną modlitwę do Boga, od którego 
wszystko zależy, który jest Panem naszego życia i śmierci. 
W tym miejscu modlitewną pamięcią pragniemy objąć 
wszystkich, którzy odeszli do wieczności oraz ich rodziny 

i bliskich, których śmierć bliskich boleśnie dotknęła. 
Modlitwą obejmujemy wszystkich, którzy opiekują się 
chorymi, służbę zdrowia, wolontariuszy i tych, którzy 
nadal czuwają nad naszym życiem i zdrowiem. Sytuacja 
pandemii równocześnie uświadomiła nam potrzebę 
należnego szacunku i troski o dar życia, który jest darem 
samego Boga względem każdego człowieka. Ta sytuacja 
uświadomiła też każdemu z nas prawdę o odpowiedzial-
ności za życie drugiego człowieka. Pisarz i filozof Tomasz 
Merton jedną ze swoich książek opatrzył znamiennym 
tytułem: „Nikt nie jest samotną wyspą”. Człowiek jest 
istotą społeczną i w ludzkiej naturze jest zakorzeniona 
prawda o tym, że w życiu potrzebny jest drugi człowiek. 
Zobrazowaniem tej prawdy jest zachowanie i radość 
dzieci i młodzieży, kiedy po okresie zdalnego naucza-
nia z powodu pandemii mogli wrócić do szkoły i spo-
tkać się z kolegami, koleżankami oraz nauczycielami. 
Ta radość z powodu powrotu do szkoły i nauki w klasie 
szkolnej była niezwykłym zjawiskiem dla nas, którym 
kiedyś z trudem wracało się do szkoły, na przykład po 
skończonych feriach czy wakacjach. Myślę, że jednak 
nasi uczniowie z radością rozpoczną czas wakacji let-
nich, by po nich, jak Bóg pozwoli, już rozpocząć naukę 
w nowym roku szkolnym. Już w normalnych warunkach 
i atmosferze szkolnej klasy, choć pamięć o doświadcze-
niu z czasów pandemii może uwrażliwi nasze umysły 
na wartość wspólnoty, którą tworzy klasa, szkoła, ale 
i wartość wiary, którą tworzymy we wspólnocie Kościoła. 
Okazuje się, że w tej nadzwyczajnej sytuacji mogliśmy 
i możemy się czegoś nauczyć i docenić wartość czegoś, co 
jest normalnością w naszym życiu i czegośmy w naszej 
codzienności nie dostrzegali. W ten kontekst, obejmu-
jący wiele problemów naszego życia, chcę wpisać kilka 
spraw naszego życia religijnego.

Pragnę w tym miejscu, choć bardzo krótko i sche-
matycznie, zwrócić uwagę na znane nam znaki 
normalności w życiu człowieka wierzącego. Pierw-

szym takim znakiem jest codzienna modlitwa, przez którą 
uświadamiamy sobie obecność Pana Boga we wszystkich 
sprawach naszego życia. Niech codzienna modlitwa 

będzie znakiem naszej wiary, chroni od wszelkiego zła 
i stanie się umocnieniem w czynieniu dobrze. Drugim 
znakiem normalności naszego życia religijnego jest prze-
życie coniedzielnej i świątecznej Mszy świętej w kościele, 
co jest obowiązkiem wynikającym z III-go przykazania 
Bożego oraz z Przykazań kościelnych, z wyjątkiem tych 
osób, którzy z uzasadnionej niemożliwości nie mogą być 
w kościele. Taką uzasadnioną niemożliwością była tro-
ska o zdrowie i życie w trudnym czasie pandemii. Dzięki 

mass-mediom mogliśmy przynajmniej zachować modli-
tewną łączność z liturgią sprawowaną w kościele. To jed-
nak jest niewystarczające i nie może stać się jakąś stałą, 
zastępczą praktyką religijną. Powrotem do normalności 
w wierze w tym względzie jest przeżywanie Mszy świę-
tej w kościele i łączenie z ofiarą Jezusa Chrystusa, która 
uobecnia się w czasie każdej Mszy św. ofiary, problemów, 
radości i trosk, jakie niesie nam życie, byśmy umocnieni 
Słowem Bożym i Ciałem Jezusa Chrystusa, mogli spro-
stać zadaniom i rozwiązać problemy, jakie niesie ze sobą 
nasze życie i nasza codzienność. Cieszy się serce z coraz 
liczniejszej obecności naszych wiernych w kościele, co jest 
prawdziwym pięknem naszych kościołów. Niech nas nigdy, 
i w czasie wakacji, nie zabraknie w tym miejscu, które 
dla nas przygotował sam Bóg. To świadectwo wiary jest 
najlepszą odpowiedzią dla tych wrogo nastawionych do 
Kościoła, którzy perfidnie ogłaszali koniec wiary, Kościoła, 
a może i samego Pana Boga. Kolejną sprawą normalności 
religijnej jest nasze życie, które jest świadectwem wiary 
tym czytelniejszym, im więcej jest w nim szacunku dla 
Bożych przykazań i nauki Jezusa Chrystusa. Kiedy zaś 
dotyka nas świadomość popełnionego grzechu, niech 
dobrze odprawiona, może i częstsza, spowiedź święta 
jedna nas z Bogiem. Do tych myśli i do przemodlenia 
wielu z tych spraw na pewno jeszcze będziemy mieli okazję 
powrócić, choć warto je było zasygnalizować. Niech one 
już staną się tematem naszej modlitewnej refleksji. Przed 
nami radosny czas wakacji, chociaż od spraw wiary nie 
ma wakacji. Życzmy sobie normalności w naszym życiu, 
radosnych, zdrowych, słonecznych i z Bogiem w sercu 
przeżytych wakacji. W czasie wakacyjnym przypada 
uroczystość naszej patronki Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny, nasza uroczystość odpustowa. Dzień, 
w którym przez ręce naszej Wniebowziętej Pani chcemy 
polecić wszystkie nasze sprawy, nasze radosne, ale i nieraz 
trudne „dziś”, z tą prośbą, by przedstawiła je Swojemu 
Synowi, Jezusowi, do Którego należy nasza przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość. Zdrowych, radosnych l obfitu-
jących w Boże błogosławieństwo wakacji wszystkim życzę. 

Szczęść Boże! Ks. Józef
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…………………, …………………
 miejscowość data

PROŚBA
Zwracamy się z prośbą do kierownictwa obozu, kolonii w ………………………………,

miejsce wypoczynku

w którym w dniach od……………………….…….do ……………………
uczestniczy nasz(a) syn, córka………………………………………………………………………………..

imię i nazwisko dziecka

o umożliwienie dziecku spełniania praktyk religijnych podczas 
wypoczynku, a szczególnie udział w niedzielnej Mszy Św.

…………………………………….
        podpisy rodziców

Pozdrowienia z wakacji
Czas wakacji to okres zasłużonego odpoczynku i okazja do pozna-
nia wielu ciekawych miejsc w naszym mieście, kraju czy na świecie. 
Piękno stworzonego przez Boga świata, dzieła wielkich artystów, 
spotkani na trasach turystycznych i pielgrzymkowych ludzie, to 
wspaniałe bogactwo. Zachęcamy Parafian do włączenia się do 
konkursu „Pozdrowienia z wakacji”. Prosimy o przesyłanie, na 
podany adres, pocztówek z miejsc wakacyjnych wędrówek. Zdjęcie 
zrobione w ciekawym zakątku Radlina czy jego okolicach również 
może posłużyć jako wspomnienie z wakacji. W kościele umieszczone będą mapy, na których oznaczać będziemy 
punktami miejsca wypoczynku naszych parafian. Dzielmy się swoją radością i wróćmy do pisemnej formy barw-
nych pozdrowień wakacyjnych.

