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DRODZY PARAFIANIE!

Wkraczamy w miesiąc październik. To czas, który 
w szczególny sposób poświęcamy modlitwie różań-

cowej – modlitwie, której siła potrafi wyprosić niezwykłe 
łaski, nawet w sytuacjach po ludzku niemożliwych. Zachę-
cam wszystkich Parafian do licznego udziału w codziennej 
modlitwie różańcowej o godzinie 17.15. Z pewnością, jako 
parafia, mamy wiele wspólnych intencji, ale i każdy z nas 
pragnie zanosić przez Maryję swoje prośby i dziękczynie-
nia. Wspólna modlitwa ma ogromną siłę i jest w stanie 
pokonać największe zło.

2 X – Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów. Chociaż 
może ta modlitwa kojarzy się z dzieciństwem i dziećmi, 

przekonanie o istnieniu i obecności Aniołów, w tym rów-
nież Aniołów Stróżów, jest jednym z ważnych elementów 
naszej wiary. Aniołowie są duchami stworzonymi przez 
Boga dla Jego chwały i pomocy ludziom. Ci, którym Bóg 
zleca opiekę nad ludźmi, są nazywani Aniołami Stróżami. 
Opieka ta trwa przez całe nasze ziemskie życie. Każdy z nas 
ma swojego, „osobnego” Anioła Stróża.

4 X – Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. Jan Ber-
nardone przyszedł na świat w Asyżu w roku 1181 

jako syn bogatego kupca. Jako że przejawiał zamiło-
wanie do języka francuskiego, w domu przezywano go 
„Francesco”. Przezwisko to przylgnęło do niego na całe 
życie. Swoje powołanie do życia dla Chrystusa odkrył, 
będąc w niewoli w Perugii – wziął udział w nieudanej 
wyprawie. W uniezależnieniu się od świata, naśladowa-
niu Chrystusa i powrocie do ewangelicznego ubóstwa 
odkrył prawdziwe szczęście. Mając 25 lat, zaczął żyć jak 
żebrak. Porzucił tym samym dostatek i rodzinny dom. 

Został także wydziedziczony przez ojca, który chciał, by 
syn osiągnął stan szlachecki. Odszedł, by służyć ubogim 
jako pustelnik. Za nim poszli jego naśladowcy. W 1210 
roku miał dwunastu towarzyszy, którym dał pierwszą 
regułę. To był początek zakonu braci mniejszych. Bracia 
nie posiadali żadnej własności, nie przyjmowali godno-
ści kościelnych. Św. Franciszek nigdy nie był i nie chciał 
być kapłanem. Pozostał diakonem.

5 X – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej. S. Faustyna 
została beatyfikowana 18 kwietnia 1993 r., a ogłoszona 

świętą 30 kwietnia 2000 r. Uroczystość kanonizacji przy-
padła w II Niedzielę Wielkanocną, którą św. Jan Paweł II 
ustanowił wtedy świętem Miłosierdzia Bożego. Relikwie 
św. siostry Faustyny znajdują się w Krakowie-Łagiewni-
kach, gdzie mieści się sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
odwiedzane przez setki tysięcy wiernych z kraju i z całego 
świata. Dwukrotnie nawiedził je również św. Jan Paweł 
II, po raz pierwszy w 1997 r., a po raz drugi – 17 sierpnia 
2002 r., aby dokonać uroczystej konsekracji nowo wybu-
dowanej świątyni w Krakowie-Łagiewnikach i zawierzyć 
cały świat Bożemu Miłosierdziu.

7 X – Wspomnienie NMP Różańcowej. Wspomnie-
nie Matki Bożej Różańcowej zostało ustanowione 

na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad woj-
skami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką 
Koryncką) 7 października 1571 r. W tym roku również jest 
to dzień, w którym wzdłuż granic Polski stanie szpaler ludzi 
odmawiających różaniec w intencji Polski i całego świata. 
7 października 1928 roku, w dniu święta Najświętszej 
Maryi Panny Różańcowej, dokonano poświęcenia naszego 

Czcigodny Księże Proboszczu
Z okazji urodzin pragniemy złożyć serdeczne 
życzenia obfitych Bożych łask oraz samych 

radosnych chwil! Niech Duch Święty opromienia 
swym światłem każdy dzień kapłańskiej posługi, 
Jezus niech zawsze będzie Księdza Przyjacielem, 

a Maryja Wniebowzięta niech przygarnia do 
swego serca.
Wszelkiego dobra 

i pomyślności 
życzą Parafianie.

5 października swoje urodziny obchodzi

Ks. Michał Przybylski
Z tej okazji Parafianie składają Księdzu najszczer-
sze życzenia. Niech Chrystus towarzyszy na każ-

dym kroku kapłańskiej drogi, a głęboka wiara 
jakiej świadectwo daje Ksiądz min. w tekstach 

„Niedzielne rozważania Księdza Michała”, niech 
dodaje nadziei i sprawia, że każdy dzień będzie 

wyjątkowy i owocny w głoszeniu Dobrej Nowiny.

Msza św. w intencji 
Księdza solenizanta 
sprawowana będzie 

w niedzielę 
3 października 

o g. 12.15.
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kościoła. Rocznicę tego wydarzenia, 
czyli Kiermasz, obchodzić będziemy 
w niedzielę 8 października – pra-
gniemy wtedy wyrazić Bogu wdzięcz-
ność za parafialny Dom Boży. Pamię-
tajmy, że wszyscy odpowiedzialni 
jesteśmy za nasz parafialny kościół. 
Niech będzie on naszym wspólnym 
dobrem, ale i wspólnym zadaniem, 
przejawiającym się w trosce o wygląd 
naszej świątyni.

10 X – obchodzimy Dzień Papie-
ski. Przed kościołem odbę-

dzie się zbiórka na Fundację „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”. Jest to również 
rocznica poświęcenia naszego kościoła 
czyli Kiermasz. Pragniemy wyrazić 
Bogu wdzięczność za parafialny Dom 
Boży. Pamiętajmy, że wszyscy odpo-
wiedzialni jesteśmy za nasz parafialny 
kościół. Niech będzie on naszym 
wspólnym dobrem, ale i wspólnym 

zadaniem, przejawiającym się w tro-
sce o wspólnotę lokalnego Kościoła jak 
i wygląd naszej świątyni. Wszystkim 
dobrodziejom, ofiarodawcom naszej 
Parafii, wiernym, którzy swoją bez-
interesowną pracą troszczą się o nasz 
kościół i jego otoczenie, składam ser-
deczne Bóg zapłać za wszelkie dobro.

14 X – obchodzimy Dzień Edu-
kacji Narodowej. W  tym 

dniu w szczególny sposób pamiętać 
będziemy o nauczycielach, katechetach 
i wychowawcach – tych żyjących i tych, 
którzy odeszli już na wieczną lekcję.

16 X – Uroczystość św. Jadwigi 
Śląskiej – głównej patronki Ślą-

ska. Jadwiga urodziła się ok. 1174 r. 
w Andechs (Bawaria-Niemcy) jako 
córka Bertolda, hrabiego Andechs 
i księcia Meranii. Otrzymała wycho-
wanie w klasztorze benedyktynek 
w Kitzingen (Bawaria). Mając lat 12, 

została zaślubiona z Henrykiem I, księ-
ciem śląskim, któremu w szczęśliwym 
małżeństwie powiła siedmioro dzieci. 
Wraz z mężem troszczyła się o chry-
stianizację Śląska i utorowała drogę 
misjonarzom z licznych krajów.

22 X – to 29 niedziela zwykła, 
która rozpoczyna Tydzień 

Misyjny. W tych dniach w szcze-
gólny sposób pamiętać będziemy 
w modlitwie różańcowej o misjona-
rzach i misjonarkach głoszących Dobrą 
Nowinę.

Zatopieni w tajemnicach różańca 
świętego ogarnijmy swą modli-

twą naszą parafię, chorych, cierpią-
cych i potrzebujących. Niech paciorki 
różańca świętego łączą nas duchowo 
w modlitwie i pamięci o naszych 
najbliższych.

Z Bożym błogosławieństwem – 
Ks. Zbigniew Folcik – Proboszcz

Różańcowa pokorna Służebnico 
Pańska, chroń nas od grzechu 

pychy i wypraszaj łaskę 
chrześcijańskiej pokory!

Zgodnie z zapowiedzią, w tym 
miejscu pragnę razem 
z Wami, Drodzy Czytelnicy 

tego słowa, zastanowić się nad treścią 
tych ludzkich wad, które mogą stać 
się źródłem innych grzechów i niedo-
skonałości w naszym postępowaniu, 
a które Katechizm Kościoła okre-
śla jako 7 wad głównych, nazywa-
nych też jako 7 grzechów głównych. 
Zastanowienie się nad tym tematem, 
ukazującym źródła niejednego zła, 
może pomóc nam w kształtowaniu 
odpowiedzialnych sądów naszego 
sumienia tak, byśmy potrafili roz-
poznać zagrażające nam w życiu zło 
i łatwiej pokonać je siłą dobra. Pierw-
szą z wymienianych wad głównych 
jest pycha. Jej genezę możemy znaleźć 
w Piśmie Świętym w Księdze Rodzaju 

w opisie popełnienia grzechu pierwo-
rodnego przez pierwszych rodziców. 
Oto słowa z Pisma Świętego: „A wąż 
… rzekł do niewiasty: „czy rzeczywi-
ście Bóg powiedział: Nie jedzcie owo-
ców ze wszystkich drzew tego ogrodu”? 
Niewiasta odpowiedziała: „Bóg powie-
dział: „Owoce z drzew tego ogrodu jeść 
możemy… tylko owoców z drzewa, 
które jest w środku tego ogrodu… nie 
wolno wam jeść, a nawet dotykać, 
abyście nie pomarli”. Wtedy rzekł wąż: 
„Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, 
że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, 
otworzą się wam oczy i będziecie 
jako bogowie i tak jak Bóg będzie-
cie znali dobro i zło”.(por. Rodz.3,1 
– 5). W tym przytoczonym tekście 
z Księgi Rodzaju znajdujemy istotę 
szatańskiej pokusy. Szatan najpierw 

w kłamliwym świetle ukazuje samego 
Boga, jakby zazdrosnego o swoją 
Bożą tajemnicę znajomości dobra 
i zła, potem przedstawia w fałszywym 
świetle prawdę o śmierci, którą niesie 
grzech jako brak łaski uświęcającej – 
czyli życia Bożego w nas, mieszając to 
z zagrożeniem naturalnej śmierci 



