
  

 

spólnota
NR 8 (334) • WRZESIEŃ 2021 Pismo Parafii Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny w Bier tuł to wach



2 Numer 8 (334)

Pielgrzymka parafialna 
do Częstochowy 

– 26.06.2021

Parafialne kino plenerowe



Numer 8 (334) 3

DRODZY PARAFIANIE!

Mija czas słonecznych wakacji i zasłużonego odpo-
czynku. Pragnę serdecznie podziękować za liczne 

pozdrowienia przesyłane na adres parafii w okresie waka-
cyjnym. Mogliśmy podziwiać wielkie dzieła Boga w cza-
sie górskich wędrówek, nadmorskich spacerów, a także 
zachwycać się pięknem architektury świata. Niech te wra-
żenia pozostaną w nas długo, przynosząc dużo radości 
i dodając sił do pokonywania nowych wyzwań i zadań.

15 sierpnia – w Uroczystość Wniebowzięcia NMP 
przeżywaliśmy odpust parafialny. To zawsze ważne 

wydarzenie dla wszystkich wiernych. Dziękuję serdecz-
nie wszystkim, którzy przysłużyli się do pięknego prze-
życia tego wydarzenia – ks. Józefowi za homilię, siostrze 
Noemi za wystrój naszej świątyni, organistom, pocztom 
sztandarowym i wszystkim parafianom za liczny udział 
w uroczystości.

Wrzesień to czas, który wyznacza początek nowym 
zadaniom i funkcjom, również w naszej parafii. 29 

sierpnia uroczyście pożegnaliśmy pracującego w naszej 
parafii – ks. Daniela Starzycznego. Jego kapłańska posługa 
realizowana będzie odtąd w Parafii pw. Ścięcia św. Jana 
Chrzciciela w Mysłowicach. Życzymy ks. Danielowi wielu 
Bożych łask na nowym etapie jego duszpasterzowania. 
Jednocześnie witamy w naszej parafii nowego Księdza 
wikarego – Ks. Piotra Mroczkowskiego. Życzymy Księ-
dzu obfitości łask Bożych, niech duszpasterskie działania 
przyniosą obfite owoce.

Zbliża się nowy rok szkolny i katechetyczny. Przed 
nami kolejny okres pracy, nauki, ale i wielu rado-

snych i wartościowych spotkań z ludźmi. Niech nasza 
praca będzie dla nas okazją do czynienia dobra. Życzymy, 
zwłaszcza dzieciom i młodzieży, obfitych darów Ducha 
Świętego w czasie kolejnego roku szkolnego i kateche-
tycznego. Niech zdobywanie nowej wiedzy i poznawa-
nie prawd wiary przybliża Was jeszcze bardziej do Pana 
Boga. W przedszkolach i szkołach naszej parafii katechezę 
prowadzić będą: PP1 – mgr Aneta Zawistowska; PP2 – 
mgr S.M. Anuncjata; w SP1 – mgr Pelagia Napiórkowska, 
w SSP2 – mgr Danuta Poniewierska, mgr Dawid Michalski, 
Ks. Jakub Gojny, Ks. Michał Przybylski, w Szkole Branżo-
wej I stopnia – ks. Piotr Mroczkowski; w SP4 – mgr Aneta 
Zawistowska; mgr S.M. Anuncjata. Wszystkim katechizu-
jącym z całego serca błogosławię i życzę obfitych plonów 
z zasianego ziarna Słowa Bożego. Jednocześnie proszę 
rodziców katechizowanych uczniów o współpracę z kate-
chetami i o żywe świadectwo wiary wobec najmłodszych. 
Niech nasz przykład poprowadzi ich do Boga. Niech troską 
rodziców będzie zadbanie o katechizm, zeszyt do religii. 
Wartość tych materiałów nie jest zbyt wysoka, a z pewno-
ścią pomoże uczniom w zrozumieniu często niełatwych, 
a bardzo istotnych prawd naszej wiary.

1 września zapraszam wszystkich uczniów, ich rodzi-
ców i nauczycieli na Mszę świętą o godz. 8.00, inau-

gurującą nowy rok szkolny.

3 września o godz. 18.00 zapraszam pierwszoklasi-
stów z tornistrami – pobłogosławimy nowe przybory 

szkolne, które służyć będą im w nowym etapie edukacyj-
nym. Zapraszamy również członków grup parafialnych 
oraz poczty sztandarowe. Chcemy rozpocząć nowy rok 
formacji z Bożym błogosławieństwem.

5 września w Katedrze katowickiej odbędzie się Dzień 
Wspólnoty Ruchu Światło – Życie.

8 września (w środę) o godz. 17.00 suma pontyfikalna 
w Sanktuarium NMP w Pszowie. Zapraszamy przed 

Obraz Pani Uśmiechniętej parafian i pielgrzymów indy-
widualnych oraz grupy, pamiętając o zachowaniu wszyst-
kich aktualnych wymogów sanitarnych. Szczegółowy 
program pielgrzymki dostępny jest na plakatach oraz 
stronie internetowej Bazyliki w Pszowie.

12 września obchodzimy Uroczystość NMP Pie-
karskiej – głównej patronki archidiecezji. To na 

piekarskie wzgórze co roku pielgrzymują kobiety i męż-
czyźni, by oddać Maryi swoje stanowe i osobiste pro-
blemy i radości.

14 września obchodzimy Święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Zachęcam do przyozdobienia 

przydrożnych krzyży, niech znak Bożego zbawienia 
towarzyszy nam w codziennych obowiązkach, w dro-
dze do pracy i spotkania z drugim człowiekiem.Wiąże 
się ono z odnalezieniem drzewa krzyża, na którym 
umarł Jezus Chrystus, a także wyraża głęboki sens 
krzyża w życiu chrześcijanina. Istotą święta jest uka-
zanie tajemnicy Krzyża jako ceny zbawienia człowieka.
Początki święta związane są z odnalezieniem przez św. 
Helenę relikwii krzyża na początku IV wieku i poświę-
ceniem w Jerozolimie bazyliki ku jego czci w 335 r. Na 
pamiątkę tego wydarzenia, ostatecznie 14 września, 
w Kościele obchodzi się uroczystość Podwyższenia 
Krzyża świętego.Znak krzyża rozpoczyna i kończy 
modlitwę chrześcijanina. W liturgii jest gestem błogo-
sławieństwa. Krzyż zawieszany na szyi, w mieszkaniu, 
w pracy, stawiany na szczytach świątyń przypomina 
wierzącym o ich powołaniu. Jego znaczenie staje się 
szkołą życia dla chrześcijan widzących w nim ostateczne 
zwycięstwo dobra nad złem.

18 września obchodzimy Święto Św. Stanisława Kostki 
– patrona dzieci i młodzieży. Stanisław urodził 

się w Rostkowie na Mazowszu w końcu grudnia 1550 
roku. Wychowany w atmosferze religijnej odznaczał się 
głęboką pobożnością. Razem z bratem został wysłany 
do szkół jezuickich w Wiedniu. Cudownie uzdrowiony 
z ciężkiej choroby przez Matkę Najświętszą, postanowił 
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wstąpić do Towarzystwa Jezuso-
wego. Opuścił więc potajemnie Wie-
deń w roku 1567 roku i przez Dylingę 
udał się do Rzymu, gdzie został przy-
jęty do nowicjatu przez św. Franciszka 
Borgiasza. Zmarł w Rzymie w nocy 
z 14 na 15 sierpnia 1568 roku w opinii 
świętości. Został zaliczony w poczet 
świętych przez papieża Benedykta 
XIII w roku 1726. Relikwie Świętego 
spoczywają w kościele św. Andrzeja 
na Kwirynale w Rzymie.

19 września – 25. niedziela zwy-
kła. W tym dniu obchodzimy 

Światowy Dzień Środków Społecz-
nego Przekazu. Pamiętajmy w modli-
twie o  ludziach oddanych pracy 

w prasie, radiu czy telewizji. Pole-
cajmy Bogu również redakcję naszej 
parafialnej „Wspólnoty”.

W tym dniu w katowickiej Kate-
drze spotykają się na dorocz-

nej pielgrzymce Dzieci Maryi. Zachę-
cam dziewczynki biorące udział 
w letnich rekolekcjach oraz te, które 
chciałyby wstąpić w grono tej grupy. 
Parafialne spotkania grupy Dzieci 
Maryi mają miejsce w sobotę o godz. 
10 w salkach parafialnych.

23 września – Wspomnienie św. 
Pio z Pietrelciny. To niezwykły 

święty XX wieku– prezbiter, styg-
matyk. Nie sposób zliczyć publikacji 
na temat znanego na całym świecie 

kapucyna, tak hojnie obdarowanego 
przez Niebo. Ojciec Pio całą swą 
osobą i przez całe swe życie dawał 
świadectwo tego, czym jest naprawdę 
Najświętsza Ofiara. Zachęcam do 
zapoznania się z biografią tego nie-
zwykłego świętego.

Niech czas powrotu do zajęć 
szkolnych i zawodowych obfi-

tuje w wiele okazji do czynienia 
dobra i miłosierdzia. Starajmy się 
wdrażać w życie usłyszane słowa 
Ojca Świętego. Niech przeżyty czas 
sprzyja zacieśnieniu relacji rodzin-
nych, przyjacielskich i parafialnych. 
Szczęść Boże.

ks. Zbigniew Folcik – Proboszcz

Drodzy Czytelnicy tego 
słowa! Tak prędko minęły 
wakacje, czas odprężenia 

i zasłużonego odpoczynku. W życiu 
parafii minął odpust, z wdzięczno-
ścią za 5 lat pracy duszpasterskiej 
pożegnaliśmy ks. wikarego Daniela 
Starzycznego i powitaliśmy nowego 
duszpasterza w osobie ks. Piotra 

Mroczkowskiego, któremu życzymy 
Bożego błogosławieństwa, zdrowia 
i potrzebnych łask w pracy duszpa-
sterskiej dla dobra naszej wspólnoty 
parafialnej.

Na początku nowego roku 
szkolnego, który równocześnie jest 
nowym okresem pracy duszpa-
sterskiej, z pomocą Bożą, wzywa-
jąc potrzebnego światła Ducha św., 
i pod opieką oraz za wstawiennic-
twem naszej Patronki NMP Wnie-
bowziętej, pragniemy wszyscy pod-
jąć się realizacji zadań, które przed 
nami stawia sam Bóg, a konkrety-
zuje swym programem duszpaster-
skim Kościół. Jak zawsze w tym cza-
sie uświadamiamy sobie ogromną 
wartość sprawy wychowania 

religijnego dzieci i młodzieży, która 
powinna stać się pierwszorzędną 
troską sumienia katolickich rodzi-
ców. Troską, którą trzeba włączyć 
w codzienny rachunek sumienia 
oraz realizację, z której trzeba, by 
rodzice codziennie, ale szczególnie 
przy spowiedzi św., zdawali sprawę 
z tego, jak ta troska jest realizowana. 

