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DRODZY PARAFIANIE!

Dobiega końca miesiąc maj – szczególnie dedykowany 
Maryi, a przez Nią uwielbiamy Chrystusa Euchary-

stycznego ofiarującego się nam i dzieciom, które po raz 
pierwszy przyjęły Go do swoich serc. Ogarniamy modli-
twą rodziny tych dzieci, aby wzrastały w wierze i poboż-
ności i pielęgnowały dar Chrystusa w swoich domach. 
Niedzielna Msza św., codzienna, wspólna modlitwa – 
to podstawy naszej wiary. Nie odbierajmy dzieciom tej 
radości bycia z Panem poprzez nasze zaniedbania i brak 
odpowiedzialności za złożone przyrzeczenia.

30 maja – Uroczystość Najświętszej Trójcy. Fakt 
obchodzenia Uroczystości Trójcy Świętej zaraz 

po niedzieli Zesłania Ducha Świętego nawiązuje do sta-
rożytnej teologii Ojców Kościoła, którzy podkreślali, że 
dzieło zbawienia pochodzi od Ojca i realizuje się przez 
Syna w Duchu Świętym.

3 czerwca – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa – składamy publiczne świadectwo swej 

wiary i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu 
udziałem w Eucharystii i w procesji teoforycznej. W tym 
roku, z racji pandemii, procesja odbędzie się wokół 
kościoła. Zapraszam na Mszę św. o godz.8.00, po której 
odbędzie się procesja. W Boże Ciało w naszym kościele 
Msze św. o godz.6.30; 8.00; 11.00; 12.15; 13.30 i 18.00.

11 czerwca – Uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Kult Serca Jezusa, znany już od średnio-

wiecza, rozpowszechnił się w Kościele i został oficjal-
nie uznany pod wpływem objawień, jakie miała XVII-
-wieczna mistyczka św. Małgorzata Maria Alacoque. 
Wymowa uroczystości odwołuje się do powszechnie 
czytelnej symboliki serca, wyrażającej miłość. Wszyst-
kie teksty liturgiczne tej uroczystości zwracają uwagę 
przede wszystkim na Bożą miłość, której najpełniejszym 
symbolem jest Serce Jezusa.

12 czerwca – Wspomnienie Niepokalanego Serca 
NMP – Kult Niepokalanego Serca odnosi się do 

osoby Maryi Dziewicy i ma na celu specjalne uczczenie 
Jej Serca, jako symbolu żarliwej miłości do Boga i do 
Chrystusa oraz symbolu macierzyńskiej miłości do każ-
dego człowieka. Prowadzi jednocześnie do naśladowania 
miłości Maryi, Matki pięknej miłości.

18 czerwca Ks. Biskup Adam Wodarczyk udzieli 
sakramentu bierzmowania młodzieży klas VIII. 

Polecam ich modlitwie Parafian i ufam, że swoim świa-
dectwem wiary przypieczętują dojrzałość chrześcijańską.

17 czerwca – Wspomnienie św. Brata Alberta Chmie-
lowskiego. Jakże wymowne są jego słowa: „Powinno 

się być dobrym jak chleb, powinno się być jak chleb, który 
dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla 
siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”. Starajmy się, 
za wzorem Brata Alberta, być dobrymi dla wszystkich.

24 czerwca – obchodzimy Uroczystość Narodzenia 
Jana Chrzciciela. Kościół katolicki wspomina 

w tym dniu św. Jana Chrzciciela, największego z pro-
roków, który udzielił chrztu Jezusowi Chrystusowi 
i osobiście wskazał Go jako zapowiadanego Zbawiciela 
świata. Uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela przy-
pada w okolicach letniego przesilenia i jest związana 
z wieloma zwyczajami ludowymi.

25 czerwca o godz. 8.00 odprawiona zostanie Msza 
Św. dziękczynna na zakończenie roku szkolnego 

i katechetycznego. Zaleca się rodzicom wysyłającym 
dzieci na kolonie i obozy letnie, by kierowali do kie-
rownictwa sformułowane na piśmie żądanie, aby ich 
dzieciom umożliwiono spełnianie praktyk religijnych, 
a w szczególności udział w niedzielnej Mszy św.

26 czerwca – w związku z sytuacją epidemiczną 
organizacja V. Pieszej Parafialnej Pielgrzymki 

do Częstochowy odbędzie się w nieco innej formie niż 
dotychczas. Planujemy indywidualnie dotrzeć do Czę-
stochowy 26 czerwca 2021 r. (sobota). W godzinach 
dopołudniowych odprawiona zostanie na Jasnej Górze 
Msza św. w intencji Parafian. Następnie, jeśli będzie 
to możliwe, przejdziemy Drogą Krzyżową na Wałach 
Jasnogórskich. Wspólne zdjęcie na schodach i błogosła-
wieństwo duszpasterskie zakończy nasze wspólne piel-
grzymowanie. Ufamy, że za rok już tradycyjnie, pieszo 
wyruszymy do Matki Bożej.

29 czerwca – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła. Kościół już od roku 258 obchodził święto 

obu Apostołów św. Piotra i św. Pawła razem w tym dniu. 
Św. Piotr był wybranym przez Jezusa uczniem do peł-
nienia posługi prymatu w Kościele. Gorliwość misyjna 
św. Pawła sprawiła, że w bardzo wielu miejscach głosił 
Ewangelię i zakładał Kościoły. Zyskał miano „Apostoła 
Narodów”. Święci Piotr i Paweł ponieśli śmierć męczeń-
ską w Rzymie w latach 64-67, podczas prześladowania 
chrześcijan za czasów Nerona. Piotr i Paweł, „obdarzeni 
różnymi darami, zbudowali jeden Kościół Chrystusa”.

Zachęcam Parafian do przesyłania wakacyjnych 
pozdrowień z  różnych części świata. Zawsze 

z wdzięcznością i dużym zainteresowaniem je odczy-
tuje. Na okres letnich wędrówek i radości z zasłużonego 
odpoczynku już teraz z serca wszystkim błogosławię.

Zapatrzeni w cud Eucharystii, który w zbliżającym 
się miesiącu dominuje w kalendarzu liturgicznym, 

czerpmy łaski płynące z tego sakramentu i dążmy do 
dawania świadectwa naszej wierze. Niech Chrystus 
Eucharystyczny, Najwyższy Kapłan, błogosławi naszym 
poczynaniom, a spotkanie z Nim na Mszy świętej niech 
stanie się naszą codziennością.

Ks. Zbigniew Folcik – Proboszcz
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Ks. Artur Sówka 
Kościół prymicyjny 
W parafii pw. WNMP Biertułtowy

W dzień uroczystości 
Zesłania Ducha Świętego 2021r.

Dziś wesele w naszej parafii, albowiem Mszę świętą prymicyjną przy Ołtarzu Pańskim w naszym 
kościele sprawuje kapłan, który w biertułtowskiej parafii mieszkał i dorastał od urodzenia do dziś.

Księże Arturze – prymicjancie!
W swej odpowiedzi na tajemnicę Twego powołania, wyrażasz zgodę na poświęcenie swojego życia w służbie Bogu 
i człowiekowi. Będziesz posługiwał przy ołtarzu, w konfesjonale, na ambonie w każdym czasie – nieraz o różnych 
porach doby. Przekonani jesteśmy, że wykorzystasz dla tego celu pełnię talentów otrzymanych od naszego Stwórcy.

Teraz, my -wierni, zgromadzeni tu w kościele oraz Ci, którzy pozostają z nami w łączności poprzez drogę elek-
troniczną, pragniemy wypowiedzieć słowa życzeń.

Najsamprzód, by nieustannie błogosławił Tobie Ten, który Cię powołał do służby, opieki patronki naszej para-
fii Matki Boskiej Wniebowziętej, modlitewnego otoczenia przez wiernych, którym będziesz posługiwał Świętymi 
Sakramentami.

Życzymy również, by w codziennym znoju życia omijały Cię chwile zwątpienia w sens swej pracy, gdy zbyt 
szybko nie dostrzeżesz efektów swego wysiłku. Przeciwnie – pragniemy, byś się cieszył, gdy uszy Twe usłyszą słowa 
podziękowań, a oczy Twe dostrzegą radość spojrzenia na Ciebie za to, że po prostu jesteś.

Niech nieustannie towarzyszy Tobie radość życia. I niech tak będzie.
W imieniu parafian –członkowie Rady Parafialnej:
Wojciech Bednorz 
Andrzej Cyran 
Adam Kazimierczak 
Gabriela Kiełkowska 

Henryk Michalik 
Dawid Michalski 
Wiesław Orzoł 
Henryka Pawliczek 

Śmieciński Kazimierz 
Zygfryd Święty 
Małgorzata Wnuk

O zmianach, których 
doświadczyłem 
w seminarium.

Kiedy w 2014 roku zaczynałem formację w semi-
narium oczywistym było, że mój rocznik zetknie 
się z inną rzeczywistością niż nasi poprzednicy 

w seminarium. Jako pierwsi mieliśmy okazję przeżyć 
cały rok propedeutyczny (zwany wstępnym czy zero-
wym) w Brennej. Był to okres przygotowania do dalszej 
formacji w seminarium, a także pierwszy etap rozezna-
wania – jeszcze bez studiów na Wydziale Teologicznym. 
Kładziono nacisk na rozwój w trzech relacjach – do Boga, 
bliźniego i samego siebie. I faktycznie wspominam ten 
rok jako dobry czas na wyciszenie, nawiązanie relacji 
z kolegami rocznikowymi i zmianę środowiska. Obec-
nie już drugi z kolei rocznik przeżywa go nie w Brennej, 
a w Kokoszycach.

Również w samym budynku seminarium czuć było 
wiatr zmian. Klerycy ze starszych roczników chętnie 
dzielili się doświadczeniami seminarium sprzed kilku 
lat, które jednak brzmiały w moich uszach niemal jak 

opowiadania rodziców o PRL-u. Mówili o budkach 
telefonicznych w seminarium, do których – zwłasz-
cza w popularne dni jak Dzień Matki itp. – ustawiały 
się spore kolejki. Przez to trzeba było szybko załatwiać 
swoje sprawy. W czasie pierwszych lat mojej formacji 
w seminarium mieliśmy już możliwość korzystania 
z tzw. telefonów rocznikowych. Każdy rocznik dostawał 
takie urządzenie i później rozliczał się ze swojego użyt-
kowania go. Sam jeszcze na pierwszy roku doświadczy-
łem zapisów do listy korzystających z Internetu w salce, 
czyli jednym z dwóch miejsc – poza czytelnią – gdzie 
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można było skorzystać z sieci. Inna była także formuła 
posiłków – stoły z obsługą, którą zajmowali się klerycy 
pierwszego roku niewiele wcześniej zmieniono na tzw. 
„szwedzkie”, w formie bufetu. Jedynie podczas piątko-
wych, niedzielnych i innych uroczystych obiadów wraz 
z kolegami obsługiwaliśmy poszczególne stoliki. Nowo-
ścią były także niedawno zakupione trzy pralki, w któ-
rych, według harmonogramu, każdy rocznik miał swój 
dzień na pranie. Jako, że w Katowicach na pierwszym 
roku mój rocznik liczył 20 osób, trzeba było między sobą 
ustalić godziny prania.

W ciągu całej formacji seminaryjnej towarzyszyły 
mi rozmowy z ojcem duchownym, początkowo cotygo-
dniowe, później zmniejszały swą częstotliwość do jednej 
na dwa/trzy tygodnie. Spotykaliśmy się również z pre-
fektem, opiekunem rocznika, zarówno indywidualnie, 
jak i we wspólnocie, by dać się mu poznać. To również – 
w porównaniu z latami wcześniejszymi – pewna nowość. 
Dzięki temu przełożeni seminaryjni stają się osobami 
nie tylko, które pilnują porządku, ale które też dzielą się 
doświadczeniem swojego kapłaństwa.