4 Numer 9 (335)

człowieka i dlatego kłamliwie sza-
tan oznajmia „będziecie jako bogowie 
i tak jak Bóg będziecie znali dobro 
i zło”.  Istotą grzechu pierworod-
nego więc było kłamliwe skłonie-
nie człowieka do nieposłuszeństwa 
woli Bożej i usiłowanie postawienia 
człowieka w miejscu Boga. To niepo-
słuszeństwo woli Bożej i usiłowanie 
wstawiania siebie w miejscu 
Boga jest odtąd istotą każ-
dego grzechu i w każdym 
popełnionym przez czło-
wieka grzechu możemy 
to dostrzec. Od popeł-
nienia grzechu pierwo-
rodnego, okłamany przez 
szatana, człowiek niejako 
został wepchnięty i  stanął 
wobec dwóch rzeczywistości: dobra 
i zła, których w swej ograniczono-
ści, jako stworzenia, nie jest w sta-
nie objąć ani nad nimi zapanować, 
gdyż nad tymi kategoriami rzeczy-
wistości może jedynie zapanować 
Wszechmocny Bóg. Jest On samym 
Dobrem, który potrafi Swą Wszech-
mocą zapanować i zwyciężyć wszel-
kie zło. Upadek pierwszych rodziców 
był skutkiem zakłamania, w które 
wprowadził ludzkość ojciec kłam-
stwa, czyli szatan. Człowiek wbrew 
woli Bożej postawił siebie w miejscu 
Boga. W swojej ograniczoności, która 
jest skutkiem tego, że jesteśmy tylko 
stworzeniem, człowiek postawił siebie 
wobec przekraczających nasze możli-
wości kategorii poznania dobra i zła, 
nad którymi może zapanować jedy-
nie w Swej wszechmocnej mądrości 
Bóg. Dlatego człowiek nie jest w sta-
nie zapanować nad postępującą aż do 
granic nieskończoności żądzą posia-
dania dóbr ani w sposób nie do opa-
nowania zniewalającą nas pustką zła. 
Dlatego tak, jak z jednej strony pycha 
rodzi chęć panowania, posiadania 
wszystkiego ponad nasze możliwo-
ści, choć nawet kosztem drugiego 
człowieka czy nawet całej społecz-
ności, tworząc coś z postawy „mitu 
nadczłowieka”, tak z drugiej strony 

zło, nad którym człowiekowi coraz 
trudniej zapanować, może pogrą-
żyć człowieka i doprowadzić w swej 
beznadziei do jej krańcowego stanu, 
którym jest beznadziejna rozpacz. 
W każdym grzechu można dopatrzyć 
się w mniejszym lub większym stop-
niu tego źródła zła, którym jest pycha 

będąca 
sama w sobie skut-
kiem szatańskiego 
zakłamania, w które 
został wprowadzony 
człowiek „będziecie jako 
bogowie…”. W tym miejscu 
każdy z nas może przytoczyć wiele 
negatywnych przykładów z własnego 
życia i z życia naszego otoczenia 
i odkryć ich powiązanie z tą wadą 
główną, którą jest pycha. Czytając 
dalej Księgę Rodzaju, widzimy kon-
sekwencję grzechu, którą jest nasza 
odpowiedzialność przed Bogiem 
za popełnione zło. Pierwsi rodzice 
zwalają winę jeden na drugiego „…
niewiasta zerwała owoc… wąż mnie 
zwiódł…(por.Rodz.3,8 – 13) . Do dziś 
człowiekowi trudno jest uznać swoją 
winę i nazwać grzech po imieniu, zaś 
stosunkowo łatwo przychodzi czło-
wiekowi obwiniać za wszelkie zło 
wszystko i wszystkich, nawet Kościół 
i samego Pana Boga. Czyż nie mogli-
śmy tego doświadczyć w ostatnich 
czasach, w których owo „będziecie 
jako bogowie” na nowo deformuje 
podstawowe, etyczne treści ukształ-
towanych przez wiarę rodziców mło-
dych sumień?! Dobrze, że staramy 
sobie uświadomić prawdę o źródłach 

ludzkiej słabości i grzechu, aby inten-
sywniej szukać dróg przezwycięże-
nia i naprawy zła. Także dróg dobra 
i prawdy, przez które Bóg przywraca 
nam naszą ludzką godność, godność 
dzieci Bożych – jak mawiał twórca 
Ruchu Światło i Życie, Czcigodny 
Sługa Boży ks. Franciszek Blach-
nicki oraz nowy błogosławiony Pry-
mas Tysiąclecia ks. Kardynał Stefan 
Wyszyński.

Opis upadku pierwszych ludzi 
kończy się słowami nadziei, którą 

w  rozżalone serce upadłego 
człowieka wprowadza miło-

sierny Bóg: „Wprowadzam 
nieprzyjaźń między cie-
bie a niewiastę, pomiędzy 
potomstwo twoje a potom-

stwo jej; ono zmiażdży ci 
głowę, a ty zmiażdżysz 
mu piętę” (Rodz.3,15). 
Kościół upatruje w tych 

słowach zapowiedź Matki 
Bożej, Maryi, której potom-

stwo – Syn Boży Jezus Chry-
stus zwycięży zło, grzech i szatana. 

Szatańskiej pysze przeciwstawia się 
pokorne zawierzenie Maryi: „oto ja 
służebnica Pańska, niech mi się sta-
nie według słowa twego”(Łuk.1,38) 
oraz paschalna tajemnica przyjścia 
życia, męki i zmartwychwstania Pana 
Jezusa, będąca aktem posłuszeństwa 
zbawczej woli Ojca. Te tajemnice 
radości, światła, krzyżowej bolesnej 
męki Chrystusa „…który stawszy 
się człowiekiem uniżył samego siebie 
i stał się posłusznym aż do śmierci i to 
śmierci krzyżowej” (Fil.2,8) i chwały 
Jego i naszego zmartwychwstania 
chcemy na nowo rozważać w paź-
dzierniku, w miesiącu modlitwy 
różańcowej. Zgromadzeni na nabo-
żeństwie różańcowym i z różańcem 
w ręku, wśród naszej codzienności, 
chcemy cieszyć się życiem auten-
tycznie chrześcijańskim, pamię-
tając o wielkiej prawdzie że: „Bóg 
pysznym się sprzeciwia a pokornym 
łaskę daje”(I Piotra 5,6).

Ks. Józef
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Jako dorośli często kojarzymy 
postać Anioła Stróża z dzieciń-
stwem. Być może w pokoju wisiał 

obrazek, jakże popularny, na któ-
rym Anioł przeprowadza dziecko 
przez kładkę. Nawet „Stare Dobre 
Małżeństwo” w piosence „Makatka 
z Aniołem” pisze:

„Najczęściej można spotkać cię 
Nad przepaścią lukrowaną 
gdy przez dziurawą kładkę 
Przeprowadzasz dwoje dzieci”.

Tymczasem nasz Anioł Stróż 
istnieje naprawdę. I  czy masz 1 
dzień życia czy 100 lat, tak samo 
troszczy się o  Ciebie 
i wspiera. Jest z Tobą 
24 godziny na dobę, 
365 dni w roku przez 
całe życie. Jest niczym 
Twój ochroniarz, któ-
rego Bóg wyznaczył 
w chwili, w której przy-
szedłeś na świat. „Oto 
Ja posyłam anioła przed 
tobą, aby cię strzegł…” 
– czytamy w Księdze 
Wyjścia (Wj 23,20).Św. 
Ojciec Pio już w dzie-
ciństwie nawiązał szcze-
gólną relację z opieku-
jącym się nim Aniołem 
Stróżem. I  jak sam wyznał, po 
Bogu i Matce Bożej, Anioł był dla 
niego najbliższym przyjacielem, 
który zawsze służył radą i pomocą. 
Zakonnik z Pietrelciny podpowiada 
nam, że można wysyłać swojego 
Anioła Stróża również z pomocą 
do innych osób. Sam skutecznie to 
czynił. Nazywał go bratem bliźnia-
kiem. Aniołowie Stróże są z nami 
cały czas. Nie mają urlopu, nie idą na 
lunch, nie idą na emeryturę.Ojcowie 
Kościoła zastanawiali się, czy Anioł 
Stróż wybierany jest dla człowieka 
tuż po urodzeniu czy też w czasie 
Chrztu Świętego. Pierwsze założenie 

zdecydowanie popierał św. Hieronim, 
powołując się na fragment Ewange-
lii wg św. Mateusza: „Uważajcie, aby 
nie gardzić jednym z tych małych, 
ponieważ mówię wam, że ich anio-
łowie w niebie zawsze widzą oblicze 
mojego Ojca, który jest w niebie”.
Trzeba pójść nawet dalej. Aniołów 
Stróżów mają również ludzie nie-
wierzący. Wyjaśnia to jasno cho-
ciażby św. Tomasz z Akwinu, który 
wielokrotnie podkreślał, że Bóg nie 

zostawia nikogo, nawet grzeszników. 
Ponadto, jak stwierdził dogmatyczny 
teolog Ludwig Ott: „Jednak zgodnie 

z ogólnym nauczaniem teologów nie 
tylko każdy ochrzczony, ale każdy 
człowiek, łącznie z niewierzącymi, 
ma od urodzenia swojego specjalnego 
Anioła Stróża”. „Aniele Boży Stróżu 
mój, Ty zawsze przy mnie stój…”

A zatem jakie zadania wyznaczył 
Pan Bóg Aniołom Stróżom?

Wzmacnianie naszej 
odwagi
O dodawaniu odwagi przez Anioła 
Stróża mówił m.in. św. Bernard. 
Wielokrotnie podkreślał on, że 
Anioł Stróż nie chce, byś się czego-
kolwiek bał. Ponadto, zdaniem św. 

Bernarda, Anioł Stróż wzmacnia 
również człowieka w odważnym 
życiu wiarą oraz stawianiu czoła 
wszelkim wątpliwościom.

Obawa, strach przed chorobą, nie-
szczęściem towarzyszą nam nieustan-
nie. Czasem łatwiej nam się z tym 
zmierzyć, czasem jest to trudna walka 
z samym sobą. Może warto wów-
czas poprosić Anioła Stróża o wspar-
cie i wzmocnienie naszej odwagi? 
Spróbujmy na nowo odświeżyć naszą 

relację z Aniołem Stróżem. „…rano, 
wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi 
zawsze ku pomocy..”

Trzymanie nas z dala 
od złego 

O tym pisał już św. Tomasz z Akwinu 
w „Sumie Teologicznej”. Rolę walki 
Aniołów Stróżów z demonami wyja-
śnił na przykładzie podejmowanie 
decyzji moralnych. Można sobie 
bowiem wyobrazić, że w  trakcie 
tego procesu trwa debata pomię-
dzy złym a dobrym aniołem, który 
mądrze mówi do drugiego. Anioł 
Stróż wzmacnia człowieka również 
przed pokusą, ponieważ chce, by ten 
nauczył się sam sobie z nią radzić. 

Ostateczny wybór zawsze należy 

A – jak Anioł Stróż… Któż to taki?
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do człowieka. Bóg obdarzył nas 
wolną wolą. Cudownie. Tylko, czy 
my potrafimy tak do końca z tej wol-
ności korzystać? A zatem: „…broń 
mnie od wszystkiego złego…”

Chronienienas przed krzywdą 
We fragmencie Psalmu 91 czy-

tamy: „Bo swoim aniołom dał 
rozkaz o tobie, aby cię strzegli na 
wszystkich twych drogach.  Na 
rękach będą cię nosili, abyś nie ura-
ził swej stopy o kamień.Będziesz 
stąpał po wężach i żmijach, a lwa 
i smoka będziesz mógł podeptać”. 
Zdaniem św. Tomasza z Akwinu 
Aniołowie Stróże chronią nas także 
przed doznaniem duchowej i fizycz-
nej krzywdy. Dobrym dowodem na 
to jest fakt, że Anioł pomógł św. 
Piotrowi wyjść z więzienia, o czym 
można przeczytać w 12. rozdziale 
Dziejów Apostolskich: 

„Strzeżono więc Piotra w więzie-
niu, a Kościół modlił się za niego 
nieustannie do Boga. W nocy, po 
której Herod miał go wydać, Piotr, 
skuty podwójnym łańcuchem, spał 
między dwoma żołnierzami, a straż-
nicy przed bramą strzegli więzienia. 

Wtem zjawił się anioł Pański i świa-
tłość zajaśniała w celi. Trąceniem 
w  bok  obudził Piotra i  powie-
dział: «Wstań szybko! » Równocze-
śnie z rąk [Piotra] opadły kajdany. 
«Przepasz się i włóż sandały! » – 
powiedział mu anioł. A gdy to zro-
bił, rzekł do niego: «Narzuć płaszcz 
i chodź za mną! »”

I znów zawołamy: „…broń mnie 
od wszystkiego złego…”

Przedstawianie naszych 
próśb Bogu 
Anioł Stróż działa jak orędownik, 
kieruje nasze prośby bezpośrednio 
do Boga. 

Anioł Stróż wzmacnia inteli-
gencję i wolę osoby, do której jest 
przypisany. Tym samym prowadzi 
ją do prawdy i dobra. Św. Tomasz 
z Akwinu mówił: 

„Jest również oczywiste, że jeśli 
chodzi o rzeczy do zrobienia, ludzka 
wiedza i uczucia mogą się różnić 
i zawodzić na wiele sposobów; dla-
tego konieczne było wyznaczenie 
aniołów, aby chronili ludzi, aby ich 
kierować i przynosić im dobro”. 