Adres, pod którym czekamy na pocztówki:
Parafia Wniebowzięcia NMP

ul. Korfantego 14
44-310 Radlin

Pomysł na wakacje…

Co łączy relikwie Świętego Krzyża, klasztor bene-
dyktynów, duchowe centrum dynastii Jagiellonów, 
dawne więzienie, legendy o sabatach czarownic, do 

tego niesamowite walory krajobrazowe i niezwykły kawałek 
historii Polski? Jest takie miejsce w Polsce, gdzie możemy 
przeżyć zarówno duchową odnowę, jak i poznać dziedzictwo 
kulturowe i przyrodnicze naszego kraju. Mowa oczywiście 
o klasztorze benedyktynów na Łysej Górze w Nowej Słupi 
w Górach Świętokrzyskich.
Historia tego miejsca jest tak bogata, że można by 
nią zapełnić wiele książek, a i tak wciąż będzie przed 
nami skrywała niejedną tajemnicę. Podobnie z bogac-
twem naturalnym tych terenów. Warto w tym miej-
scu wspomnieć, że z uwagi na swoje uroki Łysa Góra 

jest objęta ochroną w ramach Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego.

Łysa Góra od czasów średniowiecza jest miejscem licz-
nych pielgrzymek, co sprawia, że znajdujące się tutaj sank-
tuarium jest najstarszym w Polsce. Każdego odwiedzającego 
to miejsce zachęcam do pobytu w Kaplicy Olesińskich, która 
nazywana jest również Kaplicą Relikwii Krzyża Świętego. 
Pierwotnie jej jedynym przeznaczeniem było pełnienie funk-
cji kaplicy grobowej rodu Olesińskich. Od 1723 r. stała się 
jednak miejscem przechowywania najcenniejszego skarbu, 
tj. relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Geneza pojawienia się 
relikwii w tym miejscu wiąże się ze wspólną historią Polski 
i Węgier. Legenda głosi, że relikwie Krzyża zostały poda-
rowane przez węgierskiego następcę tronu Emeryka, który 
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został uratowany przez anioła. W zamian za to miał oddać 
najcenniejszą rzecz, jaką posiada. Były to właśnie relikwie 
Krzyża Świętego. Obecnie relikwie znajdują się w pancernym 
tabernakulum. Drzewo Krzyża Świętego uformowano jako 
Karawaka, czyli krzyż choleryczny lub morowy. Nazwa wiąże 
się z jego popularnością podczas zaraz. Charakteryzuje się 
tym, że z dwóch poziomych poprzeczek, z czego znajdująca 
się wyżej poprzeczka jest krótsza. Wystawienie relikwii ma 
miejsce po każdej mszy świętej w okresie Wielkiego Postu 
oraz po nabożeństwie drogi krzyżowej. Dostępne są jednak 
również poza postnym okresem. Warto odpowiednio zapla-
nować wycieczkę, bowiem w każdą niedzielę Eucharystia 
sprawowana jest w obecności relikwii, które są procesyjnie 
wnoszone do bazyliki z kaplicy adoracji.

Zakon na Świętym Krzyżu od 1936 roku jest domem 
dla Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Sanktuarium 
w roku 2013 podniesiono do godności bazyliki mniejszej. 
Zgodnie z legendą opactwo zostało założone przez Bole-
sława I Chrobrego w roku 1006. Dane historyczne wskazują, 
że pierwszy kościół w stylu romańskim został wzniesiony 
w czasach króla Bolesława Krzywoustego. Pierwotnie świą-
tynia została poświęcona Świętej Trójcy, jednak od XIV 
wieku nazywana jest Świętym Krzyżem. Król Władysław 
Jagiełło, według różnych podań, miał odwiedzać Święty 
Krzyż aż siedem razy. W tym też, między innymi, w drodze, 
gdy prowadził wojska pod Grunwald.

Warto jednak wspomnieć, że zanim pojawiła się w tym 
miejscu chrześcijańska świątynia, miejsce to było ośrodkiem 
kultu wczesnych Słowian. Według kronik Jana Długosza na 
szczycie Łysej Góry sprawowano kult bożków Lelum i Polelum 
oraz czczono bożyszcza: Śwista, Pośwista i Pogodę. Do dziś 
jako ślad dawnych kultów ostał się wał kultowy, który ota-
cza szczyt Świętego Krzyża. Jedną z najbardziej popularnych 
pamiątek z wizyty w tych okolicach jest figurka czarownicy 
na miotle. Wiąże się to z legendą, według której w dawnych 
czasach na szczycie góry miały odbywać się sabaty czarownic.

Niemożliwe jest przybliżenie tutaj chociaż ułamka nie-
zwykle bogatej historii zakonu. Warto jednak wspomnieć 
również, że od 1819 r., po przeprowadzeniu kasacji zakonu 

Benedyktynów na Świętym Krzyżu, w jego miejsce usta-
nowiono więzienie. Zważywszy na warunki, jakie w nim 
panowały, był to jeden z najsurowszych zakładów karnych 
ówczesnej Polski. Niestety, w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego budynek zachował swoją więzienną funkcję. 
Również hitlerowcy nie okazali dla tego miejsca litości, usta-
nawiając w jego miejscu obóz dla jeńców sowieckich. Dziś 
ślady po tych ciemnych czasach można zobaczyć w ramach 
części muzealnej klasztoru. Wystawa w formie celi, w której 
leżą skazańcy pomimo, że stanowi jedynie ekspozycję do 
dziś, przyprawia o dreszcze.

Warto odwiedzić znajdujące się tutaj Muzeum Misyjne. 
Oblaci zgromadzili w tym miejscu pamiątki przywiezione 
z ich misji w różnych częściach świata. Znajdziemy tu eks-
ponaty z Kamerunu, Kazachstanu, Madagaskaru i wielu 
innych miejsc. Są to między innymi: biżuteria, stroje, 
przedmioty codziennego użytku, które mogą wprowadzić 
niejedną osobę w zdumienie. Przyrodnicze bogactwo tych 
terenów można poznać w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Utworzono w nim 
niesamowitą wystawę prezentującą faunę i florę okolicznych 
terenów. Skoro mowa o walorach przyrodniczych tych oko-
lic, to nie można pominąć występujących tu gołoborzy. Są 
to rumowiska skalne w górach, tak zwane obszary bezleśne 
(gołe od boru). Te formacje skalne powstały kilka tysięcy 
lat temu! W Górach Świętokrzyskich zajmują powierzch-
nie około 22 ha. Odwiedzając klasztor na Świętym Krzyżu, 
można je podziwiać z tarasu widokowego.

Święty Krzyż to jedno z najpiękniejszych miejsc w Pol-
sce. Warto dodać, że wejście na szczyt góry nie wymaga 
wcześniejszego przygotowania kondycyjnego ani też jakie-
gokolwiek sprzętu. Najłatwiejsza droga to szlak czerwony 
prowadzący ze wsi Huta Szklana. Tę drogę warto wybrać nie 
tylko z uwagi na niski poziom trudności, ale również przez 
to, że prowadzi on od dodatkowej atrakcji, jaką jest „Osada 
Średniowieczna w Hucie Szklanej pod Świętym Krzyżem”. 
Nie lada gratka dla pasjonatów historii! Inną możliwość sta-
nowi szlak pieszy Gór Świętokrzyskich, czyli czerwony szlak 
z miejscowości Trzcianka. Z Nowej Słupi zaś prowadzi tzw. 
Droga Królewska. Bez względu na wybraną drogę, czeka 
nas wędrówka nie krótsza niż pół godziny i nie dłuższa niż 
godzina. W skromnej ocenie autorki niniejszego tekstu warto 
przejść wszystkie trzy drogi i przez to odwiedzić to miejsce 
co najmniej trzy razy! Osobiście byłam tam dotychczas 33 
razy i za każdy razem jest to niezwykłe przeżycie.

Wakacyjne wyjazdy pozwalają nam na poznawanie 
nowych miejsc i doświadczenie tego, że Boga można zna-
leźć wszędzie. I tego wszystkim czytelnikom „Wspólnoty” 
życzę, by ten wakacyjny czas każdy z nas dobrze spędził, 
odpoczywając od codziennych trosk, nie zapominając jed-
nak o Bogu i modlitwie.