Wraz ze spadającą ilością kleryków, musiano zrezy-
gnować z pewnych obowiązków. Na przykład zatrud-
niono etatowego świeckiego furtianina, który odbiera 
telefony i przesyłki pocztowe. Także panie sprzątające 
hole (tzw. sztoki, czyli korytarze mieszkalne, kaplica czy 
inne pozostały w obowiązkach kleryków). Ze względów 
ilościowych, również asysty w kaplicy seminaryjnej 

musiały ulec okrojeniu. Na przykład jeszcze kilka lat 
temu nie do pomyślenia byłoby wzięcie krzyża na pro-
cesję wejścia przez kogoś innego, niż kleryka pierwszego 
roku. Obecnie, po prostu to się dzieje.

Kolejne zmiany były poniekąd wymuszone pandemią 
koronawirusa. Internet musiał być mocniejszy i dostar-
czony do większej ilości pomieszczeń, ze względu na 
zdalne studia i wielu łączących się w jednym czasie 
na zajęcia kleryków. Nawet, jeśli wykład odbywał się 
dla roczników jak mój, wraz z dwoma kolegami (czyli 
całym rocznikiem), musieliśmy łączyć się z wykładowcą. 
W takim gronie trzeba było czuwać i nie można było sobie 
pozwolić na zbyt wielkie rozproszenia. Sam mojej pracy 
magisterskiej broniłem zdalnie. Aby zapobiec rozprze-
strzenianiu się wirusa w – co by nie pisać – zamkniętej 
społeczności, zezwolono na posiadanie telefonów komór-
kowych, by w razie potrzeby poinformować opiekuna 
roku o gorszym samopoczuciu i absencji na punktach.

Ogólnie mówiąc, już w życiu seminaryjnym mogłem 
nauczyć się, że bywają różne sytuacje, do których 
trzeba się jakoś dostosować. W wybranym powoła-
niu kapłańskim będę musiał zapewne podołać jeszcze 
innym, które póki co wydają się dość odległe. Może to 
jednak o nich mówił Jezus, gdy wspominał o odczy-
tywaniu „znaków czasu”… Byle robić to z Nim, bo 
w  wirze zmian, to Jego stałość gwarantuje pokój 
i szczęście.

Ks. Artur Sówka

Witaj Jezu, Synu Maryi, 
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostii

Minął piękny maryjny miesiąc 
maj, czas nabożeństw majo-

wych ku czci Najświętszej Maryi 
Panny, trwający jeszcze czas pierwszej 
Komunii świętej dzieci. W naszej para-
fii to także czas radości płynącej ze 
święceń kapłańskich i  prymicji 
naszego parafianina ks. neoprezbitera 
Artura Sówki, który, idąc za głosem 
Chrystusowego powołania pod opieką 
Matki Najświętszej i wsparty naszymi 
modlitwami, rozpoczyna czas służby 
kapłańskiej w Kościele Chrystuso-
wym. Jest takie piękne łacińskie 
powiedzenie: „per Mariam ad Jesum” 
– „przez Maryję do Jezusa”, które cza-
sowo pokrywa się z wejściem w prze-
żywanie nowego miesiąca czerwca, 

który w tradycji kościelnej jest poświę-
cony czci Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Wprowadzi nas w ten miesiąc 
przeżycie Uroczystości Najświętszego 
Ciała i Krwi Pana Jezusa, czyli Święta 
Bożego Ciała. Przenosi nas ono jeszcze 
raz w atmosferę Wieczernika, w któ-
rym Pan Jezus w czasie Ostatniej Wie-
czerzy ustanowił Sakrament Eucha-
rystii i nierozłącznie związany z nim 
Sakrament Kapłaństwa, kiedy połamał 
chleb podał go apostołom i wypowie-
dział słowa: „Bierzcie, to jest Ciało 
moje”,  a  potem podał  im kielich 
z winem i rzekł: „Pijcie z niego wszyscy 
To jest moja Krew Przymierza, która 
za wielu będzie wylana na odpuszcze-
nie grzechów. To czyńcie na moją 

pamiątkę”(por. Mat.26,26-28,oraz 
I Kor.11,23-25). „Oto wielka tajemnica 
wiary”. Te słowa słyszymy w czasie 
każdej mszy świętej, która jest uobec-
nieniem Najświętszej Ofiary Jezusa 
Chrystusa. Na tę prawdę ze szczegól-
nym naciskiem zwraca uwagę Kościół 
w nauce wyrażonej w Konstytucji 
o Liturgii Soboru Watykańskiego II 
oraz w nauczaniu papieży. W tym 
miejscu na szczególną uwagę zasługuje 
encyklika św. Jana Pawła II o eucha-
rystii, zaczynająca się od łacińskich 
słów: „Ecclesia deEucharistia” opubli-
kowanej 17 kwietnia 2003, gdzie św. 
Jan Paweł II wskazał na Eucharystię, 
która ma fundamentalne znaczenie 
w życiu Kościoła. Odkrycie tej roli 
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Eucharystii w życiu Kościoła dokonuje 
się na płaszczyźnie autentycznej wiary 
każdego z nas. Zauważmy to, czytając 
szczególnie w Ewangelii św. Jana opis 
zapowiedzi ustanowienia Eucharystii 
w sławnej Mowie eucharystycznej. 
Warto sobie w tym miejscu przeczytać 
rozdział 6. Ewangelii św. Jana. Czyta-
jąc te słowa, warto zauważyć, że Pan 
Jezus jest u szczytu swej popularności, 
Jego nauki nad Jeziorem Galilejskim 
słucha wielotysięczny tłum, który Pan 
Jezus nakarmił przez cudowne roz-
mnożenie pięciu chlebów i dwóch ryb. 
Takiego Mistrza i Nauczyciela byli 
gotowi obwołać królem. Apostołowie 
doświadczyli kolejnego cudu, gdy 
ujrzeli Jezusa kroczącego po falach 
wzburzonego jeziora. Nazajutrz do 
przybyłych za Jezusem ludzi Pan 
wygłasza mowę, w której słyszymy 
słowa: „Jam jest chleb, który z nieba 
zstąpił… kto spożywa ten chleb będzie 
żył na wieki”(Jan 6,51) . Słowa Pana 
Jezusa wzbudzają zdziwienie: „Jak On 
może nam dać swoje ciało do spożycia? 
”(Jan 6,52).  Pan Jezus jednak nie 
zwraca uwagi na ludzkie zdziwienie 
płynące z braku zrozumienia do końca 
Jego słów, ale dalej kontynuuje swą 
naukę: „Jeżeli nie będziecie spożywali 
Ciała Syna człowieczego i nie będziecie 
pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia 
w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije 
Moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go 
wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało 
Moje jest prawdziwym pokarmem 
a Krew Moja jest prawdziwym napo-
jem. Kto spożywa moje Ciało i Krew 
moją pije, trwa we Mnie a Ja w nim”(Jan 
6,51 -56nn.). Reakcja na te trudne 
słowa nauki Pana Jezusa wyraziła się 
w zapisanej w Ewangelii odpowie-
dzi: „Trudna jest ta mowa, któż jej słu-
chać może”, po której ludzie zaczęli 
odchodzić. Wtedy Pan Jezus zwraca 
się do również zmieszanych całą sytu-
acją apostołów: „ Czyż i wy chcecie 
odejść? ” (Jan 6,67) Dopiero teraz pada 
odpowiedź świętego Piotra, w której 
zawarta jest istota całego ewangelicz-
n e g o  p r z e k a z u  t e g o 

wydarzenia: „Panie, do kogóż pój-
dziemy? Ty masz słowa życia wiecz-
nego…”(Jan 6,68). W tej odpowiedzi 
zawarta jest istotna racja, która sta-
nowi fundament życiowej prawdy zbli-
żającej nas do zrozumienia tajemnicy 
Eucharystii. Tym fundamentem jest 
wiara  – oto wielka tajemnica 
wiary. Do przeżycia tej tajemnicy 
wiary doprowadził Pan Jezus aposto-
łów, kiedy w czasie Ostatniej Wiecze-
rzy łamał chleb i  wypowiadał 
słowa: „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. 
To jest bowiem Ciało Moje, Które za 
Was będzie wydane”. Kiedy podał im 
kielich wypełniony winem i powie-
dział: „Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. 
To jest bowiem kielich Krwi Mojej, 
która za was i za wielu będzie wylana 
na odpuszczenie grzechów”. Kiedy apo-
stołom i ich następcom polecił: „To 
czyńcie na moją pamiątkę. Słowa Pana 
Jezusa ukazują tę wielką prawdę, że 
i  w  Wieczerniku, i  na Ołtarzu 
Krzyża oraz odtąd na Ołtarzu każdego 
kościoła jest to samo prawdziwe Ciało 
i Krew Jezusa Chrystusa, Który dla 
naszego zbawienia stał się człowie-
kiem, umarł na krzyżu i zmartwych-
wstał. Uobecnia się paschalna tajem-
n ic a  ż yc ia ,  mę k i ,  śm ierc i 
i zmartwychwstania Pana Jezusa, 
tajemnica, która jest źródłem i szczy-
tem naszego życia chrześcijań-
skiego  (por. Konstytucja Vat II 
o Kościele 11, oraz Katechizm Kościoła 
Katolickiego 1324). Oddanie należnej 
czci Panu Jezusowi, obecnemu w Naj-
świętszym Sakramencie, wymaga 
autentycznej i konsekwentnej postawy 
wiary. Jeszcze trwający czas pande-
mii, oprócz dotkliwych ograniczeń, 
może być również czasem wielu prze-
myśleń dotyczących naszego życia 
i postępowania. Ten czas uświadomił 
nam, jak szybko może się zmienić 
nasza życiowa sytuacja, kiedy wielu 
z naszych najbliższych, z naszego oto-
czenia zostało niejako wyrwanych 
z  „marszu” życia, z  jego planów, 
zamierzeń i sytuacji i stanęło w swojej 
bezsilności wobec choroby, a nawet 

niebezpieczeństwa śmierci, które nie 
zawsze musi być skutkiem epidemii, 
ale i skłonności naszej natury podle-
głej chorobie i cierpieniu. Wspomi-
namy w tym miejscu naszych bliskich 
i drogich nam osób, które odeszły do 
wieczności, po czcigodną osobę 
naszego Księdza Prałata, którego nie-
dawno pożegnaliśmy. Modląc się za 
nich, uświadamiamy sobie, dziś 
w kontekście rozważań o Eucharystii, 
jak ważne jest słowo Pana Jezusa: „Kto 
spożywa Moje Ciało i pije Krew Moją, 
ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę 
w dniu ostatecznym”. Jak ważne jest 
to, by w życiu liczył się Bóg, by Boże 
przykazania kształtowały naszą 
codzienność, naszą osobowość, nasze 
rozwiązania, nasze radości i smutki. 
Wypełnianie wobec Boga naszych 
zobowiązań płynących z wiary, to nie 
tylko odhaczanie wypełnionych obo-
wiązków wobec rodziny, społeczeń-
stwa czy Kościoła, ale autentyzm 
i konsekwencja w odrzucaniu tego, 
co złe i wybieraniu dobra, które uka-
zuje nam na bazie Bożych przykazań 
ukształtowane sumienie torujące nam 
drogę do umacniania życia i zjedno-
czenia z  Bogiem w  tajemnicy 
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Eucharystii. Mówię o tym, bo zdaje 
się nam zacierać różnica między oso-
bowym przeżyciem bliskości Pana 
Boga a traktowaniem swojej wiary 
jako dodatku, który czasem tylko 
w miarę możliwości jest do wypeł-
nienia. Przesuwamy w sztuczny spo-
sób na margines istotne dla zbawienia 
sprawy, zasłaniając je nieraz podpo-
wiedzianymi prawdziwie nieistot-
nymi sprawami. Dobrze jest, że już 
prawie nie istnieje problem przyjmo-
wania Pana Jezusa na rękę, co w prze-
żywanej sytuacji jest naprawdę bez-
pieczniejsze. Ale najważniejsze jest 
to, by godnie przyjmować Pana Jezusa 

w stanie łaski uświęcającej, unikając 
przyjmowania komunii św. niegodnie 
w sposób świętokradzki z grzechem 
w sercu. Transmisje mszy św. w Inter-
necie i telewizji są wielkim dobrem 
łączącym nas czy szczególnie ludzi 
chorych z modlitwą Kościoła, ale nie 
zastąpią pełnego udziału we Mszy św. 
przeżytej w kościele z przyjęciem 
komunii św. Całe nasze życie niech 
będzie tak umocnione łaską Bożą, 
byśmy mogli z należytą czcią przyj-
mować Chrystusa, który dla nas Chle-
bem się stal i żyje w tabernakulum 
i chce żyć w sercu każdego człowieka, 
bo Eucharystia jest życiem człowieka. 