Prowadzenie nas 
do zbawienia 
Ostatecznym celem Aniołów Stró-
żów jest pomoc w naszym zbawieniu. 
„Aniołowie są posłani, aby służyć 
tym, którzy otrzymają dziedzictwo 
zbawienia, jeśli weźmiemy pod uwagę 
ostateczny efekt ich ochrony, którym 
jest urzeczywistnienie tego dziedzic-
twa” – wyjaśnił św. Tomasz. Wołamy 
zatem: „…i  zaprowadź mnie do 
żywota wiecznego. Amen.”

Kiedyś, w rozmowie z Ks. Jakubem, 
usłyszałam świetną radę. Kiedy dwie 
osoby są ze sobą skonfliktowane, to 
warto pomodlić się do ich Aniołów 
Stróżów, żeby się ze sobą „dogadali”. 
Taka prosta rada – modlitwa, a jak 
wiele niesie ze sobą dobra. Dodam, że 
istotnie to działa! Odnówmy więc nasze 
relacje z Aniołami Stróżami. Wspie-
rajmy się ich radą, wzmocnieniem, orę-
downictwem. Pamiętajmy też o tym, że 
mój bliźni ma również swojego Anioła 
Stróża, który tak samo jak nasz, wspiera 
go w walce ze złem. Bądźmy zatem ufni 
i życzmy sobie otwarcia naszych serc na 
głos naszych Aniołów Stróżów.

Małgorzata Mokrosz

WARSZTATY MUZYCZNE
Warsztaty muzyczne to niecodzienne wydarzenie, które będzie miało miejsce 
w naszej parafii w dniach 5-7 listopada br. Mają one na celu ukazanie nam, 
jak piękna i bogata w melodie i treści jest muzyka śpiewana w naszych kościo-
łach, wspólnotach...

Pod okiem zawodowego muzyka będziemy uczyć się pieśni, piosenek i jed-
nocześnie nabędziemy odrobinę wiedzy na ten temat, by ubogacić siebie, ale 
też i słuchaczy, którzy usłyszą efekt końcowy w postaci występu wszystkich 
uczestników, będący zwieńczeniem warsztatów.

Prowadzący warsztaty, Jakub Tomalak – przede wszystkim mąż i ojciec 
trójki dzieci – poza tym dyrygent, kompozytor, producent muzyczny, lider 
zespołu Abba Pater Music w Kaliszu. Prowadzi warsztaty muzyczno-litur-
giczne na terenie całego kraju i poza granicami m.in. z Piotrem Pałką, Urszulą 
Rogala, Hubertem Kowalskim, Pawłem Bębenkiem i wieloma innymi cenio-
nymi muzykami.

Tematem tych warsztatów jest MOC UWIELBIENIA, a więc z radością 
będziemy wielbić Boga śpiewem, bo „kto śpiewa dwa razy się modli”, idąc za słowami św. Augustyna.

Dlatego nie może i Ciebie tam zabraknąć. Jeśli czujesz, że tak właśnie chcesz wyrazić swoje emocje, a co ważne – 
poprzez śpiew rozmawiać z Bogiem, to może to jest ten czas, byś zaczął wspaniałą przygodę, jaką jest śpiew dla Niego.

Zapraszamy, zapisy trwają. Wszelkie informacje w linku poniżej i na plakacie. Liczba miejsc ograniczona.
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Każdy z nas stał się kiedyś 
częścią Kościoła przez tzw. 
sakramenty inicjacji chrze-

ścijańskiej. To nic innego jak stop-
niowe wtajemniczanie w chrześci-
jaństwo, czyli w relację z Jezusem 
poprzez przyjmowanie Go w sakra-
mentach. Różnie ta droga inicjacji 
wyglądała w naszej wierze, więc 
warto poświęcić parę chwil, żeby 
poznać ścieżkę jaka aktualnie jest 
obecna w naszym Kościele.

Na przestrzeni dwudziestu wie-
ków inicjacja chrześcijańska prze-
chodziła wiele zmian, które były 
podyktowane między innymi rozwo-
jem nauki o sakramentach, racjami 
duszpasterskimi, a także zmienia-
jącą się świadomości wierzących 
na temat sakramentów, do których 
przystępują. Efektem tych zmian są 
dwa modele inicjacji chrześcijańskiej 
w Kościele: model linearny (chrzest 
– bierzmowanie – eucharystia) oraz 
model doświadczenia eucharystycz-
nego (chrzest – eucharystia – bierz-
mowanie). Oba te modle funkcjo-
nują dzisiaj w Kościele: pierwszy 
w Kościele Wschodnim i Zachod-
nim, drugi tylko w Kościele Zachod-
nim. Jak widać model doświadcze-
nia eucharystycznego umiejscawia 

eucharystię przed bierzmowaniem. 
Natomiast pierwotną praktyką 
Kościoła było udzielanie Komunii św. 
po bierzmowaniu (było ono udzielane 
razem z chrztem w ramach jednego 
obrzędu). Jakie więc racje przema-
wiają za tym, aby eucharystia była 
udzielna przed bierzmowaniem, tak 
jak ma to miejsce u nas w Polsce?

Zasadnicza część argumentów 
przemawiających za udzielaniem 
eucharystii przed bierzmowaniem 

łączy się ściśle z posoborową wizją 
sakramentu bierzmowania. Teo-
logia po Soborze Watykańskim II 
akcentuje trzy wymiary tego sakra-
mentu: chrystologiczny, eklezjalny 
i  indywidualno-antropologiczny. 
W wymiarze indywidualno-antro-
pologicznym bierzmowanie jest to 
dobrowolne i w duchu odpowie-
dzialności zaakceptowanie wezwa-
nia Bożego, które w chrzcie przyjęli 
zastępczo nasi rodzice i chrzestni. 
Dlatego eucharystia, która jest nie-
odzownym elementem wzrostu życia 
chrześcijańskiego, jest najlepszym 
przygotowaniem do tego osobistego 
powiedzenia „tak” rzeczywistości 
Kościoła, w której żyjemy. W wymia-
rze chrystologicznym bierzmowanie 
jest to łaska głębszego zjednoczenia 

z Chrystusem, a tym samym nowe 
uczestnictwo w wypełnianiu Jego 
misji (czyli budowaniu i kształtowa-
niu królestwa niebieskiego na ziemi). 
Z tej racji eucharystia, która kształ-
tuje w nas życie Chrystusa poprzez 
łącznie się z Nim w miłości, musi 
poprzedzać nasz udział w bezpośred-
nim uczestnictwie w zadaniach zbaw-
czych Jezusa. Natomiast w wymiarze 
eklezjalnym bierzmowanie to ściślej-
szy związek z Kościołem, a konkret-

nie włącznie w jego posłannictwo 
i zadania. Do tego pełniejszego włą-
czenia się w Kościół najlepiej przy-
gotuje nas eucharystia, która ze swej 
natury jest centrum życia Kościoła 
i jednoczy wszystkich jego członków. 
Kolejnym argumentem przemawia-
jącym za udzielaniem eucharystii 
przed bierzmowaniem jest fakt, że 
aby przystąpić do Komunii świętej, 
wystarczy osiągnąć wiek rozezna-
nia, czyli umieć odróżnić pokarm 
duchowy od cielesnego (czyli około 7 
roku życia). Poza tym, w przeciwień-
stwie do bierzmowania, Komunia 
święta uwalnia od grzechów powsze-
dnich i pomaga wystrzegać się popeł-
nienia grzechu śmiertelnego, dlatego 
wydaje się mieć ona pierwszeństwo. 
Innym ciekawym spostrzeżeniem 

INICJACJA CHRZEŚCIJAŃSKA, 
czyli nasze wejście w tajemnicę Jezusa
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„Kapłani pracujący w Kazachstanie są jak Apostołowie 
Chrystusa opisani w Dziejach Apostolskich, dźwigający 

wszystkie utrudzenia dla Ewangelii” 
(abp Tomasz Peta)

Wielu z nas pamięta naszego 
byłego wikarego – 
ks. Rafała Dąbrowskiego. 

W niedzielę 19 września, minęła 
kolejna rocznica jego urodzin i nie-
wątpliwie otrzymał on wiele życzeń 
płynących z naszej parafii. Wśród 
tych życzeń były także moje. Bardzo 
ucieszyła mnie dłuższa odpowiedź 
księdza Rafała, w której opisał swoją 
obecną pracę misyjną. Myślę, że 
warto te słowa przytoczyć, bo wielu 
parafian pyta i interesuje się, co tam 
teraz u naszego księdza Rafała sły-
chać w tym dalekim Kazachstanie…

„Szczęść Boże! Bardzo dziękuję 
za modlitwę i  pamięć. Ja jestem 
w tej chwili w parafii NMP Fatim-
skiej w Kyzyłordzie na zastępstwie za 
księdza, który pojechał na urlop do 
Argentyny. Kiedy wróci, to pojadę do 
Kapszagaju, gdzie posługuję w parafii 
Niepokalanego Poczęcia NMP, tam 
jest też katolicki dom dziecka. Poma-
gam ks. Arturowi Zarasiowi, który 
jest odpowiedzialnym za parafię. Są 
u nas pewne ograniczenia związane 
z pandemią. Jeśli chodzi o zdrowie, to 

czuję się dobrze. Robimy transmisję 
Eucharystii z Kapszagaja na facebo-
ok’u i czasem na you tube. Spotykamy 
się jako księża diecezji Ałmaty raz 
w miesiącu na Najświętszej Ofierze. 
Rozmawiamy o bieżących sprawach. 
Mamy wspólną adorację, konferencję 
i obiad. Rozważam Słowo Boże, modlę 
się różaniec, odprawiam Mszę świętą, 
robię zakupy, gotuję, piorę, prasuję, 
sprzątam. Tak dni płyną. Jutro (tj. 21 
września) będzie doroczne spotka-
nie misjonarzy z całego Kazachstanu. 
W tym roku 3 dni. W zeszłym roku 
nie odbyło się. Czytam biografię św. 
Josemarii Escrivy, który wiele wycier-
piał w czasie wojny domowej w Hisz-
panii. Bardzo ciekawa postać. Nagry-
wam audiobook jezuity ks. Józefa 
Kozłowskiego „Od grzechu do wol-
ności”. Później wysyłam odcinki na 
WhatsAppa. Tak pokrótce życie mija. 
A co nowego u Pani? Pozdrawiam 
serdecznie i życzę błogosławieństwa 
Bożego, światła Ducha Świętego, 
opieki NMP i zdrowia! ”

Ucieszyły mnie te słowa księdza 
Rafała, bo chyba jest szczęśliwy, 

zaangażowany, oddany w pełni Panu 
Bogu i służbie człowiekowi. W odpo-
wiedzi na jego pytanie, opisałam 
sytuację w naszej parafii, mieście, 
kraju… Trochę miejsca poświęciłam 
też sprawom osobistym i swoim oba-
wom związanym z perspektywą eme-
rytury – za rok, dwa, szczególnie po 
tak aktywnym życiu – zawodowym 
i społecznym, jakie teraz prowadzę. 
I… pozwolę sobie przytoczyć pro-
pozycję księdza Rafała, która w tej 
chwili mnie trochę rozbawiła, zasko-
czyła, ale którą polecam także pod 
rozwagę innym…

„Myślę, że można na emeryturze 
ciekawie zorganizować czas i będzie 
bardzo dobrze. Zapraszamy do para-
fialnego domu dziecka na wolon-
tariat, jeśli będą chęci. Nauczyciel 
zawsze w cenie.”

Może to jest jakiś sposób na 
zmiany i brak pewnych zajęć, które 
przyniesie emerytura. Ksiądz Rafał 
po prostu pozostawił mnie w wiel-
kim zawieszeni i „zabił mi klina” …

Gabriela Kiełkowska

jest stwierdzenie, że proces ini-
cjacji chrześcijańskiej może przyj-
mować charakter poziomów, w któ-
rym rozróżnia się stosunek chrztu 
do bierzmowania oraz stosunek 
chrztu do eucharystii. W  takim 
wypadku sakrament eucharystii 
udzielany przed bierzmowaniem 
nie przerywa związku bierzmowa-
nia z chrztem. Ponadto eucharystia 
jest również przedłużeniem znaku 
chrzcielnego, a tym samym bierz-
mowanie udzielane po niej będzie 
reaktualizować nie tylko chrzest, ale 
również pewien rodzaj doświadczenia 

eucharystycznego. Ostatni argument 
wydaje się dość prozaiczny, ale gdy 
spojrzymy na apostołów w Piśmie 
Świętym, zauważymy, że oni prze-
szli model doświadczenia euchary-
stycznego. Uczniowie Jezusa najpierw 
uczestniczyli w Ostatniej Wieczerzy, 
a dopiero później nastąpiło Zesłanie 
Ducha Świętego.