Rodzina Bł. E. Bojanowskiego
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Wśród zawodników, biegających po piłkarskich murawach, znajdziemy wielu podążających w codziennym 
życiu za Bogiem. Niektórzy z nich przyznają się do częstych modlitw, a inni wykonują na ciele religijne 
tatuaże. Zobacz, którzy piłkarze liczą na wsparcie z „góry”.

Do wiary przyznaje się ROBERT LEWANDOWSKI. Kilka lat temu kapitan repre-
zentacji Polski wziął udział w akcji „Nie wstydzę się Jezusa”.
– We współczesnym świecie wszystko idzie bardzo szybko, nieraz zapominamy 
o naszych wartościach i o tym, co tak naprawdę jest dla nas najważniejsze. Dlatego 
też ta wiara pomaga mi na boisku, ale też i poza nim, aby być po prostu dobrym 
człowiekiem i popełniać jak najmniej błędów – wyznał nasz znakomity napastnik.

KUBA BŁASZCZYKOWSKI to piłkarz, który nigdy nie wstydził się swojej wiary. 
Był jednym z ambasadorów Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, prowadzi 
działalność społeczną, a przede wszystkim – często zaznacza, jak ważna jest dla 
niego relacja z Jezusem.

KAMIL GROSICKI, w młodości skrzydłowy repre-
zentacji Polski, borykał się z uzależnieniem od 
hazardu. „Grosikowi” udało się przezwyciężyć 

nałóg, a na ręce wytatuował sobie Matkę Boską.
– Bardzo mi pomaga. Kiedy chcę zrobić coś głupiego, kiedy znów mam ten kołowro-

tek w głowie, to patrzę na tatuaż i odechciewa mi 
się złych rzeczy – wyznał piłkarz.

JERZY DUDEK: „W wierze byłem wychowany od początku i staram się teraz 
przekazywać ją moim dzieciom, bo nie wyobrażam sobie, żeby moje dzieci były 
wychowywane inaczej. Myślę, że bez wiary wszystko traci sens. (…) dzięki rodzinie 
mogłem być bardziej odporny na te zewnętrzne naciski czy uwarunkowania. Moja 
rodzina potrafiła mnie ochronić, dać mi schronienie”. 

PIŁKARZE I WIARA

„CZAS TO MIŁOŚĆ”

To Miłość pisana zawsze przez 
duże „M”, bo związana z rela-
cją, która jest tak mocno wkom-

ponowana w nasze istnienia, którą nie-
jako jesteśmy. Droga do Boga wiedzie 
przez człowieka, droga do człowieka 
wiedzie przez Boga i tych dwóch prze-
strzeni nie da się właściwie przeżywać 
bez Miłości, w której ja staję się „dla” 
i drugi staje się „dla”, w miłości, która 
jest otwarciem bezinteresownie danym, 
pozwalającym być.

Słowa kardynała Wyszyńskiego, 
będące tytułem dla tych rozważań, 
wbrew pozorom nie są sloganowym 
pójściem w próżnię chwytliwości. To 
słowa bardzo trudne, jeśli zdecydujemy 
się wedle nich żyć, kształtować swoją 
osobowość, ucząc się każdego dnia, 

każdego dnia pracując nad tym, aby 
stawać się na wzór Chrystusa. Jedno-
cześnie i być może w pewnym sensie 
paradoksalnie, to słowa bardzo pro-
ste i w swej prostocie pokazujące sens 
naszej codzienności.

Czynić dobro to czynić swój czas, 
czasem miłości. To patrzeć z miłością. 
Być z miłością. Odpowiadać z miło-
ścią… Mamy taką łatwość w ocenianiu, 
jak kto jest ubrany, jakie ma zachowa-
nie, jaki jest niewłaściwy. Mamy taką 
trudność, żeby w naszej obecności ktoś 
poczuł się kochany, wyjątkowy, nie-
zwykły. My sami się takimi nie czu-
jemy i to błędne koło oddala nas od 
umiejętności patrzenia oczami Chry-
stusa – na siebie i na drugiego. Gdyby 
nie Chrystus właśnie. Dla Niego relacja 

z Tobą jest czystą Miłością. Ty jesteś 
Jego Miłością. Przyjąć to, to przyjąć, że 
jestem kochany i mogę kochać. To ucie-
szyć się tym. To żyć tym i dawać swoim 
życiem świadectwo takiej miłości. Ten 
lęk przed miłością, który z różnych 
powodów być może w Tobie jest, oddaj 
Chrystusowi. Pozwól Mu działać. Spró-
buj nie mierzyć, ważyć i poddawać 
logicznym analizom. Zaufanie wykra-
cza poza to. Emmanuel – Bóg z nami. 
Ten Bóg wchodzi z Tobą w relację, staje 
się w Tobie. To doświadczenie piękna, 
prawdy, miłości, które sięgają do samej 
duszy, które otulają to wszystko, kim 
jesteś, z czego jesteś „zbudowany”. 
„Czas to miłość”. Doświadczaj jej. 
Obdarowuj nią. Nie rezygnuj z niej.

AnnaGM
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KONSUMENT NA WAKACJACH

Sezon wakacyjny czas zacząć! 
Nadszedł czas, by ciesząc 
się słońcem, odpocząć od 

codziennych trosk. Żeby jednak ta 
wakacyjna beztroska nie przerodziła 
się w nowe zmartwienia, chcę czytel-
nikom „Wspólnoty” przypomnieć 
o paru ważnych przepisach i przy-
pomnieć parę ważnych zasad.

Po pierwsze, powtarzana wszę-
dzie i do znudzenia zasada: czytamy 
umowy! Nikt nie ma wątpliwości, 
co do tego, że trzeba zapoznać się 
z umowami sprzedaży, kredytowymi, 
itp. Wciąż jednak umowy i regula-
miny dotyczące wyjazdów wakacyj-
nych, wycieczek czy szeroko poję-
tych imprez turystycznych wydają się 
tak mało istotne, że nie warte prze-
czytania. A to błąd! Wciąż, niestety, 
organizatory takich imprez w swoich 
umowach zawierają niedozwolone 
klauzule. Dotyczy to zarówno tak 
fundamentalnych kwestii, jak cena, 
jak i późniejsze ograniczenie odpo-
wiedzialności organizatora. Warto 
uważać na tak niewinnie wygląda-
jące zapisy, jak: wzrost ceny imprezy 
do 10% nie powoduje zmiany warun-
ków imprezylub ceny w wyszczegól-
nione w materiałach reklamowych 
są cenami stałymi, jednakże (…) 
zastrzega sobie możliwość zmiany ceny 
w wyjątkowych sytuacjach, takich jak 
(…) nieprzewidzianych działań kon-
trahentów krajowych i zagranicznych. 
Wszelkie postanowienia, umożliwia-
jące przedsiębiorcy zmianę ceny lub 
wynagrodzenia po zawarciu umowy 
bez przyznania konsumentowi prawa 
do odstąpienia od umowy, należy 
uznać za klauzulę niedozwoloną jako 
taką, niewiążącą dla konsumenta. 
Organizatorzy najczęściej jednak 
próbują zrzucić z siebie odpowie-
dzialność za niewykonanie lub nie-
należyte wykonanie umowy. Kto 
z nas nie słyszał o zakwaterowaniu 
w hotelu, który odbiega standardem 
od tego, co obiecywano w ofercie? 

Pokój z widokiem na basen zamiast 
widoku na morze albo deklarowana 
bliskość do najlepszych atrakcji 
wymaga godzinnej jazdy np. auto-
busem, to tylko niektóre przykłady. 
I tak na przykład przedsiębiorcy ucie-
kali się do takich zapisów w umowie, 
jak: Klientowi nie przysługuje prawo 
do odstąpienia od Umowy oraz jakie-
gokolwiek roszczenia, jeżeli zacho-
dzi niemożliwość spełnienia świad-
czenia zgodnie z Umową; dotyczy to 
w szczególności przesunięć w czasie 
podróży nie większym niż 24h, zmian 
ceny poniżej 10% przy czym akcepta-
cja zmian wymaga formy pisemnej. 
Warto pamiętać, że przedsiębiorca 
nie może różnicować warunków 
umowy od tego, czy jest to tzw. oferta 
lastminute czy też zwykła. Wszelkie 
zapisy nadające przedsiębiorcy dodat-
kowe możliwości zmiany oferty pod 
zawarciu umowy, wyłączające jego 
odpowiedzialność, należy uznać za 
niezgodne z przepisami prawa. Naj-
częściej takie różnice można znaleźć 
w zapisach dotyczących warunków 
złożenia reklamacji. Przykładem 
takiego zapisu jest: reklamacja nie 
zostanie przyjęta w następujących 
przypadkach (…) – gdy dotyczy stan-
dardu zakwaterowania oferty Last 
Minute nieokreślającej nazwy hotelu.