Trzeba sobie uświadomić, w jakim 
stopniu troszczymy się o rzetelny 
obowiązek uczestnictwa w kateche-
zie naszych dzieci i młodzieży oraz 
o ich postępy w poznawaniu prawdy 
Bożej, o wolną od utrudniających 
pracę, li-tylko nieraz podpowiada-
nych pretensji i wymagań, ale życz-
liwą i odpowiedzialną współpracę 
z nauczycielami, katechetami nio-
sącymi dziś trudny ciężar wycho-
wania młodego pokolenia. Nie do 
pomyślenia jest, aby w rodzinie 
katolickiej, bez echa i stanowczej 
oraz skutecznej interwencji, miała 
się zrodzić myśl, czy, broń Boże, 
zamiar rezygnacji czy wypisania 
się z nauki religii. Ten ciężki grzech, 
który w swej treści zawiera zdradę 

Chrystusa i Kościoła, obciążałby 
sumienie tego, który powziął tak nie-
odpowiedzialny i zgubny zamiar, ale 
i rodziców. Byłby to grzech mający 
swe odniesienie nawet do wiecz-
ności, przed rzeczywistością Sądu 
Bożego, Boga, przed którym wszy-
scy staniemy. Moi drodzy! W tym 
miejscu może nam ktoś postawić 

pytanie o poczucie tolerancji. Z całą 
odpowiedzialnością pragnę zazna-
czyć, że stawianie tego problemu 
w tym miejscu jest płytkie i nieuza-
sadnione. Tolerancja jest zrozumie-
niem postawy drugiego człowieka, 
jego zaszczytnych, może innych niż 
nasze, przemyśleń i planów życio-
wych, może innej niż nasza drogi, 
którą w życiu wybiera. Równocze-
śnie tolerancja może być znakiem 
wyrozumiałości dla może i błęd-
nych dróg i rozwiązań. Ale w swej 
istocie tolerancja zmierza do wspól-
nego szukania autentycznej prawdy 
o życiu i autentycznej, dobrej drogi 
rozwiązywania ludzkich proble-
mów, drogi do lepszego, prawdzi-
wie szczęśliwego życia. Pojmowanie 

U progu nowego roku szkolnego 
i pracy duszpasterskiej
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tolerancji jako narzucanie życio-
wych, nieraz oczywistych błędów, 
i kłamliwe preferowanie ich jako 
norma postawy życiowej, nie ma 
nic wspólnego z pojęciem toleran-
cji i może się okazać nieodpowie-
dzialną, krzykliwą, pustą propa-
gandą życiowego zła, co w końcu 
ukazuje się nam wprost jako jej brak, 
jako nietolerancja. Takiej nietole-
rancji jesteśmy w sumieniu zobo-
wiązani się sprzeciwić. Tę wielką 
prawdę muszą przemyśleć wszy-
scy, a szczególnie rodzice po to, 
by ze spokojem patrzeć na wielki 
i zaszczytny obowiązek, jakim jest 
przekazanie wiary i troska o religijne 
wychowanie dzieci i młodzieży. Jest 
ona przecież równocześnie troską 
o spokojne życie naszych rodzin, 
o spokojną zbudowaną na Prawie 
Bożym przyszłość osobistą każdego 
z nas oraz całego narodu. Rodzice 
też przez swą życzliwą i odpowie-
dzialną współpracę z wychowaw-
cami mogą mieć wpływ na to, by 
do dobrych programów nauczania 
podstępnie nie wkradły się ideolo-
gie, które potrafią zrujnować porzą-
dek życia ustanowiony przez Boga, 
uświęcony tradycją życia naszych 
ojców. Potrafią one zdeformować 
sumienia młodego pokolenia pozo-
rami wolności, przedstawianej jako 
samowola, pozorami nowoczesności 
w życiu, pozorami tolerancji, które są 
powrotem do zaprzeszłej przeszłości 
burzącymi z trudem, nieraz przez 
wieki przez myśl i przykład życia, 
wypracowane zasady prawdziwie 
dobrego uczciwego postępowania 
i humanizmu w najlepszym tego 
słowa znaczeniu. Drodzy moi! Stojąc 
u początków nowego roku szkolnego 
i łączącego się z nim nowego roku 
pracy duszpasterskiej, nie sposób 
nam pominąć tych myśli i powie-
rzyć te sprawy modlitwie oraz złą-
czyć je z przeżywaniem Euchary-
stii, czyli obecnego w naszym życiu 
Chrystusa, który daje życie, uczy 
życia i przeżywania autentycznych 

wartości najlepiej kształtujących 
naszą doczesność i prowadzących 
ku osiąganiu wiecznych, zbawien-
nych wartości.

Drodzy moi Czytelnicy! 
Włączając się w atmosferę 
nowych planów i przedsię-

wzięć, pragnę w tutejszych zamy-
śleniach zapowiedzieć cykl myśli 
dotyczących formowania naszego 
sumienia i postępowania. W naszych 
zamyśleniach chciałbym, abyśmy 
zastanowili się nad treścią przed-
stawianą nam przez Katechizm 
Kościoła jako 7 grzechów głów-
nych, czyli 7 wad głównych, które 
są źródłem innych grzechów. Cza-
sem warto się zastanowić nad tym, 
co jest niepopularne, by postawić 
możliwie trafną diagnozę swojego 
sumienia i wyeliminować to, co jest 
źródłem jego choroby i wszelkiego 
zła. Pamiętam z czasów studiów 
w Śląskim Seminarium Duchow-
nym w Krakowie, jak rekolekcje dla 
nas, kleryków, prowadził wówczas 
znany z oryginalności w przekazy-
waniu Słowa Bożego śp. Ks. Józef 
Stokowy, proboszcz w Katowicach 
– Józefowcu. Otóż na początku 
jednej z nauk zadał nam w gwarze 
śląskiej pytanie: „A słyszeliście już 
kiedy kozanie ło dioble? W odpo-
wiedzi słuchacze wybuchnęli śmie-
chem. Wtedy kaznodzieja kontynu-
ował: „Widzicie, to jest największa 
radość szatana, że wybuchamy śmie-
chem, że w oczach na słowo diabeł 
mamy śmieszne rogate, ogoniaste 
bydlę, którym czasem można nie-
grzeczne dzieci postraszyć. Tymcza-
sem szatan to niebezpiecznie inteli-
gentny duch, który swym podstępem 
wiele nieszczęścia już na ludzi spro-
wadził i jeszcze sprowadzi. Lucyfer- 
czyli niosący światło, swym: „Nie 
będę Ci służył, ” powiedzianym Bogu 
stał się nosicielem ciemności i zła 
wyrządzonego człowiekowi. Strącony 
do piekieł szkodzi nam i nie wolno 
nam tej mocy zlekceważyć”. Potem 
była już cała nauka o tym, jakie są 

konsekwencje szatańskiego zła doty-
kające każdego z nas. Przytaczając 
to wspomnienie, pragnę sobie i każ-
demu z nas wyjaśnić, że poznanie 
zapowiedzianego tematu ma nam 
pomóc w uświadomieniu sobie zna-
nych nam prawd o źródłach naszej 
ludzkiej słabości, które dają o sobie 
znać w naszej życiowej rzeczywi-
stości i niezauważone mogą nam 
w życiu szkodzić. Myślę, że z Bożą 
pomocą to zamierzenie dla naszego 
wspólnego dobra uda się urzeczy-
wistnić. Niech nam w tym pomaga 
św. Józef, którego wstawiennictwa 
w tym roku szczególnie przyzy-
wamy. Zaś w dziele wychowania, 
które ma nas wszystkich zbliżyć 
do Pana Boga, a dla dzieci i mło-
dzieży ma być kolejnym, dobrym 
etapem w osiąganiu dojrzałości we 
wszystkich dziedzinach życia, niech 
nas Swą otrzymaną od Boga mocą 
wspomaga św. Archanioł Michał, 
do Którego się modlimy: „Święty 
Michale Archaniele wspomagaj nas 
w walce przeciw złu i mocy złego 
ducha. Niechaj go Bóg poskromić 
raczy. A Ty Książę wojska niebie-
skiego, szatana i inne złe duchy, które 
błąkają się po świecie mocą Boską 
strąć do piekła”. Na dany nam nowy 
czas naszego religijnego dojrzewania 
życzymy Bożego błogosławieństwa, 
opieki Matki Bożej Wniebowzię-
tej, naszej Patronki, naszych Anio-
łów Stróżów i wszystkich świętych, 
których relikwie czcimy w naszym 
kościele i których imiona od Chrztu 
świętego nosimy, naszym duszpaste-
rzom, siostrom zakonnym, kateche-
tom, nauczycielom i wychowawcom, 
rodzicom, młodzieży i dzieciom, 
w łączności z modlitwą i cierpie-
niem ofiarowanym przez naszych 
chorych. Wszyscy bowiem ciągle 
na nowo budujemy i  tworzymy 
Kościół, który pod znakiem i opieką 
Matki Bożej Wniebowziętej, żyje tu 
w Biertułtowach.

Szczęść Boże!
Ks. Józef
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Wywiad z Ks. Piotrem Mroczkowskim
Redakcja „Wspólnoty”: Szczęść Boże! To początek 

Księdza posługi kapłańskiej w naszej parafii. Proszę 
powiedzieć kilka słów o sobie…

Ks. Piotr: Ksiądz Piotr Mroczkowski. 35 lat. Pochodzę 
z Knurowa. Rozpocząłem 10 rok kapłaństwa. To moja 4. 
parafia. Posługiwałem na Bytkowie, w Siemianowicach 
Śl., w Lubomi i Chorzowie.

Redakcja „Wspólnoty”: Kiedy „zrodziło się” w Księ-
dzu powołanie do kapłaństwa?

Ks. Piotr: Kiedy zrozumiałem, że pomaganie Bogu 
w „naprawianiu ludzi” to coś, czemu warto poświęcić 
swoje życie. Bycie w tym procesie „narzędziem” w ręku 
Boga, to coś, co mnie cieszy i mi odpowiada.

Redakcja „Wspólnoty”: Często jest to dla najbliż-
szych niełatwa do przyjęcia decyzja młodego człowieka 
– ich syna, wnuka, brata… Jak rodzina Księdza przy-
jęła wiadomość o podjęciu decyzji zostania kapłanem?

Ks. Piotr: Normalnie. Nie było to dla nich trudne. 
Rodzice zadali mi tylko jedno pytanie: czy zdaję sobie 
sprawę, jak wielka jest to odpowiedzialność.

Redakcja „Wspólnoty”: Jaki był temat pracy magi-
sterskiej Księdza?

Ks. Piotr: Praca magisterska z homiletyki – KAZA-
NIA KATECHIZMOWE KSIĘDZA EDWARDA STAŃKA 
OPUBLIKOWANE W LATACH 1986 – 2000.

Praca podyplomowa z  dogmatyki – KOŚCIÓŁ 
W POSTCHRZEŚCIJAŃSKIM ŚWIECIE. SPOJRZE-
NIE TOMASZA HALIKA.

Redakcja „Wspólnoty”: Jakie słowa towarzyszyły 
Księdzu podczas prymicji? Jakie przesłanie niosą one 
dla Księdza dzisiaj?

Ks. Piotr: Moje hasło prymicyjne to: „Cóż masz, 
czego byś nie otrzymał? ” (1Kor 4,7b). Przypo-
mina mi ono zawsze, że każde osiągnięcie, sukces, 
dobro (materialne również), owoce posługi są tylko 
dlatego, że Bóg mnie obdarował życiem, talentami 
i kapłaństwem. Ja tylko staram się to wszystko rozwijać 
i pomnażać swoją pracą, przez współpracę z Jego łaską.

Redakcja „Wspólnoty”: Nas, parafian, niewątpliwie 
interesuje także to, jaki rodzaj duszpasterstwa jest 
Księdzu szczególnie bliski (dzieci, młodzież, dorośli, 
jakaś konkretna grupa)?

Ks. Piotr: Bliscy są mi ci ludzie, którzy chcą pra-
cować nad sobą i swoim wnętrzem, a także ci, którzy 
czują odpowiedzialność za wspólnotę parafialną i nie są 
biernymi „kibicami”. To bez różnicy, w jakim są wieku 
i grupie parafialnej.

Redakcja „Wspólnoty”: Mimo wielu obowiązków, 
służby, pracy w szkole, w grupach parafialnych, Ksiądz, 
jak każdy z nas, miewa czas wolny… Co wtedy lubi 

Ksiądz robić, jakie są Księdza zainteresowania?
Ks. Piotr: Lubię spędzać czas aktywnie: siłownia, 

siatkówka, pływanie, bieganie, spacery długodystan-
sowe, a także gry komputerowe (uniwersum Wiedźmina 
i Batmana).

Moje zainteresowania to: e-sport (gra Hero-
es3HOTA i  PUBG), nowinki technologiczne 
(sprzęt  komputerow y),  interdysc y pl inarne 
wykłady na Copernicus Center (zwłaszcza na styku 
nauk przyrodniczych i  teologicznych), wykłady 
z geopolityki w Strategy&Future oraz angielska Premier 
League (Chelsea).

Redakcja „Wspólnoty”: Dekretem Arcybiskupa 
został Ksiądz skierowany do naszej parafii, jaka była 
Księdza pierwsza myśl, kiedy się o tym dowiedział? 
Czy coś Ksiądz już słyszał wcześniej o naszym mie-
ście, parafii?