Na koniec, z ciekawości, warto 
wspomnieć tylko, jak wygląda model 
linearny wtajemniczenia w Kościele 
Wschodnim. Inicjacja chrześcijańska 
rozpoczyna się tam od chrztu udzie-
lanego razem z bierzmowaniem, co 

automatycznie pozwala małym dzie-
ciom na przyjmowanie Komunii św. 
Podobna sytuacja ma się w Kościele 
Zachodnim w czasie chrztu osoby 
dorosłej, kiedy to całe wtajemniczenie 
odbywa się w czasie jednej eucharystii.

Obie drogi wtajemniczenia są pra-
widłowe i nie ma tutaj mowy o tym, 
że jedna jest lepsza albo gorsza od 
drugiej. Najważniejsze jest to, że 
obie zanurzają człowieka w życiu 
Boga, które jest dla nas bezpośrednio 
dostępne w sakramentalnej tajemnicy 
Jezusa Chrystusa.

ks. Piotr Mroczkowski
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Spośród bogatej działalności religijnej i społecznej 
ks. Prałata Alfreda Wloki wypada wspomnieć o jego 
posłudze duszpasterskiej w Harcerskim Kręgu 

Seniora „Skaut” w Radlinie, trwającej nieprzerwanie prze-
szło 30lat. Ksiądz Prałat należał do duchownych docenia-
jących współpracę z organizacją świecką, mającą w swoim 
programie służbę Bogu i Polsce. Ze względu na ograni-
czone ramy niniejszego artykułu, zostaną omówione 
współdziałania mające charakter religijno – patriotyczny. 
Początki sięgają przełomu lat 80- tych i 90- tych, kiedy 
w Związku Harcerstwa Polskiego dokonywały się prze-
miany duchowe. Dobiegał koniec komunistycznych 
rządów PRL, kiedy starano się wyeliminować z życia 
społecznego wszelkie elementy religijne. Dotyczy to rów-

nież organizacji młodzieżowych. Nasz HKS rozpoczął 
działania ukierunkowanie na przywrócenie w drużynach 
ziemi wodzisławskiej tradycji patriotycznych – etosu 
służby Bogu i Polsce.

Członkowie naszego kręgu wywodzili się z tzw. „sta-
rego harcerstwa”. Przeżywali „harcerską przygodę” przed 
rozwiązaniem przez władze komunistyczne tradycyjnego 
ZHP w 1949r. Porozumieliśmy się z seniorami dawnych 
silnych ośrodków harcerskich Wodzisławia (Pszowa, 
Marklowic, Czyżowic, Radlina). Naszym duszpasterzem 
został ks. proboszcz Alfred Wloka. Przy jego pomocy 
były organizowane, w oparciu o kościół biertułtowski, 
spotkania religijno-patriotyczne integrujące pokolenia 
harcerskie ziemi rybnicko – wodzisławkiej, ludzi w róż-
nym wieku.

Pierwsze spotkanie harcerskich pokoleń ziemi 
wodzisławskiej i  rybnickiej 15 grudnia 1989r. 
Miejscem spotkania był kościół Wniebowzięcia NMP 
w Biertułtowach, wypełniony setkami seniorów i harcer-
ską młodzieżą. Koncelebrowanej Mszy św przewodniczył 
ks. bp dr Bernard Bernacki. Odczytano list gratulacyjny 
ks. arcybiskupa Damiana Zimonia, zainteresowanego 
dokonującymi się w harcerstwie przemianami ducho-
wymi. Po Mszy św. odbyło się w Domu Katechetycznym 
spotkanie opłatkowe. Seniorzy wspominali dawne obozy: 
zbiorowe modlitwy przed zbudowaną kapliczką, Msze 
św. przy ołtarzu polowym, kiedy cały obóz śpiewał pie-
śni religijne, zbiorowe wymarsze do kościoła. Zwyczaje 
te przez 40lat były przez komunistów zakazywane. 
Trasformacja dokonująca się w naszej Ojczyźnie stwa-
rzała okazję, by te dawne formy religijne do harcerstwa 
wróciły. Spotkanie to odbiło się szerokim echem w społe-
czeństwie naszego regionu ze względu na treści religijno 

– patriotyczne, co było zasługą ówczesnego proboszcza 
parafii biertułtowskiej Ks A. Wloki.

Obchody 70lat harcerstwa na ziemi wodzisławskiej 
(17, 18, 19 czerwca 1993).

Trzydniowe uroczystości odbywały się w Radlinie. 
Organizatorem głównym był nasz Krąg.

W programie obchodów był m. In. zlot drużyn har-
cerskich w miasteczku namiotowym, wystawa obrazująca 
dzieje harcerstwa na naszym terenie. W spektaklu sce-
nicznym zostały przypomniane najważniejsze wydarzenia 
w dziejach polskiego harcerstwa. Zwieńczeniem obcho-
dów była uroczystość religijna w biertułtowskim kościele 
19.06.1993. Uczestniczyli w niej licznie młodzi harcerze. 
jak też seniorzy harcerscy należący do ZHP w latach 1923 
– 1950. Mszę św sprawował ks. biskup Ignacy Jeż w asy-
ście 8 koncelebransów, przeważnie dawnych harcerzy. 
Homilię w formie gawędy harcerskiej wygłosił ks. dr hm 
Franciszek Jastrzęsbki – członek działającej w czasie oku-
pacji konspiracyjnej Śląskiej Chorągwi ZHP, powojenny 
kapelan chorągwiarzy, wywodzący się z Obszar. Organi-
zatorem uroczystości kościelnych był ówczesny ks dzie-
kan A. Wloka, który nadał części kościelnej uroczystości 
charakter religijno – patriotyczny. Łącznie w obchodach 
wzięło udział około 1000 osób. Wśród nich było wiele 
dostojnych gości z kraju i zagranicy.

Uroczystości poświęcenia tablicy poświęcenia tablicy 
upamiętniającej harcerzy, którzy oddali życie za Polskę 
w okresie II wojny światowej (3 maja 1995).

Nasz HKS postanowił ocalić od zapomnienia 26 boha-
terskich harcerzy zamordowanych przez niemieckiego 
okupanta. Ich działalność w ruchu oporu Armii Kra-
jowej była wzorem harcerskiej służby „Bogu i Polsce”. 
Ks proboszcz Wloka podjął się też zorganizowaniu 

Śp. ksiądz Prałat, Alfred Wloka 
w pamięci harcerskich seniorów.
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uroczystości poświęcenia tablicy w 50. rocznicę zakoń-
czenia II wojny światowej.

Było to trzecie w Radlinie doniosłe wydarzenie reli-
gijno – patriotyczne po przemianach ustrojowych. Uro-
czystości religijne poprzedził apel poległych zorganizo-
wanych przez Komendę Hufca przed Domem Kultury, 
po czym licznie zebrani uczestnicy udali się w pochodzie 
do pobliskiego kościoła. Mszę świętą w intencji 
poległych harcerzy i o pomyślność Ojczyzny odprawił 
zaproszony ks. biskup dr Bernard Bernacki, który doko-
nał również uroczystego poświęcenia tablicy. Ważnym 
akcentem patriotycznym było złożenie przyrzeczenia 
harcerskiego przez ZHP przyrzekających „Mieć szczerą 
wolę pełnić służbę Bogu i Polsce, być posłusznemu Panu 
Harcerskiemu”, czyli chcących kontynuować tradycje 
swoich poprzedników. Wśród uczestników uroczystości 
rozprowadzano jedniodniówkę.

„Pamięć tych, którzy dla Ojczyzny poświęcili to, co 
mieli najdroższe – swoje młode życie”

Zawierała życiorys 26 poległych harcerzy w latach 
1939 – 1945 i opis harcerskiego ruchu oporu.

Przytoczone wyżej trzy przykłady obrazują formy 
działań patriotyczno – religijnych organizowanie wspól-
nie z naszym duszpasterzem – honorowym członkiem 
HKS „Skaut”.

Takich i podobnych uroczystości na przestrzeni minio-
nych 30lat było wiele.

Wymieńmy przynajmniej krótko te, które najczęściej 
wspominamy:

– Poświęcenie wzniesionego staraniem naszego HKS 
obelisku dla upamiętnienia polskich żołnierzy poległych 
na Głożynach w boju stoczonym w dniu 1 września 1939r.

Pomyślano o tym dopiero w 70. rocznicę rozpoczęcia 
II wojny światowej. Pomnik poświęcił 4 września 2009r. 
Ks. Prałat A. Wloka w ramach uroczystości religijno – 
patriotyczniej na Głożynach. Tam przed szkołą usytu-
owany jest obelisk.

– Sympozjum wspomnieniowe poświęcone postaci 
ks.  dr  hm Franciszka Jastrzębskiego. Pochodzący 
z obszarskiej drużyny harcerskiej działacz antyniemiec-
kiego ruchu oporu AK. Był członkiem Tajnej Śląskiej 
Chorągwi ZHP. Uroczystość odbyła się w biertułtowskiej 
Kaplicy Katechetycznej.

– Seminarium na temat „Ideał harcerskiego wycho-
wania, jako wzór do naśladowania”. Udział wzięli dyrek-
torzy i nauczyciele radlińskich szkół. Omówiono wpływ 
wzorców osobowych wybitnych postaci harcerskich 
w szkolnym i społecznym procesie wychowania.

– Religijne i patriotyczne przeżycia uczestników trzy-
dniowej wycieczki autobusowej do Warszawy. Wyjazd 
w całości zorganizował nasz Duszpasterz jako prezent dla 
naszego HKS. On też osobiście pełnił funkcję przewodnika, 

gdyż znał doskonale stolicę z okresu służby wojskowej, 
kiedy jako kleryk – saper rozminowywał Warszawę. Nie-
codziennym przeżyciem była Msza Święta, która ks. Wloka 
odprawił wyłącznie dla nas w Kaplicy Sejmowej. Modli-
liśmy też w Katedrze Wojska Polskiego i znajdującej się 
tam Kaplicy Katyńskiej. Modlitewnym hołdem uczcili-
śmy harcerzy poległych w powstaniu warszawskim spo-
czywających w Katedrze Harcerskiej na Powązkach. Te 
elementy wycieczki wspomina każdy z nas, najczęściej ze 
względu na religijno- patriotyczną atmosferę, jaką potrafił 
stworzyć ksiądz przewodnik. Wycieczka odbyła się 19 – 
21 maja 2009. Brało w niej udział 50osób.

– Uroczystość związana z posadzeniem „Dębu Katyń-
skiego”. Zorganizowano ją 24 kwietnia 2010 r. jako udział 
HKSw ogólnopolskiej akcji uczczenia ofiar sowieckiej 
zbrodni, w połączeniu z obchodami uroczystości św. 
Jerzego. Część religijna odbyła się w głożyńskim kościele, 
zaś apel poległych na tamtejszym cmentarzu, gdzie posa-
dzono poświęcony po Mszy świętej dąb. Liczny udział 
społeczństwa Radlina i miejscowych władz świadczy 
o celowości podjętej akcji, której inicjantem, współorga-
nizatorem był nasz Duszpasterz. Trzeba wspomnieć, że 
na cmentarzu w Miednoje spoczywa aż 12 radlińskich 
policjantów. Ich nazwiska zamieszczono na wybudowa-
nym pod dębem katyńskim w czerwcu 2021r. pomniku. 
To specyficzny „dar pośmiertny” dwojga niechcących 
rozgłosu radlińskich patriotów. Niestety – poświęcenia 
pomnika ks. Prałat nie doczekał.

– Harcówka HKS w kościelnej salce katechetycznej. 
Dowodem życzliwości, jaką ks. Prałat Wloka darzył nasz 
HKS, było udostępnienie starej salki katechetycznej na 
zorganizowanie harcówki. Odbywały się w niej nasze 
zbiórki przez blisko 20 lat. Specyficzny był jej wystrój, 
który odzwierciedlał tradycje religijne i patriotyczne har-
cerstwa. Była to pewnego rodzaju izba pamięci.