Niech te myśli towarzyszą nam 
w przeżyciu Święta Bożego Ciała 
a może zewnętrznym wyrazem niech 
będzie dekoracja naszych okien, nie-
zależnie od tego, jak procesję Bożego 
Ciała będziemy przeżywać. Najważ-
niejszym jednak niech stanie się urze-
czywistnienie w sercu treści pieśni 
eucharystycznej: „Zróbcie Mu miejsce 
Pan idzie z nieba pod postaciami 
ukryty Chleba”… I z Panem Jezusem 
w sercu przeżywajmy miesiąc czer-
wiec poświęcony czci Jego pełnego 
miłości ku nam serca.

Szczęść Boże!
Ks. Józef 

Ks. prałat Alfred Wloka
Urodził się 26.01.1941 r. w Bielszo-
wicach (obecnie dzielnica Rudy Śl.) 
w  rodzinie Wilhelma oraz Marty 
z domu Walasz. Ojciec był górnikiem 
w kopalni „Zabrze”, matka zajmowała 
się domem. Wychowywał się w rodzi-
nie wielodzietnej. Miał troje rodzeń-
stwa. Przez 7 lat należał do Zespołu 
Służby Liturgicznej (był ministran-
tem) w kościele pw. Marii Magdaleny 
w Bielszowicach, a od 1957 r. należał 
do stowarzyszenia Milicji Niepoka-
lanej. Grał na organach. Po ukończe-
niu szkoły podstawowej kontynuował 
naukę w Liceum Ogólnokształcącym 
w Wirku. W 1957 r. przyjął sakrament 
bierzmowania. Egzamin dojrzałości 
zdał w 1959 r. Następnie rozpoczął stu-
dia w Wyższym Śląskim Seminarium 
Duchownym w Krakowie. W trakcie 
studiów został powołany do odbycia 
zasadniczej służby wojskowej. Dwu-
letnią służbę wojskową (1962 – 1964), 
odbył jako szeregowy żołnierz saper 
– miner w Ciechanowie, Kazuniu 
i Warszawie. Brał udział w rozmino-
wywaniu i odgruzowywaniu War-
szawy. Święcenia diakonatu przyjął 
12.03.1967 r. w kaplicy seminarium 
w Krakowie, a święcenia kapłańskie 
(prezbiteriatu) z rąk bpa H. Bednorza 
4.06 1967 r. w katedrze Katowicach. 

Po święceniach został najpierw skie-
rowany na zastępstwo wakacyjne 
do parafii pw. św. Marii Magdaleny 
w Radlinie oraz do rodzinnej parafii, 
także pw. św. Marii Magdaleny w Biel-
szowicach. Jako wikariusz pracował 
w parafii Matki Bożej Częstochow-
skiej w Wodzisławiu Śl. – Wilchwach 
(1967-1970). W 1970 r. bp Herbert Bed-
norz mianował go swoim kapelanem 
i osobistym sekretarzem. Posługę tę 
pełnił przez 5 lat. W tym okresie pełnił 
również z jego nadania funkcję nota-
riusza Kurii Diecezjalnej. Ponadto od 
1974 r. pracował w redakcji „Gościa 
Niedzielnego” jako konsultant odpo-
wiedzialny za redagowanie kroniki 
wydarzeń diecezjalnych. Brał udział 
w sesjach I Synodu Diecezji Kato-
wickiej oraz odpowiadał za sprawy 
porządkowe na sesjach plenarnych. 
W 1975 r. został rektorem z tytułem 
proboszcza kościoła pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Gostyni Śląskiej. 
Funkcję tę sprawował do 1978 r. Przez 
krótki czas pełnił obowiązki dziekana 
dekanatu mikołowskiego. W 1975 r. 
ukończył studia na Akademii Teolo-
gii Katolickiej w Warszawie, uzysku-
jąc tytuł magistra na podstawie pracy 
dyplomowej „Duszpasterski charakter 
wizytacji kanonicznych”. 5.08.1978 r. 

został mianowany wikariuszem ekono-
mem parafii pw. WNMP w Radlinie – 
Biertułtowach, a 10.10.1978 jej probosz-
czem. Podczas sprawowania urzędu, 
a pełnił go przez 29 lat, przeprowadził 
renowację kościoła po pożarze, który 
miał miejsce 1.12.1983 r. Wybudował 
dom katechetyczny oraz nowe lokum – 
dom Sióstr Służebniczek Najświętszej 
Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. 
Uczył religii w Szkole Podstawowej 
nr 18 (obecnie nr 2) i Szkole Podstawo-
wej nr 22 (obecnie nr 1) oraz Liceum 
Zawodowym w Radlinie. W latach 
1983-1997 był dziekanem dekanatu 
wodzisławskiego, członkiem Diece-
zjalnej Rady Duszpasterskiej, a później 
Rady ds. Ekonomicznych Archidiece-
zji Katowickiej, przewodniczył Radzie 
Nadzorczej Księgarni św. Jacka w Kato-
wicach. Był współzałożycielem i pełno-
mocnikiem Fundacji Ośrodka Dzieci 
Niepełnosprawnych w Wodzisławiu 
Śląskim, wykładowcą dogmatyki 
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w  Studium Katechetycznym. Był 
wizytatorem parafii dziekańskich 
(1998 – 2011). W uznaniu zasług dla 
Kościoła na Śląsku abp Damian Zimoń 
mianował go w 1986 r. kanonikiem 
Kapituły Metropolitalnej. W latach 
2003 – 2018 pełnił funkcję prepozyta 
Kapituły Katedralnej Katowickiej. 
W 2003 r. otrzymał od Jego Świąto-
bliwości Jana Pawła II nominację na 
kapelana. Rok później (2004 r.) został 
obdarzony godnością prałata. W roku 
1989 założył parafialną ochronkę dla 
dzieci z ubogich rodzin, dla której 
przez 20 lat pozyskiwał od sponso-
rów – donatorów środki zabezpiecze-
nia prowadzenia działalności opie-
kuńczo – kompensacyjnej. W 2003 r. 
został laureatem I edycji wyróżnienia 

„Quality” burmistrza miasta Radlina. 
Po czterdziestu latach posługiwania 
kapłańskiego 24.07.2007 r. ks. pro-
boszcz prałat Alfred Wloka został 
odwołany z urzędu proboszczow-
skiego po osiągnięciu wieku emery-
talnego W okresie 29 lat jego posługi 
duszpasterskiej w parafii pw. WNMP 
w Radlinie – Biertułtowach, prioryte-
tem dla niego było na co dzień oddanie 
jej sprawom, sprawność organizacyjna, 
sumienność i odpowiedzialność za 
powierzoną wspólnotę wiernych. Mate-
rialną pamiątką pracy duszpasterskiej 
ks. prałata Alfreda Wloki w parafii 
jest nowy ołtarz główny, odrestauro-
wane polichromie, zrekonstruowane 
organy, nowa posadzka w prezbite-
rium. Odnowiona elewacja kościoła, 

pokrycie dachu i kopuł wież blachą 
miedzianą, nowe ogrodzenie wokół 
kościoła i cmentarza oraz wymiana 
krzyży na wieżach. Zamieszkał przy 
probostwie parafii w Biertułtowach. 27 
stycznia 2021 r. otrzymał z rąk Rzecz-
nika Praw Dziecka, Mikołaja Pawlaka, 
medal „Infantis Dignitatis Defensori” 
– „Obrońca godności dziecka”. Zmarł 
27.04.2021 r. w Katowicach. Jest pocho-
wany na cmentarzu „swojej” parafii 
w Biertułtowach 1.05.2021 r.
Literatura i źródła:
E. Holona, Ocalić od zapomnienia. Kartki z hi-
storii parafii WNMP w Biertułtowach. Bier-
tułtowy 2000, s. 96 – 100. E. Holona, Kalen-
darium parafii WNMP w Biertułtowach (CD 
zbiory Izby Regionalnej miasta Radlin). Ency-
klopedia. Historia Kościoła na Śląsku. Okolicz-
nościowa ulotka „Pro memoria” poświęcona 
pamięci ks. prałata Alfreda Wloki, wyd. przez 
Kurię Metropolitalną w Katowicach.

Wspomnienia o Ks. Prałacie

Kiedy minął okres mej służby w Radzie Parafialnej 
jako podwładnego ks. Alfreda, moje myśli podsu-

wały mi wspomnienia zdarzeń, które były widocznym 
efektem jego działań. Odniosę się do tych, które nie były 
jeszcze podane w formie pisemnej.

Najwcześniejszym okresem, który utrwalił się w mojej 
pamięci, był czas rozpoczęcia nauki religii w szkołach. 
Ksiądz Alfred bardzo mocno był obecny wśród uczniów 
szkoły górniczej zamieszkałych w internacie. Starał 
się zająć ich czas również poza oficjalnymi lekcjami, 
zapraszając ich na spotkania katechetyczne do budynku 
parafialnego. Po czasie rodzice ucznia, wywodzącego 
się z województwa lubelskiego, przybyli na probostwo 
i ze wzruszeniem dziękowali za stworzenie atmosfery 
życia religijnego i utrzymaniu ich syna we wspólnocie 

religijnej. Podobna sytuacja powtórzyła się z rodzicami 
ucznia pochodzącego z ziemi koszalińskiej.

Na spotkaniach z RP dzielił się informacjami, które 
opisywały kierunki formacji religijnej, prowadzonej 
w szkołach przez księży i nauczycieli.

Za jego wskazaniem w naszej parafii powstał zwyczaj 
corocznej zmiany trasy procesji Bożego Ciała tak, by 
przybliżyć wartości religijne mieszkańcom osiedli odda-
lonych od naszego kościoła. Czynił starania o podtrzy-
mywanie przez lokalne społeczności dbałości o wygląd 
przydrożnych krzyży i kapliczek. Nawiązywał i pod-
trzymywał kontakty z załogami dużych zakładów pracy 
z terenu naszej parafii. Tu nasuwa mi się wspomnienie 
renowacji miejsca i nadanie mu duchowego wymiaru 
w dzielnicy Reden, gdzie jeden okupant pod koniec 

Wspominam Ks. Prałata Alfreda jako kapłana, który 
bardzo był związany z Parafią  w Biertułtowach. 

Nie mogło być inaczej, skoro pracował tu od roku 1978. 
Znał bardzo dobrze swoich Parafian i oni darzyli go 
szacunkiem i uznaniem. Kierował wspólnotą w Bier-
tułtowach w niełatwych  czasach, które obfitowały w 
konflikty społeczne i niedostatek wielu mieszkańców 
Radlina. Chętnie im pomagał oraz uczestniczył w wielu 
rozmowach służących zażegnaniu społecznych sporów. 
Wiele razy, przy wspólnym stole, wracał w opowieściach 
do tamtych czasów. Najboleśniej jednak przeżywał pożar 

naszej świątyni. Te trudności nie były jednak dla niego 
przeszkodą do jednoczenia Parafian i odbudowy spalo-
nego prezbiterium. Nieocenioną jego zasługą było pro-
wadzenie przy parafii ochronki dla dzieci. Za te zasługi 
został uhonorowany Odznaką Honorową za Zasługi dla 
Ochrony Praw Dziecka w tym roku 27 stycznia. Zapa-
miętam go jako kapłana z głębokim przejęciem głoszą-
cego Słowo Boże podczas sprawowanych Eucharystii. 
Zapewniamy o naszej modlitwie w intencji Ks. Prałata.  

Ks. Proboszcz Zbigniew Folcik
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wojny ludzi pozbawiał życia, a drugi po paru latach usu-
nął pod osłoną nocy krzyż upamiętniający to zdarzenie 
i przez to próbował zmienić dotychczasowy charakter 
tego miejsca. Cieszył się z inicjatywy górników KWK 
Ema z chęci wybudowania na terenie przykościelnym 
groty poświęconej opiekunce górników – św. Barbarze.