Ks. Piotr: Pomyślałem, że wracam na południe die-
cezji i poznam nowy rejon. O mieście nic nie słyszałem, 
o parafii też niewiele.

Redakcja „Wspólnoty”: Tak bywa, że parafianie 
mają zawsze wiele pytań i oczekiwań wobec nowych 
kapłanów. Czego zatem oczekuje Ksiądz od nas para-
fian, a także redakcji „Wspólnoty”?

Ks. Piotr: Lepiej nie mieć zbyt wielkich oczekiwań, 
wtedy nie ma wielkich rozczarowań. Jedyne co mam, to 
wysokie wymagania i to względem SIEBIE SAMEGO, 
a nie parafian. Każdemu z Was życzę podobnego podej-
ścia, wtedy w człowieku jest mniej jałowej frustracji 
z innych, a więcej owocnej radości z własnej zmiany na 
lepsze.
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Św. Stanisław Kostka 
– patron ministrantów, 

polskich dzieci 
i młodzieży

Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie pod Prza-
snyszem jesienią 1550 roku. Był synem Jana Kostki, 
kasztelana zakroczymskiego, i Małgorzaty z Kry-

skich. Ochrzczono go w kościele farnym w Przesnyszu. 
Obydwie rodziny Kostków i Kryskich były w XVI wieku 
dobrze znane w Polsce. Jan Kostka był średnio zamożnym 
szlachcicem. Stanisław miał trzech braci i dwie siostry. Do 
czternastego roku życia przebywał w domu rodzinnym 
w Rostkowie. Jego rodzice wychowywali swoje dzieci 

w atmosferze religijnej, w poszanowaniu zasad chrześci-
jańskich, zaprawiali je do modlitwy i uczciwości. Stanisław 
był dzieckiem bardzo pobożnym, skłonnym do wzruszeń, 
wcześnie rozpoczął pogłębione życie religijne, w którym 
szczególną rolę odgrywała cześć dla Matki Bożej. Jeżeli 
ktoś wyrażał się w jego obecności nieprzyzwoicie, wów-
czas chłopiec bladł, robiło mu się słabo, a nawet mdlał. 
Pierwsze nauki pobierał mały Stanisław w domu od rodzi-
ców, a może też od miejscowego kapelana ich prywatnej 
kaplicy. Potem kształcił się i wychowywał pod opieką 
Jana Bilińskiego – przez co najmniej rok. Na dalsze studia 
rodzice wysłali Stanisława i jego brata, Pawła, do Wied-
nia, w którym znajdowało się gimnazjum prowadzone 
przez jezuitów. Przybyli do Wiednia z Janem Bilińskim 
26 lipca 1564 roku i zamieszkali na stancji u Kimberkera. 
Stanisław był w nauce pilny, pracowity, dokładny. Uczył 
się greki, niemieckiego i włoskiego. Równolegle z nauką 
ćwiczył się w pobożności, umartwieniach i kontempla-
cji w myśl regulaminu gimnazjum: „Taką pobożnością, 
taką skromnością i takim poznaniem przedmiotów niech 
się uczniowie starają ozdobić swój umysł, aby się mogli 

podobać Bogu i ludziom pobożnym, a w przyszłości 
ojczyźnie i sobie samym przynieść korzyść”. Jezuici przy-
wiązywali dużą wagę do codziennego uczestniczenia we 
Mszy św. Raz w miesiącu wszyscy uczniowie powinni 
przystępować do sakramentów świętych. Co tydzień 

wysłuchiwali specjalnie dla nich przeznaczonego kaza-
nia. Obowiązywała ich wspólna modlitwa – rano i wie-
czorem oraz przed i po lekcjach. Zwracano też uwagę nie 
tylko na pobożność, posłuszeństwo i czystość obycza-
jów, ale też na sumienność i pilność w nauce, właściwe 
zachowanie i ogładę zewnętrzną. Prawdopodobnie już 
wtedy Stanisław uświadomił sobie, że pragnie wstąpić 
do Towarzystwa Jezusowego (Zakonu Jezuitów). Nie dbał 
o zabawy, towarzystwo, hałaśliwe spotkania studenckie 
przy winie. Kolegom Stanisława jego pobożność wydawała 
się przesadna. Musiał znosić kpiny, a nawet bicie zarówno 
od swojego brata, Pawła, jak i od kolegów. W pierwszej 
połowie grudnia 1565 roku Stanisław zapadł na poważną 
chorobę. Przyczyną były wyczerpujący tryb życia – nocne 
czuwania, posty i umartwienia, które osłabiły organizm 
chłopca. Po kilku dniach wysokiej gorączki przypuszczał, 
że jest bliski śmierci. Prosił o sprowadzenie księdza. Nikt 
jednak nie brał jego prośby na serio. Chory zaczął się 
modlić żarliwie do świętej Barbary, patronki dobrej 

Święty Stanisławie, Twojej opiece się polecam 
i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem 
przed Bogiem wspierał i ratował we wszystkich 
potrzebach moich i wyjednał mi łaskę wiernego 

naśladowania cnót twoich. 
Spraw to, abym Bogu dochował wierności 

pośród wszelkich dróg tego życia 
i zasłużył sobie na łaskę szczęśliwej śmierci.

Amen.
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śmierci. Doznał wówczas widzenia, w którym Święta 
przyniosła mu Komunię do jego pokoju. Również pod-
czas choroby, kiedy prosił Matkę Bożą o pomoc, ujrzał 
Maryję z Dzieciątkiem, które złożyła mu na wyciągnięte 
ręce. W tym widzeniu otrzymał od Niej polecenie, aby 
wstąpił do Zakonu Jezuitów. Zamysł taki powziął Sta-
nisław już wcześniej, jednak teraz umocnił się ostatecz-
nie w swoim postanowieniu. Zaczął szybko wracać do 
zdrowia. Przekonany, że to Matka Najświętsza cudem 
go uzdrowiła, stał się od tej pory jeszcze gorętszym niż 
dotąd Jej wielbicielem i sługą. Stanisław napisał do ojca, 
prosząc o zezwolenie na wstąpienie do Towarzystwa Jezu-
sowego. Spotkał się jednak ze zdecydowaną, gniewną 
odmową. Wówczas sam zwrócił się z prośbą o przyjęcie 
go do klasztoru do prowincjała o. Wawrzyńca Magiussa, 
który nie mając zgody rodziców, również zdecydowanie 
odmówił jego przyjęcia. Zakon nie chciał narażać się na 
zarzut, że zwabia młodych ludzi do swego zgromadze-
nia wbrew woli ich rodziców. W tej sytuacji Stanisław 
10 sierpnia 1567 roku opuścił potajemnie Wiedeń i udał 
się do Rzymu do samego generała zakonu o. Franciszka 
Borgiasza. W Augsburgu zatrzymał się u prowincjała 
Górnych Niemiec, o. Piotra Kanizjusza, który widząc 
gorliwość Stanisława, wystawił mu bardzo pochlebną opi-
nię w liście do generała zakonu i poparł go w staraniach 
o przyjęcie do zgromadzenia. Napisał między innymi: 

„Spodziewamy się po nim wielkich rzeczy”. Kiedy dotarł 
do Rzymu, spełniło się jego pragnienie: został przyjęty do 
Towarzystwa Jezusowego w dniu 28 października 1567 
roku. Stanisław Kostka spędził w rzymskim nowicjacie 
niespełna 10 miesięcy. Wróciły dolegliwości zdrowotne. 
Zmarł z wyczerpania w nocy z 14 na 15 sierpnia 1568 roku.

Kiedy w dwa lata później otworzono grób Stanisława, 
znaleziono w nim nietknięte ciało. W 1605 roku papież 
Paweł V zezwolił na umieszczenie jego obrazu w kościele 
zakonnym. Papież Klemens X w 1670 roku pozwolił jezu-
itom na odprawianie Mszy św. ku czci św. Stanisława, 
a w cztery lata później ogłosił go jednym z głównych 
patronów Polski i Litwy. Kanonizował Stanisława Kostkę 
papież Benedykt XIII w 1723 roku. W Rostkowie nie 
zachował się dwór Kostków, ale w sąsiednim Przasnyszu 
znajduje się kościół ufundowany przez Pawła Kostkę ku 
czci świętego brata.

„Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich 
winienem żyć” – takie było hasło Stanisława w cza-
sie pobytu w Wiedniu. W Rzymie zmienił je na inne: 
„Początkiem, środkiem i końcem rządź łaskawie, Chry-
ste”. W ikonografii św. Stanisław przedstawiany jest 
w stroju zakonnym, w towarzystwie anioła udzielającego 
mu Komunii św., jego atrybutem są także lilie. Święto św. 
Stanisława Kostki obchodzone jest 18 września.

https://przemyska.pl/lso-patroni-swiety-stanislaw-kostka/

Zakochani w Bogu. Chiara Luce Badano

Chcemy w kolejnych numerach 
naszej gazety parafialnej 
poznawać ludzi zakochanych 

w Bogu. Dziś parę słów o młodej 

Włoszce, Chiarze Badano. Chiara 
urodziła się 29 października 1971 
w Sassello, miejscowości położonej 
w Apeninach. Od najmłodszych lat 
dziewczynka odznacza się wrażliwo-
ścią na drugiego człowieka. Pewnego 
dnia, gdy ma już cztery lata, mama 
ją prosi, by część swoich zabawek 
oddała ubogim dzieciom. Pierwsza 
reakcja Chiary jest negatywna: „nie, 
są moje”. Po chwili jednak przyszła 
błogosławiona prosi mamę o rekla-
mówkę. Zaczyna wkładać do niej 
swoje najlepsze zabawki. Mama zdu-
miona komentuje: „Chiara, ale te są 
nowe” …”. „Mamo, biednym dzie-
ciom nie można podarować starych, 
zepsutych zabawek” …

Pewnym przełomem w jej życiu 
jest udział wraz z rodzicami w spo-
tkaniu Ruchu Focolari w Rzymie. 

Odtąd w ich domu codziennie roz-
waża się Słowo Boże zwane Słowem 
Życia zgodnie z charyzmatem ruchu. 
Pragnienie życia Ewangelią miłości 
przenika serce młodej dziewczyny. 
W jednym ze swoich listów pisze: 
„Odkryłam Ewangelię w  nowym 
świetle. Zrozumiałam, że nie byłam 
autentyczną chrześcijanką, ponieważ 
nie żyłam Ewangelią do końca. Teraz 
chcę uczynić tę wspaniałą księgę jedy-
nym celem mojego życia. Nie chcę 
i nie mogę pozostać analfabetką tak 
cudownego przesłania. Tak jak łatwo 
jest nauczyć się alfabetu, podobnie 
musi być z życiem Ewangelią. Odkry-
łam zdanie, które mówi: »Dawaj-
cie, a będzie wam dane” …Chiara 
podejmuje małe uczynki miłości, 
w których bardzo konkretnie wspo-
magają ją rodzice. Dziewczynka 
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JAKI JEST TWÓJ DAR?

W życiu bardzo często sku-
piamy się na tym, czego 
nie mamy, jacy nie jeste-

śmy. Zastanawiamy się, dlaczego 
ktoś ma jakieś zdolności, a nam ich 
poskąpiono. Czasami może się to 
przerodzić w jakiś rodzaj zazdro-
ści, zawiści czy nawet złego życzenia 
obiektowi naszych rozmyślań. Bywa 
tak, że przez wiele lat, skupiając się na 
brakach i niedostatecznościach, nie 
jesteśmy w stanie zauważyć niczego 
więcej. Gorzkniejemy, marniejemy, 
zakopujemy skarby, których nigdy do 
końca nie odkryliśmy. Oczywiście nie 
chodzi w tych rozważaniach o kry-
tykę naszych pragnień i marzeń. To 
dobrze, kiedy mamy jakiś obraz sie-
bie czy swojej przestrzeni, do którego 
chcemy dążyć, w której chcemy się 
doskonalić. Jednakże, jeśli poprzesta-
niemy tylko na tym, jacy nie jesteśmy, 
czego nam brakuje, zapominając czy 
nie zauważając tego co jest, utracimy 
poczucie sensu i własnej wartości.

