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DRODZY PARAFIANIE!

Wkraczamy w miesiąc listopad, który zarówno 
w liturgii jak i w kulturze naszego narodu, odnosi 

się do wspomnień i wielkich wydarzeń narodowych. Uro-
czystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, rozpo-
czynające listopadowy czas, wprowadzają nas w zadumę 
i wspomnienia. Stajemy w modlitwie nad mogiłami tych, 
którzy od nas odeszli, a także w zamyśleniu nad sobą, 

nad własnym życiem i przeznaczeniem. Nie ma chyba 
lepszego miejsca i trudno o lepszą lekcję poglądową na 
temat życia i śmierci, niż ta milcząca obecność przy 
grobach bliskich nam osób. Pamiętajmy jednak, aby 
ta zaduma napawała nas nadzieją zmartwychwstania. 
Dziękuję wszystkim za troskę o rodzinne groby i nasz 
parafialny cmentarz – znak naszej wiary i oczekiwania 
na dzień Zmartwychwstania.

11 listopada obchodzić będziemy Święto Niepodległo-
ści. W czasie uroczystej Mszy świętej o godz. 9.00 

pragniemy podziękować dobremu Bogu za dar wolnej 

Ojczyzny oraz otoczyć pamięcią i modlitwą wszystkich, 
którzy oddali swoje życie za jej wolność. Zapraszamy 
wszystkich do uczestnictwa.

15 listopada obchodzimy Dzień Muzyki Sakral-
nej. Odgrywa ona bardzo ważną rolę w naszej 

codziennej liturgii. Pragnę bardzo serdecznie podzięko-
wać naszym organistom: p. Ilonie, p. Olkowi, p. Sebastia-
nowi i p. Jakubowi za ich służbę dla Parafii. Ich zaanga-
żowanie pozwala nam w szczególny sposób codziennie 
przeżywać liturgiczne wydarzenia naszej parafii. Niech 
święta Cecylia ma ich swojej opiece.

W listopadzie wspominamy znaczące w historii 
Kościoła postaci młodych męczenników – 18 XI 

– Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dz. i męcz.; 21 
XI – Wspomnienie św. Tarsycjusza, męcz. Zachęcam 
młodzież i dzieci do zapoznania się z życiorysami tych 
świętych. Są oni przykładem bezgranicznego oddania 
się Bogu.
Św. Tarsycjusz – patron ministrantów jest wzorem służby 
i umiłowania Eucharystii. Dziękuję wszystkim chłopcom, 
którzy w naszej para-
fii realizują powołanie 
do Liturgicznej Służby 
Ołtarza. Służba o 6.30 
rano wymaga często 
poświęcenia i samoza-
parcia zarówno chłopa-
ków, jak i ich rodziców. 
Bardzo dziękuję za to 
zaangażowanie naszym 
ministrantom i anima-
torom oraz opiekunowi 
ministrantów – ks. Pio-
trowi. Zachęcam tych, 
którzy chcieliby pod-
jąć się służby ołtarza do 
przyjścia na spotkanie 
w sobotę o godz. 9.00 
w salkach katechetycznych.

22 XI obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla. To 
wydarzenie kończy rok liturgiczny. Wiele wyda-

rzeń liturgicznych przeżywanych w naszej parafii wyra-
żało wiarę naszej parafialnej wspólnoty. Wydarzenia te 
uwieczniliśmy w fotografiach na naszej parafialnej stro-
nie www.wniebowzietaradlin.pl

I niedziela Adwentu – 29 listopada wprowadzi nas 
w nowy Rok Liturgiczny.

Zwykle, przed czasem pandemii, Adwent był okre-
sem, w którym w naszej parafii rozpoczynaliśmy 

odwiedziny duszpasterskie – kolędę. W tym roku, wzo-
rem ubiegłego, zapraszać będziemy Parafian na Mszę 
św. w ich intencji. Plan Mszy kolędowych przedstawimy 
w kolejnym numerze „Wspólnoty” i na bieżąco informo-
wać będziemy w ogłoszeniach parafialnych i na stronie 
internetowej parafii.