W tym miejscu trzeba przypo-
mnieć, że na zgłoszenie ewentualnej 
reklamacji do organizatora imprezy 
turystycznej mamy 30 dni od dnia 
zakończenia imprezy. Można oczy-
wiście złożyć taką reklamację jesz-
cze w trakcie jej trwania. Drugim 
ważnym terminem do zapamięta-
nia jest termin, jaki ma przedsię-
biorca i wynosi 30 dni. Jeżeli nie 
zmieści się w tym czasie, to uznaje 
się, że uznał reklamację za zasadną. 
Zgłaszając reklamację, warto pode-
przeć ją odpowiednimi dowodami. 
Takim dowodem mogą być np. zdję-
cia (wspomniany wyżej widok na 
basen zamiast morza, pokoju, który 

nie spełnia deklarowanych standar-
dów, etc.). Krótko mówiąc, wszystko 
to, co pomoże nam wykazać, że orga-
nizator nie wywiązał się ze swoich 
zapewnień i zobowiązań.

Wycieczki zagraniczne są obecnie 
w wielu przypadkach nieco trud-
niejsze niż zwykle, a to z uwagi na 
obostrzenia sanitarne. Warto jed-
nak pamiętać, że jako pasażerowie 
linii lotniczych nie pozostajemy 
bez ochrony ze strony prawa. Prze-
pisy europejskie w zakresie lotów 
wewnątrzunijnych lub zaczynają-
cych się albo kończących w jednym 
z państw Unii Europejskiej, zapew-
niają nam szereg uprawnień. Takie 
same zasady dotyczą wszystkich 
przewoźników, zarówno linii trady-
cyjnych, jak i niskobudżetowych oraz 
czarterów. I to bez względu na cenę 
biletu, klasę podróży i klasę rezer-
wacyjną. W razie odwołania lotu 
pasażerowi przysługuje do wyboru 
prawo do: zwrotu pełnego kosztu 
biletu w terminie 7 dni lub do zmiany 
planu podróży, czyli alternatywny 
lot w najwcześniejszym możliwym 
terminie albo lot w innym terminie 
dogodnym dla pasażera (w miarę 
dostępności wolnych miejsc) na tej 
samej trasie, w takich samym lub 
podobnych warunkach (w tym rów-
nież za pośrednictwem innej linii 
lotniczej lub innym środkiem trans-
portu) oraz odszkodowanie w wyso-
kości od 250 euro w przypadku lotów 
do 1 500 km, przez 400 euro w przy-
padków lotów na dystansie ponad 
1 500 do 3 500 km, aż po 600 euro dla 
dalszych lotów. Należy jednak pamię-
tać, że pod pewnymi warunkami 
linie lotnicze mają prawo do wpro-
wadzania pewnych zmian lub odwo-
łania lotu (np. z uwagi na działanie 
siły wyższej). Bez względu jednak na 
przyczyny, pasażerom przysługuje 
prawo do bezpłatnej opieki podczas 
czekania na alternatywny lot. Prze-
jawia się to w prawie do posiłków 
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INTENCJE MSZALNE – LIPIEC/SIERPIEŃ 2021
Czwartek, 01.07.2021 
I CZWARTEK
8.00 1. Do Jezusa Chrystusa Najwyższe-

go i  Wiecznego Kapłana za kapła-
nów oraz w intencji nowych powo-
łań do służby w Kościele.

 2. Do MB Kapłanów, o  potrzebne 
łaski, błogosławieństwo i  zdrowie 
dla Kapłanów posługujących w na-
szej parafii – od ofiarodawców

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00 1. Za + Marię Szymura w I rocznicę 

śmierci.
 2. Za + Stanisława Szymura.

Piątek, 02.07.2021 
I PIĄTEK MIESIĄCA
6.30 O  radość życia wiecznego dla śp. 

Jana Janosz- od siostry Teresy z ro-
dziną.

8.00 Do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w intencji czcicieli i ofiarodawców.

18.00 1. Za ++ rodziców: Adelajdę Win-
kler w  II rocznicę śmierci oraz jej 
męża Jerzego Winkler w V rocznicę 
śmierci.

 2. Za + Urszulę Zieleźny.

Sobota, 03.07.2021 
I SOBOTA MIESIĄCA
8.00 1. Intencja wynagradzająca Nie-

pokalanemu Sercu Maryi wszelkie 
zniewagi i grzechy całego świata.

 2. Do Niepokalanego Serca Maryi 
w intencji Matek.

12.00 Ślub: Wziętek Remigiusz – Rojek 
Dorota.

13.00 Ślub: Zaklukiewicz Monika – Ban-
dura Tomasz.

18.00 Za + Andrzeja Zagajewskiego, ojca 
Kazimierza, ++ dziadków z  obu 
stron.

Niedziela, 04.07.2021 
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 1. W intencji Parafian.
 2. Dziękczynna w pewnej intencji.
8.00 Za + Eryka Szostek, ++ rodziców 

i teściów.
9.30 Za + Mieczysława Rzemieniak w III 

rocznicę śmierci.
11.00 Za + Krystynę Holona.

12.15 Msza Święta z  liturgią sakramentu 
Chrztu Świętego.

18.00 Za ++ Tomasza i Lucjana Sauer.

Poniedziałek, 05.07.2021.
8.00 Za + Huberta, jego ++ rodziców i te-

ściów, + Franciszka.
18.0 1. Za + Aleksandrę Bednorz 

w I rocznicę śmierci.
 2. Za + Jana Romanowskiego 

w rocznicę ziemskich urodzin.

Wtorek, 06.07.2021.
Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchow-

skiej, dziewicy
8.00 O zwycięstwo Miłosierdzia Bożego 

w nas i na całym świecie – od czci-
cieli i ofiarodawców.

18.00 1. Za + Dorotę Janiczek w I rocznicę 
śmierci.

 2. Za + Jerzego Ostrzołek w roczni-
cę ziemskich urodzin.

Środa, 07.07.2021.
8.00 Do MB Nieustającej Pomocy w  in-

tencji Czcicieli i Ofiarodawców.

oraz napojów w ilościach ade-
kwatnych do czasu oczekiwania, 
zakwaterowania w hotelu i trans-
portu między lotniskiem a miejscem 
zakwaterowania, dwóch bezpłatnych 
rozmów telefonicznych. Jeżeli linia 
lotnicza odmówi nam realizacji któ-
regoś z opisanych wyżej praw, przy-
sługuje nam prawo do reklamacji 
w terminie do 30 dni od dnia zda-
rzenia. W przypadku odrzucenia 
reklamacji lub braku odpowiedzi, 
pasażerom przysługuje prawo do zło-
żenia skargi do Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego.

Na koniec parę słów o tym, jakie 
kroki podjąć, by uniknąć niespodzia-
nek związanych z upadkiem biura 
podróży. Oczywiście, nie sposób tego 
ryzyka uniknąć ze 100% pewnością, 
ale można (a nawet należy) to ryzyko 
minimalizować.