– Doroczne spotkania kolędowe Kręgu i wprowadze-
nie kultu „Matki Boskiej Harcerskiej”.

Ważnym elementem tradycji Kręgu były doroczne 
„zbiórki kolędowe”, którym Prałat Wloka potrafił nadać 
specyficzny charakter duchowo – religijny. Elementem 
nowym stołu kolędowego był zawsze obraz „Matki Boskiej 
Harcerskiej”, który towarzyszył nam też na wszystkich 
uroczystych zbiórkach „Boskiej Harcerskiej”. Ten specy-
ficzny wizerunek Panny Marii z Dzieciątkiem i emble-
matami harcerskimi powstał w środowisku harcerstwa 
łódzkiego z inspiracji ks. Stefana Miecznikowskiego 
i został poświęcony przez Papieża Jana Pawła II. Obraz 
otrzymaliśmy w darze od łódzkich harcerskich seniorów.

-W okresie dokonującej w początkach lat 90 transfor-
macji duchowej i patriotycznej grupa członków naszego 
Kręgu uczestniczyła w „rozmowach niedokończonych” 
Radia Maria (12.04.94). Przypominaliśmy religijne wzorce 
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starego harcerstwa i patriotyczne pie-
śni harcerskie. Z nami był w studio 
radiowym ks. Alfred Wloka.

Za swoją działalność duszpaster-
ską w naszym Kręgu ks. Wloka otrzy-
mał „Odznakę Przyjaciela Harcer-
stwa”, która została mu wręczona na 

uroczystości 30- lecia Kręgu w roku 
2016r.

Na trwałe pozostaną w  mojej 
pamięci spotkania osobiste z Pra-
łatem A. Wloką, na których oma-
wiano problemy harcerskie i religijno 
– patriotyczne. Szczególnie cenię 

sobie to w Wielki Piątek 2021 r. połą-
czone ze spowiedzią świętą, po której 
mój spowiednik został powołany do 
Wieczności.

Błażej Adamczyk
Radlin, 25 czerwca 2021 r.

W osiemdziesiątą drugą rocz-
nicę napaści Rosji Sowiec-
kiej na Polskę w 1939 r., 17 

września 2021 r. w kościele parafial-
nym pw. Niepokalanego Serca Maryi 
w Głożynach, o godzinie 10.00 roz-
poczęła się Msza święta. Ksiądz pro-
boszcz Piotr Brachmański wraz z kon-
celebransami: księdzem proboszczem 

Krzysztofem Kępką z parafii pw. świę-
tego Izydora, księdzem kapelanem 
Michałem Przybylskim z parafii pw. 
WNMP w Biertułtowach, księżmi 
proboszczami Adamem Wyciskiem 
oraz z Joachimem Gondro, którzy 
są kapelanami policji w Garnizo-
nie Śląskim, rozpoczął sprawowa-
nie Najświętszej Ofiary. Intencją tej 
Mszy świętej była modlitwa o Radość 
Życia Wiecznego dla 12 polskich poli-
cjantów urodzonych i pracujących 
w Radlinie w okresie od roku 1922 
do 1939. Policjanci: przod. Jan Bugaj-
ski, przod. Jan Folwarczny, st. post. 
Jakub Kiczka, przod. Józef Musiolik, 
przod. Paweł Pachół, st. przod. Józef 
Polnik, przod. Paweł Sachs, post. Alo-
izy Słomka, post. Franciszek Swo-
boda, st. post. Teodor Swoboda, st. 
przod. Teofil Szczęsny, post. Andrzej 
Widlok dostali się do niewoli rosyj-
skiej i w kwietniu 1940 r. w siedzibie 
NKWD w Kalininie (dziś Twer) zostali 
zamordowani strzałem w tył głowy. 
Do tej modlitwy dołączono również 
wszystkich obywateli polskich pomor-
dowanych w czasie wojny w obozach 
w Rosji i w Niemczech. Ksiądz pro-
boszcz Piotr Brachmański dołączył 

również intencję o zdrowie dla pana 
Błażeja Adamczyka, przebywającego 
w szpitalu. Do Mszy świętej modlitwą 
włączyli się między innymi: przed-
stawiciele samorządu miasta Radlina 
z panią burmistrz Barbarą Magierą, 
delegacja policji państwowej z komen-
dantem powiatowym inspektorem 
Wiesławem Dryją, harcerze z HKS 

„SKAUT” Hufca Ziemi Wodzisław-
skiej, Hufca Błękitne Niebo z Ryduł-
tów, delegacje szkół – branżowej oraz 
z Obszar, Marcela, Biertułtów, Głożyn 
wraz z dyrektorami, straż pożarna, 
fundatorzy pomnika, panie w strojach 
ludowych z koła gospodyń w Gło-
żynach, poczty sztandarowe harcer-
skie i szkolne, mieszkańcy Radlina. 
W  trakcie Mszy świętej homilię 
wygłosił ks. Adam Wycisk, kapelan 
policji w garnizonie Śląskim. Padły 
słowa: „Odsłaniając tablicę pamięci 
radlińskich policjantów, wspominamy 
tych, co zginęli i modlimy się dla nich 
o pokój wieczny, gdyż ich śmierć jest 
ceną naszej wolności. Mamy prawo, by 
to, co możliwe, odsłonięte było przed 
oczami ludzi ze względu na sprawie-
dliwość i jako przestroga na przy-
szłość. Winniśmy znać historyczną 
prawdę, a imiona ofiar nie mogą być 
zapomniane. Ojczyzna potrzebuje 
naszej modlitwy i ofiary. Los naszego 
kraju zależy od uczciwości w pracy, 
od zdolności do poświęcenia i odpo-
wiedzialności za wybór tych, któ-
rym powierzamy władzę. Miłość do 
Ojczyzny to: ufna modlitwa, rzetelna 
praca, troska o wychowanie młodych”. 

Na zakończenie zwrócił się do obec-
nych na Mszy świętej policjantów: 
„Drodzy przyjaciele. Pełnicie trudną, 
ale niezbędną służbę społeczeństwu. 
Nie szczędząc wysiłków, pomagacie 
mieszkańcom przestrzegać praw, które 
są podstawą zgodnego współżycia. 
Wymaga to od Was konsekwencji 
ofiarnego zaangażowania w służbę 

wspólnemu dobru, wrażliwości na 
drugiego człowieka i postawy akcep-
tacji wobec wszystkich. Ważnym jest, 
abyście mogli liczyć na pomoc Bożą 
oraz modlitwę wstawienniczą tych, 
którym służycie. Człowiek nie posiada 
pierwszeństwa przed Bogiem. Jeśli nie 
chce ulec zagładzie, nie może stawiać 
się ponad Stwórcę. Każdy człowiek 
jest stworzeniem Bożym i zasługuje 
na akceptację i szacunek”.

Uroczystości religijno-patriotyczne w Głożynach
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Po zakończeniu Mszy świętej 
wierni wraz z Orkiestrą Górniczą 
Marcel zaśpiewali pieśń „Boże coś 
Polskę”, po czym pochodem udali 
się na cmentarz parafialny, gdzie 
rozpoczęła się druga część uroczy-
stości religijno-patriotycznej. Pani 
burmistrz naszego miasta, w towa-
rzystwie krewnych zamordowanych 
policjantów, dokonała odsłonięcia 
pomnika. Kapelan policjantów gar-
nizonu śląskiego policji, ksiądz pro-
boszcz Joachim Gondro, wypowie-
dział słowa modlitwy i dokonał jego 
poświęcenia. Po złożeniu kwiatów 

członek honorowy HKS „SKAUT”, 
Eryk Holona, poprowadził apel pole-
głych policjantów. W trakcie uroczy-
stości na cmentarzu wystąpił z mową 
komendant policji w naszym mieście, 
komisarz Łukasz Beńko. Przedsta-
wił rys historyczny miejsca i czasu, 
w  którym policjanci i  wojskowi 
oddali swe życie na ołtarzu Ojczy-
zny. Wspomniał o tym, że prawda 
o sowieckiej zbrodni była fałszowana 
i skrywana przez reżim stalinowski. 
Na zakończenie wypowiedział dwa 
słowa, które są przesłaniem na przy-
szłość: „Pamięć przetrwała”.

Pani burmistrz w swym przemó-
wieniu zwróciła się do dyrektorów 

szkół z  apelem, by treści wypo-
wiedziane w homilii oraz te, które 
wybrzmiały w słowach komendanta 
naszej policji, służyły przekazywaniu 
prawdy i wychowaniu młodzieży. 
W relacji z „uroczystości” trzeba 
wspomnieć o tych, dzięki którym 
ona zaistniała.

Najsamprzód część najbardziej 
wartościowa: ofiara Mszy świętej 
i modlitwa w intencji pomordowa-
nych, którym nie dane było docze-
kać na zakończeniu ziemskiego 
pielgrzymowaniu spowiedzi świę-
tej i Komunii świętej, sprawowana 

przez proboszcza miejsca, księdza 
Piotra Brachmańskiego. Po stronie 
kierowanej przez niego parafii było 
również przygotowanie uroczystego 
wystroju świątyni oraz godnego oto-
czenia dla odsłoniętego na cmenta-
rzu obelisku z tablicą nazwisk ofiar.

Pomysłodawcą upamiętnienia 
tragicznie poległych radlińskich 
policjantów od zarania historii 
z zasadzeniem Dębu Katyńskiego, 
sprawowania Mszy świętej w ich 
intencji, pozostawienia material-
nego śladu w postaci posadowie-
nia obelisku jako miejsca modlitwy 
i zadumy, jest Pan Błażej Adam-
czyk, nauczyciel, pedagog, harcerz 

i przewodniczący HKS „SKAUT” 
w Radlinie, autor książek opisujących 
naszą ziemię oraz ludzi ją zamiesz-
kujących i ich zwyczaje.

Pan Eryk Holona – dr nauk histo-
rycznych, emerytowany wykładowca 
uniwersytecki, przewodniczący 
„Radlińskiego Towarzystwa Kul-
turalnego”, autor książek o ziemi 
nie tylko radlińskiej i ludziach ją 
zamieszkujących, włożył bardzo 
dużo wysiłku w przewertowanie 
tysięcy kartotek NKWD-owskich, 
dzięki którym odnalazł nazwi-
ska radlińskich policjantów, które 
wcześniej zakryte były mrokiem 
zapomnienia.

Pani Barbara Magiera, burmistrz 
naszego miasta, wzięła odpowie-
dzialność za nadzór organizacyjny 
nad uroczystością. Szczególnie 
zadbała o udział młodzieży szkol-
nej wraz z nauczycielami, zaintere-
sowała okoliczne media, organizo-
wała spotkania w urzędzie miasta, 
a przede wszystkim okazała pełną 
przychylność „Sprawie”.

W tym miejscu trzeba powie-
dzieć, że pomnik na cmentarzu 
w postaci obelisku z wmontowaną 
płytą wraz z jego posadowieniem to 
ofiara indywidualnych darczyńców 
z Radlina i Wodzisławia.

Istotnym zjawiskiem okazała się 
postawa młodzieży, która z należytą 
uwagą uczestniczyła we Mszy św. 
oraz wsłuchiwała się i wpatrywała 
w to, co było obecne na cmentarzu. 
Jako państwo i  naród musimy 
pamiętać o złu po to, by umieć mu 
przeciwdziałać. Warunkiem tego 
musi być służba hasłu – „Zło dobrem 
zwyciężaj”. I niech tak będzie. 

Refleksja: od momentu uznania 
przez człowieka prymatu Stwórcy 
Wszystkiego nad sobą, uroczystości 
religijno-plemienne, obecnie reli-
gijno-państwowe były nośnikiem 
tego, co pozytywne i budujące w jego 
działaniu. Warto o tym pamiętać 
w dalszej przyszłości.

Andrzej Cyran
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Odpowiedzi:

Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 10 października 2021 r.
1.
2.

Odpowiedzi:

Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 17 października 2021 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 24 października 2021 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 31 października 2021 r.
1.
2. 