Wszystkim Parafianom życzę w listopadzie wielu 
Bożych łask, zaś zaduma nad grobami naszych 

bliskich, niech budzi w nas nadzieję Zmartwychwstania.
Ks. Zbigniew Folcik – Proboszcz
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Drodzy Czytelnicy tego 
słowa!  Zbliża się dzień 
beatyfikacji Czcigodnego 

Sługi Bożego ks. Jana Machy. Beaty-
fikacja odbędzie się 20 listopada 2021 
roku w  Archikatedrze Śląskiej 
w Katowicach o godz. 10.00 w czasie 
Mszy św., której będzie przewodni-
czył prefekt Kongregacji Spraw Kano-
nizacyjnych – Kardynał Marcello 
Semeraro. Po wydłużonym, z powodu 
pandemii, czasie oczekiwania docze-
kaliśmy się spełnienia tego radosnego 

wydarzenia, jakim dla Kościoła 
naszej Archidiecezji jest beatyfikacja 
jednego z grona naszych śląskich 
kapłanów, męczennika ks.  Jana 
Machy. Beatyfikacja jest urzędowym 
aktem Kościoła, który po przepro-
wadzeniu procesu beatyfikacyjnego, 
ukazującego potwierdzoną autory-
tetem Ojca Świętego heroiczność cnót 
Kandydata, w sposób uroczysty ogła-
sza Go jako wzór świętości i dopusz-
cza do chwały ołtarzy jako błogosła-
wionego naszego orędownika 
stojącego u tronu Boga. W czasie 
poprzedzającym to wydarzenie 
chciejmy bliżej zapoznać się z posta-
cią, już wkrótce nowego błogosławio-
nego. Mogą temu posłużyć między 
innymi wspomnienia, którymi dzie-
liłem się z Wami, Drodzy Czytelnicy 
„Wspólnoty” w październikowym 
numerze ubiegłego roku, a które 
poniżej, już zaktualizowane termi-
nem beatyfikacji, powtarzam. Zachę-
cam też do ewentualnego posłucha-
nia mojego wywiadu, który miał 
miejsce w Redakcji „Gościa Niedziel-
nego” w Katowicach a umieszczonego 
w  Internecie. Wystarczy kliknąć 
tytuł: „Widziałem matkę męczen-
nika” i wysłuchać wspomnień z cza-
sów, kiedy pisałem pracę seminaryjną 
o księdzu Janie i miałem możliwość 
spotkania się z jeszcze żyjącą Jego 

Matką Anną i siostrą Różą, o czym 
zresztą już i w tym miejscu wspomi-
nałem. Z okazji beatyfikacji wiele też 
innych, cennych wypowiedzi, świa-
dectw i innych informacji na ten 
temat można znaleźć na wyżej 
wymienionym portalu „Gościa Nie-
dzielnego”. Zresztą, do postaci 
nowego błogosławionego będziemy 
na pewno mieli okazję w przyszłości 
wrócić. W naszej modlitwie i rozwa-
żaniu Słowa Bożego odkrywamy 
prawdę, że tajemnice naszego zba-

wienia wprowadzone w nasze ludzkie 
życie rodzą wspaniałe postawy ludzi, 
których życie i postępowanie są dla 
nas wzorem do naśladowania, wzo-
rem, który Kościół ukazuje nam jako 
życie ludzi świętych. Pan Bóg dzia-
łający w Kościele nie tylko ukazuje 
nam te ideały świętości, ale równo-
cześnie każdego z nas wzywa: „Bądź-
cie świętymi”. Wszyscy jesteśmy 
powołani do świętości mimo naszych 
ludzkich słabości i przeciwności losu, 
ale równocześnie przed nami odsła-
nia się też prawda o tym, że święci 
żyją wśród nas i są nam bliscy w prze-
żywaniu naszych życiowych losów 
i odnoszeniu ich do wypełnienia woli 
Boga, co nierzadko graniczy z kate-
gorią bardziej lub mniej widocznego 
męczeństwa, nadającego życiu war-
tość przekraczającą granice naszego 
życia, naszej doczesności i  sięga 
naszej wieczności. Św. Jan Paweł II 
mawiał: „co ma wartość, to kosz-
tuje”. Zbliżająca się 1 listopada Uro-
czystość Wszystkich Świętych w całej 
swej treści ciągle na nowo uświada-
mia nam tę prawdę. W tę prawdę 
o naszym powszechnym powołaniu 
do świętości pragnę wpisać swoje 
wspomnienie o Czcigodnym Słudze 
Bożym Księdzu Janie Macha, którego 
beatyfikacja jest zapowiedziana na 20 
l i s t op a d a   b i e ż ą c e go  r o k u 