Przed podpisaniem umowy warto 
sprawdzić, czy biuro podróży, które 
nas interesuje, jest wpisane do Cen-
tralnej Ewidencji Organizatorów 
Turystyki i Przedsiębiorców Uła-
twiających Nabywanie Powiązanych 
Usług Turystycznych. Ten rejestr 

o przydługiej nazwie zawiera infor-
macje, między innymi o tym, jakie 
zabezpieczenia finansowe są stoso-
wane przez przedsiębiorcę, wysokość 
sumy zabezpieczenia oraz czy dany 
przedsiębiorca nie posiada zakazu 
działalności wpisanej do rejestru. 
Jeżeli przedsiębiorca, który skusił nas 
swoją ofertą, w ogóle nie znajduje się 
w tymże rejestrze, to warto przemy-
śleć skorzystanie z niej. Warto pamię-
tać, że przedsiębiorcy turystyczni 
zobowiązani są do opłacania składki 
na Turystyczny Fundusz Gwaran-
cyjny. Fundusz ten został powołany 
w 2016 r. i ma za zadanie chronić 
interesy turystów, którzy padli ofiarą 
upadku biura podróży. Dodatkowym 
zabezpieczeniem jest usługa charge-
back oferowana przez wiele z banków. 
Polega na tym, że na wniosek klienta, 
który zapłacił za swoją wycieczkę 
kartą kredytową, może złożyć do 
banku wniosek o zwrot zapłaconych 
pieniędzy. Z reguły jednak możliwość 
skorzystania z tej usługi powstaje 
dopiero, gdy nie udało nam się odzy-
skać pieniędzy w wyniku działań 
marszałka województwa. Jakie są to 

zatem działania? Jeżeli nasze biuro 
podróży upadnie w trakcie podróży, 
należy powiadomić o tym znajdują-
cego się na miejscu rezydenta, który 
współpracuje z touroperatorem. On 
zobowiązany jest do kontaktu z mar-
szałkiem województwa, który zorga-
nizuje nasz powrót do Polski. Można 
też pominąć rezydenta i samodzielnie 
zgłosić takie zdarzenie marszałkowi.

Wakacje od pracy, szkoły, etc. 
nigdy nie oznaczają wakacji od myśle-
nia, ostrożności i odpowiedzialności. 
Nie można przewidzieć wszelkich 
możliwych scenariuszy, które mogą 
nas spotkać podczas czasu beztro-
ski. Warto jednak podjąć wcześniej 
odpowiednie działania, by ograniczyć 
ewentualne straty bądź przygoto-
wać się do walki o realizację swoich 
praw. Przede wszystkim to od nas 
zależy, jak spędzimy swój wolny czas. 
Wszystkim Czytelnikom „Wspól-
noty” życzę udanych wakacji, pełnych 
pozytywnych wrażeń i spokojnych 
chwil. Pamiętajmy, konsument na 
wakacjach jest zawsze czujny i dba 
o swoje prawa!

Grzegorz Czub – prawnik
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18.00 1. Za ++ Mieczysława i  Genowefę 
Furtak.

 2. Za ++ Irenę i Krzysztofa Wardę-
ga.

Czwartek, 08.07.2021.
Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera
8.00 Za ++ Barbarę i Teodora Stołtny.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramen-

tu.
18.00 1. Za + Aleksandra Bąk w I rocznicę 

śmierci.
 2. Za + Józefa Różańskiego.

Piątek, 09.07.2021.
8.00 Za ++ Dziadków Topa, Maj, Duda, 

Kuśka, ++ dzieci.
18.00 1. Za + Katarzynę Szostek w I rocz-

nicę śmierci.
 2. Za + Dariusza Brachmańskiego 

w I rocznicę śmierci.

Sobota, 10.07.2021.
8.00 W intencji Ojczyzny.
18.00 1. Za +Engelberta Kuźnik w I rocz-

nicę śmierci, + żonę Urszulę w VII 
rocznicę śmierci.

 2. Za + Jolantę Miłota w IV rocznicę 
śmierci.

Niedziela, 11.07.2021.
XV NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za + Augustyna Gryt w  rocznicę 

śmierci, żonę Annę, syna Andrzeja, 
rodziców z obu stron.

9.30 Za + Piotra Żukiewicza w rocznicę 
ziemskich urodzin.

11.00 Za + Jadwigę Bień w  VI rocznicę 
śmierci.

18.00 Za+ Mirosławę Gaca w  rocznicę 
śmierci, Jana i Zbigniewa Sobczyk.

Poniedziałek, 12.07.2021.
Wspomnienie św. Brunona Bonifacego 

z Kwerfurtu, bpa i męcz.
8.00 Za + Eryka Kozielskiego w rocznicę 

śmierci.
18.00 1. Za + Różę Kroczyk w I rocznicę 

śmierci.
 2. Za + Łucję Grzegoszczyk w  III 

rocznicę śmierci, męża Alojzego.

Wtorek, 13.07.2021.
Wspomnienie św. pustelników Andrzeja 

Świerada i Benedykta
8.00 1. Do Miłosiernego Serca Pana Je-

zusa przez wstawiennictwo MB 
Fatimskiej za tych, którzy utracili 
wiarę i przez grzech i nałogi odeszli 
od Boga i Kościoła.

 2. Za + Krystynę i Stanisława Sachs 
w V rocznicę śmierci oraz 90 rocz-
nicę ziemskich urodzin Krystyny.

17.00 Nabożeństwo Fatimskie.
18.00 O łaskę wiary, zdrowia i wytrwało-

ści.

Środa, 14.07.2021.
8.00 Za + Stanisława Warzeszka w VIII 

rocznicę śmierci.
18.00 1. Za + Dorotę Hawlicką w I roczni-

cę śmierci.

 2. Za + Adama Haratyk w XIII rocz-
nicę śmierci.

Czwartek, 15.07.2021. 
Wspomnienie św. Bonawentury, 
biskupa i dK
8.00 O  spokój duszy dla + Wiesława 

Władarz.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramen-

tu.
18.00 1. Msza św. 30-dniowa za ++: Piotra 

Talik, Stanisława Waksmundzkiego, 
Jerzego Schubert, Eugeniusza Górka, 
Kazimierza Burcek, Danielę Kozioł, 
Grzegorza Marszałka, Wiesławę Be-
reszko, Michalinę Koterzyna.

 2. Za + Jerzego Durczok w rocznicę 
ziemskich urodzin, brata Jana, jego 
córkę Adriannę, ++ rodziców i  te-
ściów, ++ rodzeństwo z obu stron.

Piątek, 16.07.2021. 
Wspomnienie NMP z Góry Karmel
8.00 Za + Czesława Zarzeckiego, ++ ro-

dziców i teściów.
18.00 1. Za + Irmgardę Bednarską 

w I rocznicę śmierci.
 2. Za ++ Gertrudę i  Alojzego Sy-

rek, cztery córki, czterech zięciów 
i wnuczkę.

Sobota, 17.07.2021.
8.00 Za + Agnieszkę Magiera, męża Hu-

berta.
13.00 Ślub: Polesz Tomasz – Naczyńska 

Monika.
18.00 1. Za + Czesława Szczotok, ++ ro-

dziców: Fryderyka i Anastazję.
 2. Za ++ Gertrudę i Filipa Grobelny, 

dwóch synów.

Niedziela, 18.07.2021. 
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za ++ Bronisławę i Alfreda Rzecha-

nek, wnuka Michała, Stefanię i  Jó-
zefa Polok.

9.30 Za + Wiesława Bednorz, ++ rodzi-
ców i teściów.

11.00 Za Roczne Dzieci.
12.15 Msza Święta z  liturgią sakramentu 

Chrztu Świętego.
18.00 Za ++ Annę i  Józefa Węgrzyk, ++ 

rodziców z obu stron, wnuka Sylwe-
stra.

Poniedziałek, 19.07.2021.
8.00 Za + Stanisława Króliczek – ofiara 

od sąsiadów z ul. Solskiego bl. 9.
14.00 Ślub: Graczyk Jan – Sienko Ewa.
18.00 1. Za + Anielę Aleksandrowicz, 

męża Henryka.
 2. Za ++ Wandę i Alfreda Materzok.

Wtorek, 20.07.2021.
8.00 Za ++ Marię i  Stanisława Kowalik 

w rocznicę śmierci.
18.00 Za + Urszulę i Pawła Dziwoki.