Bardzo dobrze przez parafian był odbierany wolon-
tariat, w ramach którego nasze studentki pomagały 
w nauce szkolnej i formacji religijnej uczniom z rodzin, 
gdzie rodzice pozostali bez pracy.

W mej pamięci zachował się również czas przemian 
politycznych w naszej ojczyźnie, który został wykorzy-
stany po to, aby mieszkańcy osiedla Wrębowa mogli 
wybudować swój kościół i rozwijać tam życie religijne. 
Ta inicjatywa była bardzo dobrze odbierana przez wła-
dze samorządowe miasta Rybnika. Zaświadczam o tym 
osobiście, gdyż będąc w delegacji ks. Prałata Alfreda 
na dwukrotnych rozmowach w gabinecie ówczesnego 
wiceprezydenta miasta, wysłuchałem słów zadowolenia 
dotyczących tej inicjatywy.

Następną cząstką wspomnień jest doświadczenie 
jego radości, gdy zapoznał się z treścią książki autorstwa 
pana Błażeja Adamczyka. Opisał on życie mieszkańca 
Biertułtów- Leopolda Zarzeckiego. Treść jego autorskich 
notatek świadczy o głębokim życiu religijnym, które 
miało pozytywny wpływ na rodzinę i funkcjonowanie 
w społeczeństwie przekraczającym również granice Bier-
tułtów. Nasz ówczesny ksiądz proboszcz widział w tym 

przykład godny naśladowania w czasach dzisiejszych 
w wymiarze rodzinnym oraz społecznym.

Organizował koncerty chórów i zespołów z pieśniami 
o treści religijnej oraz muzyki organowej ubogacającej 
nasze doznania duchowe.

Zapamiętałem również okres nieszporów jego życia, 
kiedy to nadszedł czas słabości i choroby. W jego intencji 
członkowie Rady Parafialnej w kaplicy klasztoru naszych 
Sióstr modlili się na różańcu. Na zakończenie modli-
tewnego spotkania pobłogosławił nas, wypowiedział 
słowa podziękowania oraz okazał radość z faktu naszej 
obecności w przestrzeni modlitewnej życia parafialnego.

Jego udziałem były jednak również czyny, nad któ-
rymi bolał. Trudną dla niego sprawą, wypowiedzianą 
w obecności członków RP, była świadomość odchodzenia 
w naszym życiu od „zasad” na rzecz życia według wła-
snych pomysłów, gdzie Bóg nie był na pierwszym miej-
scu. W słabnącej religijności naszych parafian dostrzegał 
odwrócenie się od wzorców kulturowych, które miały 
być podstawą budującej nas postawy. W takich i podob-
nych sprawach namawiał do nieustannej prośby o Świa-
tło Ducha Świętego, ale równocześnie mówił, że zawsze 
trzeba wymagać wpierw od siebie.

W wywodach dotknąłem jedną stronę kapłańskiej 
służby prowadzącej nas, parafian, do Życia Wiecznego 
u stóp Boga. Ufam, że Radości Życia Wiecznego On 
doświadczy poprzez Boże Miłosierdzie jak najwcześniej.

Andrzej Cyran

Jako wieloletnia członkini Chóru im. J. Słowackiego 
wspomnienie to chcę poświęcić współpracy z Ks. Pra-

łatem w dziedzinie muzycznej. Myślę, że moje słowa 
będą wyrażeniem wspomnień o nim również innych 
śpiewaków.
W moich wspomnieniach ks. Prałat Alfred Wloka jawi 
się jako postać nietuzinkowa –wymagająca, władcza, 
o sprecyzowanych oczekiwaniach.

Ożywienie działalności naszego chóru w latach 80. 
zbiegło się w czasie z objęciem naszej Parafii przez nowego 
proboszcza. Z czasem kościół parafialny stał się miejscem, 
w którym chór mógł się zaprezentować szerszemu gronu 
miłośników pieśni. To dzięki życzliwości i staraniom 
Ks.Alfreda Wloki podejmowaliśmy nowe inicjatywy 
na polu kultury muzycznej. Chór bardziej aktywnie 
włączył się w życie parafii poprzez udział w ważnych 
uroczystościach kościelnych. Z czasem stało się trady-
cją wykonywanie w Niedzielę Palmową Pasji wg św. 
Mateusza, śpiew podczas procesji w Uroczystość Bożego 
Ciała czy na nieszporach w odpust parafialny, koncerty 
maryjne w maju i październiku oraz wykonanie pieśni 
pasyjnych w Wielkim Poście. Pamiętam, że każdy nasz 

występ musiał mieć szczegółowy scenariusz uzgodniony 
Ks. Prałatem, co w konsekwencji pozwoliło zaoszczę-
dzić wielu „niespodzianek”. Po roku 1990 chór uczest-
niczył, poprzez śpiew, również w Mszach św. w intencji 
Ojczyzny w czasie świąt państwowych. Kiedy na nowo 
powstało miasto Radlin, to w naszej parafii rozpoczęły 
się cyklicznie przeglądy chórów Regina Coeli. Wówczas 
również szczególnie uroczystą oprawę zyskały Msze św. 
w intencji Ojczyzny, w czym mieliśmy swój udział. Miłym 
gestem i małą „tradycją” wprowadzoną przez Ks. Prałata 
było zawsze obdarowanie książką dyrygenta w ramach 
podziękowania za występ.

Ks. Prałat Alfred Wloka, jako miłośnik szeroko poję-
tej pieśni i muzyki, inicjował również koncerty popular-
nych w kraju wykonawców, takich jak: Z. Wodecki A. 
Majewska czy Eleni. W pamięci chórzystów szczególnie 
pozostał występ naszego chóru z zespołem K. Gärtner. 
Dla mnie szczególnie niezapomniany był koncert kolę-
dowy zespołu „Śląsk”. W ostatnich latach mogliśmy 
obserwować Ks. Prałata skromnie słuchającego koncer-
tów w bocznej ławce w prezbiterium.

U. Sitek
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Dnia 27 kwietnia 2021 r. odszedł do Domu Pana ks. 
prałat Alfred Wloka. Zważywszy na jego długoletni 

związek z naszą parafią, ośmielę się stwierdzić, że był 
on jedną z twarzy Radlina, postacią, która kształtowała 
charakter i historię naszego miasta. 

Arcybiskup Wiktor Skworc, podczas homilii wygło-
szonej na pogrzebie, powiedział, że ks. prałat Alfred 
Wloka był „głosem niemających głosu”. Nasz duchowny 
przez całe życie wychodził przed szereg, by reprezento-
wać tych, którzy sami nie mogli lub nie potrafili prze-
mawiać. To zdanie niewątpliwie oddaje charakter jego 
posługi kapłańskiej. Występował w interesie górników, 
gdy był mediatorem podczas strajku w kopalni „Marcel” 
w 1989 r. Stworzył i prowadził ochronkę dla dzieci, za co 
został doceniony przez Rzecznika Praw Dziecka i otrzy-
mał odznakę obrońcy godności dzieci. W codziennej zaś 

posłudze, poprzez swoją stanowczość, był głosem Ewan-
gelii i Kościoła, który docierał do każdego z parafii pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Biertułto-
wach. Potrafił łączyć w sobie troskę o najbardziej potrze-
bujących z wymogiem dyscypliny i posłuszeństwa wobec 
Bożego Słowa. W sposób nieprzejednany potępiał grzech. 
Nigdy jednak nie odtrącał grzeszącego. Wraz ze śmier-
cią ks. prała A. Wloki lokalny Kościół wraz z miastem 
Radlin wiele stracili. Wiele straciliśmy jako parafianie. 
Pozostawił jednak po sobie nie tylko namacalne dzieło 
w postaci ochronki dla dzieci czy domu dla zakonnic. 
Pozostawił nam wzór służby Bogu i pokory wobec Bożej 
woli. Zasłużył na szczególne miejsce w naszej pamięci 
jako duchowny, który z pokorą i odwagą realizował 
swoje powołanie.

Rodzina bł. E. Bojanowskiego

O pękniętym sercu

Kiedy mamy przeciążone 
serce, to grozi nam wiele 
chorób: zawał, nadciśnie-

nie, choroba wieńcowa, niewydol-
ność serca. Wówczas czeka nas cał-
kowita zmiana stylu życia i nawyków. 
Dieta, lekarstwa, specjalne i bole-
sne zabiegi to wszystko wiąże 
się z chorym sercem. A serce 
Jezusa nigdy się nie męczy. Choć 
mocno obciążone przez nasze 
grzechy, to nie wymaga żad-
nej terapii. Ono zawsze kocha. 
Gdyby Jezus patrzył po ludzku, 
już dawno musiałby porzucić 
człowieka. Gdyby On irytował 
się tak jak my, bylibyśmy skoń-
czeni. Musiałby porzucić Ciebie 
i mnie. Gdyby Jego serce męczyło 
się tak jak męczy się nasze serce 
w okazywaniu miłości, przeba-
czenia, wrażliwości, cierpliwości 
itp. to już dawno nie byłoby dla 
nas nadziei. Serce Jezusa powtarza 
ciągle te same słowa: kocham cię, 
kocham cię, kocham cię. W sercu 
Jezusa jest prawdziwa miłość Jest 
ona cierpliwa, łaskawa, wybaczająca, 
wierna, wszystko znoszącą, stała, nie-
zmienna, pewna itp. 

Czasem mamy pokusę wątpić 
w Bożą miłość. Mówimy: Bóg już 

mnie nie kocha, takie rzeczy zrobi-
łem, nie zasługuję na Jego miłość. 
Tylko popatrz, że On za te Twoje 
grzechy umarł na krzyżu. Przyniósł 
grzechy całego świata na Golgotę. 
Moje i Twoje! Nikt nie ma większej 
miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje 

swoje za przyjaciół. Nie ma większego 
dowodu miłości niż tracenie życia dla 
tych, których naprawdę kochamy. 
Jezus to właśnie zrobił na krzyżu. 
Kiedy patrzysz na krzyż, możesz 
śmiało powiedzieć, że Bóg tyle dla 
mnie zrobił. Nie możesz powiedzieć, 
że Bóg o mnie zapomniał i nic dla 
mnie nie zrobił. Kiedy patrzysz na 

krzyż, możesz naprawdę doświadczyć 
tego, że Jezus cię kocha. To właśnie 
miara miłości Boga do człowieka: 
oddanie życia na krzyżu. Najwyż-
szy akt miłości. Czasem ktoś pyta, 
w jaki sposób mogę usłyszeć Boga 
i doświadczyć Jego obecności. Patrz 

na krzyż. To na nim Bóg objawia 
swoje serce, z którego wypływa 
krew i woda. Moc tej miłości jest 
ogromna. Żadne ludzkie słowa 
nie są w stanie opisać, jak ona jest 
wielka. Patrz na krzyż. Patrz na 
przebite Serce Jezusa. To tu jest źró-
dło miłosierdzia dla nas. To tu jest ta 
miłość, której tak często pragniesz 
i szukasz. Bo jeśli Bogu na krzyża 
z miłości do Ciebie pęka Serce, to 
jakich jeszcze potrzebujesz dowo-
dów…? Rozważ to w swoim sercu. 
Nie tylko w miesiącu czerwcu, kiedy 
szczególnie patrzy na Serca naszego 
Pana, ale cały rok.

Serce Jezusa przebłaganie za grze-
chy nasze, dla nieprawości naszych 
starte, źródło wszelkiej pociechy, gore-
jące ognisko miłości, skarbnico spra-
wiedliwości i miłości, pełne dobroci, 
cierpliwe, miłosierne, hojne dla 
wszystkich, którzy szukają pomocy – 
zmiłuj się nad nami!

Ks. Michał Przybylski



Numer 6 (332) 11

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 6 czerwca 2021 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 13 czerwca 2021 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 20 czerwca 2021 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 27 czerwca 2021 r.
1.
2.