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

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

10 października 2021
1. Komu łatwiej jest przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść 
do Królestwa Bożego?  (Mk 10, 17  – 30). 

2. Podaj nazwę Fundacji, której działalność ma upamiętniać Ponty-
fikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża Jana Pawła 
II (Dzień Papieski) oraz  wspiera uzdolnioną młodzież.

17 października 2021
1. Jaką nietypową prośbę skierowali do Jezusa synowie Zebedeusza?
2.  Co Pan Jezus wskazuje uczniom  jako ważniejsze niż bycie wiel-
kim? (Mk 10,35 – 45)

24 października 2021
1. Jak nazywał się niewidomy, który siedział przy drodze prowadzą-
cej do Jerycha?
2. Jaka prośbę skierował niewidomy do Jezusa? (Mk 10,46 – 52)

31 
października 

2021
1. Jak odpowiedział Jezus na pytanie uczonego w Piśmie o to, które 
jest pierwsze ze wszystkich przykazań? 
2. Jak mamy kochać Boga? (Mk 12,28 – 34)

7 listopada 2021
1. Ile wrzuciła do skarbony wdowa?
2. Dlaczego Pan Jezus wskazał uczniom, że uboga wdowa wrzuciła 
do skarbony najwięcej ze wszystkich? (Mk 12, 38 – 44)

W niedzielę misyjną w parafii dzieje się!

W związku z wypadającą w dniu 24 października 2021r. Niedzielą Misyjną, mamy przy-
jemność i zaszczyt poinformować Czytelników „Wspólnoty” o wydarzeniach, jakie będą 
miały miejsce tego dnia. Po każdej Mszy będzie można wesprzeć budowę ośrodka zdrowia 

w Tchollire na północy Kamerunu. Każdy dobroczyńca może liczyć na słodki dowód wdzięczności.
Gościem parafii w tym dniu będzie Siostra Radosława, która w Domu Katechetycznym, o godzinie 

16:00, przeprowadzi wykład na temat kobiet w Kamerunie. Zapraszamy!
Siostra Radosława to osoba o nieprzeciętnej historii życia i z niezwykłym bagażem doświadczeń. 

Z wykształcenia pielęgniarka, która opiekowała się nie tylko chorymi na ciele, ale i na duszy. Spędziła 
dwa lata w Rzymie i czternaście lat w Kamerunie, gdzie pełniła funkcję pielęgniarki. Potem dwanaście 
lat we Francji, gdzie pomagała jako tłumacz. Siostra Radosława dla wszystkich uczestników wykładu 
przygotowała niespodziankę! Zapraszamy!

Rodzina Bł. E. Bojanowskiego
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Tytułem artykułu jest fragment 
jednego z niedzielnych czy-
tań. Kiedy źle się modlimy?

Być może tak bardzo przykuci do 
przekonania o swojej super pobożno-
ści nie bierzemy w ogóle takiej opcji 
pod uwagę? Przecież tyle czasu spę-
dzam na modlitwie i regularnie cho-

dzę do kościoła i pamiętam o tym, 
żeby rano, wieczorem i przed jedze-
niem… więc o co chodzi?

Wielu pisarzy chrześcijańskich 
poznanie Boga rozumie w odniesie-
niu do poznania swojego serca, zejścia 
w głąb siebie. Nie ma innej drogi do 
Boga niż poznanie siebie, a poznanie 
siebie jest możliwe jedynie w odnie-
sieniu do Boga.

Uczynić życie modlitwą
Czy rozpoznajesz siebie samego na 
modlitwie? Czy jesteś w niej obecny? 
Być może z zegarkiem w ręku odmie-
rzasz czas poświęcony na modlitwę. 
Być może jej nie czujesz. We wszyst-
kim tym jest Pan Bóg i błogosławi. 
Nie chodzi o to, byśmy zrezygno-
wali z modlitwy całkowicie, bo i tak 
przecież jest „zła”, więc lepiej się nie 
modlić. Bóg jest większy od naszych 

ograniczeń i niemocy. Nie możemy 
jednak zatrzymać się na myśleniu – 
lepiej nie będzie. To postawa, która 
nie przynosi rozwoju. Kiedy kogoś 
kocham, chcę się rozwijać, stawać 
pełniejszym. Podobnie jest w relacji 
z Bogiem. On daje Ci czas, przyjmuje 
Twoją modlitwę taką jaka jest, bło-

gosławi w niej. Ty pragnij uczyć się 
być na modlitwie bardziej i bardziej.

To nie zawsze przychodzi od 
razu. Wymaga przekopania się przez 
wewnętrzny głos zwątpienia, lenistwa, 
braku natchnienia.... To wymaga 
odkrycia się przede wszystkim przed 
sobą (bo tego chyba często się boimy), 
aby móc odkryć się przed Bogiem. To 
czasami boli, bywa nieprzyjemne – bo 
próbuję sobie samemu odpowiedzieć 
na pytanie: Za czym tak naprawdę 
gonię i co jest moim sensem, czego 
potrzebuję i w końcu – czy to wszystko 
prowadzi mnie do wolności? Czy moje 
pragnienia, intencje moich modlitw są 
poszukiwaniem Boga w głębi własnej 
tożsamości, przynoszącym wolność 
prawdziwą, miłość, doświadczanie 
siebie jako tego, którego Bóg ukochał? 
Czy moja modlitwa jest dotknięciem 
Boga we mnie?

„ Najw ię k sz ą  pr z e sz ko d ą 
w naszym spotkaniu się z Bogiem są 
nasze oczekiwania. One blokują nas 
na Bożą wolę. Nie pozwalają zobaczyć 
tego, co naprawdę najlepsze. Jeżeli 
spojrzymy na nasze modlitwy, to naj-
częściej są one prośbami o coś, co 
się nam wydaje dobre. Ale czy takie 

naprawdę jest? Ewangelia dzisiejsza 
pokazuje, jak rozmijają się myśli czło-
wieka z myślami Boga. W Księdze 
Izajasza Pan Bóg mówi wyraźnie: Bo 
myśli moje nie są myślami waszymi 
ani wasze drogi moimi drogami – 
wyrocznia Pana (Iz 55,8).

Oczekiwania i wizje, nawet najlep-
sze, mogą zamykać mnie na doświad-
czenie Boga, bo widzę Go tylko 
wtedy, kiedy osiągam to, o co prosi-
łem. Nie widzę Go w sobie, w dru-
gim człowieku, w  sakramentach 
i w mojej pobożności, to wszystko 
jest jedynie środkiem do uzyskania 
tego, czego pragnę, o tyle dobrym, 
o ile skutecznym.

Pozwól sobie na chwilę ciszy, 
odważ się na nią. Zejdź w głąb swo-
jego serca.

Dawid Michalski

„Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, 
starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz”

Rolada z węgierkami
SKŁADNIKI: 1 kg śliwek węgierek, 5 jajek, 1 szklanka mąki, 3/4 szklanki cukru, 
1 łyżeczka proszku do pieczenia, cukier waniliowy, ¾ szklanki bułki tartej, cukier 
puder do posypania
Oddzielamy żółtka od białek. Z białek ubić sztywną pianę, a następnie wsypywać 
cukier i ubijać do momentu, aż się rozpuści. Dodać żółtka i jeszcze przez chwilę mik-
sować. Na koniec dodać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i wymieszać. 
Umyte śliwki osuszyć, przekroić na pół i usunąć pestki. Ułożyć je, miąższem do góry, 
w dużej blasze wyłożonej folią aluminiową, posypać bułką tartą i cukrem pudrem.
Ciasto wylać na blachę ze śliwkami i wstawić do rozgrzanego piekarnika (170°C) na 
20-30 minut. Gorące ciasto przykryć ścierką i dużą deską, odwrócić do góry dnem, 
ostrożnie zdjąć folię i od razu zwijać, pomagając sobie ściereczką. Ostudzoną roladę 
posypać cukrem pudrem.
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INTENCJE MSZALNE – PAŹDZIERNIK 2021
Piątek, 01.10.2021 
Wspomnienie św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus, dz. i dK 
I PIĄTEK MIESIĄCA
6.30 Do Miłosierdzia Bożego w intencji 

Parafian.
8.00 1. Do Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w intencji Czcicieli i Ofiaro-
dawców.

 2. Za żyjących i zmarłych członków 
Parafialnej Wspólnoty Apostolstwa 
Dobrej Śmierci.

17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 1. W  intencji dzieci po Wczesnej 

Komunii Św. i za ich rodziców.
 2. Za ++ Magdalenę i Witolda Wil-

czek, syna Władysława, Martę So-
bik, Elżbietę Cudo-Adamczyk.

 3. Za ++ Helenę i Ryszarda Sobik, 
syna Zdzisława.

Sobota, 02.10.2021 
Wspomnienie świętych Aniołów 
Stróżów 
I SOBOTA MIESIĄCA
6.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00 1. Intencja wynagradzająca Nie-

pokalanemu Sercu Maryi wszelkie 
zniewagi i grzechy całego świata.

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

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

17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 1. Za + Marka Zerning w I rocznicę 

śmierci.
 2. Za + Urszulę Rduch, ++ rodzi-

ców i teściów.

Niedziela, 03.10.2021 
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za + Wiktorię Pekrul w XII roczni-

cę ziemskich urodzin.
9.30 1. Dziękczynna z okazji 25 urodzin 

Patryka Zagajewskiego.
 2. Dziękczynna z okazji 18 urodzin 

Pauliny.
11.00 Za + Mirosława Krak.
12.15 W  intencji księdza Michała Przy-

bylskiego z okazji urodzin od Rady 
Parafialnej i Grup Modlitewnych.

13.30 Msza Święta z liturgią sakramentu 
Chrztu św.

17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 Za + Dawida Błońskiego.

Poniedziałek, 04.10.2021 
Wspomnienie św. Franciszka 
z Asyżu
6.30 Za + Stanisława Mirowskiego – of. 

od siostry Stefanii, syna Edwarda 
z rodziną.

8.00 1. Dziękczynna z okazji 5 urodzin Zosi.

 2. O  szczęśliwy przebieg operacji 
zdrowie i potrzebne łaski dla córki..

17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 1. Do Opatrzności Bożej i św. Fran-

ciszka w  intencji członków Fran-
ciszkańskiego Zakonu Świeckich 
i ich rodzin.

 2. Za + Kazimierę Wierzbińską 
w I rocznicę śmierci – of. od siostry.

Wtorek, 05.10.2021 
Wspomnienie św. Faustyny 
Kowalskiej, dziewicy
6.30 Za ++ z rodzin: Reselski i Sternadel 

oraz + Marię Hening.
8.00 O zwycięstwo Miłosierdzia Bożego 

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

17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 1. Za + Daniela Grzonka w I rocz-

nicę śmierci.
 2. Za + Józefa Kiełkowskiego 

w  XXIII rocznicę śmierci, żonę 
Edeltraudę i córkę Ewę.

 3. Za + Lucjana Luber w  rocznicę 
ziemskich urodzin.

Środa, 06.10.2021
6.30 Za + Zygmunta Bijak, ++ rodziców 

i siostry.
8.00 Do Matki Bożej Nieustającej Po-

mocy w intencji Czcicieli i Ofiaro-
dawców.

17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 1. Za + Adelajdę Paciok w I roczni-

cę śmierci.
 2. Za ++ Małgorzatę i  Antoniego 

Pawliczek.
 3. Za ++ Felicję i Franciszka Witek, 

córkę Rozalię, syna Franciszka.

Czwartek, 07.10.2021 
WSPOMNIENIE NMP 
RÓŻAŃCOWEJ 
I CZWARTEK MIESIĄCA
6.30 Za ++ z rodzin: Malina, Świdergał, 

Siwek oraz + siostrę Irmengardę 
Pyszny.

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 oraz Sióstr Zakon-
nych posługujących w naszej para-
fii – od ofiarodawców.

17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 1. Za + Hildegardę Szajor w I rocz-

nicę śmierci.
 2. Za + Bogusława Musioł w  II 

rocznicę śmierci.
 3. Za ++ Weronikę Trybuś, męża 

Oswalda, zięcia Waldemara.