We wspólnocie to właśnie umie-
jętność odkrywania, poznawania sie-
bie i dawania siebie innym w tym, 

jaki jestem, w czym jestem dobry, co 
lubię – ma znaczenie. Być może jest to 
umiejętność wysłuchania, być może 
dar śpiewu, dar organizacji, przewo-
dzenia czy dar milczenia… Każdy 
z nas w tym, co jest mu właśnie wła-
ściwe, może stanowić ubogacenie dla 
wspólnoty rodzinnej, kościelnej czy 
zawodowej.

Papież Franciszek w jednym z roz-
ważań dotyczących przypowieści 
o talentach, mówi tak:

„Sługa, który otrzymał pięć talen-
tów, był przedsiębiorczy i puścił je 
w obieg, przez co zyskał kolejnych 
pięć. W ten sam sposób zachował się 
sługa, który otrzymał dwa talenty, 
i  zdobył kolejne dwa. Natomiast 
sługa, który otrzymał jeden talent, 
wykopał dołek w ziemi i ukrył tam 
monetę swojego pana. Ten właśnie 
sługa wyjaśnia swemu panu po jego 
powrocie motyw swego działania, 
mówiąc: «Panie, wiedziałem, żeś jest 
człowiek twardy: żniesz tam, gdzie 
nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie 
rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem 
i ukryłem twój talent w ziemi» (ww. 

24-25). W stosunku tego sługi do 
pana nie ma zaufania, ale się go boi, 
i to go blokuje. Strach zawsze parali-
żuje i często sprawia, że podejmujemy 
błędne decyzje. Strach zniechęca do 
podejmowania inicjatyw, skłania do 
uciekania się do rozwiązań bezpiecz-
nych i gwarantowanych. W ten spo-
sób dochodzi do tego, że nie czynimy 
nic dobrego. Aby iść naprzód i roz-
wijać się na drodze życia, nie należy 
się lękać, trzeba mieć ufność”.

Jaki jest mój obraz Pana Boga? 
Może zadanie sobie tego pytania jest 
początkiem drogi, na której ujrzę Boga 
chcącego mnie właśnie takim, z takimi 
umiejętnościami i zdolnościami. Może 
przestanę myśleć, czy mają one ogól-
noświatowe znaczenie, rozważając 
i skupiając się na tym jakich umie-
jętności nie mam, a pozwolę sobie 
samemu na rozwój, na radość, na 
ubogacenie mojej wspólnoty w tym, 
jaki jestem, ufając Panu Bogu, że to 
właśnie to, co pozwoli mi na bycie 
szczęśliwym, na prowadzenie siebie 
i innych do świętości.

Dawid Michalski

wraz z mamą odwiedza seniorów 
w przytułku, wraz z przyjaciółką 
robi przedstawienia, piecze ciasta, 
wykonuje proste rękodzieła cera-
miczne. Dochód z tych dzieł jest 
przeznaczony na misje. Mając dwa-
naście lat, pisze: „Odkryłam Jezusa 
opuszczonego, czułam Jego obec-
ność w każdym spotkanym bliźnim. 
W tym roku na nowo postanowi-
łam uczynić Jezusa opuszczonego 
swoim oblubieńcem i przyjmować 
Go z radością, a przede wszystkim 
z miłością, na jaką tylko będzie mnie 
stać..” Młoda Chiara cieszy się mło-
dością. Spotyka się z koleżankami, 
uprawia sport.

Kiedy jest w liceum, odczuwa ból 
w ramieniu. Diagnoza jest okrutna: 

rak kości z przerzutami – najcięższy 
i najboleśniejszy rodzaj nowotworu. 
Chiara nie poddaje się. Mówi – 
„jestem młoda, będę walczyć”. Bole-
sne badania, kolejne serie chemiote-
rapii nie przynoszą poprawy. Kiedy 
zostaje sparaliżowana, mówi Jezu-
sowi swoje tak: „Jezu jeśli Ty tego 
chcesz, ja też tego chcę. To co się liczy 
to przyjąć warunki bożej gry. Roko-
wania dla Chiary są niekorzystne. 
Ma świadomość, że kolejne terapie 
nie wyleczą choroby, tylko mogą ją 
spowolnić i zmniejszyć ból. Mimo 
wszystko zachowuje pokój w sercu. 
Jest jak magnes dla innych, rów-
nież dla niewierzących lekarzy. 
Była normalną dziewczyną, która 
potrafiła kochać każdego. Do 

końca swych dni przyjmuje Jezusa 
w Eucharystii. W ostatnim geście 
miłości oddaje swe rogówki. To był 
jedyny niezniszczony przez raka 
organ. Umiera 7 października 1991. 
W 2010 zostaje ogłoszona błogo-
sławioną przez papieża Benedykta 
XVI. Szczególne słowa zostawia dla 
młodzieży:: „… Młodzież jest przy-
szłością. Ja nie mogę już biec, ale 
chciałabym przekazać im pochod-
nię jak na Olimpiadach. Młodzi 
mają tylko jedno życie warto, żeby 
je przeżyli dobrze!”. Wszystkim 
pragnącym bliżej poznać osobę 
bł. Chiary polecam dostępny w ser-
wisie „Yotutube” film pt. „Wspa-
niały zamysł”.

Ks. Michał Przybylski
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„To, że jako istoty ludzkie jesteśmy wyjątkowi i w swoim rodzaju, 
wyróżnia nas spośród innych, nadając sens naszej egzystencji i wpływając 
w jednakowy sposób na naszą pracę twórczą, jak i na naszą zdolność do 
miłości. Kiedy uświadomimy sobie, że nie da się zastąpić jednego człowieka 
drugim, rola odpowiedzialności, jaką ponosimy za własne życie i jego pod-
trzymywanie, ukaże nam się w całej swej wielkości. 
Człowiek, który zda sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką ma wobec innej 
ludzkiej istoty, która go kocha i z niecierpliwością wyczekuje jego powrotu albo 
wobec jakiejś nieukończonej pracy, nigdy nie będzie zdolny odebrać sobie życia. 
Wie już, dlaczego żyje, a to pozwoli mu znieść to, jak żyje.”

W. E Frankl

Książka warta przeczytania

„Homo patiens”
Jest sens czy go nie ma?

Na początku trochę historii. 
Wiktor Emanuel Frankl 
(1905 – 1997) był jednym 

z  wybitniejszych współczesnych 
psychiatrów oraz filozofów. „Homo 
Patients” jest jednym z jego ważniej-
szych dzieł. Książka zawiera cztery 
części: „Homo patiens”, „Logoterapia 
i jej kliniczne zastosowania”, „Plu-
ralizm nauk a jedność człowieka”, 
„Człowiek wolny”.

Autor przedstawia losy jednostki 
ludzkiej uwikłanej w problemy wła-
snej egzystencji. Człowiek musi pytać 
o sens swego życia wcześniej niż takie 
pytanie postawi przed nim samo 
życie. Egzystencjalne pytania o sens 
życia człowieka, sens cierpienia, poja-
wiają się w świadomości ludzi zazwy-
czaj w obliczu trudnych wydarzeń, 
sytuacji życiowych, w obliczu kryzy-
sów. To właśnie w książce Wiktora E. 
Frankla „Homo Patiens” znajdziemy 
próbę psychologicznego i filozoficz-
nego wyjaśnienia sensu cierpienia. 
Ten wiedeński psychiatra jest twórcą 
logoterapii, to jest bardzo ciekawej 
koncepcji psychoterapeutycznej, która 
afirmuje cierpienie, uczy człowieka 
poszukiwać odpowiedzi na pytanie 
o sens życia. Jej celem jest nauczenie 
człowieka przeżywania cierpienia, 
nadaniu mu niejako sensu, akcepto-
wanie go takim, jakim jest. Poglądy 

Frankla zrodziły się z jego osobistych, 
bardzo trudnych a wręcz granicznych 
doświadczeń. Przez trzy lata prze-
bywał on bowiem w hitlerowskich 
obozach zagłady. Co ciekawe zaob-
serwował on wtedy, iż więźniowie, 
którzy poddali się rozpaczy, tracąc 
tym samym sens, najczęściej bardzo 
szybko ginęli. Ci zaś, którzy swe cier-
pienie wypełniali swoistym sensem, 
co więcej, potrafili myślą i uczuciem 
wznieść się ponad druty obozowe – 
ci właśnie przetrwali. 

Frankl nawiązuje do kierunków 
filozoficznych, które wzmacniają 
ludzką nadzieję oraz optymizm. Dla 
niego człowiek jest istotą wielowy-
miarową stanowiącą jedność psycho-
logiczno – filozoficzno – duchową. 
Przy czym sfera zwana przez W. E. 
Frankl à duchową jest fundamentem, 
podstawą i gwarantem dwóch pozo-
stałych, to jest psychologiczno – filo-
zoficznej. Kluczową rolę w logotera-
pii zajmują pojęcia sensu i wartości, 
przez które człowiek jest pociągany. 
To poprzez realizację wartości może 
urzeczywistniać się sens życia, ponie-
waż według Frankl à życie ludzkie 
posiada sens we wszystkich, nawet 
i najbardziej beznadziejnych oko-
licznościach. Utrata poczucia sensu 
życia oraz wartości życia prowadzi do 
frustracji egzystencjalnej. Poczucie 

bezsensu, osamotnienia, zagubie-
nia w świecie wartości może pro-
wadzić do nerwicy o podłożu egzy-
stencjalnym, przez Frankl'a nerwicą 
noogenną. Dowodami tej rzeczywi-
stości są samobójstwa, alkoholizm, 
narkomania, seksoholizm, przestęp-
czość, problemy z określeniem wła-
snego „ja” i wiele, wiele innych… 
Ratunkiem jest rozwój duchowy 
człowieka polegający na szukaniu 
coraz bardziej pogłębionych odpo-
wiedzi na pytanie o sens życia. Doj-
rzała duchowość w znaczny sposób 
chroni człowieka przed dyktaturą 
ciała, nieuporządkowanych czy nawet 
już uporządkowanych emocji, przed 
presją jaką wywiera na nas otoczenie. 

Sposób widzenia, wyjaśniania, 
tłumaczenia złożoności, próby zro-
zumienia CZŁOWIEKA przez Fran-
kl à utkwiły bardzo głęboko w mojej 
podświadomości. Książka należy do 
takich pozycji, jakie zadziwiają traf-
nością przekazu i głębią widzenia 
człowieka oraz zdecydowanie napa-
wają co najmniej małą dozą opty-
mizmu i co najważniejsze, przynaj-
mniej w moim głębokim odczuciu, 
nadziei. Ludzie w dzisiejszych cza-
sach, w świecie, który nas otacza 
i często przytłacza szukają pomocy 
w sprawach dotyczących podstaw 
a może precyzyjniej fundamentów 
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egzystencji. Człowiek zazwyczaj boi 
się śmierci, cierpienia, tego, co jest mu 
nieznane, a co kojarzy się z bólem, 
utratą czegoś lub też kogoś. Szuka on 
wtedy odpowiedzi na pytanie o ich 
sens (sens wymienionych powyżej 
rzeczywistości), właśnie w tej książce 
może je odnaleźć! Ważne jest dla 
mnie, jako chrześcijanina, również 
to, że pytania typu: „Jak żyć? Jaki 
jest sens życia, jakiegoś wydarzenia, 
cierpienia itd…” cechują się prawdzi-
wym humanitaryzmem. 