6 czerwca 2021
1. w czwartek obchodziliśmy uroczystość Bożego 
Ciała. Czyje to święto? Jak inaczej nazywamy tę 
Uroczystość.
2. Jak nazywa się naczynie, w którym ksiądz podczas procesji Bożego 
Ciała niesie Pana Jezusa obecnego pod postacią Chleba?

13 czerwca 2021
1. Do czego Jezus porównuje Królestwo Boże?
2. Jak nazywają się nauki głoszone przez Pana Jezusa? (Mk 4, 26 – 34)

20 czerwca 2021
1. O co poprosił Jezus uczniów, gdy zapadł wieczór?
2. Co Jezus robił, gdy na jeziorze zerwał się gwałtowny 
wicher? (Mk 4, 35–41)

27 czerwca 2021
1. Jak nazywał się przełożony synagogi?
2. O co przyszedł prosić Jezusa? (Mk 5, 21 – 43)

„Śladami Jana Pawła II” 
DRUGA GRA TERENOWA POŚWIĘCONA OJCU ŚWIĘTEMU

21 maja 2021 r. odbyła się gra tere-
nowa pod hasłem „Śladami 

Jana Pawła II”. To już druga edycja 
tej zespołowej zabawy. Organizato-
rem wydarzenia była Parafia oraz 
katecheci. Celem gry było zapozna-
nie uczniów z życiem i działalnością 
św. Jana Pawła II. Idąc śladem jego 
życia, uczniowie poznawali życiorys 
świętego wraz z radlińskimi insty-
tucjami. 12 uczniów wraz z opieku-
nami rozpoczęli przygodę spotka-
niem w Urzędzie Miasta Radlin. Tam, 
w sali posiedzeń, powitał ich Wice-
burmistrz Radlina – p. Zbigniew Pod-
leśny. Opowiedział krótko o funkcjo-
nowaniu Urzędu Miasta i jego roli 
w życiu mieszkańców. Uczestnicy 
spotkania otrzymali plecaczki i infor-
macje związane z naszym miastem. 
Kolejnym etapem wędrówki trzech 
drużyn była Szkoła Podstawowa Nr 1 
im. Adama Mickiewicza. Otrzymane 

w UM sadzonki kwiatów (w charak-
terystycznych dla papieskiej flagi 
kolorach – białym i żółtym) posa-
dzili w „Słonecznej Enklawie SP 1”. 
Tu też zdobyli informację na temat 
edukacji młodego Karola Wojtyły. 
Następnym punktem była Publiczna 
Biblioteka w Radlinie, gdzie p. Hen-
ryka Pawliczek (dyrektor placówki) 
wraz z Ks. Danielem Starzycznym 
opowiedzieli o  literaturze, której 
twórcą był Papież Jan Paweł II oraz 
tej, która mówi o Karolu Wojtyle.

Następnym punktem był Plac 
Radlińskich Olimpijczyków, gdzie 
na tablicy umieszczona została 
zakodowana kodem QR informacja 
o sportowych pasjach papieża. Póź-
niej przyszedł czas na MOK i spo-
tkanie z p. Tomaszem Milerem – 
dyrektorem placówki. Przedstawił 
on uczestnikom spotkania infor-
mację o artystycznych, teatralnych 

zainteresowaniach Karola Wojtyły. 
Z garścią sporych informacji wszy-
scy udali się do kościoła Wniebo-
wzięcia NMP, gdzie przywitał ich 
Ks.  Proboszcz Zbigniew Folcik. 
Pokazał dzieciom relikwie Św. Jana 
Pawła II, które znajdują się w naszej 
świątyni. Po krótkiej modlitwie 
uczestnicy spotkania udali się pod 
pomnik Jana Pawła II przed kościo-
łem, gdzie wykonano pamiątkowe 
zdjęcie. Wszystko zakończone zostało 
słodkim poczęstunkiem w domu 
katechetycznym.

Dzięk ujemy k atechetom: 
Ks.  Michałowi, Ks.  Jakubowi, 
Ks. Danielowi, p. Pelagii Napiór-
kowskiej, p. Anecie Zawistowskiej 
i p. Dawidowi Michalskiemu za ini-
cjatywę zorganizowania tego boga-
tego w treści spotkania. Za rok zapra-
szamy na kolejną edycję gry pod 
tytułem: „Śladami Jana Pawła II”.
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Co może w nas sprawić Duch Święty?

Duch Święty jest Bogiem, tak samo jak Ojciec 
i Syn. Pochodzi od Ojca i Syna, jak mówi Kościół 
w Wyznaniu wiary. Jest miłością łączącą obydwu 

– Ojca i Syna. Duch Święty łączy nas także z Jezusem 
i wszystkimi chrześcijanami. W Duchu Świętym widać 
dość wyraźnie, że nasz Bóg nie jest Bogiem samotnym, 
który chciałby istnieć sam dla siebie. Bóg w swej istocie 
jest miłości i wspólnotą: Ojciec i Syn są złączeni w Duchu 
Świętym. Tę miłość, którą jest Duch Święty, Bóg Ojciec 
chce także podarować nam, ludziom.

Wiemy więc, że Duch Święty jest trzecią Osobą Bożą. 
Rodzi się pytanie, co właściwie robi, sprawia Duch Święty 
w naszym życiu? Odpowiedzi najpierw poszukamy, 
odwołując się do momentu, kiedy Zmartwychwstały 
Pan Jezus ukazuje się Apostołom, którzy po doświad-
czeniach Wielkiego Czwartku i Piątku, pełni lęku i stra-
chu zabarykadowali się w Wieczerniku, a następnie do 
momentu, kiedy, przebywając w Wieczerniku, otrzymali 
Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy.

Święty Jan w swojej Ewangelii pisze o tym tak: „Wie-
czorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie prze-
bywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy 
przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł 
do nich: «Pokój wam! » A to powiedziawszy, pokazał im 
ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy 

Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak 
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych sło-
wach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha 
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»”. (J20, 19–23)

W Dziejach Apostolskich, autorstwa świętego Łukasza, 
czytamy: „Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszyst-
kim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do 
dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń 
Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty 
do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że 
żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił 

Pozdrowienia 
z wakacji

Czas wakacji to okres zasłużonego odpoczynku 
i okazja do poznania wielu ciekawych miejsc 
w naszym mieście, kraju czy na świecie. Piękno 
stworzonego przez Boga świata, dzieła wielkich 
artystów, spotkani na trasach turystycznych i piel-
grzymkowych ludzie, to wspaniałe bogactwo. 
Zachęcamy Parafian do włączenia się do konkursu 
„Pozdrowienia z wakacji”. Prosimy o przesyłanie, na podany adres, pocztówek z miejsc waka-
cyjnych 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 rado-
ścią i wróćmy do pisemnej formy barwnych pozdrowień wakacyjnych.

Adres, pod którym czekamy na pocztówki: 
Parafia Wniebowzięcia NMP 

ul. Korfantego 14 
44-310 Radlin
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o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał 
im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy 
Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie – [mówił] – Jan chrzcił 
wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem 
Świętym». Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym 
czasie przywrócisz królestwo Izraela? » Odpowiedział 
im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec 
ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, 
otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jero-
zolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». 
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok 
zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatry-
wali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do 
nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie 
z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten 
Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak 
widzieliście Go wstępującego do nieba». Wtedy wrócili 
do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko 
Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. (Dz 1, 1–12)

Sięgając do tych tekstów, zarówno świętego Jana 
i powyższych z Dziejów Apostolskich, przede wszyst-
kim do opisu Zesłania Ducha Świętego, dowiadujemy 
się o następującym działaniu Ducha Świętego: Duch 
Święty umacnia i uwalnia od lęku, uzdalnia do rzeczy, 
do których sami z siebie Apostołowie nie byliby zdolni, 
przygotowuje Apostołów do mówienia o Jezusie. I tak 
również rzecz ma się i w naszym życiu pod warun-
kiem, że otworzymy się na to działanie Ducha Świętego 
i w naszym życiu.

Przyjrzyjmy się jednak dokładniej temu, co może 
w nas sprawić Duch Święty. Święty Paweł pisze w swoim 
Liście do Galatów o dziewięciu owocach Ducha Świę-
tego: „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, 
opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa”. 
(Ga 5, 22–23)

Gdzie jest Duch Święty, tam jest miłość. Wymieniona 
przez Pawła na pierwszym miejscu miłość (agape) zaj-
muje szczególne miejsce wśród owoców ducha. Miłość 
jest największa, przede wszystkim dlatego, że wszyst-
kie inne cechy charakteru (owoce ducha) mają w niej 
swoje źródło. Jeśli przejawiamy radość, pokój, wielko-
duszność, życzliwość, dobroć, wiarę czy którykolwiek 
inny przymiot, to dlatego, że posiadamy miłość. W tej 
miłości nie chodzi o wzniosłe tony, uczucie, emocje, czy 
nawet wzajemność – agape jest miłością prawdy (2 Tes 
2,10); wolą jej poznawania, praktykowania oraz służby 
na rzecz Ewangelii.

Gdzie jest Duch Święty, tam jest radość. Radość 
w Duchu Świętym to przede wszystkimi postawa, która 
wynika z pełnienia służby Bożej i niesienia ‚słodkiego 
brzemienia’ Jezusa Chrystusa, choć ono również może 

wiązać się z cierpieniem. Mamy więc być w pełni rado-
ści, kiedy spotykamy się z doświadczeniami. W związku 
z tym przeczytamy np. o apostołach, że „odeszli sprzed 
Sanhedrynu, radując się, że zostali poczytani za god-
nych znoszenia zniewag ze względu na jego [Jezusa] 
imię”. (Dz 5,41)

Gdzie Duch Święty, tam jest pokój. „Sam Bóg pokoju 
niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch 
wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście 
Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Tes 5,23). Pokój Boży 
w nas ma więc związek zarówno z naszym uświęceniem 
– przyjęciem postawy sprawiedliwości i wydawania owo-
ców – ale także pozostawaniem w stanie ‚nienaruszo-
nym’ i „bez zarzutu”, powstrzymując się od grzeszenia 
(Flp 1,9-11; Hbr 10,14). Istotą pokoju jest pełne zaufanie 
w prowadzenie nas przez Pana Jezusa. W naszym biegu 
doświadczamy wielu trudności, przeciwieństw, pokus, 
słabości, etc. ale mamy zapewnienie, że w tym wszyst-
kim Pan jest z nami przez swego ducha – Pocieszyciela 
(J 1, 27).

Gdzie Duch Święty, tam cierpliwość i opanowanie. 
W rozumieniu biblijnym cierpliwość jest powstrzymy-
wanie się od gniewu, tolerowanie czy też długie znosze-
nie przeciwności (przede wszystkim chodzi tu o postawy 
negatywne bliźnich, chodzi tu zawsze o relacje z osobami). 
Cierpliwość dotyczy czynników zewnętrznych, kiedy 
opanowanie wiąże się z naszym wnętrzem. Opanowanie 
jest to powściągliwość, wstrzemięźliwość, umiarkowa-
nie, a więc blokowanie pragnień, odruchów, którym jako 
istoty cielesne, a ponadto grzeszne, jesteśmy poddani.

Gdzie Duch Święty, tam życzliwość, uprzejmość. 
Przymiot ten kojarzy nam się z podejmowaniem gości, 
gościnnością, lub szerzej, z postępowaniem zgodnym 
z etykietą. Istota tego przymiotu w rozumieniu biblijnym 
oznacza znacznie więcej. Owoc, jakim jest życzliwość, 
uprzejmość, to gotowość odpowiadania na potrzeby 
innych ludzi, pomagania, wyświadczania dobra, która 
jako owoc ducha ma być wśród powołanych postawą 
uniwersalną.

Gdzie Duch Święty, tam dobroć. Dobro jest pojęciem 
niezwykle szerokim, obejmującym całość zasad i uczyn-
ków związanych z dobrem, czy też z dobrą zasadą. Wie-
lokrotnie spotkamy w Nowym Testamencie przeciwsta-
wienie dobra (agathos) złu czy też dobrych uczynków 
uczynkom złym. Oznacza „prawość serca i życia, dobroć, 
uprzejmość”. Dobroć wiąże się ze sprawiedliwością, bo 
skłania do wyświadczania dobra wszystkim zgodnie 
z Bożą zasadą miłości obowiązkowej: pobożności i miło-
ści braterskiej.