Środa, 21.07.2021.
8.00 Za + Antoniego Krężołek w  XVI 

rocznicę śmierci, + żonę Jadwigę.

18.00 1. Za + Łucję Adamczyk, ++ rodzi-
ców.

 2. Za + Jana Gapskiego w V rocznicę 
śmierci.

Czwartek, 22.07.2021. 
Wspomnienie św. Marii Magdaleny
8.00 Za + Engelberta Konieczny w rocz-

nicę śmierci.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramen-

tu.
18.00 1. Za + Łucję Szymura, męża Tade-

usza.
 2. Za + Stefanię Chrząszcz, męża 

Tadeusza.

Piątek, 23.07.2021. 
ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, 
ZAKONNICY, PATRONKI 
EUROPY
8.00 1. Za + Krystynę Kłosok, ++ ro-

dziców i  teściów, + córkę Czesławę 
Kłosok.

 2. Za ++ Martę i  Kazimierza Gaj-
zler.

18.00 Za + Gertrudę Słanina w  rocznicę 
śmierci.

Sobota, 24.07.2021.
8.00 Za + Romana Polnik w XIII roczni-

cę śmierci, żonę Anielę.
12.00 Dziękczynna z  okazji 70 urodzin 

Anny Joneczek z prośbą o dalsze ła-
ski i błogosławieństwo

Boże dla całej rodziny.
18.00 1. Za + Lepolda Blanik w X rocznicę 

śmierci, ++ rodziców i teściów oraz 
brata Henryka i jego żonę Urszulę.

 2. Za + Bogdana Sauer w IV roczni-
cę śmierci.

Niedziela, 25.07.2021. 
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za + Alfreda Dzierżęga w rocznicę 

ziemskich urodzin.
9.30 Za + Piotra Mazur – ofiara od córki 

Mileny z okazji przyjęcia I Komunii 
Świętej.

11.00 Dziękczynna z  okazji pierwszych 
urodzin Jakuba Marek.

18.00 Za + Krzysztofa Szczepańskiego 
w rocznicę ziemskich urodzin.

Poniedziałek, 26.07.2021.
Wspomnienie świętych Joachima i  Anny, 

rodziców NMP
8.00 Ku czci św. Anny w intencji imien-

niczek i  wdów oraz ++ mężów – 
ofiara od wdów.

17.30 Nabożeństwo do MB Bolesnej, Pa-
tronki Dobrej Śmierci.

18.00 1. Za + Ritę Faber, ++ rodziców i ro-
dzeństwo.

 2. Za + Otylię Kuczera, męża Domi-
nika.

Wtorek, 27.07.2021.
8.00 Za + Helenę Zygmunt w II rocznicę 

śmierci.
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18.00 1. Za + Annę Toman w  40 roczni-
cę śmierci, męża Zygmunta w VIII 
rocznicę śmierci.

 2. Za + Janinę Brachman w rocznicę 
ziemskich urodzin.

Środa, 28.07.2021.
8.00 Za + Zygmunta Gardjan, ++ rodzi-

ców, brata Pawła.
18.00 1. Za + Gabrielę Zalewską w I rocz-

nicę śmierci. 
 2. Za + Zbigniewa Faber w I roczni-

cę śmierci.

Czwartek, 29.07.2021. 
Wspomnienie św. Marty
8.00 Za + Tadeusza Porwoł w  rocznicę 

ziemskich urodzin.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramen-

tu.
18.00 1. Za + Jana Rojek, jego matkę Tere-

sę w III rocznicę śmierci.
 2. Za + Rutę Adamczyk w XII rocz-

nicę śmierci.

Piątek, 30.07.2021.
8.00 Za + Eugeniusza Wiosna w V rocz-

nicę śmierci.
18.00 1. Msza św. 30-dniowa za zmarłych:
 2. Za ++ Antoniego i  Krystynę 

Mika, + Anielę Skowronek.

Sobota, 31.07.2021. 
Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, 
prezb.
8.00 Za + Michała Szulik w  I  rocznicę 

śmierci.
13.00 Ślub: Polnik Mateusz – Rogalska 

Anita.
18.00 1. Za + Marię Brachman w rocznicę 

ziemskich urodzin, męża Zygmun-
ta.

 2. Za + Jana Mika.

Niedziela, 01.08.2021. 
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za + Mariusza Świerczek – ofiara od 

współpracowników z oddziału łącz-
ności KWK „Rydułtowy”

9.30 Za ++ Anastazję i Emanuela Korus, 
++ dzieci.

11.00 Dziękczynna z  okazji 16 rocznicy 
ślubu Anny i Tomasza Dziwoki.

12.15 Msza św. z  liturgią sakramentu 
Chrztu św.

18.00 Za + Zygmunta Brzezinka.

Poniedziałek, 02.08.2021.
8.00 Przez wstawiennictwo MB Aniel-

skiej w intencji członków Francisz-
kańskiego Zakonu Świeckich i  ich 
rodzin.

18.00 1. Za + Stefana Jasińskiego w I rocz-
nicę śmierci.

 2. Za + Marka Papok w  I  rocznicę 
śmierci.

Wtorek, 03.08.2021.
8.00 1. O zwycięstwo Miłosierdzia Boże-

go w nas i na całym świecie – of. od 
czcicieli i ofiarodawców.

 2. Za + Matyldę Knesz, męża Pawła, 
syna Konrada.

18.00 1. Za + Łukasza Tolarz w I rocznicę 
śmierci.

 2. Za + Henryka Małolepszy.

Środa, 04.08.2021. 
Wspomnienie św. Jana Marii 
Vianney’a, prezbitera
8.00 Do MB Nieustającej Pomocy w  in-

tencji Czcicieli i Ofiarodawców.
18.00 1. Za + Andrzeja Menżyk w III rocz-

nicę śmierci.
 2. Za + Teresę Koczy w III rocznicę 

śmierci.

Czwartek, 05.08.2021. 
I CZWARTEK MIESIĄCA
8.00 1. Do Jezusa Chrystusa Najwyższe-

go i Wiecznego Kapłana w  intencji 
kapłanów oraz o  nowe powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne – od 
ofiarodawców.

 2. Do MB Kapłanów, o  potrzebne 
łaski, błogosławieństwo i  zdrowie 
dla Kapłanów posługujących w na-
szej parafii – od ofiarodawców.

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramen-
tu.

18.00 Za + Augustynę i  Franciszka Ła-
ciok, + Syna Henryka.

Piątek, 06.08.2021. 
I PIĄTEK MIESIĄCA
6.30 Za + Mieczysława Michalec – of. od 

sąsiadów z ul. Mariackiej 42.
8.00 1. Do Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w intencji Czcicieli i Ofiaro-
dawców.

 2. Dziękując Bogu za Edmunda 
Bojanowskiego, prosząc o  jego ry-
chłą kanonizację i nowe powołania 
do Zgromadzenia i Stowarzyszenia 
Jego imienia.

12.00 Ślub: Tyrka Daniel – Stencel Karoli-
na.

13.00 Ślub: Kampik Kamil – Pająk 
Agnieszka.

18.00 Za + Antoniego Płaczek w I roczni-
cę śmierci.

Sobota, 07.08.2021. 
I SOBOTA MIESIĄCA
8.00 1. Intencja wynagradzająca Nie-

pokalanemu Sercu Maryi wszelkie 
zniewagi i  grzechy całego świata 
wyrządzonej matce Boga i naszej.

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

12.00 Ślub: Korbel Daniel – Waszak Karo-
lina.

13.00 Ślub: Durmowicz Patryk – Zapalska 
Aleksandra.

14.00 Dziękczynna z  okazji 80 urodzin 
Anny Siwek.

18.00 1. Za + Ernestynę Mrozek w I rocz-
nicę śmierci.

 2. Za + Rudolfa Mrozek, zięcia Ru-
dolfa Pyszny.

Niedziela, 08.08.2021. 
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 Za + Emilię Smołka, męża Alojzego, 

syna Gerarda.
8.00 W intencji Parafian.
9.00 Za + Franciszka Bartela w I roczni-

cę śmierci.
11.00 W  intencji Pelagii i  Mieczysława 

Kopsztejn z okazji 65 rocznicy ślu-
bu, jako podziękowanie za otrzy-
mane łaski, z  prośbą o  dalsze bło-
gosławieństwo Boże dla Jubilatów 
i całej rodziny.