Profesor Wiktor E. Frankl w zde-
cydowany sposób krytykuje podej-
ście do człowieka, w którym zapo-
mina się, czy też celowo pomija się 
duchowy aspekt człowieka. Wska-
zuje błędy, które popełniają liczne 
dyscypliny naukowe, to jest psycho-
logia, psychiatria, biologia. Skupiają 
się one bowiem tylko na tych sferach 
człowieka, które czy to czysto empi-
rycznie, czy na podstawie obserwacji 
schematów, norm badają jedynie pod 
kątem naukowym, a nie traktują czło-
wieka jako całości psycho – fizycznej. 
„Jedność mimo różnorodności”. To 
w efekcie prowadzi do zapomnienia 
o naszej duchowej sferze, która jak już 
wspomniałem jest swoistym funda-
mentem. Zapominają o tym, co jest 
istotą człowieczeństwa. Zarzut ten jest 
skierowany również do lekarzy, któ-
rzy często traktują swoich pacjentów 
nie jako ludzi, lecz przypadki danego 

schorzenia, zaburzenia. Skutkuje to 
tym, iż nie leczą oni ludzi, którzy mają 
twarze, mniejsze lub większe plecaki 
życiowych doświadczeń itd… sku-
piają się jedynie na chorobie jak gdyby 
to ona była pacjentem i leczą chorobę 
nie zaś człowieka.

Po wtóre, ludzie w dzisiejszych 
czasach nie szukają autory-
tetów w Kościele. Uważają, 

że poglądy w nim propagowane są 
staroświeckie, zbyt konserwatywne 
ograniczające człowieka i nie pasują 
do nowoczesnych liberalnych postaw 
propagowanych w telewizji, prasie czy 
w galaktyce obrazów i treści, jaką jest 
Internet, są z nimi sprzeczne lub stoją 
w mniej lub bardziej opozycyjnych 
narożnikach. Co więcej, coraz częściej 
nie szukają tego autorytetu w ogóle 
na innych polach życia; w filozofii, 
w autorach książek, nauczycielach. 
Skupiając się coraz bardziej na sobie 
i swoich potrzebach, które są ulotne 
i niestałe. Wpadają (a raczej wpa-
damy, bo mnie samego jako czło-
wieka tego czasu to dotyka i dotyczy) 
w skrajny antropocentryzm, który 
jest jeszcze głęboko nacechowany 
przesadną indywidualnością – moje 
„JA” jest wszystkim, nic więcej nie ma 
większego znaczenia, chyba że jest mi 
potrzebne. Ludzie nie chcą już pra-
gnąć czegoś na przykład wielkiego, 
ponieważ to może wiązać się z tym, 
iż nigdy nie osiągną swego pragnienia 

(a takowe dają nadzieję). To zaś wiąże 
się z bólem, a skoro ból to i cierpie-
nie. Ono jest zaś choćby w najmniej-
szej dozie nie do zniesienia dla czło-
wieka w dwudziestym pierwszym 
wieku. Tym samym zatrzymujemy się 
jedynie na wcześniej wspomnianych 
potrzebach niedających satysfakcji 
ani długoterminowej odpowiedzi na 
pytanie o sens. 

Zwróćmy naszą uwagę, że książka 
ta jest napisana przez świeckiego 
naukowca, niezwiązana bezpośred-
nio z Kościołem, więc może stać się 
niezależnym źródłem argumentów 
potwierdzających naukę Kościoła, 
zwłaszcza dotyczącą tak ważnych 
i trudnych zarazem kwestii etycz-
nych. Osobiście bardzo cieszę się, że 
mogłem przeczytać „Homo patiens” 
dlatego, że jestem obecnie bardzo bli-
sko związany z Kościołem. Ta lektura 
utwierdziła mnie w przekonaniu, iż 
z szerokiej palety poglądów filozo-
ficznych, wierzeń na nich opartych 
muszę wybrać to, co najbardziej do 
mnie przemawia, co daje mi sens 
i możliwość rozwoju mimo cierpie-
nia oraz wielu życiowych przeszkód. 
Zachęcam wszystkich do chwili wła-
snej refleksji nad sobą i celem, jaki 
każdemu z nas przyświeca. Bo TO 
światło, które ma nas prowadzić 
przez całe życie, przez jego drogi 
często kręte i ciemne.

Kamil Kelner 

W 1940 roku zostało zamordowanych dwunastu polskich policjantów, urodzo-
nych i pracujących w Radlinie.
Dnia 17 września 2021 roku, w 82. rocznicę napaści państwa rosyjskiego 

na Polskę, w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Maryi w Głożynach będzie 
sprawowana Msza święta koncelebrowana przez księży parafii, które znajdowały się na 
obszarze miasta Radlina w okresie między pierwszą i drugą Wojną Światową. W imie-
niu mieszkańców proboszczowie naszych parafii będą prosić Boga Ojca Wszechmogą-
cego o „radość życia wiecznego” dla pomordowanych. Po uroczystej Mszy świętej, jej 
uczestnicy pochodem przejdą na miejscowy cmentarz, gdzie przy „Dębie Katyńskim” 
odbędzie się poświęcenie pomnika, na którym będą wyryte nazwiska i stopnie służbowe 
dwunastu naszych policjantów. W tygodniu poprzedzającym uroczystość, w parafiach 
Radlina w ich intencji odbędzie się modlitwa różańcowa.

Tak mieszkańcy Radlina dziękują obrońcom, którzy życie swoje oddali w obronie 
naszej ojczyzny, zaatakowanej przez zaborców.
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Podziękowania dla siostry Elwiry

Pielgrzymka kobiet do Piekar 22 sierpnia 2021

W słowie społecznym podczas 
pielgrzymki kobiet i dziew-

cząt do Piekar Śląskich metropolita 
katowicki zachęcał, aby aktualny czas 
i jego wyzwania obejmować „matczy-
nym sercem” na wzór Maryi

Stanowicie piękną reprezentację 
świata kobiet archidiecezji i metro-
polii. Reprezentację, która kobiecym, 
matczynym sercem obejmuje całą 
rzeczywistość ojcowizny i ojczyzny, 
rodziny i Kościoła – powiedział abp 
Skworc do pątniczek licznie zgroma-
dzonych na kalwaryjskim wzgórzu.

Apostołki Eucharystii
Nawiązując do treści przeżywanego 
aktualnie programu duszpasterskiego 
Kościoła w Polsce, skoncentrowa-
nego wokół Eucharystii, metropolita 
katowicki, zachęcił do świadomego 
korzystania z sakramentów, do któ-
rych dostęp został ograniczony na 
skutek pandemii.

– Bądźcie apostołkami Euchary-
stii. Odważnie stawajcie na straży 
świętości niedzieli! Zapraszajcie 
Waszych bliskich, rodziny, znajo-
mych i sąsiadów do gromadzenia 
się na świętej wieczerzy w parafial-
nych wieczernikach, przypominajcie 
o chrześcijańskim obowiązku nie-
dzielnej Mszy św. – zaapelował.

W  kontekście trwającej walki 
z pandemią, po raz kolejny podzię-
kował tym wszystkim, którzy byli 

i nadal pozostają na pierwszej linii 
frontu. – Doceniamy rolę i poświę-
cenie kobiet pracujących w służbie 
zdrowia, lekarek, pielęgniarek, ratow-
niczek medycznych, również tych 
pracujących w DPS-ach oraz posługę 
całego personelu pomocniczego. Bóg 
zapłać za poświęcenie w wymagającej 
walce z realnym, chociaż niewidzial-
nym wrogiem – podkreślił.

Szczepimy się
Abp Skworc przypomniał, że Kościół 
w Polsce wspiera prowadzoną akcję 
szczepień nie z obawy przed kolejną 
falą epidemii czy nowymi mutacjami 
koronawirusa, ale przede wszyst-
kim „z racji moralnego obowiązku 
przestrzegania piątego przykazania 
Bożego”. – Przykazanie miłości Boga 

i bliźniego wskazuje, że do samych 
siebie mamy odnosić zasadę, którą 
kieruje się także medycyna – primum 
non nocere – przede wszystkim nie 
szkodzić – zaznaczył i zachęcił do dal-
szego trwania w postawie społecznej 
solidarności i gotowości do pomocy.

Podziękował kobietom za pod-
trzymywanie więzi międzypokole-
niowych. – Nie ma przyszłości bez 
Was. Wy dajecie życie i ożywiacie 
matczynym duchem, duchem miło-
ści, najbliższych, rodzinę, społeczeń-
stwo i rodzinę Kościoła – zaznaczył.

Zachęcił również do pamięta-
nia o osobach starszych. – Ta nuta 
wdzięczności wobec pokolenia babć 
i dziadków niech tu mocno wybrzmi, 
bo wszyscy mamy im za co dzię-
kować. Uczmy młode pokolenia 

Niedawno nasza parafia pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryj Panny w Radlinie Biertułtowach 

pożegnała Siostrę Elwirę. Przez wiele lat wspierała naszą 
parafię swoją posługą oraz modlitwą. Bóg powołał ją do 
nowego zadania i obecnie pełni funkcję zakrystianki 
w Miasteczku Śląskim. Rodzina bł. Edmunda Bojanow-
skiego na łamach „Wspólnoty” pragnie podziękować 
Siostrze za jej wspaniałą i przepełnioną mocą Ducha 
Świętego działalność. W szczególności za powołanie 
do życia na terenie naszej parafii wspólnoty im. Bł. E. 

Bojanowskiego. Dzięki działaniom Siostry charyzmat 
błogosławionego E. Bojanowskiego ma szczególne miejsce 
w sercach naszych parafian. Siostra Elwira nadała nam 
kierunek, którym konsekwentnie podążamy.

Siostro Elwiro, dziękujemy Ci za cały Twój trud i inspi-
rację, którą nas obdarowałaś. Zapaliłaś świecę, której 
ciepło i światło my przekazujemy dalej. Dzięki temu, 
mimo, że jesteś daleko, wciąż jesteś z nami. Zapewniamy 
Cię o naszej pamięci i modlitwie.

Rodzina bł. E. Bojanowskiego
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Odpowiedzi:

Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 5 września 2021 r.

Odpowiedzi:

Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 12 września 2021 r.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 19 września 2021 r.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 26 września 2021 r.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 3 października 2021 r.

5 września 2021
Pan Jezus uzdrawiając głuchoniemego powiedział do niego: „Effatha”. 
Co znaczy to słowo? (Mk 7, 31 – 37)

12 września 2021
Kto nazywany jest Prymasem Tysiąclecia? Dzisiaj 12 września zostanie 
ogłoszony błogosławionym.

19 września 2021
O co posprzeczali się uczniowie w drodze do Kafarnaum? (Mk 9, 30 – 37)

26 września 2021
W październiku modlimy się różaniec, rozważając tajemnice życia 
Jezusa i Jego Matki Maryi. Wymień cztery części tajemnic różańca 
świętego.

3 października 2021
Jezus w odpowiedzi na pytania fary-
zeuszy rzekł: „Co więc Bóg złączył, 
tego człowiek niech nie rozdziela”. 
(Mk 10, 2 – 16) Przy udzielaniu, któ-
rego z sakramentów, ksiądz wypo-
wiada te słowa? 

wdzięczności wobec tego poko-
lenia, które przekazuje nam tak 
wiele z miłości do Boga i ojcowizny 
– podkreślił.

Powrót do szkoły
W  obliczu rozpoczynającego się 
wkrótce nowego roku szkolnego 
metropolita wezwał do modlitwy 
za uczniów, nauczycieli, rodziców 
i wychowawców, a także za tych, 
którzy decydują o kształcie systemu 
edukacji. Podziękował kobietom za 
rodzinne przybywanie do Piekar Ślą-
skich. – Bóg zapłać Wam, że tu, do 
Matki Bożej Piekarskiej pielgrzy-
mujecie z nimi: z dziećmi, z wnu-
kami, z młodym pokoleniem, bo 
pielgrzymka to rodzaj uzdrawiają-
cej duchowej terapii – dodał.

W  kontekście szkoły, nauki 
i rodziny przywołał przykład dok-
tor Jolanty Wadowskiej – Król, która 
w latach 1974–1981 uratowała przed 

zachorowaniem na ołowicę tysiące 
dzieci mieszkających w pobliżu huty 
Szopienice w Katowicach. W ostat-
nim czasie władze Uniwersytetu Ślą-
skiego przyznały jej doktorat honoris 
causa.

– Dzięki jej działaniom około 
2 tys. dzieci wyjechało do sanatoriów. 
Wyburzono dwie ulice familoków 
położonych w bezpośrednim sąsiedz-
twie huty oraz domy przy innych uli-
cach w jej pobliżu. Wywieziono 200 
tys. ton skażonej ziemi – wyliczał.