Gdzie Duch Święty, tam wierność. Pozwala człowiekowi 
nie rzucać słów na wiatr, lecz dotrzymywać słowa i zło-
żonej obietnicy. Możemy powiedzieć, że wierność jest 
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Ostatni już raz będziemy omawiali kwestię prawa konsumenta do odstąpie-
nia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. 
W poprzednich tekstach starałem się, by bogaty katalog okoliczności, 

które uniemożliwiają konsumentowi na zmianę decyzji, co do zawartej umowy, 
pogrupować. Na koniec zostawiliśmy sobie cztery ostatnie przesłanki, których 
istnienie jest uzasadnione zupełnie różnymi przyczynami.

Przypomnijmy, katalog okoliczności uniemożliwiających konsumentowi 
odstąpienie od umowy, znajduje się w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta w art. 38.

Konsument nie może skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od 
umowy, jeżeli przedmiotem sprzedaży są napoje alkoholowe, których cena 
została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie 
może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań 
na runku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli. Wskazane wyłączenie 
znajduje zastosowanie w szczególności do umów, których przedmiotem są 
wysokogatunkowe napoje alkoholowe (np. wino, koniak, whisky), mogące 
być środkiem inwestycji lub spekulacji ze względu na zmienną wartość ryn-
kową. Dla zastosowania omawianego przepisu nie ma znaczenia zawartość 
alkoholu w napoju ani też sposób jego opakowania. Może to być zarówno 
butelka, jak i beczka, itp. Fundamentalne znaczenie ma przesłanka doty-
cząca terminu, w którym ma zostać spełnione świadczenie niepieniężne, tj. 
dostarczenie zamówionego alkoholu. Termin ten musi przekraczać 30 dni. 
Oznacza to, że jeżeli sprzedający będzie zobowiązany do dostarczenia nam 
zamówionego alkoholu w terminie krótszym niż 30 dni, to wciąż będziemy 
dysponowali prawem do odstąpienia od umowy (oczywiście zakładając, że 
np. butelka nie została otwarta, a to zgodnie z zasadami, które zostały omó-
wione w poprzednich numerach).

Doniosłe praktyczne znaczenie w codziennym życiu ma kolejna przesłanka, 
która uniemożliwia konsumentowi odstąpienie od umowy. Jest to sytuacja, gdy 
konsument wyraźnie zażądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu 
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Przepis znajdzie zastosowanie 
w przypadku usługi, np. wymiany rozbitego okna, naprawy sprzętu AGD lub RTV 
w mieszkaniu konsumenta, itp. Należy jednak pamiętać, że jeżeli przedsiębiorca 
świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zażądał 
lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy 
lub konserwacji, konsumentowi nadal przysługuje ustawowe prawo do odstą-
pienia od umowy w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy. Jakie to będą 
dodatkowe usługi lub produkty? Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której 
przyjeżdża do nas przedsiębiorca, by wymienić szybę w rozbitym oknie i przy 
okazji proponuje zamontowanie rolet. W takiej sytuacji nie mamy prawa do 
odstąpienia od umowy wymiany szyby, ale możemy odstąpić od umowy zakupu 

rolet. Należy jednak pamiętać o wyłączeniach dotyczących zamówienia rzeczy 
nieprefabrykowanych, wykonanych na zamówienie. Nie bez znaczenia pozostaje 
w tej sytuacji sposób montażu rolet. Naprawa lub konserwacja powinny mieć 
pilny charakter. Chodzi o sytuację, w której występuje potrzeba natychmiasto-
wego wykonania usługi naprawczej lub konserwacyjnej.

Ciekawym przypadkiem wyłączającym prawo konsumenta do odstąpienia 
od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa jest umowa 
zawarta w drodze aukcji publicznej. Aukcja publiczna oznacza sposób zawarcia 
umowy polegający na składaniu organizatorowi aukcji w ramach przejrzystej 
procedury konkurencyjnych ofert przez konsumentów (tj. kto da więcej?). 
Tym przepisem chroniony jest interes przedsiębiorcy ze względu na specyfikę 
trybu zawarcia umowy oraz interes innych uczestników aukcji. Sprowadza się 
do zwiększenia bezpieczeństwa (pewności) ich sytuacji prawnej w związku 
z wynikiem aukcji. Należy jednak podkreślić, że omawiany wyjątek nie dotyczy 
aukcji internetowych lub innego rodzaju aukcji zdalnych, tj. aukcji, w których 
wyłączono możliwość fizycznego uczestnictwa w miejscu jej przeprowadzenia. 
Oznacza to, że zakup dokonany przez konsumenta od przedsiębiorcy w ramach 
aukcji, np. w serwisie Allegro, nie pozbawia konsumenta prawa do odstąpienia 
od umowy.

Ostatni wyjątek, jaki zostanie omówiony, ma bardzo szerokie zastosowanie. 
Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na 
odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli dotyczy ona usług w zakresie 
zakwaterowania (innych niż do celów mieszkalnych), przewozu rzeczy, najmu 
samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami 
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowę oznaczono 
dzień lub okres świadczenia usługi przez przedsiębiorcę. Wymienione w prze-
pisie usługi wymagają od przedsiębiorcy zarezerwowania lub wykorzystania 
z góry pewnych zasobów. Po odstąpieniu przez konsumenta od umowy usługi 
te często nie mogłyby zostać zaoferowane innym odbiorcom (w ogólności albo 
w odpowiednim okresie). Przepis dotyczy zarówno rezerwacji pokoju w hotelu, 
samochodu, itp., jak i usług cateringowych świadczonych przez przedsiębiorcę 
na rzecz konsumenta.

W związku z powszechnością Internetu, prawdopodobnie nikt już nie ma 
wątpliwości, że może w ciągu 14 dni zwrócić np. buty zakupione poza lokalem 
przedsiębiorstwa lub na odległość. Ostatnie teksty jednak pokazują, że każda 
zasada ma swoje wyjątki. Tak zwane prawo do namysłu, jakie z reguły przy-
sługuje konsumentowi w relacjach z przedsiębiorcami, doznaje szeregu wyłą-
czeń, o których warto pamiętać, gdy podejmujemy decyzje zakupowe bądź 
gdy zamawiany usługi. Tym tekstem zamykamy długi cykl dotyczący prawa do 
odstąpienia od umowy przez konsumenta.

Grzegorz Czub – prawnik

Prawo odstąpienia od umowy cz. V

jak skała, na której można się oprzeć i zawsze polegać. 
Łączy się ona z pilnością, poczuciem obowiązku i odpo-
wiedzialności. Człowiek ubogacony owocem wierności 
zawsze czuje się zobowiązany wobec własnych postano-
wień, społeczeństwa, w którym żyje, a co najważniejsze 
wobec Boga. O wierności możemy powiedzieć, iż jest 
związana z miłością do Boga i ludzi, miłością, która jest 
trwała i niezłomna wobec wszelkich trudów codzienności.

Gdzie Duch Święty, tam łagodność. Jest postawą 
dobrotliwego odnoszenia się do otoczenia i samego sie-
bie. Jako cnota objawia się ona w cichości usposobienia 

i postępowania oraz uzdalnia do życzliwego szacunku do 
drugiego człowieka. Jej przejawy to cierpliwość i pokój 
wewnętrzny. Pomaga człowiekowi reagować spokojnie 
i konsekwentnie w obliczu trudności. Odnosi się do uczu-
cia, gdyż to ona sprawia, że jesteśmy w stanie opanować 
uczucie gniewu. Człowiek, który ulega gniewowi, zwykle 
pragnie odwetu. Natomiast łagodność niweluje w nas tę 
dążność do odwetu. Dlatego można powiedzieć, że jest 
przejawem miłości, która „nie szuka siebie, nie wybucha 
gniewem, nie liczy doznanych krzywd” (1 Kor 13, 5).

Ks. Daniel Starzyczny
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INTENCJE MSZALNE – CZERWIEC 2021
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.

 3. Za ++ Marię i  Wilhelma Sachs, 
córkę Michalinę.

Środa, 02.06.2021
6.30 Dziękczynna z  okazji 70 urodzin 

Anny Gwóźdź, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo.

8.00 1. Do Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy w  intencji Czcicieli i  Ofiaro-
dawców.

 2. Za + Urszulę Gondro, ++ rodzi-
ców.

12.30 Dziękczynna z  okazji 60 rocznicy 
ukończenia Emskiej Podstawówki – 
za żyjących i zmarłych uczniów oraz 
nauczycieli i pedagogów.

18.00 1. Za + Henryka Ptaszyńskiego.
 2. Za ++ Henryka i Tomasza Bluszcz 

w 30-ty dzień po śmierci oraz ++ Zo-
fię i Benedykta Kolorz.

 3. Za + Józefa Musioła, syna Tomasza – 
of. od sąsiadów 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 Kapłana o nowe powo-
łania kapłańskie, zakonne i misyjne 
– od ofiarodawców.

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

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

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

13.30
17.30 NABOŻEŃSTWO EUCHARY-

STYCZNE.
18.00 Za ++ Alfreda i Annę Adamczyk.
Piątek, 04.06.2021 
I PIĄTEK MIESIACA
6.30 O życie wieczne dla śp. księdza Pra-

łata Alfreda Wlokę.
8.00 1. Do Najświętszego Serca Pana Je-

zusa w intencji Czcicieli i Ofiarodaw-
ców.

Bóg przechadza się w Twoim życiu

Czasami życie daje nam tak popa-
lić, że perspektywa Boga, który 

towarzyszy jest dla nas czymś wręcz 
nie do pomyślenia. Czasami, choć nic 
takiego się nie dzieje i wszystko toczy 
się swoim dobrym, spokojnym rytmem 
– więź (jej świadomość) z Bogiem, który 
w swojej Opatrzności nieustannie jest, 
kocha, czuwa, gdzieś niezauważalnie 
się oddala. Takich „czasami” można 
by wymienić bardzo wiele.

Droga do Boga, który jest Spotka-
niem, jest Osobowy – tzn. wychodzi mi 
naprzeciw to przede wszystkim droga 
otwartości i uważności. Bóg jest poza 
granicami, ponad schematami, ponad 
moimi wyobrażeniami i ta Jego nie-
skończoność to przepiękne wyzwa-
nie dla mojego skończonego, ludz-
kiego tu i teraz rozumienia. To droga 
do źródła „Jeśli chcesz znaleźć źródło, 
musisz iść do góry, pod prąd. Prze-
dzieraj się, szukaj, nie ustępuj, 
wiesz, że ono musi tu gdzieś być – 
Gdzie jesteś, źródło?… Gdzie jesteś, 
źródło?! Cisza…” (K. Wojtyła)

Wyznaczając rytm codzienności, 
zwyczajnej i pełnej wciąż tych samych 
obowiązków, wyznaczam sobie w ten 
sposób swoisty kontrapunkt, dzięki 
któremu ta zwyczajność stanie się 

doświadczeniem rozpoznawania Jego 
obecności. Ta zwyczajność jest, może 
być przepełniona wieloma trudami, 
potknięciami, sytuacjami, w których 
z rozpaczy staję się bezsilny, z bezradno-
ści, stanę się zalękniony. I w tym zalęk-
nieniu, w to zalęknienie mogę zaprosić 
Boga, który po prostu Jest.