18.00 Za + Ireneusza Wojdat w I rocznicę 
śmierci.

Poniedziałek, 09.08.2021. 
ŚWIĘTO ŚW. TERESY 
BENEDYKTY OD KRZYŻA, DZ. 
I MĘCZ., patronki Europy
8.00 Za + Piotra Rojek w rocznicę śmier-

ci, żonę Krystynę.
18.00 1. Za + Reinholda Adamczyk 

w  rocznicę ziemskich urodzin 
i śmierci.

 2. Za + Herberta Bolibrzuch 
w I rocznicę śmierci.

Wtorek, 10.08.2021. 
ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, 
DIAKONA I MĘCZENNIKA
8.00 W intencji Ojczyzny.
18.00 1. Za + Kazimierza Bednarek.
 2. Za + Edwina Świerczyńskiego, 

żonę Genowefę.

Środa, 11.08.2021. 
Wspomnienie św. Klary, dziewicy
8.00 Za + Agnieszkę Pawlas, męża Ry-

szarda, ++ synów: Jana i Zygfryda.
13.00 Ślub: Kuczera Sebastian – Koczy 

Dominika.
18.00 1. Za + Jaromira Dziuba w I roczni-

cę śmierci.
 2. Za ++ Hannę i Gerarda Tkocz.

Czwartek, 12.08.2021.
8.00 Za + Józefa Brewko w  X rocznicę 

śmierci.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramen-

tu.
18.00 1. Za + Alojzego Boczek, ++ rodzi-

ców i  teściów, ++ z  rodziny Kont-
nych.

 2. Za + Kamila Kotyrba.

Piątek, 13.08.2021.
8.00 1. Do Miłosiernego Serca Pana Je-

zusa przez wstawiennictwo MB 
Fatimskiej za tych, którzy utracili 
wiarę i przez grzech i nałogi odeszli 
od Boga i Kościoła.

 2. O łaskę wiary, zdrowia i wytrwa-
łości.

17.00 Nabożeństwo Fatimskie.
18.00 1. Dziękczynna z okazji 25 rocznicy 

ślubu Beaty i Adama Malina.
 2. Do Opatrzności Bożej, przez 

wstawiennictwo MB Wniebowziętej 
w  intencji rodziny Żurek z  prośbą 
o dalszą opiekę.
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Sobota, 14.08.2021. 
Wspomnienie św. Maksymiliana 
Marii Kolbego, prezb. i męcz.
8.00 Do MB Patronki Radości Macie-

rzyńskiej o prawo do życia każdego 
poczętego Dziecka.

12.30 Ślub: Szczawiński Łukasz – Szcze-
pańska Olga.

18.00 Dziękczynna z  okazji 50 rocznicy 
urodzin Jacka Bielak.

Niedziela, 15.08.2021. 
UROCZYSTOŚĆ 
WNIEBOWZIĘCIA NMP, ODPUST 
PARAFIALNY
6.30 O  radość życia wiecznego dla + 

Wiesława Władarz.
8.00 Za + Martę Skowronek, męża Le-

ona.
9.30 W intencji Rodzin naszej parafii.
11.00 UROCZYSTA SUMA ODPUSTO-

WA w intencji Parafian.
12.15 Msza św. z  liturgią sakramentu 

Chrztu św.
16.00 Uroczyste Nieszpory odpustowe.
18.00 Za ++ Bolesława i  Jadwigę Spandel 

w rocznicę śmierci.

Poniedziałek, 16.08.2021.
8.00 1. Za ++ Kapłanów, Siostry zakonne 

i ++ Parafian.
 2. Za + Zygfryda Musioła, syna Bo-

gusława, wnuka Piotra.
16.00 Różaniec za zmarłych na cmenta-

rzu.
18.00 Msza św. 30-dniowa

Wtorek, 17.08.2021. 
UROSZYSTOŚĆ ŚW. JACKA, 
KAPŁANA, gł. patrona archidiecezji 
i metropolii katowickiej
8.00 Za + Stanisławę Kościółek.
18.00 1. Za + Irenę Blokesz w  I  rocznicę 

śmierci.
 2. Za + Jana Strodula w  rocznicę 

śmierci, żonę Zofię.

Środa, 18.08.2021.
8.00 Za ++ Marię i  Wilhelma Skorupa, 

++ rodziców.
18.00 1. Za + Sabinę Weiner w I rocznicę 

śmierci.
 2. Za + Mirosława Sikorskiego 

w I rocznicę śmierci.

Czwartek, 19.08.2021.
8.00 Za + Cecylię Roesner w  I  rocznicę 

śmierci.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramen-

tu.
18.00 Dziękczynna w  intencji brata Ana-

niasza z okazji 50 urodzin – od FZŚ.

Piątek, 20.08.2021. 
Wspomnienie św. Bernarda, opata 
i dK
8.00 Za + Henryka Ferdyan w  III rocz-

nicę śmierci, córkę Ewelinę Hrynce-
wicz, ++ rodziców i teściów, + Różę 
Olejniczak.

18.00 1. Za + Annę Rangol w  rocznicę 

śmierci, + męża Jana.
 2. Za + Eryka Kania, żonę Anielę.

Sobota, 21.08.2021. 
Wspomnienie św. Piusa X, papieża
8.00 Za + Felicję Trykowską w rocznicę 

śmierci.
14.00 Ślub: Pędziałek Marek – Pawlas 

Anna.
18.00 1. Za + Małgorzatę Broża w I rocz-

nicę śmierci, męża Kazimierza w III 
rocznicę śmierci.

 2. Za + Rudolfa Trzaskalika 
w  I  rocznicę śmierci, żonę Małgo-
rzatę.

Niedziela, 22.08.2021. 
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 W intencji Józefa Kościółka z okazji 

70 urodzin, z  podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie 
i  błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny.

8.00 Do Opatrzności Bożej jako podzię-
kowanie za otrzymane łaski, z proś-
bą o błogosławieństwo Boże na dal-
sze lata dla Jadwigi Ryszka z okazji 
80 rocznicy urodzin.

9.30 Za + Józefa Wielguckiego w  III 
rocznicę śmierci.

11.00 Za + Jerzego Klon w  II rocznicę 
śmierci.

12.15 Msza św. za Roczne Dzieci.
18.00 1. Dziękczynna z okazji 90 urodzin 

Alfreda Kotyrba.
 2. Za + Kamila Kotyrba.

Poniedziałek, 23.08.2021.
8.00 Za + Gerharda Adamczyk na pa-

miątkę ziemskich urodzin, + Annę 
Ucher.

18.00 1. Za + Eugeniusza Hlubek w I rocz-
nicę śmierci.

 2. Za ++ Eugenię i Romana Sobik.

Wtorek, 24.08.2021. 
ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA, 
APOSTOŁA
8.00 Za + Konrada Strzelczok, ++ rodzi-

ców i teściów.
18.00 1. Za + Barbarę Gabriel w I rocznicę 

śmierci.
 2. Za + Stanisława Szymiczek.

Środa, 25.08.2021.
8.00 1. Za + Janusza Nalik, ++ rodziców.
 2. Za + Wojciecha Blanik, + Annę, 

Martę i Gotfryda Durczok.
18.00 1. Za + Łucję Rippa w  I  rocznicę 

śmierci.
 2. Za + Bronisławę Mika w rocznicę 

śmierci, męża Teodora.

Czwartek, 26.08.2021. 
UROCZYSTOŚĆ NMP 
CZĘSTOCHOWSKIEJ
8.00 Za ++ Annę i  Józefa Strączek, ++ 

Marię i Stanisława Kasprzyk.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramen-

tu.
18.00 1. Za + Tadeusza Bińczyk w IV rocz-

nicę ziemskich urodzin.