W trosce o środowisko
Arcybiskup zaapelował o działa-
nia mające na celu troskę o środo-
wisko naturalne w duchu encykliki 
papieża Franciszka Laudato si. – Cho-
dzi nie tylko o korzystanie z dotacji 
do wymiany pieców czy instalacji 
fotowoltaicznych, lecz także o odno-
szenie się do świata jako do Bożego 
daru – z  szacunkiem i  miłością 

– podkreślił i zachęcił do wypraco-
wywania w sobie konkretnych pro-
ekologicznych nawyków.

– Działania ochronne są proste 
i dostępne dla każdego: zaplanowane 
zakupy, nieuleganie reklamie, dzie-
lenie się żywnością – to elementy 
duchowości chrześcijańskiej, któ-
rych nie może zabraknąć w edukacji 
rodzinnej i szkolnej – przypomniał.

Na zakończenie zachęcił do 
odważnego trwania w Kościele, także 
w obliczu aktualnych trudności i kry-
zysów. Podziękował kobietom za ich 
apologetyczne i apostolsko-misyjne 
świadectwo.

–  Tak wiele od was zależy 
w Kościele. Pełnicie w nim wiele waż-
nych funkcji i zadań. Nade wszystko 
ofiarujcie wspólnocie Kościoła 
wytrwałą modlitwę i swój czas – jak 
powiedział sługa Boży Stefan kardy-
nał Wyszyński: kto daje czas, ten daje 
miłość – zaznaczył.
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SZKODY GÓRNICZE

Nieodłącznym elementem 
śląskiego krajobrazu jest 
widok kopalni. Przemysł 

górniczy niewątpliwie jest źródłem 
bogactwa naszego regionu, ale sta-
nowi także powód wielu zmartwień 
i  szkód. W tym w szczególności 
szkód na naszych nieruchomościach. 
Niniejszym tekstem odpowiemy 
sobie na kilka najczęstszych pytań 
związanych z tym zagadnieniem.

Każdy z  nas, w  oparciu 
o  doświadczenie życiowe 
i umiejętność obserwacji, 

jest w stanie mniej więcej określić, 
co oznacza pojęcie „szkoda górnicza”. 
Obecnie ustawodawca nie zdecydo-
wał się na ustalenie jednej, precyzyj-
nej definicji. Powszechnie w orzecz-
nictwie sądowym przyjmuje się, że 
przez „szkodę górniczą” rozumiemy 
szkodę, która powstała na skutek 
robót górniczych w nieruchomości, 
budynku lub innej części składowej 
nieruchomości. Czym się objawia? 
Najczęściej pęknięciami na zewnątrz 
i wewnątrz budynku, zniekształ-
ceniami stolarki okiennej, drzwio-
wej, odchyleniem budynku od pionu 
bądź też zniekształceniami terenu 
lub zapadnięciami gruntu.

By dochodzić roszczeń z takiej 
szkody, trzeba podjąć określone 
kroki. Zgodnie z ustawą Prawo geolo-
giczne i górnicze w pierwszej kolejno-
ści należy zwrócić się do odpowied-
niej kopalni z wnioskiem o naprawę 
szkód górniczych. W ten sposób 
rozpoczyna się etap postępowania 
ugodowego. Co w takim wniosku 
musi się znaleźć? Wyróżniamy trzy 
podstawowe elementy wniosku. Po 
pierwsze, wskazanie tytułu praw-
nego do nieruchomości, tj., czy jeste-
śmy właścicielami, użytkownikami 
wieczystymi, etc. Następnie należy 
opisać szkodę, tj., czy występują pęk-
nięcia, a jeżeli tak, to jakie i gdzie, 
jakie odkształcenia, etc. Ważnym 

elementem wniosku jest wskazanie 
terminu, w którym dowiedzieliśmy 
się o powstaniu szkody. Jest to szcze-
gólnie ważne w kontekście terminu 
przedawnienia roszczeń o naprawę 
szkód górniczych, który wynosi 
5 lat od dnia, w  którym szkoda 
została zauważona. Oznacza to, że 
jeżeli wskażemy, że np. odchylenie 
budynku od pionu zostało zauważone 
więcej niż 5 lat wcześniej, to żądanie 

naprawy takiej szkody będzie utrud-
nione albo nawet niemożliwe. Należy 
pamiętać, że samo złożenie wnio-
sku nie przerywa biegu przedaw-
nienia! Kopalnia, rozpoznając taki 
wniosek, ustala, czy rzeczywiście 
szkoda powstała na skutek jej dzia-
łań, czy wnioskodawca jest poszko-
dowanym i czy posiada uprawnienie 
do żądania naprawy szkody, ocenia 
sytuację górniczo-geologiczną oraz 
dokonuje oględzin nieruchomości. 
Oględziny odbywają się w obecności 
wnioskodawcy lub jego pełnomoc-
nika. W wyniku tego postępowania 
kopalnia może uznać nasze żąda-
nia w całości, w części lub odrzu-
cić. W przypadku uznania żądań 
wnioskodawcy zostaje zawarta ugoda. 
Ugoda ta musi zachować formę aktu 
notarialnego. Jeżeli kopalnia odmówi 
zawarcia ugody lub jeżeli od złożenia 
wniosku o naprawę szkody minęło 30 
dni, uznaje się, że postępowanie ugo-
dowe zostało wyczerpane. Oznacza 
to, że roszczenie można skierować 
na drogę postępowania sądowego.

Co do zasady, wszczęcie postę-
powania sądowego wiąże się z obo-
wiązkiem poniesienia określonych 
kosztów. Począwszy od uiszczenia 
opłaty sądowej, przez koszty bie-
głego, etc. Zważywszy na specyfikę 
szkód górniczych, dużą dyspropor-
cję gospodarczą, organizacyjną oraz 
ekonomiczną pomiędzy poszkodo-
wanym a kopalnią, ustawodawca 
zdecydował się na wprowadzenie 

pewnych wyjątków. Skierowanie 
do sądu sprawy o naprawę szkody 
górniczej nie wiąże się z ponosze-
niem opłat.

Pozostaje ostatnia ważna 
kwestia. Mianowicie, czego 
można żądać od kopalni 

w związku z powstaniem szkody? 
Odpowiedź na to pytanie znajduje 
się w kodeksie cywilnym w art. 
363, który stanowi, że naprawienie 

szkody powinno nastąpić według 
wyboru poszkodowanego. Może 
zostać zrealizowane przez przy-
wrócenie stanu poprzedniego bądź 
przez zapłatę odpowiedniej sumy 
pieniężnej. Gdyby jednak okazało 
się, że przywrócenie stanu poprzed-
niego jest niemożliwe albo pociągało 
za sobą dla zobowiązanego (kopalni) 
nadmierne trudności lub koszty, 
roszczenie poszkodowanego ogra-
nicza się do świadczenia w pienią-
dzu. Co to oznacza? Co do zasady, 
to poszkodowany decyduje, czy chce 
żądać, by odpowiednie naprawy 
zostały wykonane przez zakład gór-
niczy, czy też woli otrzymać odpo-
wiednią kwotę w pieniądzu i we 
własnym zakresie dokonać odpo-
wiednich napraw. Jednakże, gdyby 
się okazało, że naprawa szkody przez 
zakład górniczy byłaby zbyt kosz-
towna lub niemożliwa (np. odchy-
lenie budynku nie pozwala na jego 
naprawę), to wtedy naprawa szkody 
może się odbyć wyłącznie poprzez 
wypłatę odpowiedniej kwoty 
pieniędzy.

Temat szkód górniczych jest bli-
ski i znany każdemu z mieszkań-
ców naszego regionu. Pomimo, że 
ustawodawca niewątpliwie ułatwił 
odpowiednimi przepisami docho-
dzenie swoich praw, to jednak jest 
to materia, która doczekała się boga-
tego orzecznictwa sądowego i wciąż 
potrafi nastręczać wielu trudności.

Grzegorz Czub – prawnik
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INTENCJE MSZALNE – WRZESIEŃ 2021
Środa, 01.09.2021.
6.30 Do MB Nieustającej Pomocy w  in-

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

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

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

2. Za + Stefana Rączka, ++ rodziców.
3. Za + Janinę Piecowską w  V rocznicę 

śmierci, ++ rodziców.

Czwartek, 02.09.2021. 
I CZWARTEK MIESIĄCA
6.30 Za ++ Edwarda i Władysławę Wal-

czak, syna Józefa.
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 Ka-
płanów oraz Siostry Zakonne po-
sługujących w  naszej parafii – od 
ofiarodawców.

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramen-
tu.

18.00 1. Za + Edwarda Stach, żonę Marię, 
++ rodziców.

2. Za + Krystynę Rojek w 4 rocznicę śmier-
ci, męża Piotra.

3. Za + Krystynę Piecha w  V rocznicę 
śmierci.

Piątek, 03.09.2021. 
Wspomnienie św. Grzegorza 
Wielkiego, pap. i dK
I PIĄTEK MIESIĄCA
6.30 O nowe powołania kapłańskie i za-

konne.
8.00 1. Do Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w intencji Czcicieli i Ofiaro-
dawców.

2. Za + Franciszka Budek w  rocznicę 
śmierci.

18.00 1. W  intencji dzieci po Wczesnej 
Komunii Świętej i  za ich rodziców 
oraz za wszystkie dzieci klas I roz-
poczynające naukę w szkole.

2. Msza św. inaugurująca działalność 
Grup Parafialnych.

3. Dziękczynna z okazji urodzin Kornelii 
z prośbą o zdrowie i błogosławień-
stwo Boże.

Sobota, 04.09.2021 
I SOBOTA MIESIĄCA
6.30 Za + Grzegorza Marszałek – of. od 

Patrycji z Gorzowa z rodziną.
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 Macierzyń-

skiej o prawo do życia każdego po-
czętego dziecka.

18.00 1. Za + Marię Grabowską w I rocz-
nicę śmierci.

2. Za + Łucję Hampel w  rocznicę śmier-
ci, ++ rodziców Bronisławę i Józefa 
Hampel.

3. Za + Bronisławę Marut w XI rocznicę 
śmierci.

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

dzin jako podziękowanie za otrzy-
mane łaski, z  prośbą o zdrowie 
i  Boże błogosławieństwo dla całej 
rodziny.

9.30 Dziękczynna za tegoroczne plony; 
w  intencji rodzin członków Ro-
dzinnych Ogródków Działkowych 
„Hortensja” i „Malina”.

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

12.15 Do Opatrzności Bożej, przez wsta-
wiennictwo naszej Pani Wniebo-
wziętej, w  intencji Adama i  Agaty 
Cyran z okazji ich 50 urodzin, z po-
dziękowaniem za odebrane łaski, 
z  prośbą o zdrowie i  dalszą opiekę 
dla całej rodziny.

13.30 Msza Święta z  liturgią sakramentu 
Chrztu św.

17.30 Nieszpory niedzielne.
18.00 Za + Reinholda Gabrielczyk w  X 

rocznicę śmierci.

Poniedziałek, 06.09.2021
6.30 Za + Juliana Kościółek.
8.00 1. Za + Halinę Albiński w  XXXV 

rocznicę śmierci.
2. Za ++ Łucję i Józefa Małeckich.
18.00 1. Za + Marka Jurczek w XV rocz-

nicę śmierci, ojca Leona, ++ Marię 
i Leszka Trzeciok.

2. Za + Mariana Nowak, syna Grzegorza.
3. Za Zygfryda Ucher ofiara od sąsiadów 

z ul. Sienkiewicza.

Wtorek, 07.09.2021
6.30 Za + Jerzego Michalskiego, ++ 

Annę, Jana, Cecylię Galus.
8.00 1. O zwycięstwo Miłosierdzia Boże-

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

2. Za ++ z rodzin Połomski i Jaskólski.
18.00 1. Za + Aleksandrę Dudkowski-

-Przybyłek w rocznicę śmierci.
2. Za ++ Anielę i Emanuela Koszela.
3. Za + Jana Dobrowolskiego w  rocznicę 

ziemskich urodzin.