Droga do Boga to droga pokory 
i miłości. Pokory, bo kształtując się 
wewnątrz człowieka – w jego milcze-
niu, wsłuchaniu, skupieniu, obfituje 
w zewnętrzne wyważenie, prawdziwość, 
umiejętność bycia dla. To droga dobra, 
nawet jeśli tego dobra nie widać i nie 
jest o nim głośno – bo rodzi uśmiech, 
kilka ciepłych słów, przepuszczenie 
w drzwiach, zobaczenie biedy drugiego, 
nie po to by swojej nie widzieć ale po 
to aby uczynić biedę drugiego lżejszą. 
Nie z łaski, ale też nie dla wzniosłych, 
górnolotnych idei, tylko po prostu. To 
droga dobra, nawet jeśli na początku 
jego odczuwanie jest tak dalekie. Ufno-
ści, nawet jeśli na początku jest więcej 
zwątpienia. „Nigdy nie jest tak, żeby 
człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, 
tylko sam był dobroczyńcą. Jest rów-
nocześnie obdarowywany, obdarowany 
tym, co ten drugi przyjmuje z miłością”. 
(K. Wojtyła)

Bóg przechadza się w Twoim życiu, 
bo to życie jest częścią „misterium stwo-
rzenia” i choć w perspektywie wieczno-
ści, to mgnienie jedynie, to nie ma waż-
niejszego mgnienia. Stojąc naprzeciwko 
Najświętszego Sakramentu uczę się 
doświadczania tego Misterium w ciszy 
i otwarciu, które sięga poza i daje mi 
doświadczenie Boga będącego we mnie 
i tuż obok, trwającego przy mnie.

Przechadza się z miłością i troską. 
Przechadza się, czasem niezauważalnie 
abyś nie poczuł się śledzony. Przechadza 
się nie zakłócając twojej wolności. Prze-
chadza się bardzo uważny na wszystko 
czego doświadcza Jego dziecko.

Być może w to nie wierzysz, być 
może próbujesz sobie logicznie Go 
uporządkować, być może masz już 
dosyć… Bóg przechadza się w Twoim 
życiu i kocha. Zawsze i po prostu.

D. Michalski
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 2. Za + Marię Mazurek w 100 roczni-
cę ziemskich urodzin.

11.00 I KOMUNIA ŚWIĘTA.
13.00 I KOMUNIA ŚWIĘTA.
17.30 Nabożeństwo eucharystyczne.
18.00 1. W intencji dzieci po Wczesnej Ko-

munii 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 Nie-

pokalanemu Sercu Maryi wszelkie 
zniewagi i grzechy całego świata.

 2. Do Niepokalanego Serca Maryi 
w intencji Matek – od ofiarodawców.

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

11.00 I KOMUNIA ŚWIĘTA.
13.00 I KOMUNIA ŚWIĘTA.
14.30 I KOMUNIA ŚWIĘTA.
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  Tadeusza, zięcia 
Mariana, ++ Józefa i Zofię Dornia, + 
syna.

11.00 Dziękczynna z  okazji urodzin Jani-
ny.

12.15 Dziękczynna do Opatrzności Bo-
żej, przez wstawiennictwo patronki 
naszej parafii -MB Wniebowziętej, 
z  okazji 60 rocznicy ślubu Renaty 
i Erwina Cieślik, z prośbą o zdrowie 
i błogosławieństwo Boże dla całej ro-
dziny.

13.30 Msza Święta z  liturgią sakramentu 
Chrztu św.

17.30 Nabożeństwo eucharystyczne.
18.00 Za + Kazimierza Jakimiuk w roczni-

cę śmierci, żonę Marię.
Poniedziałek, 07.06.2021
6.30 O  radość życia wiecznego dla śp. 

ks.  Prałata Alfreda Wloki – of. od 
Margaretek.

8.00 1. Za + Hildegardę Króliczek – of. od 
sąsiadów z ul. Solskiego, bl 9.

 2. Za + Stanisława Króliczek – of. od 
sąsiadów z ul. Solskiego, bl 9.

17.30 Nabożeństwo eucharystyczne.
18.00 1. Za + Tomasza Swoboda w I rocz-

nicę śmierci.
 2. Za ++ Salomeę i Mieczysława Sit-

ko, ++ rodziców z obu stron, + Cecy-
lię Emrich.

 3. Za ++ Marię i Engelberta Pifczyk, 
++ Jacka, Jerzego Baron, Klaudiusza 
Olszówka, Henryka Kawka, Eryka 
Profaska i Jerzego Roszczyk.

Wtorek, 08.06.2021 
Wspomnienie św. Jadwigi, królowej
6.30 O życie wieczne dla + Ernestyny Go-

czoł – of. od rodzin Huda, Pawliczek, 
Michalik.

8.00 1. Za + Norberta Janas – of. od syna 
Zenona i córki Lucyny.

 2. Za + Franciszka Gruszczyk – of. 
od sąsiadów z  ul. Rymera i  przyle-
głych.

17.30 Nabożeństwo eucharystyczne.
18.00 1. Za + Jerzego Szeliga, ++ rodziców 

i teściów
 2. Za + Teresę Kurowską.
 3. Za ++ Zofię i Edmunda Rurek.
Środa, 9.06.2021
6.30 Do MB Uzdrowienia Chorych z po-

dziękowaniem za udaną operację 
Heleny, z  prośbą o  szczęśliwy prze-
bieg dalszego leczenia.

8.00 1. Za ++ Agnieszkę i Jana Grad.
 2. Za + Helenę Dziwok w I rocznicę 

śmierci.
17.30 Nabożeństwo eucharystyczne.
18.00 1. Za ++ Franciszka i Helenę Pielorz, 

++ rodziców z obu stron.
 2. Za + Józefa Wyszyńskiego, ++ ro-

dziców i teściów.
 3. Za + Mirosławę Foltys-Chłodek 

w XX rocznicę śmierci.
Czwartek, 10.06.2021
6.30 Do MB Uzdrowienia Chorych z po-

dziękowaniem za odzyskane zdro-
wie, z prośbą o dalszą opiekę dla Ja-
rosława.

8.00 W intencji Ojczyzny.
15.00 W intencji Anny i Bernarda Muszer 

z  okazji 50 rocznicy ślubu oraz 80-
tych urodzin Bernarda, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o  zdrowie i  dalsze Boże błogosła-
wieństwo dla Jubilatów i ich rodziny.

17.30 Nabożeństwo eucharystyczne.
18.00 1. Za ++ Wandę i Franciszka Brach-

man, ++ rodziców z obu stron.
 2. Za + Konrada Piecowskiego w VIII 

rocznicę śmierci, ++ rodziców.
 3. Za + Huberta Magiera, żonę 

Agnieszkę.
Piątek, 11.06.2021 
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO 
SERCA PANA JEZUSA
6.30 Do Bożej Opatrzności, przez wsta-

wiennictwo MB Królowej Wszech-
świata, z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o dalszą opiekę 
i  zdrowie dla Ireny Maj z  okazji 70 
urodzin, o  życie wieczne dla męża 
Józefa oraz o Boże błogosławieństwo 
dla dzieci z rodziny i dary Ducha św. 
dla wnuków.

8.00 1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w intencji Czcicieli i Ofiarodawców.

 2. Dziękczynna z  okazji 3. urodzin 
wnuczki oraz o szczęśliwe rozwiąza-
nie dla córki.

18.00 Dziękczynna z  okazji 10 rocznicy 
ślubu Roksany i Tomasza Strzelec.

Sobota 12.06.2021 
WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO 
SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY
6.30 Dziękczynna w pewnej intencji.
8.00 1. Za ++ Marię i Antoniego Koziel-

skich w rocznicę śmierci.
 2. Za + Pawła Piechaczek w rocznicę 

śmierci, żonę Pelagię.
10.30 I KOMUNIA ŚWIĘTA.
12.00 Ślub: Kretek Julia – Jamrozik Seba-

stian.
13.30 I KOMUNIA ŚWIĘTA.
18.00 1. Dziękczynna w  intencji Olgi Le-

narczyk z okazji 18 urodzin, z prośbą 
o potrzebne łaski i dary Ducha św.

 2. W  intencji Barbary i  Mateusza 
z okazji 10 rocznicy ślubu, jako po-
dziękowanie za odebrane łaski, 
z  prośbą o  Boże błogosławieństwo 
dla całej rodziny na dalsze lata.

Niedziela, 13.06.2021 
XI NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 Za + Marię Muszala w  rocznicę 

ziemskich urodzin.
8.00 1. Do Miłosiernego Serca Pana Je-

zusa przez wstawiennictwo MB Fa-
timskiej za tych, którzy utracili wia-
rę i przez grzech i nałogi odeszli od 
Boga i Kościoła.

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

9.30 1. W intencji Parafian.
 2. Za + Krystynę Holona – of. od za-

kopiańskich przyjaciółek.
11.00 Za ++ Charlotę i  Joachima Bluszcz, 

Sabinę i  Alfonsa Dragon, Erykę 
Kwiecińską.

12.15 Do Opatrzności Bożej, przez wsta-
wiennictwo Maryi Wniebowziętej, 
z  podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i dary Ducha św. dla Rafała Ma-
tys z okazji 18 urodzin.

13.30 W intencji Anny i Józefa Stabla z oka-
zji 60 rocznicy ślubu, jako podzięko-
wanie za otrzymane łaski, z  prośbą 
o  zdrowie i  błogosławieństwo Boże 
na dalsze lata dla Jubilatów i ich ro-
dziny.

17.00 Nabożeństwo do MB Fatimskiej.
18.00 Za + Kazimierza Rakowskiego w V 

rocznicę śmierci
Poniedziałek, 14.06.2021 
Wspomnienie bł. Michała Kozala, bpa 
i męcz.
6.30 1. Za ++ Marię i Franciszka Sikora, 

syna Józefa, córkę Stanisławę, dwóch 
zięciów, wnuka Ryszarda.

 2. Za + Józefa Maj, ++ rodziców i te-
ściów, ++ z rodzin Wojciech i Maj.

8.00 W intencji Siostry Elwiry i Rodziny 
bł. E. Bojanowskiego.

18.00 1. Za + Jerzego Radiszewskiego 
w I rocznicę śmieci.

 2. Za + Joachima Haase w I rocznicę 
śmieci.
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 3. Za + Marię Tomiczny w V roczni-
cę śmierci.

Wtorek, 15.06.2021
6.30 Za + matkę Genowefę Smutkowską 

w rocznicę śmierci, + ojca Kazimie-
rza Szuściel i dziadków z obu stron.

8.00 1. Za + Alfonsa Zapalskiego – of. od 
sąsiadów z ul. Makuszyńskiego.

 2. Za ++ Franciszka i  Marię Matu-
szek, 3 synów, córkę Annę i jej męża 
Tadeusza.

18.00 1. Msza św. 30-dniowa za śp.:
 2. Za + Adama Kucharczyka, ++ ro-

dziców i teściów, brata Lesława.
 3. Za + Ernesta Ptok w IV rocznicę 

śmierci.
Środa, 16.06.2021
6.30 O spokój duszy dla + Wiesława Wła-

darz – of. od teściowej.
8.00 1. Za ++ Annę i Józefa Gaszka.
 2. Za ++ Helenę i Albina Rojek.
18.00 1. Za + Ingeborgę Strzebniok 

w I rocznicę śmierci.
 2. Za ++ Franciszkę i Stefana Sachs, 

synów Jacka i Leszka.
 3. Za ++ Gertrudę i  Wincentego, 

syna Eugeniusza, zięcia Emila, syno-
wą Annę.

Czwartek, 17.06.2021 
Wspomnienie św. Brata Alberta 
Chmielowskiego, zak.
6.30 Za + Łucję Kopiec i Krystynę Chro-

my – of. od siostry Anieli.
8.00 Za + Alfonsa Zapalskiego – of. od są-

siadów z ul. Makuszyńskiego.
13.00 Ślub: Brachman Patrycja – Sasal 

Wojciech.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramen-

tu.
18.00 1. Za + Fryderyka Buchta w I roczni-

cę śmierci.
 2. Za + Elżbietę Szpilka w  rocznicę 

śmierci.
 3. Za + Józefa Musioła, syna Tomasza 

– of. od Izabeli Zapalskiej z Różewa 
z dziećmi.

Piątek, 18.06.2021
6.30 Za + ks. Huberta Seweryna – of. od 

Alicji i Martyny.
8.00 1. Za + Alfonsa Zapalskiego – of. od 

sąsiadów z ul. Makuszyńskiego.
 2. O  życie wieczne dla ks.  Prałata 

Alfreda – of. od rodzin z ul. Rymera 
i przyległych.