w Archikatedrze Chrystusa Króla 
w Katowicach. Moje wspomnienie 
chcę potraktować bardzo osobiście, 
bez wyliczania chronologicznych fak-
tów z  Jego życia, gdyż o  tym na 
pewno możemy znaleźć wiele infor-
macji już ukazujących się teraz 
i w najbliższej przyszłości w katolic-
kich, diecezjalnych czasopismach, 
jak na przykład „Gość Niedzielny” 
i innych katolickich mass-mediach 
i czasopismach. Pozwólcie, Drodzy 
Czytelnicy, że to moje w tym miejscu 

wspomnienie będzie bardzo osobiste, 
gdyż postać Sługi Bożego ks. Jana 
Machy stała mi się szczególnie bliska, 
ponieważ na zakończenie studiów 
w Wyższym Śląskim Seminarium 
Duchownym jako pracę dyplomową 
z zakresu Historii Kościoła w Polsce 
miałem jako zadanie napisać pracę 
o księdzu Janie Masze. Pamiętam, że 
ks. dr Jerzy Pawlik, pod którego kie-
runkiem miałem pisać pracę, już na 
początku zwrócił mi uwagę, by przy 
pisaniu tej pracy szczególną uwagę 
zwrócić na zdobycie jak najwięcej 
wiadomości z dostępnych już wtedy 
źródeł historycznych, by dotrzeć 
możliwie do jeszcze wtedy żyjących 
świadków życia ks. Jana i dodał: „że 
być może ta praca może kiedyś 
w przyszłości stać się jednym ze źró-
dłowych przyczynków do ewentual-
nego procesu beatyfikacyjnego 
i kanonizacyjnego ks. Jana Machy”. 
Potem zacząłem szukać potrzebnych 
materiałów, szczególnie w bibliote-
kach: w seminaryjnej, w Bibliotece 
Śląskiej, w Kurii Diecezjalnej, w róż-
nych czasopismach, w których ze 
względów panującej wtedy komuni-
stycznej cenzury, mimo wszystko 
można było znaleźć teksty wspo-
mnień, takich jak na przykład znaj-
dujące się w „Gościu Niedzielnym” 
wzruszające wspomnienie Jego 

Beatyfikacja Sługi Bożego ks. Jana Machy 
– 20 listopada 2021 roku. 
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kursowego kolegi, więźnia obozu 
w Auschwitz ks. Konrada Szwedy. 
Wielką i życzliwą pomoc okazał mi 
również Jego kursowy kolega, a mój 
Proboszcz i wychowawca ks. dr Jan 
Urbaczka, który skontaktował mnie 
ze znaczącym historykiem Śląska, 
jakim był pan profesor Alojzy Targ, 
który podzielił się ogromną wiedzą 
o ruchu oporu na Śląsku i w swym 
opowiadaniu rzetelnie naświetlił sens 
założenia patriotyczne i humani-
styczne cele ludzi, którzy oddawali 
się z podziwu godną wiarą i ofiarą 
dla drugiego, skrzywdzonego czło-
wieka.  Potem konta kt z  p. 
prof. Jadwigą Kucianką pozwolił mi 
zrozumieć lepiej działalność ks. Jana 
Machy, który jako kapłan i duszpa-
sterz pochylał się nad losem ludzi 
pokrzywdzonych przez władze oku-
pacyjne. niosąc rodzinom areszto-
wanych, wywiezionych do obozów 
koncentracyjnych pomoc duchową, 
a często i materialną, budząc poczu-
cie charytatywnej i patriotycznej soli-
darności z ludźmi dotkniętymi nie-
szczęściem. Tę działalność okupant 
określił perfidnie jako zdradę stanu 