 2. Za ++ Amalię i Henryka Pawela, 
syna Andrzeja, Dorotę i  Alojzego 
Bińczyk, syna Czesława, Mariana 
Kuchcik.

Piątek, 27.08.2021. 
Wspomnienie św. Moniki
8.00 Za + Andrzeja Gryt w  I  rocznicę 

śmierci, ++ rodziców Annę i Augu-
styna, ++ dziadków.

13.00 Ślub: Malina Andrzej – Brejza Ali-
cja.

18.00 1. Za + Jana Kostrzewskiego 
w I rocznicę śmierci.

 2. Za + Łukasza Kołodziejczyk 
w XX rocznicę śmierci.

Sobota, 28.08.2021. 
Wspomnienie św. Augustyna, bpa 
i dK
8.00 Za + Bartłomieja Piątkowskiego 

w II rocznicę śmierci.
18.00 1. Za + Zygmunta Warzecha w rocz-

nicę ziemskich urodzin, żonę Łucję, 
córkę Krystynę.

 2. Za ++ Amalię i Szymona Warze-
cha, Marię i Jana Michalik.

Niedziela, 29.08.2021. 
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 Za ++ Brunona Jorek, żonę Różę, 

++ rodziców z obu stron.
8.00 Za + Annę, Mariannę, Emanuela 

Szolc, ++ dwóch synów i synowe.
9.30 W intencji Parafian
11.00 Dziękczynna z  okazji 80 urodzin 

Henryka Wilk.
18.00 Za + Cecylię Pytlik w  rocznicę 

ziemskich urodzin

Poniedziałek, 30.08.2021
8.00 Za +Agnieszkę Korczyk w III rocz-

nicę śmierci.
17.30 Nabożeństwo do MB Bolesnej, Pa-

tronki Dobrej Śmierci.
18.00 1. Msza św. 30-dniowa za zmarłych:
 2. Za Helenę Łaciok w  I  rocznicę 

śmierci.

Wtorek, 31.08.2021.
8.00 Za ++ Jadwigę i Pawła Kozioł, syna 

Jerzego.
18.00 1. Za + Józefa Sosna, żony: Martę 

i Bertę, córkę Marię, zięcia Jana, + 
Zygmunta Polok, ++ rodziców i ro-
dzeństwo.

 2. Za + Stanisława Gwoździk, ++ 
rodziców i teściów.

Środa, 01.09.2021.
6.30 Do MB Nieustającej Pomocy w  in-

tencji Czcicieli i Ofiarodawców.
8.00 1. Msza św. na rozpoczęcie nowego 

roku szkolnego i katechetycznego.
 2. Za + Aleksandra Bąk.
18.00 1. Za + Janinę Grabiec, męża Augu-

styna, wnuczkę Dorotę, ++ rodzi-
ców z obu stron.

 2. Za + Stefana Rączka, ++ rodzi-
ców.
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23.05.2021 
Maja Grzywacz

30.05.2021 
Mikołaj Stokowy

06.06.2021 
Franciszek Frycz 
Kajetan Lasek 
Jan Winkler 

CHRZEST 
ŚWIĘTY

15.05.2021 
Strączek Mateusz – Wieczorek Weronika

29.05.2021 
Skupień Patryk – Jędrzejewska Angelika

12.06.2021 
Jamrozik Sebastian – Kretek Julia

17.06.2021 
Sasal Wojciech – Brachman Patrycja

Œluby

Michalec Mieczysław ur. 1946 zam. Radlin, ul. Mariacka +25.05.2021
Holewa Kazimierz  ur. 1953 zam. Radlin, ul. Mielęckiego +23.05.2021
Tymoszuk Mirosław  ur. 1971 zam. Radlin, ul. Hallera +25.05.2021
Bugla Ryszard  ur. 1937 zam. Radlin, ul. Puszkina +25.05.2021
Grabiec Jadwiga ur. 1950 zam. Radlin, ul. Makuszyńskiego 
   +26.05.2021
Świerczek Mariusz ur. 1968 zam. Radlin, ul. Rymera +24.05.2021
Burda Krystian ur. 1942 zam. Radlin, ul. Odległa +29.05.2021
Świerk Antoni ur. 1933 zam. Radlin, ul. Mielęckiego +29.05.2021
Lebioda Jan  ur. 1944 zam. Radlin, ul. Wieczorka  +01.06.2021 
Górka Eugeniusz ur. 1954 zam. Rybnik, ul. Wrębowa +04.06.2021
Firlej Józefa ur. 1934 zam. Radlin, ul. Mariacka +04.06.2021
Ryszka Reinhold ur. 1940 zam. Radlin, ul. Wypandów +04.06.2021 
Talik Piotr ur. 1961 zam. Radlin, ul. Irysowa +08.06.2021
Schubert Franciszek ur. 1947 zam. Radlin, ul. Odległa  +09.06.2021 
Burcek Kazimierz ur. 1956 zam. Radlin, ul. Mielęckiego +09.06.2021
Kozioł Daniela ur. 1946 zam. Radlin II, ul. Dębowa +09.06.2021 
Waksmundzki Stanisław ur. 1954 zam. Rybnik, ul. Wrębowa +05.06.2021
Marszałek Grzegorz ur. 1944 zam. Radlin, ul. Wolności  +10.06.2021 
Bereszko Wiesława ur. 1955 zam. Radlin, ul. Morcinka  +13.06.2021 
Koterzyna Michalina ur. 1937 zam. Radlin, ul. Solskiego +15.06.2021 

ODESZLI 
DO WIECZNOŚCI

Czwartek, 02.09.2021.
I CZWARTEK MIESIĄCA
6.30 Za ++ Edwarda i Władysławę Walczak, syna Józefa.
8.00 1. Do Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 

w  intencji kapłanów oraz o  nowe powołania kapłańskie, 
zakonne i misyjne – od ofiarodawców.

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

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00 1. Za + Edwarda Stach, żonę Marię, ++ rodziców.
 2. Za + Krystynę Rojek, męża Piotra.
 3. Za + Krystynę Piecha w V rocznicę śmierci.

Piątek, 03.09.2021. 
Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, pap. i dK 
I PIĄTEK MIESIĄCA
6.30 O nowe powołania kapłańskie i zakonne.
8.00 1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Czcicieli 

i Ofiarodawców..
 2. Za + Franciszka Budek w rocznicę śmierci.
18.00 1. W intencji dzieci po Wczesnej Komunii Świętej i za ich 

rodziców oraz za wszystkie dzieci klas I  rozpoczynające 
naukę w szkole.

 2. Msza św. inaugurująca działalność Grup Parafialnych.
 3. Dziękczynna z okazji urodzin w pewnej intencji.

Sobota, 04.09.2021 
I SOBOTA MIESIĄCA
6.30
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 ży-

cia każdego poczętego dziecka.
18.00 1. Za + Łucję Hampel w  rocznicę śmierci, ++ rodziców 

Bronisławę i Józefa Hampel.
 2. Za + Bronisławę Marut w XI rocznicę śmierci.

Niedziela, 05.09.2021. 
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 W intencji Parafian.
8.00 W intencji Hani Gajda z okazji urodzin jako podziękowa-

nie za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosła-
wieństwo dla całej rodziny.

9.30 Dziękczynna za tegoroczne plony; w intencji rodzin człon-
ków Rodzinnych Ogródków Działkowych „Hortensja”.

11.00 W intencji Ewy i Marka Janota z okazji 25 rocznicy ślubu 
jako podziękowanie za wszystkie łaski, z prośbą o błogo-
sławieństwo Boże dla Jubilatów i całej rodziny.

12.15 Do Opatrzności Bożej, przez wstawiennictwo naszej Pani 
Wniebowziętej, w  intencji Adama i  Agaty Cyran z  oka-
zji ich 50 urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, 
z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę dla całej rodziny.

13.30 Msza Święta z liturgią sakramentu Chrztu Świętego.
17.30 Nieszpory niedzielne
18.00 Za + Reinholda Gabrielczyk.

Pismo parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 

w Biertułtowach
ul. W. Korfantego 14, 44-310 Radlin
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