16.00 BIERZMOWANIE.
18.00 1. Za +Bronisławę Rduch w rocznicę 

śmierci, męża Dominika.
 2. Za + Andrzeja Pander, ++ rodzi-

ców i teściów.
 3. Za + Stefana Pytik.
19.00 BIERZMOWANIE.
Sobota 19.06.2021
6.30 Dziękczynna za otrzymane łaski, 

z prośbą o dalsze zdrowie i błogosła-
wieństwo Boże oraz opiekę MB Kró-
lowej Wszechświata dla Marioli i Da-
riusza Szuściel oraz o dary Ducha św. 
dla ich córek Alicji i Martyny.

8.00 Za + Karola Warzeszka w  rocznicę 
ziemskich urodzin.

12.00 Ślub: Talarczyk Kamil – Szymańska 
Nicola.

13.00 W  intencji Ireny i  Wernera Koczy 
z  okazji 50 rocznicy ślubu, z  po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, 
z prośbą o zdrowie i dalsze błogosła-
wieństwo Boże dla całej rodziny.

18.00 1. Za + Wandę Kołodziej w I roczni-
cę śmierci.

 2. Za + Gerarda Pierchała w I roczni-
cę śmierci.

 3. Za + Grzegorza Klimek w II rocz-
nicę śmierci.

Niedziela, 20.06.2021 
XII NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 1. Za ++ Franciszkę i Wiktora Pysz-

ny, wnuka Krzysztofa.
 2. Za ++ Klarę i Konrada Sosna, syna 

Joachima.
8.00 Za + Michała Rzechanek, babcie 

Bronisławę i  Stefanię, ++ dziadków 
Józefa i Alfreda.

9.30 W intencji Parafian.
11.00 W intencji Rocznych Dzieci.
12.15 Za wstawiennictwem św. Tarsycju-

sza o dary Ducha św. dla Kacpra Ku-
bera z okazji 15 urodzin.

13.30 Msza Święta z  liturgią sakramentu 
Chrztu św.

17.30 Nieszpory.
18.00 Za + Katarzynę Chybicką w  XV 

rocznicę śmierci.
Poniedziałek, 21.06.2021 
Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, 
zak.
6.30 Za + Jacka Gawliczka – of. z Róży 20.
8.00 Za + Melanię Konieczny w rocznicę 

ziemskich urodzin – of. od szwagier-
ki Małgorzaty

18.00 1. Za ++ Romana i  Klarę Jabłonka, 
syna Franciszka.

 2. Za ++ Ksawerę i Izydora Golz.
 3. Za + Feliksa Kamińskiego w rocz-

nicę śmierci, + + rodziców i teściów.
Wtorek, 22.06.2021
6.30 Za + Magdalenę Pacholską, ++ z ro-

dzin Pacholski, Trompeta, ++ z  ro-
dzin Barteczko, Brzezinka i  dusze 
w czyśćcu.

8.00 Za ++ Jadwigę i Józefa Budny, Zeno-
na Przybylak, Jana Kolończyk.

18.00 1. Za + Konrada Brachman w  VI 
rocznicę śmierci.

 2. Za + Henryka Dziewior, rodziców 
i teściów, + Zygmunta Polok, rodzi-
ców i teściów.

 3. Za + męża Stanisława Pyszny i + 
córkę Aleksandrę Kurasz.

Środa, 23.06.2021
6.30 Za śp. Barbarę Grządziel – of. od bra-

ta i bratowej z Zarzecza.
8.00 Dziękczynna z  okazji 75 urodzin 

Anieli z  prośbą o  błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.

18.00 1. Za + Krystynę Burdę, ++ rodziców 
Łucję i Zygmunta Warzecha, ++ te-
ściów Genowefę i  Wincentego Bur-
da.

 2. Za + Stanisława Gomola w  rocz-
nicę śmierci oraz ziemskich urodzin, 

+ żonę Martynę oraz ++ rodziców 
z obu stron.

 3. Za ++ Erykę Gomolę i  Reginę 
Pawełek – of. od sąsiadów z ul. Ście-
giennego 3.

Czwartek, 24.06.2021 
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA 
ŚW. JANA CHRZCICIELA
6.30 Za śp. Barbarę Grządziel – of. Haliny 

i Mieczysława Byrłek z Zarzecza.
8.00 W  intencji Małgorzaty i  Piotra 

Adamczyk z okazji 25 rocznicy ślu-
bu, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo i opiekę Matki Bożej.

12.00 Ślub: Burda Łukasz i Justyna.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramen-

tu.
18.00 1. Za + Łucję Miełek oraz + Pelagię 

Gejsler.
 2. Za + Janinę Walecką.
 3. Za + Elżbietę Małolepszy.
Piątek, 25.06.2021
6.30 1. Za ++ Bolesława i Łucję Pojda.
 2. Za ++ Augustyna i Matyldę Dyr-

da.
 3. W pewnej intencji.
8.00 Za + Mieczysława Chomickiego.
18.00 1. Za + Krzysztofa Szczepańskiego 

w I rocznicę śmierci.
 2. Za ++ Zofię i Bonifacego Drychta, 

++ rodziców.
Sobota 26.06.2021
6.30 Za śp. Barbarę Grządziel – of. od 

Zbigniewa Herzyk z rodziną.
8.00 Za + Jana Pawlak w  IV rocznicę 

śmierci, ++ rodziców i teściów.
18.00 1. Za + Jerzego Brzezinka, ++ Marię, 

Urszulę i Henryka Lasok.
 2. Za + Konrada Kopka, syna Piotra.
 3. O  życie wieczne dla ks.  Prałata 

Alfreda – of. od rodzin z ul. Rymera 
i przyległych.

Niedziela, 27.06.2021 
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za ++ Olgę i Nikodema Pielorz.
9.30 Za + Irenę Piątkowską w II rocznicę 

śmierci – of. od siostry Elżbiety.
11.00 Za ++ Otylię i  Jana Dobruckich, + 

Wiesława Pytel.
12.15 W intencji Barbary i Andrzeja Boh-

nak z okazji 50 rocznicy ślubu, z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, 
z  prośbą o  zdrowie i  błogosławień-
stwo Boże na dalsze lata dla Jubila-
tów i całej rodziny.

13.30 1. Dziękczynna za 50 lat pożycia 
małżeńskiego Krystyny i  Andrzeja 
Śmietana, z prośbą o potrzebne łaski 
i błogosławieństwo Boże dla całej ro-
dziny.

 2. O życie wieczne dla zmarłych ro-
dziców.

17.30 Nieszpory.
18.00 Za ++ Annę i  Ryszarda Kolorz 

w rocznicę śmierci.
Poniedziałek, 28.06.2021
6.30 Za śp. Barbarę Grządziel – of. od Mi-

rosława i Moniki Herzyk z rodziną
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02.05.2021 
Kacper Dudziec 
Aleksander Klima 
Hanna Michalik 

Hanna Podgórska 
Remigiusz Zieleźny

08.05.2021 
Jagoda Mojżesz

05.04.2021 
Leon Pająk 

Kinga Starczewska 
Aleksander Siedlok

CHRZEST 
ŚWIĘTY

15.05.2021 
Strączek Mateusz – Wieczorek Weronika

Œluby

Kieś Alojzy ur. 1949 zam. Radlin, ul. Wypandów +24.04.2021
Oślizło Marta  ur. 1931 zam. Radlin, ul. Rydułtowska +25.04.2021
Otawa Jerzy ur. 1941 zam. Radlin, ul. Przyjaźni +25.04.2021
Kuśka Irena ur. 1950 zam. Radlin, ul. Sienkiewicza +23.04.2021
Wloka Alfred ur. 1941 zam. Radlin, ul. Korfantego +27.04.2021
Żymełka Jerzy ur. 1949 zam. Rybnik, ul. Wrębowa +29.04.2021
Landsfoit Teresa ur. 1951 zam. Radlin, ul. Matejki +30.04.2021
Gawliczek Jacek ur. 1941 zam. Rybnik, ul. Wrębowa +30.04.2021 
Warzecha Urszula ur. 1941 zam. Radlin, ul. Mariacka +01.05.2021
Strusiński Bogdan ur. 1962 zam. Radlin, ul. Korfantego +02.05.2021
Bluszcz Henryk ur. 1943 zam. Radlin, ul. Mariacka +12.04.2021
Bluszcz Tomasz ur. 1968 zam. Radlin, ul. Mariacka +01.05.2021 
Grządziel Barbara ur. 1942 zam. Radlin, ul. Sienkiewicza +09.05.2021
Warzeszka Jezy ur. 1946 zam. Turza Śl., ul. Graniczna +13.05.2021 
Durczok Józef ur. 1954 zam. Radlin, ul. Sienkiewicza +15.05.2021
Wągrodzki Piotr ur. 1969 zam. Radlin, ul. Mariacka +17.05.2021
Gocałek Wiesław ur. 1957 zam. Radlin, ul. Damrota +19.05.2021

ODESZLI 
DO WIECZNOŚCI

Pismo parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 

w Biertułtowach
ul. W. Korfantego 14, 44-310 Radlin
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i przeredagowywania artykułów. 
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8.00 Za + Marię Karwot w rocznicę śmierci, męża Alfreda i ++ 
z pokrewieństwa.

17.30 Nabożeństwo bo MB Bolesnej, Patronki dobrej śmierci.
18.00 1. Za + Rafała Jagiełło w V rocznicę śmierci, ++ dziadków.
 2. Za + Różę Gomola w XIII rocznicę śmierci, męża Józefa.
 3. Za + Henryka Chocyk, + żonę – of. od sąsiadów z ul. Ma-

kuszyńskiego.
Wtorek, 29.06.2021 
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA 
I PAWŁA
6.30 Za ++ Brunona i Gertrudę Karwot.
8.00 1. Dziękczynna z  okazji święceń zakonnych Franciszka-

nów pochodzących z naszej parafii i za naszych Kapłanów 
w rocznicę święceń kapłańskich.

 2. Dziękczynna z okazji urodzin z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo dla całej rodziny.

18.00 1. Za + Piotra Książek w I rocznicę śmierci.
 2. Za + Ilonę Fojcik w rocznicę ziemskich urodzin, + ojca Wal-

demara Ligacz, ++ dziadków Franciszkę i Ryszarda Gilner.
Środa, 30.06.20217.00 
6.30 Dziękczynna z  okazji urodzin, z  prośbą o  Boże błogosła-

wieństwo, opiekę MB Wbniebowziętej, zdrowie oraz świa-
tło Ducha św.

8.00 Do NSP Jezusa i MB Częstochowskiej w intencji córki z oka-
zji urodzin, z podziękowaniem za wszystkie łaski, z prośbą 
o zdrowie i Boże błogosławieństwo.

18.00 1. Msza św. 30 – dniowa za śp.:
 2. Za + Jadwigę Grim w I rocznicę śmierci.
 3. Za + Zygfryda Smolorza w rocznicę śmierci, ++ rodziców 

i teściów.
Czwartek, 01.07.2021 
I CZWARTEK
8.00 1. Do Jezusa Chrystusa Najwyższego i  Wiecznego Kapła-

na za kapłanów oraz w intencji nowych powołań do służby 
w Kościele.

 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 + Marię Szymura w I rocznicę śmierci.
 2. Za + Stanisława Szymura.
Piątek, 02.07.2021 
I PIĄTEK MIESIĄCA
6.30 Za śp. Jana Janosz o radość wieczną w niebie – od siostry 

Teresy z rodziną.
8.00 Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w  intencji Czcicieli 

i Ofiarodawców.
18.00 1. Za ++ rodziców: Adelajdę Winkler 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 Niepokalanemu 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 – Bandura Tomasz.
18.00 Za + Andrzeja Zagajewskiego, + ojca Kazimierza, ++ dziad-

ków z obu stron.
Niedziela, 04.07.2021 
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 W intencji Parafian.
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.
17.30 Nieszpory.
18.00 Za ++ Tomasza i Lucjana Sauer.



ŚWIĘCENIA 
KAPŁAŃSKIE 
KS. ARTURA 

SÓWKI 
– 15 MAJA 2021

Msza św. prymicyjna 
Ks. Artura Sówki 

– 23.05.2021



ŚLADAMI 
JANA PAWŁA II 

– GRA TERENOWA 
– 21.05.2021