Piątek, 08.10.2021
6.30 Za + Krystynę Szymiczek -of. od 

sąsiadów z ul. Rymera.
8.00 1. Za + Reinholda Ryszka -of. od 

sąsiadów z  ul. Wypandów, Młyń-
skiej, Chodkiewicza i Sienkiewicza.

 2. Za + Zuzannę Koźmicką –o f. od 
sąsiadów z ul. Stalmacha i Rogozina.

17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 1. Za + Jerzego Kłosok w I rocznicę 

śmierci.
 2. Za + Bronisława Rangol, synową 

Danutę, rodziców Marię i  Ryszar-
da, Alicje i  Franciszka Kiliszow-
skich.

 3. Za ++ Józefa Kołeczko, Henryka 
Gola, ++ rodziców Irenę i  Pawła 
Gola, Zofię i  Wiktora Rojek, 2 sy-
nów i synowe.

Sobota, 09.10.2021
6.30 Za + + Wojciecha i Magdalenę Cy-

ran oraz Karola i Zofię Szweda.
8.00 Dziękczynna z  okazji urodzin, 

w  int. Ks.  Proboszcza Zbigniewa 
Folcika –of. od Margaretek.

14.00 W  intencji Jana i  Stefanii Mania 
z okazji 50 rocznicy ślubu, jako po-
dziękowanie za otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze błogosławieństwo 
Boże dla Jubilatów i całej rodziny.

17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 1. Za + Franciszkę Lubszczyk 

w rocznicę ziemskich urodzin.
 2. Za + Annę Machnik w V roczni-

cę śmierci.
 3. Za + Józefa Sajdak – of. od córek 

Ireny i Marii.

Niedziela, 10.10.2021 
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
KIERMASZ PARAFIALNY.
6.30 W intencji Parafian.
8.00 W intencji Ojczyzny.
9.30 1. Za + Jana Pieróg w  I  rocznicę 

śmierci.
 2. Za + Marię Nawrat w  rocznicę 

ziemskich urodzin.
11.00 Za + Jana Kubicę z „Róży” 20.
12.15 Dziękczynna w  intencji ks.  Pro-

boszcza Zbigniewa Folcika z okazji 
urodzin – ofiara od Rady Parafial-
nej i Grup Modlitewnych.

17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 Za + Andrzeja Wojtala w X roczni-

cę śmierci.

Poniedziałek, 11.10.2021
6.30 Za + Stanisława Mirowskiego –of. 

od brata Henryka z rodzina.
8.00 Za ++ Mariannę i  Henryka Ko-

szowskich, ++ rodziców.
17.15 Nabożeństwo Różańcowe
18.00 1. Za + Marię Kluzek w I rocznicę 

śmierci.
 2. Za + Genowefę Namysło, męża 

Waltera, syna Jerzego, żonę Wandę.
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 3. Za ++ Pawła i Stefanię Skaba, ++ 
rodziców.

Wtorek, 12.10.2021
6.30 Za + Jana Zdrojewskiego.
8.00 Za + Wandę Holona-Grim, + Ja-

dwigę Śmiecińską.
17.15 Nabożeństwo Różańcowe
18.00 1. Ryszarda Tkocz w  I  rocznicę 

śmierci.
 2. Za + Czesława Ledwoń, ++ ro-

dziców: Klarę i  Wilhelma, brata 
Henryka, Katarzynę i Wilhelma 
Nawrat.

 3. Za + Antoniego Jakieła, ++ ro-
dziców.

Środa, 13.10.2021 
Wspomnienie bł. Honorata 
Koźmińskiego, prezbitera
6.30 O  spokój duszy dla + Wiesława 

Władarz – of. od teściowej.
8.00 1. Do Miłosiernego Pana Jezusa, 

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

 2. Za + Wiktorię Pekrul w II rocz-
nicę śmierci.

17.00 Nabożeństwo do MB Fatimskiej 
i różaniec.

18.00 1. W  intencji Pięćdziesięciolatków 
– koleżanek i  kolegów rocznika 
1971.

 2. W  intencji Katarzyny z  okazji 
50 urodzin, jako podziękowanie za 
otrzymane łaski, z  prośbą o  Boże 
błogosławieństwo na dalsze lata.

 3. Dziękczynna z okazji 60 rocznicy 
ślubu Haliny i Jana Oleksy, z prośbą 
o  Boże błogosławieństwo dla całej 
rodziny.

Czwartek, 14.10.2021
6.30 Za + Reinholda Ryszka – of. od są-

siadów z ul. Wypandów, Młyńskiej, 
Chodkiewicza i Sienkiewicza.

8.00 1. Za.++ Emilię Mój, męża Konra-
da, syna Bronisława, zięcia Otma-
ra, synową Irenę, ++ rodziców i te-
ścia.

 2. Za ++ Monikę i Stanisława Bed-
norz, 3 synów.

17.00 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 1. Za + Alojzego Grzybek, ++ ro-

dziców i teściów.
 2. Za + Marię Węgrzyk, syna i synową.
 3. Za + Ewalda Głomb, + syna Eu-

geniusza.

Piątek, 15.10.2021 
Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, 
dz. i dK.
6.30 W intencji Marioli i Dariusza Szu-

ściel w 23 rocznicę ślubu, jako po-
dziękowanie za otrzymane łaski, 
z  prośbą o  dalsze błogosławień-
stwo Boże i  opiekę MB Królowej 
Wszechświata oraz dary Ducha św. 
dla ich córek Martyny i Alicji.

8.00 Za + Leona Adamczyk, żonę Tere-
sę, synów i synowe.

15.00 Przez wstawiennictwo MB Fatim-
skiej, w intencji Donaty i Edwarda 
Pająk z  okazji 50 rocznicy ślubu 
z  podziękowaniem za odebrane 
łaski, z prośbą o  zdrowie dla całej 
rodziny.

17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 1. Msza św. 30 – dniowa za śp.: Hu-

berta Kocjan, Henryka Szindler, 
Elżbietę Gacka.

 2. Za + Mirosława Miklas, ++ ro-
dziców i  teściów Irenę i  Józefa 
Grim.

 3. Za + Romualda Grim – ofiara od 
siostry z rodziną.

Sobota, 16.10.2021 
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI 
ŚLĄSKIEJ, głównej patronki Śląska
6.30 Za + Alfreda Matras, ++ rodziców, 

pokrewieństwo, rodzeństwo oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące.

8.00 1. Za + Romana Lubszczyk, żonę 
Annę i syna Mariana.

 2. Za + Michała Rzechanek, babcie 
Bronisławę i Stefanię, dziadków Al-
freda i Józefa.

17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 1. Za + Reginę Krakowczyk, ++ ro-

dziców.
 2. Za ++ Augustę i Edmunda Man-

drysz, synów Edwarda i  Jerzego, 
synową Łucję.

 3. Za ++ pracowników Przedszkola 
nr 3 w Radlinie.

Niedziela, 17.10.2021 
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za + Adolfa Mokrzyckiego – of. od 

mieszkańców z  ul. Wieczorka, bl. 
12 a.

9.30 Za + Helenę Michalik w III roczni-
cę śmierci, męża Romana.

11.00 1. W intencji Rocznych Dzieci.
 2. Dziękczynna z okazji 75rocznicy 

urodzin Alojzego Koczy, z  prośbą 
o  błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny.

12.15 1. Dziękczynna z okazji 85 rocznicy 
urodzin Teresy Wojtala, z  prośbą 
o błogosławieństwo Boże na dalsze 
lata.

 2. Za żywych i  zmarłych człon-
ków Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów koła Radlin.

13.30 Msza św. z  liturgią sakramentu 
Chrztu św.

17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 Za + Witolda Gawryś w I rocznicę 

śmierci.

Poniedziałek, 18.10.2021 
ŚWIETO ŚW. ŁUKASZA 
EWANGELISTY
6.30 Za duszę śp. Jana Matras w II rocz-

nicę śmierci, ++ rodziców, braci, 

pokrewieństwo oraz za ++ kapła-
nów i dusze w czyśćcu cierpiące.

8.00 O łaskę wiary, zdrowia i wytrwało-
ści.

17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 1. Za + Alfreda Kozok, żonę Kry-

stynę, ++ rodziców.
 2. Za ++ Marię i  Stanisława Gra-

barczyk.
 3. Za + Karola Cesarz, żonę Helenę, 

córkę, synów, synową i zięciów.

Wtorek, 19.10.2021
6.30 Za ++ Gertrudę i Emila, zięcia Ta-

deusza.
8.00 1. Za ++ Elfrydę i Alojzego Hlubek, 

syna Mariana, córkę Marię.
 2. Za ++ Antoninę i  Stefana Jaro-

szewskich.
17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 1. Za + Mariana Brewko w I roczni-

cę śmierci.
 2. Za ++ Henryka i  Donatę Span-

del, syna Zygmunta.
 3. Za ++ Otylię i Jana Spandel.

Środa, 20.10.2021 
Wspomnienie św. Jana Kantego, 
prezbitera
6.30 Za ++ Emmę i  Stanisława Macek, 

++ rodziców z obu stron.
8.00 Za + Jadwigę Musioł w III rocznicę 

śmierci, męża Stanisława.
17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 1. Za + Franciszka Konieczny, żonę 

Melanię, syna Kazimierza, ++ ro-
dziców i teściów.

 2. Za + Krystynę Foltys w VII rocz-
nicę śmierci.

 3. Za + Łucję Szulik.

Czwartek, 21.10.2021
6.30 1. Za + siostrę Marię Arildę Kali-

nowską.
 2. Za + Józefa Małeckiego, ++ ro-

dziców i teściów, ++ z rodziny.
8.00 Za + Stanisława Kleban w  XXV 

rocznicę śmierci, wnuka Adriana.
17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 1. Za + Mariana Kuchcik w X rocz-

nicę śmierci, ++ rodziców i dziad-
ków.

 2. Za ++ Alojzego i Dorotę Bińczyk, 
synów Czesława i Tadeusza.

 3. Za ++ Różę i Romana Waleckich, 
syna Huberta.

Piątek, 22.10.2021 
Wspomnienie św. Jana Pawła II, 
papieża.
6.30 Za + Stanisława Mirowskiego, syna 

Tadeusza, ++ rodziców, 2 braci, 
siostrę, 4 szwagrów – of. od siostry 
Broni z rodziną.

8.00 Za + Elżbietę Guzdek – of. od Do-
roty.

17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 1. Za + Zbigniewa Grunwald 

w I rocznicę śmierci.
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 2. Za + Jana Pisarskiego w  XXX 
rocznicę śmierci, żonę Wiktorię.

 3. Za ++ Emila Czech, córkę Roma-
nę, ++ rodziców i teściów.

Sobota, 23.10.2021
6.30 Za + Czesława Mazur – of. od 

mieszkańców z ul. Odległej.
8.00 Za + Józefa Musioł – of. od szwagra 

Kazimierza z rodziną.
17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 1. Za + Janusza Smusz, ++ rodzi-

ców i  teściów, ++ siostry: Janinę 
i Helenę z mężem.

 2. Za ++ Marię i Franciszka Smusz.
 3. Za ++ Helenę i  Antoniego Ko-

niecznych, córkę Gizelę.

Niedziela, 24.10.2021 
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 
Niedziela Misyjna
6.30 1. Za + Henryka Weber w rocznicę 

ziemskich urodzin.
 2. Za ++ rodziców Jadwigę i Micha-

ła Weber, Emilię i Alojzego Smołka.
8.00 W intencji Parafian.
9.30 Za + Józefa Musioł w  rocznicę 

ziemskich urodzin.
11.00 Za + Mirosława Biesiadeckiego 

w I rocznicę śmierci.
12.15 Do Opatrzności Bożej z podzięko-

waniem za odebrane łaski, z prośbą 
o błogosławieństwo Boże na dalsze 
lata dla Małgorzaty i Huberta Rącz-
ka z okazji 55 rocznicy ślubu.

17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 Za + Józefa Kowol w  rocznicę 

śmierci, ++ rodziców.

Poniedziałek, 25.10.2021
6.30 Za + Alfreda Kwaśnik w VIII rocz-

nicę śmierci i  + Józefa Moskwa 
w XIII rocznicę śmierci.