skazującą ks. Jana Machę i współpra-
cowników (między nimi i kleryka 
Joachima Girtlera) na karę śmierci, 
a innych na więzienie czy wywiezie-
nie do obozów zagłady. W tym miej-
scu przypominają mi się słowa Jego 
kolegi kursowego, a mojego ks. pro-
boszcza ks.  Jana Urbaczki, który 
w dniu moich prymicji, składając mi 
życzenia powiedział: „Życzę ci speł-
nienia twoich kapłańskich planów, 
myśmy w dniu prymicji też mieli 
wspaniałe plany, ale wkrótce wojna 
wszystko zmroziła” (ich prymicje 
były w czerwcu 1939 roku). Najgłęb-
szym i  niezapomnianym jednak 
wspomnieniem z tego okresu były 
moje odwiedziny w domu rodzinnym 
ks. Jana Machy. Dom ten znajdował 
się w Starym Chorzowie, niedaleko 
kopalni. Mieszkała w nim jeszcze 
wtedy żyjąca Matka ks. Jana, p. Anna 
Macha, oraz siostra ks. Jana p. Róża 
Trojan z rodziną. Zostałem tam bar-
dzo serdecznie przyjęty. Dziś również 
już nieżyjąca, pani Róża, wiele opo-
wiadała o swojej rodzinie, a przede 
wszystkim o swoim bracie ks. Janie. 
Ta typowo śląska rodzina żyjąca 

atmosferą wzajemnej miłości, zgody, 
dobroci, pracowitości i poszanowania 
zwyczajów płynących z żywej wiary 
i katolickich tradycji była miejscem 
szczęścia, wzajemnej pomocy 
i  ukształtowania się powołania 
kapłańskiego, a dziś już możemy 
powiedzieć, że i miejscem ukształ-
towania się wzoru pełnego oddania 
się Bogu i ludziom, wzoru świętości. 
Tę atmosferę życzliwości wyczułem 
od początku, gdy jako kleryk już 
pierwszy raz przekroczyłem gościnne 
progi tego domu. Pani Róża pokazała 
mi wtedy wiele fotografii i pamiątek, 
które skrzętnie przechowywała. Opo-
wiadała o życiu, nauce, o zamiłowa-
niu do uprawiania sportu, szczególnie 
na Śląsku była to piłka nożna, 
a potem o czasach studiów w Semi-
narium Duchownym w Krakowie, 
o zaangażowaniu jeszcze kleryka Jana 
w życiu rodzinnej parafii w Starym 
Chorzowie, wreszcie o święceniach 
kapłańskich, które przyjął 25 czerwca 
1939 roku w kościele św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Katowicach i o Mszy 
św. prymicyjnej, którą odprawił 
w parafialnym kościele św. Marii 

Modlitwa o łaskę 
za wstawiennictwem 

sługi Bożego 
ks. Jana Machy

Wszechmogący Boże,
Ty w szczególny sposób zjednoczyłeś z ofiarą 
Twojego Syna Jezusa Chrystusa kapłana Jana, 