Środa, 08.09.2021 
ŚWIĘTO NARODZENIA NMP
6.30 Za ++ z rodzin: Frach, Sieminowicz, 

Berdyn.
8.00 1. Za + Eugeniusza Hanzel.
2. Za + Marcina Ganczarczyk.
18.00 1. Za + Norberta Janas w I rocznicę 

śmierci.
2. Za + Henryka Rduch w  I  rocznicę 

śmierci.
3. Za + Reinholda Miler w  II rocznicę 

śmierci.

Czwartek, 09.09.2021
6.30 Za + Grzegorza Marszałek – of. od 

Katarzyny i Leszka Fryda z rodziną.
8.00 1. Za + Edwarda Fajkus, ++ rodzi-

ców i teściów, + syna Adama.
2. Za + Waldemara Kolorz, ++ rodziców, 

+ Marię Dzierżęga.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramen-

tu.
18.00 1. Za + Chrystiana Paszek w I rocz-

nicę śmierci.
2. Za + Henryka Rojek, ++ rodziców Ger-

trudę i Karola.
3. Za ++ rodziców: Albinę i Wacława Sa-

wickich, brata Jerzego.

Piątek, 10.09.2021
6.30 Za + Grzegorza Marszałek – of. od 

kuzynki Ireny z mężem i cioci Zofii 
Januszczyk z Oświęcimia.

8.00 W intencji Ojczyzny.
13.00 Ślub: Marker Dawid – Gembalczyk 

Anna.
18.00 1. Za ++ Annę i Eryka Mitko.
2. Za ++ Annę i Józefa Myśliwiec.
3. Za + Hieronima Marcol w XXX roczni-

cę śmierci.

Sobota, 11.09.2021
6.30 Za + Grzegorza Marszałek – of. od 

brata Józefa z rodziną z Gorzowa.
8.00 1. Za + Krystynę Warzecha.
2. Za + Konrada Czysz, dwóch synów.
12.00 Ślub: Kabut Arkadiusz – Bednorz 

Anastazja.
13.00 Ślub: Kolbert Kacper – Kubin Patrycja.
18.00 1. Za + Rozalię Piątek w I rocznicę 

śmierci.
2. Za + Marię Grabowską w  I  rocznicę 

śmierci.

Niedziela, 12.09.2021 
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 
UROCZYSTOŚĆ NMP 
PIEKARSKIEJ, głównej patronki 
archidiecezji
6.30 1. Za + Franciszka Piepórka.
2. Za ++ Klarę i Emanuela Skaba, ++ dzie-

ci.
8.00 W intencji Parafian.
9.30 Za + ks.  Prałata Alfreda Wlokę – 

of. od mieszkańców ulic Rymera 
i przyległych.
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11.00 Za + Dorotę Lubszczyk w rocznicę 
śmierci.

12.15 1. Dziękczynna z okazji 24 rocznicy 
ślubu Ilony i Dariusza Bugajskich.

2. Dziękczynna z okazji 40 rocznicy ślubu 
Krystyny i Stanisława Strączek.

17.30 Nieszpory niedzielne.
18.00 Za + Tadeusza Fijoł, ++ rodziców: 

Stefanię i Józefa.

Poniedziałek, 13.09.2021 
Wspomnienie św. Jana 
Chryzostoma, bpa i dK
6.30 Za + Wiesława Władarz – of. od te-

ściowej.
8.00 1. Dziękczynna z okazji 80 urodzin 

Michała, z  prośbą o  zdrowie i  po-
trzebne łaski dla Jubilata i całej jego 
rodziny.

2. Do MB Fatimskiej z okazji 75 urodzin 
Anieli Kowalskiej z  podziękowa-
niem za otrzymane łaski z  prośbą 
o  błogosławieństwo Boże, o  zdro-
wie i  opiekę Matki Bożej Wniebo-
wziętej.

17.00 Nabożeństwo do MB Fatimskiej.
18.00 1. Do Opatrzności Bożej przez wsta-

wiennictwo MB Fatimskiej w inten-
cji Stefanii z okazji 80 rocznicy uro-
dzin z podziękowaniem za odebra-
ne łaski z prośbą o dalsze zdrowie, 
opiekę dla całej rodziny.

2. Z okazji urodzin z prośbą o Boże Bło-
gosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
Fatimskiej, zdrowie oraz światło 
Ducha św.

Wtorek, 14.09.2021 
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA 
KRZYŻA ŚWIĘTEGO
6.30 Za + Grzegorza Marszałek – of. od 

chrześniaczki Krystyny z rodziną.
8.00 1. Do Miłosiernego Serca Pana Je-

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

2. O łaskę wiary, zdrowia i wytrwałości.
18.00 1. Za + Klaudię Nowak w I rocznicę 

śmierci.
2. Za + Krystynę Holona – of. od koleża-

nek ze Stowarzyszenia Kobiet Ak-
tywnych.

Środa, 15.09.2021 
Wspomnienie NMP Bolesnej
6.30 Za + Grzegorza Marszałek – of. od 

brata Franciszka z Rajsko.
8.00 Za żyjących i za zmarłych członków 

Parafialnej Wspólnoty Apostolstwa 
Dobrej Śmierci – w  dniu patronal-
nego święta.

18.00 1. Za + Teresę Tomiczek w II roczni-
cę śmierci, męża Jana.

2. W  intencji zmarłych z  rodziny Brach-
man, w szczególności za Alicję, Le-
onarda, Ryszarda.

3. Za + Józefa Korus w III rocznicę śmier-
ci.

Czwartek, 16.09.2021 

Wspomnienie świętych 
męczenników Korneliusza, pap. 
i Cypriana, bpa
6.30 Za + Grzegorza Marszałek – of. od 

siostry Marii z mężem.
8.00 Za ++ Salomeę i Augustyna Skaba, 

++ rodziców i rodzeństwo.
13.00 Ślub: Sielwiesiuk Alicja – Tkocz Ma-

teusz.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramen-

tu.
18.00 1. Msza św. 30-dniowa za śp.: Kry-

stynę Szymiczek, Teresę Kumorek, 
Janusza Grzegoszczyk, Krzysztofa 
Śmietana, Janusza Wojtaszek, Jac-
ka Gałeckiego, Zuzannę Koźmicką, 
Irenę Pietrasz.

2. Za + Urszulę Serafin w I rocznicę śmier-
ci.

3. Za + Marię Kiermaszek w  rocznicę 
ziemskich urodzin, męża Józefa.

Piątek, 17.09.2021
6.30 Za ++ Marka i  Stefanię Mystkow-

skich.
8.00 Za + Bogusławę Pluta w  rocznicę 

śmierci, +ojca Alfreda, teścia Fran-
ciszka, ++ dziadków.

12.30 Ślub: Surowiec Kacper – Firut Pau-
lina.

18.00 1. Za + Irenę Smołka w  I  rocznicę 
śmierci.

2. Za + Ryszarda Zawadzkiego w I roczni-
cę śmierci.

3. Za + Ireneusza Skotarczyk w II rocznicę 
śmierci.

Sobota, 18.09.2021 
ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA 
KOSTKI, zak., patrona Polski
6.30 Za + Franciszka Szubert – of. od są-

siadów z ul. Odległej.
8.00 Za + ks. Prałata Alfreda Wlokę, aby 

Miłosierny Pan doprowadził go do 
Domu Ojca, by mógł cieszyć się 
chwałą Nieba – of. od wdzięcznych 
pań posługujących w byłej Ochron-
ce Parafialnej.

13.30 Z okazji 40 rocznicy ślubu Danuty 
i Zbigniewa Popiel, jako podzięko-
wanie za otrzymane łaski, z prośbą 
o opiekę MB Fatimskiej oraz Boże 
błogosławieństwo dla całej rodzi-
ny: synów Krzysztofa i  Grzego-
rza z  małżonkami, syna Dariusza 
i wnuków Nataniela, Fabiana, Kac-
pra.

18.00 1. Za + Weronikę Gryt w V rocznicę 
śmierci.

2. Za ++ Franciszka i Rozalię Bednorz.
3. Za + Stanisława Bednorz.

Niedziela, 19.09.2021 
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 W intencji Parafian.

8.00 Dziękczynna z okazji urodzin księ-
dza Rafała Dąbrowskiego – of. od 
Margaretek.

9.30 Za + Antoniego Świerk – of. od są-
siadów z ul. Mielęckiego 13.

11.00 Za Roczne Dzieci.
12.15 1. Przez wstawiennictwo Matki 

Bożej Fatimskiej w  intencji Anny 
i Marka Gołąb z okazji 25 rocznicy 
ślubu oraz 50 urodzin Marka, z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, 
zdrowie, z prośbą o Boże Błogosła-
wieństwo dla całej rodziny.

2. Do MB Wniebowziętej w  intencji Elż-
biety i  Wilhelma z  okazji 45 rocz-
nicy ślubu oraz 15 rocznicy ślubu 
Bożeny i Remigiusza Muczyń, z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, 
z prośbą o zdrowie i Boże błogosła-
wieństwo dla całej rodziny.

13.30 Msza Święta z  liturgią sakramentu 
Chrztu św.

17.30 Nieszpory niedzielne.
18.00 Za + Bronisławę Gościniak w  XII 

rocznicę śmierci, męża Zygmunta, 
++ rodziców z obu stron.

Poniedziałek, 20.09.2021 
Wspomnienie świętych 
męczenników Andrzeja Kim 
Taegon, prezb., Pawła Chong 
Hasang i Towarzyszy.
6.30 1. Za + Jana Paszylk.
2. Za ++ Anastazję i Józefa Gajda.
8.00 1. Za ++ Pawła i  Matyldę Knesz, 

syna Konrada.
2. Za ++ Olgę i Nikodema Pielorz, Urszulę 

i Czesława Pielorz.
13.00 Ślub: Woźny Kamil – Zamorowska 

Nicola.
18.00 1. Za + Dariusza Gut w  I  rocznicę 

śmierci.
2. Za + Henryka Fojcik w I rocznicę śmier-

ci.
3. Za + Stanisławę Koprowską.

Wtorek, 21.09.2021 
ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, 
APOSTOŁA I EWANGELISTY
6.30 Za + męża Leona, ++ rodziców, 2 

siostry, 4 zięciów, teściów, ks.  Hu-
berta, dusze w czyśćcu cierpiące.

8.00 1. Za + Jerzego Kozioł w  rocznicę 
śmierci, ++ rodziców Jadwigę i Paw-
ła.

2. Za + Alfreda Karwot w rocznicę śmierci, 
żonę Marię, rodziców z  obu stron, 
zmarłych z pokrewieństwa.

18.00 1. Za + Zygmunta Augustyniak 
w rocznicę ziemskich urodzin, żonę 
Stefanię, zięcia Zenona Śmietana.

2. Za + Damiana Kubek w rocznicę ziem-
skich urodzin oraz za + Krzysztofa 
Porwoł.

Środa, 22.09.2021
6.30 Za śp. Teresę i Walentego Janosz, 3 

córki, 5 synów, 3 synowe, 3 zięciów, 
3 wnuków.
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8.00 1. Za + Henrykę Marcol w rocznicę 
ziemskich urodzin.

2. Za + Jadwigę Pająk w V rocznicę śmier-
ci.

18.00 1. Za + Pawła Mańczyk w 40 roczni-
cę śmierci i na pamiątkę ziemskich 
urodzin, żonę Zofię w  VI rocznicę 
śmierci, córkę Stefanię Ogrodow-
czyk w rocznicę ziemskich urodzin, 
Annę Dawidowską.

2. Za + Jana Górazdę, ++ rodziców.
3. Za + Cecylię Smołka, ++ rodziców 

Anielę i Kazimierza Smołka.

Czwartek, 23.09.2021 
Wspomnienie św. o. Pio 
z Pietrelciny, prezbitera
6.30 Za + Stanisława Mirowskiego – of. 

od szwagierki Krystyny, bratanicy 
Anety z mężem.

8.00 1. Za + Felicję Marcol, męża Rufina.
2. Za + Marię Wawrzyńczyk, męża Anto-

niego, córkę Rutę.
12.00 Ślub: Marcol Mariusz – Dembowska 

Angelika.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramen-

tu.
18.00 1. Za + Joachima Kroker w I roczni-

cę śmierci.
2. Za + Franciszka Szubert – of. od sąsia-

dów z ul. Odległej.