8.00 1. Za + Jerzego Rojek w VII roczni-
cę śmierci.

 2. Za ++ Gertrudę i Pawła Otawa, 
Gertrudę Konieczny, męża Walen-
tego, + Jadwigę Musioł, męża Sta-
nisława.

17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 1. Za + Teodora Mika w  rocznicę 

śmierci, żonę Bronisławę.
 2. Za + Urszulę Radiszewską, męża 

Huberta, synów Jerzego i Czesława.

Wtorek, 26.10.2021
6.30 Za + Józefa Hauder – of. od sąsia-

dów.
8.00 1. Za Jana Kolończyk, ++ rodziców.
 2. Za + Jadwigę Grabiec – of. od są-

siadów z ul. Makuszyńskiego i Ma-
linowej.

17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 1. Za + Pawła Holesz w VIII rocz-

nicę śmierci, ++ rodziców Amalię 
i Erwina.

 2. Za + Norberta Koszela.
 3. Za + Adolfa Mokrzyckiego – of. 

od sąsiadów z ul. Hubalczyków.

Środa, 27.10.2021
6.30 Za + Janusza Grzegoszczyk – of. od 

sąsiadów z ul. Wieczorka, bl. 16 a.
8.00 1. Za ++ Augustynę i Bertę Szczyr-

ba, syna, synową i wnuków.
 2. W intencji księdza Rafała Bogac-

kiego z okazji urodzin- od Aposto-
latu Margaretek.

17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 1. Za ++ Annę i Edwarda Swoboda, 

2 córki, 2 zięciów.
 2. Za ++ Annę i Adama Odrozek, 

wnuka Tomasza Swoboda.
 3. Za + Tadeusza Ulewskiego w IV 

rocznicę śmierci.

Czwartek, 28.10.2021 
ŚWIĘTO ŚW. APOSTOŁÓW 
SZYMONA I JUDY TADEUSZA
6.30 Za + Józefa Gierlak, 2 zięciów Tade-

usza i Antoniego, córkę Krystynę.
8.00 1. Za + Jana Cesarz, 3 siostry, ++ 

rodziców i teściów.
 2. Za ++ Marię i Wilhelma Skoru-

pa, syna Gerarda.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakra-

mentu, różaniec.
18.00 1. Za + Tadeusza Marcinkowskiego 

w I rocznicę śmierci
 2. Za ++ Mariannę i  Władysława 

Deptuła, syna Edwarda.
 3. Za + Jerzego, żonę Janinę.

Piątek, 29.10.2021
6.30 Za ++ z rodziny Lis: Jadwigę, Kazi-

mierza, Jerzego i Annę.
8.00 Przez wstawiennictwo naszej Pani 

Wniebowziętej, jako podziękowa-
nie za otrzymane łaski, z  prośbą 
o dalszą opiekę i błogosławieństwo 
Boże dla pewnej rodziny.

17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 1. Msza św. 30-dniowa
 2. Za + Franciszka Pluta w  XV 

rocznicę śmierci.
 3. Za ++ Pelagię i  Edwarda Pluta, 

Bogusławę, Gertrudę i  Ludwika 
Mitko, syna Leona, córkę Hildegar-
dę, męża Józefa.

Sobota, 30.10.2021
6.30 Za + Huberta Ryszka.
8.00 Za + Eugeniusza Pólkowskiego – 

of. od sąsiadów z ul. Korfantego 18.
12.00 Ślub: Główka Artur – Elias Wioletta.
17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 1. Za + Henrykę Marcol w rocznicę 

śmierci.
 2. Za + Czesława Lipińskiego w VI 

rocznicę śmierci.
 3. Za ++ Stefanię i  Henryka Cho-

cyk – of. od brata Eugeniusza.

Niedziela, 31.10.2021 
ŚWIĘTO ROCZNICY 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA 
ARCHIKATEDRALNEGO 
W KATOWICACH
6.30 W intencji Parafian.

8.00 Za + Elżbietę Guzdek – of. od sąsia-
dów z ul. Mikołajczyka.

9.30 Za + księdza Prałata Alfreda Wlo-
kę – of. od mieszkańców z ul. Ry-
mera i Przyległych.

11.00 Za + Janusza Grzegoszczyk – of. od 
sąsiadów z ul. Wieczorka 16 a.

12.15 Za + Bolesława Kocjan w  XXX 
rocznicę śmierci, żonę Elżbietę.

17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 Za ++ Mariannę i Alfonsa Stolarek, 

++ Marię i Mariana Zaklukiewicz.

Poniedziałek, 01.11.2021 
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH
6.30 Dziękczynna w pewnej intencji.
8.00 W intencji Parafian.
9.30 Za + Czesława Mazur – of. od są-

siadów z ul. Odległej.
11.00 Za + Katarzynę Chybicką w roczni-

cę ziemskich urodzin.
12.15 Za + Bolesława Wojak, syna Eligiu-

sza, ++ rodziców i teściów.
14.00 Nieszpory żałobne.
18.00 Za + Anielę Skowronek oraz Anto-

niego i Krystynę Mika.

Wtorek, 02.11.2021 
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH 
WIERNYCH ZMARŁYCH
6.30 1. Za dusze w  czyśćcu cierpiące – 

ofiara ze skarbonki.
 2. Za ++ Mariana i  Zofię Wojcie-

chowskich.
8.00 1. Za ++ Kapłanów, Siostry zakon-

ne i ++ Parafian.
 2. O  zwycięstwo Miłosierdzia Bo-

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

17.15 Różaniec za zmarłych zalecanych.
18.00 Za zmarłych zalecanych.

Środa, 03.11.2021
6.30 Za + Krzysztofa Śmietana – of. od 

sąsiadów z ul. Rymera.
8.00 1. Do MB Nieustającej Pomocy w in-

tencji Czcicieli i Ofiarodawców.
 2. Za + Anastazję Szczyrba w rocz-

nicę ziemskich urodzin, męża Sta-
nisława, ++ dzieci.

17.15 Różaniec za zmarłych zalecanych.
18.00 1. Za + Barbarę Krynda w I roczni-

cę śmierci.
 2. Za ++ Zygmunta i Marię Brach-

man, ++ rodziców.
 3. Za + Łucję Winkler, dwóch mę-

żów, córkę Lidię i zięcia.

Czwartek, 04.11.2021 
Wspomnienie św. Karola 
Boromeusza, bpa 
I CZWARTEK MIESIĄCA
6.30 Za ++ Alicję Harnasz, Leonarda 

Sosna, Ryszarda Tkocz.
8.00 1. Do Jezusa Chrystusa Najwyższe-

go i Wiecznego Kapłana o nowe po-
wołania kapłańskie i zakonne – od 
ofiarodawców.
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10.08.2021 
Noemi Widz 

29.08.2021 
Gabriel Mirkiewicz

05.09.2021 
Iga Grzybek 

Tymoteusz Grzybek 

Magdalena Kapuścińska

 
 

19.09.2021 
Hanna Nowak  
Zuzanna Siwoń  

Filip Słanina  
Marlena Stefek  

Wojciech Szymański  
Alicja Wańczura  
Filip Wojtaszczyk  

Oskar Zbrożek

CHRZEST ŚWIĘTY

27.08.2021 
Malina Andrzej – Brejza Alicja

10.09.2021 
Marker Dawid – Gembalczyk Anna

11.09.2021 
Kabut Arkadiusz – Bednorz Anastazja 

Kolbert Kacper – Kubin Patrycja

16.09.2021 
Tkocz Mateusz – Sielwiesiuk Alicja

17.09.2021 
Surowiec Kacper – Firut Paulina

Œluby

Stronczek Łukasz ur. 1979 zam. Rybnik, ul. Wrębowa +26.08.2021
Ośliźlok Piotr ur. 1956 zam. Radlin, ul. Irysowa +28.08.2021
Skaba Andrzej  ur. 1939 zam. Radlin, ul. Wypandów +30.08.2021
Malkiewicz Przemysław ur. 1981 zam. Rybnik, ul. Wrębowa +23.08.2021
Grzebieniowski Maciej ur. 1948 zam. Wodzisław Śl. Os. XXX lecia +02.09.2021
Pojda Edeltrauda ur. 1934 zam. Radlin, ul. Spacerowa +05.09.2021
Szindler Henryk ur. 1941 zam. Radlin, ul. Jaśminowa +09.09.2021
Kocjan Hubert ur. 1937 zam. Radlin, ul. Damrota +12.09.2021
Gacek Elżbieta ur. 1950 zam. Radlin, ul. Odległa +13.09.2021
Kozik Zofia ur. 1942 zam. Rybnik, ul. Wrębowa +17.09.2021
Skaba Anna ur. 1937 zam. Radlin, ul. Wypandów +18.09.2021
Ślósarczyk Łucja  ur. 1955 zam. Radlin, ul. Sienkiewicza +19.09.2021 
Paszek Katarzyna ur. 1983 zam. Radlin, ul. Hallera +17.09.2021 

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. 

Do użytku wewnętrznego. Copyright. Kopiowanie i publikowanie tekstów i zdjęć 
bez wiedzy i zgody Redakcji, bądź autorów zabronione. 
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 2. Do MB Kapłanów, o potrzebne łaski, błogosławieństwo 
i zdrowie dla Kapłanów oraz Sióstr Zakonnych posługują-
cych w naszej parafii – od ofiarodawców.

17.15 Różaniec za zmarłych zalecanych.
18.00 1. Za + Leona Topol w I rocznicę śmierci.
 2. Za ++ Stanisława i Katarzynę Sławik..
 3. Za + Rudolfa Capek w IV rocznicę śmierci

Piątek, 05.11.2021 
I PIĄTEK MIESIĄCA
6.30 Za + Ewę Gomołka – od sąsiadów z ul. Młyńskiej, Wy-

pandów, Chodkiewicza, Sienkiewicza.
8.00 1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Czcicieli 

i Ofiarodawców
 2. Za + Annę Gryt w rocznicę śmierci, męża Augustyna, 

syna Andrzeja ++ rodziców z obu stron.
17.15 Różaniec za zmarłych zalecanych.
18.00 1. W intencji dzieci po Wczesnej Komunii Świętej i ich ro-

dziców.
 2. Za + Łucję Kopiec w I rocznicę śmierci.
 3. Za ++ Marię i Ignacego Kołeczko w rocznicę śmierci.
 4. Za ++ Jerzego i Helenę Rok.

Sobota, 06.11.2021 
I SOBOTA MIESIĄCA
6.30 Za + Janinę Kościółek.
8.00 1. Intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Naj-

świętszej Maryi Panny wszelkie zniewagi ludzkie.
 2. Do Niepokalanego Serca Maryi w intencji matek – od 

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

życia każdego poczętego dziecka.
17.15 Różaniec za zmarłych zalecanych.
18.00 1. Za + Teresę Mitko w I rocznicę śmierci.
 2. Za + Stanisławę Kieliszek.
 3. Za + Ryszarda Kubica w rocznicę śmierci, dwie żony, 

rodziców i rodzeństwo.

Niedziela, 07.11.2021 
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 1. Za ++ Annę i Tomasza Bombik.
 2. Za + Hildegardę Czesik.
8.00 W intencji Parafian.
9.30 Za + Stanisława Kowalskiego w rocznicę ziemskich uro-

dzin.
11.00 1. Dziękczynna w  11 rocznicę urodzin Izabeli, z  prośbą 

o potrzebne łaski i dary Ducha św.
 2. Dziękczynna z  okazji 18 urodzin Doroty, z  prośbą 

o opiekę MB Wniebowziętej i dary Ducha św.
12.15 Dziękczynna z okazji 60 urodzin Grzegorza Gawlik.
13.30 Msza św. z liturgią sakramentu Chrztu św.
17.15 Różaniec za zmarłych zalecanych.
18.00 Za ++ Stanisławę i Zygmunta Adamczuk oraz ++ Fran-

ciszka i Jadwigę Kadłubowskich, córkę Irenę.
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Błogosławieństwo grup duszpasterskich – 3 września 2021 r

Nasze parafianki w Tyńcu



Radosna 
niedziela 

– 5 września 
2021 r.