Piątek, 24.09.2021
6.30 Za + Czesława Nowak – ofiara od 

rodziny Wieczorek.
8.00 Za + Jana Lebioda – of. od sąsiadów 

z ul. Wieczorka, bl.12c.
18.00 1. Za + Helenę Porwoł w I rocznicę 

śmierci.
2. Za + Jana Pękacz w IX rocznicę śmierci.
3. Za + Zofię Pólkowską w  V rocznicę 

śmierci.

Sobota, 25.09.2021
6.30 Za ++ Franciszkę i  Konstantego 

Ryszka.
8.00 Za ++ Bolesława i Czesława Wronę.
18.00 1. Za ++ Justynę i Franciszka Mach-

nik, ++ rodziców.
2. Za + Gintera Grzeniek, syna Jacka, ++ 

rodziców i teściów.
3. Za + Stefana Papaj, syna Wiesława.

Niedziela, 26.09.2021 
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za + Reinholda Ryszka – of. od są-

siadów z ul. Wypandów, Młyńskiej, 
Chodkiewicza i Sienkiewicza

9.30 1. Za + Michała Nawrat oraz matkę 
Marię

2. Za ++ Emila i Bronisławę Nawrat, Oty-
lię i Pawła Weiner.

11.00 Dziękczynna z  okazji 40 rocznicy 
ślubu Barbary i  Tadeusza Surma 
oraz 60 urodzin Barbary, z  prośbą 
o  Boże błogosławieństwo dla całej 
rodziny.

12.15 1. Dziękczynna z okazji 45 rocznicy 
ślubu Jolanty i Bogusława Strączek.

2. Dziękczynna z okazji 15 rocznicy ślubu 
Justyny i  Romana Rduch z  prośbą 
o opiekę Aniołów Stróżów dla mał-
żonków, dzieci: Marysi i Filipa oraz 
całej rodziny.

17.30 Nieszpory niedzielne
18.00 Za + Czesława Mazur – of. od sąsia-

dów z ul. Odległej.

Poniedziałek, 27.09.2021 
Wspomnienie św. Wincentego à 
Paulo, prezb.
6.30 Za + Stanisława Mirowskiego – of. 

od bratanka Waldemara z rodziną.
8.00 Za + Marię Grycman, męża Ewalda.
17.30 Nabożeństwo do MB Bolesnej, Pa-

tronki Dobrej Śmierci.
18.00 1. Za ++ Jana i Erykę Karwot, ++ ro-

dziców z obu stron
2. Za ++ Salomeę i Edmunda Karwot.
3. Za ++ Danutę i Józefa Tkocz.
4. Za + Stanisława Sawallich w I rocznicę 

śmierci, + Jana Zborowskiego w  II 
rocznicę śmierci.

Wtorek, 28.09.2021 
Wspomnienie św. Wacława, męcz.
6.30 W  intencji wszystkich ++ miesz-

kańców bloku 26 przy ul. Korfante-
go z  prośbą o  odpuszczenie wszel-
kich grzechów, miłosierdzie Boże 
i radość życia wiecznego.

8.00 W  intencji Huberta Warzecha 
z okazji urodzin, + żony Urszuli.

18.00 1. Za ++ Łucję i Franciszka Różań-
skich, Zofię i  Jana Buda, Bolesława 
Nowak.

2. Za + Irenę Gomola w  VII rocznicę 
śmierci.

3. Za + Romana Gomolę w  X rocznicę 
śmierci.

Środa, 29.09.2021 
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH 
ARCHANIOŁÓW 
MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
6.30 Do Miłosierdzia Bożego za zmar-

łych z rodziny Nawrat.
8.00 Za żyjących i  zmarłych członków 

Parafialnej Wspólnoty Apostolstwa 
Dobrej Śmierci.

18.00 1. Msza św. 30-dniowa:
2. Za + Fryderyka Buchta w  rocznicę 

ziemskich urodzin.
3. Za + Czesława Mazur – of. od cioci Ire-

ny.

Czwartek, 30.09.2021 
Wspomnienie św. Hieronima, 
prezb. i dK
6.30 Za + Reinholda Ryszka – of. od są-

siadów z  ul. Wypandów, Chodkie-
wicza, Młyńskiej, Sienkiewicza.

8.00 Za + Elżbietę Gryt, męża Ignacego, 
syna Tadeusza.

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramen-
tu.

18.00 1. Za + Ludwika Sitek w II rocznicę 
śmierci.

2. Za ++ Antonię i Ignacego Stachowiak, 

++ Salomeę i Mieczysława Sitko, ++ 
rodziców, + Cecylię Emrich.

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

Piątek, 01.10.2021 
Wspomnienie św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus, dz. i dK 
I PIĄTEK MIESIACA
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 Para-
fialnej Wspólnoty Apostolstwa Do-
brej Śmierci.

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

Komunii Św. i za ich rodziców.
2. Za ++ Magdalenę i  Witolda Wilczek, 

syna Władysława, Martę Sobik, Elż-
bietę 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  in-
tencji Matek – od ofiarodawców.

3. Do MB Patronki Radości Macierzyń-
skiej o prawo do życia każdego po-
czętego Dziecka.

17.15 Nabożeństwo Różańcowe.
18.00 Za + Urszulę Rduch, ++ rodziców 

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 Pau-

liny.
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.
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20.06.2021 
Leon Liszka 

Wojciech Dziuba 
Jakub Rybarczyk 

Lena Rybka 
Hanna Simińska

25.06.2021 
Gaja Folwarczny

18.07.2021 
Hanna Karwot 
Kalina Koczy

01.08.2021 
Wiktor Grzonka 
Laura Chłodek 
Olivier Miklas 

Adam Koperski 
Maximo Osorio 
Marco Osorio

08.08.2021 
Amelia Krajewska 

Julia Walczak

15.08.2021 
Wiktoria Kowalewska 
Dominic Piechaczek 
Bartosz Piórkowski 

Jakub Sawicki 
Zuzanna Twardzik

22.08.2021 
Oktawia Chrząszcz 

Filip Funk 
Sofia Taterka 

Mikołaj Szczepan

CHRZEST ŚWIĘTY

19.06.2021  
Talarczyk Kamil – Szymańska Nicola 

Niemczura Piotr – Niemczura Patrycja

24.06.2021 
Burda Łukasz – Burda Justyna

03.07.2021 
Bandura Tomasz – Zaklukiewicz Monika 

Wziętek Remigiusz – Rojek Dorota

17.07.2021 
Polesz Tomasz – Naczyńska Monika

19.07.2021 
Graczyk Jan – Siemko Ewa

31.07.2021 
Polnik Mateusz – Rogalska Anita

06.08.2021 
Tyrka Daniel – Stencel Karolina 
Kampik Kamil – Pająk Agnieszka

07.08.2021 
Korbel Daniel – Waszak Karolina 

Durmowicz Patryk – Durmowicz Aleksandra

08.08.2021 
Popek Mateusz – Macek Małgorzata

11.08.2021 
Kuczera Sebastian – Koczy Dominika

14.08.2021 
Szczawiński Łukasz – Szczepańska Olga

21.08.2021 
Pędziałek Marek – Pawlas Anna

27.08.2021 
Malina Andrzej – Brejza Alicja

Œluby

Gojny Henryk ur. 1944 zam. Radlin, ul. Spacerowa +19.06.2021
Górecki Zbigniew  ur. 1960 zam. Radlin, ul. Korfantego +17.05.2021
Nowak Czesław  ur. 1970 zam. Radlin, ul. Sokolska +20.06.2021
Piechula Jerzy ur. 1959 zam. Radlin, ul. Sokolska +21.06.2021
Marcol Maria ur. 1945 zam. Radlin, ul. Irysowa +22.06.2021
Grzenia Teresa ur. 1934 zam. Radlin, ul. Sokolska +22.06.2021
Kubin Bronisława ur. 1955 zam. Radlin, ul. Rybnicka +23.06.2021
Mazur Czesław ur. 1957 zam. Radlin, ul. Odległa +23.06.2021
Mirowski Stanisław ur. 1939 zam. Radlin, ul. Irysowa +27.06.2021
Potaś Marian ur. 1965 zam. Rybnik, ul. Damrota +28.06.2021
Ucher Zygfryd  ur. 1930 zam. Radlin, ul. Stalmacha +01.07.2021
Szulik Maria ur. 1941 zam. Radlin, ul. Mariacka +03.07.2021
Pólkowski Eugeniusz  ur. 1937 zam. Radlin, ul. Korfantego +08.07.2021
Czarnecka Urszula ur. 1950 zam. Radlin, ul. Odległa  +08.07.2021
Hening Maria ur. 1939 zam. Radlin, ul. Sienkiewicza  +04.07.2021
Meichsner Rudolf ur. 1944 zam. Radlin, ul. Sienkiewicza +11.07.2021
Duraj Kazimierz ur. 1939 zam. Rybnik, ul. Wyzwolenia  +09.07.2021
Kubica Jan ur. 1939 zam. Radlin, ul. Przyjaźni +16.07.2021
Kalinowski Jan ur. 1953 zam. Radlin, ul. Korfantego +20.07.2021
Modrzewski Kazimierz ur. 1961 bez adresu +21.07.2021
Hauder Józef ur. 1931 zam. Radlin, ul. Odległa +24.07.2021
Hein Paweł ur. 1952 zam. Siemianowice +25.07.2021
Mokrzycki Adolf ur. 1942 zam. Radlin, ul. Hubalczyków +26.07.2021
Szymiczek Krystyna ur. 1935 zam. Radlin, ul. Wrzosowa +27.07.2021
Konieczny Aniela ur. 1925 zam. Radlin, ul. Mariacka +22.07.2021
Nowak Irena ur. 1938 zam. Radlin, ul. Sokolska +30.07.2021
Malina Urszula ur. 1937 zam. Radlin, ul. Rybnicka +22.07.2021
Kumorek Teresa ur. 1933 zam. Wodzisław Śl. ul. Dębowa +02.08.2021
Kołodziej Krzysztof ur. 1964 zam. Radlin, ul. Solskiego +04.08.2021
Grzegoszczyk Janusz ur. 1954 zam. Radlin, ul. Wieczorka +05.08.2021
Śmietana Krzysztof ur. 1953 zam. Radlin, ul. Rymera +07.08.2021
Pietrasz Irena ur. 1933 zam. Radlin, ul. Solskiego +11.08.2021
Gałecki Jacek ur. 1961 zam. Radlin, ul. Orkana +14.08.2021
Wojtaszek Janusz ur. 1959 zam. Radlin, ul. Matejki +15.08.2021
Koźmicka Zuzanna  ur. 1938 zam. Rybnik, ul. Raciborska +16.08.2021
Gomołka Ewa ur. 1951 zam. Radlin, ul. Młyńska +18.08.2021
Pławecki Zygmunt  ur. 1943 zam. Radlin, ul. Rydułtowska +21.08.2021
Sygut Bernard ur. 1958 zam. Głożyny, ul. Sosnowa +22.08.2021
Dęby Małgorzata  ur. 1953 zam. Radlin, ul. Skautów +23.08.2021

ODESZLI 
DO WIECZNOŚCI

Pismo parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 

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

Zespół redakcyjny: Małgorzata Mokrosz, Gabriela Kiełkowska, Dawid Michalski, 
Anna Gasz-Michalska, Grzegorz Czub, Halina Mizia – zdjęcia, Henryka 

Pawliczek, kapłani parafii, asystent kościelny: Ks. Proboszcz Zbigniew Folcik. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i przeredagowywania artykułów. 

Do użytku wewnętrznego. Copyright. Kopiowanie i publikowanie tekstów i zdjęć 
bez wiedzy i zgody Redakcji, bądź autorów zabronione. 
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Parafialna, autokarowa pielgrzymka – sanktuaria w Polsce 
– 23-30.07.2021

Pożegnanie siostry Elwiry
Pielgrzymka kobiet do Piekar 

22 sierpnia 2021



ODPUST 
PARAFIALNY 
– 15 SIERPNIA 

2021

Odpustowa modlitwa 
za zmarłych – 16 sierpnia 2021