który z natchnienia Ducha Świętego 
pełnił dzieła miłosierdzia 

i oddał życie za swoich bliźnich, 
udziel mi za jego wstawiennictwem łaski, 

o którą pokornie Cię proszę…, 
Który żyjesz i królujesz w Trójcy Świętej jedyny, 

Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
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Magdaleny w Chorzowie Starym. 
Potem wspominała o Jego pierwszej 
placówce wikariuszowskiej w parafii 
św. Józefa w Rudzie Śląskiej, której 
objęcie, niestety, zbiegło się z datą 
wybuchu II wojny światowej 1 wrze-
śnia 1939 roku, która piękne plany 
„zmroziła” i spowodowała, że życie 
młodego księdza zostało naznaczone 
szlakiem krzyżowej drogi. Siostra 
ks. Jana jednak wspominała, że mimo 
wielu duszpasterskich obowiązków, 
ks. Jan jak tylko mógł nie zapominał 
o domu rodzinnym i często z synow-
ska radością odwiedzał swoich rodzi-
ców i rodzinę. Z tych moich odwie-
dzin w domu rodzinnym ks. Jana 
Machy szczególnie zapamiętałem 
spotkanie z Matką kapłana śp. Anną 
Macha. Starsza już wiekiem Matka 
przebywała w swoim pokoju na pię-
trze w domu. Kiedy wszedłem, zoba-
czyłem starszą już schorowaną, ale 
uśmiechniętą osobę, z której promie-
niował spokój i wielka życzliwość. 
Po przywitaniu sama zaczęła spokoj-
nym głosem mówić o radości, jaką 
była dla niej rodzina a w niej kapłań-
stwo księdza Jana. Potem wspo-
mniała o swoich staraniach, które 
zaprowadziły ją do Berlina, by ocalić 
życie syna, kapłana. Wspomniała też 
o wielu życzliwych ludziach, którzy 
ją w trudnych czasach wspomagali, 
ale i o ludzkim zacietrzewieniu i wro-
gości, które spotkały Syna. Mówiąc 
o tym, w pewnym momencie złożyła 
ręce jak do modlitwy i pełnym wzru-
szenia głosem powiedziała: „Jezu, Ty 
wszystko wiesz. Jezu przebacz im, bo 
i ja już przebaczyłam. Matko Boża 
Piekarska – módl się za nami”. Tego 
przeżytego w domu ks. Jana Machy 
wydarzenia do końca życia nie zapo-
mnę i dobrze, że chyba po raz pierw-
szy w życiu mogę się nim z Wami, 
Drodzy Czytelnicy, podzielić, w cza-
sie przed beatyfikacją ks. Jana. Potem 
mama kapłana sięgnęła do szuflady, 
z której wyciągnęła najcenniejsze 
pamiątki, jakie pozostały po Synu. 
Najpierw był to zawinięty plik 

chusteczek ze śladami krwi. Siostra 
Róża dopowiedziała, że to są chus-
teczki, które przyszły z rzeczami jesz-
cze z więzienia w Mysłowicach, gdzie 
podczas przesłuchań ks. Jan był bity 
i torturowany. W pierwszym odru-
chu chcieliśmy je wyprać, ale mimo 
prania ślady zostały, to chyba 
pamiątka i relikwia przyszłego bło-
gosławionego. Następnie Matka 
kapłana pokazała mi już przez 
nią naszyty na czerwonym materiale 
różaniec zrobiony przez ks.  Jana 
w więzieniu w Katowicach ze sznur-
ków wyjętych z worków, w których 
przekazywano mu przyniesione 
z domu rzeczy. To druga cenna reli-
kwia, którą po ogłoszeniu już przez 
papieża Franciszka dekretu o hero-
iczności cnót, pokazał w Rzymie 
papieżowi postulator procesu beaty-
fikacyjnego ks. Jana. Trzecią relikwią, 
którą pokazała mi Matka ks. Jana, 
były pisane przez niego listy, oczy-
wiście w  języku niemieckim, by 
mogły dojść do domu, a wśród nich 
ten znany napisany na 3 godziny 
przed śmiercią ostatni list, w którym 
żegna się z najbliższymi słowami 
nadziei na ostateczne spotkanie tam, 
w Domu Ojca, poddany Jego Bożej 
woli, Któremu chciał służyć. W peł-
nych nadziei słowach prosi, by nie 
rozpaczać, „bo bez jednego drzewa 
las lasem zostanie” w miejsce rozpa-
czy „módlcie się za waszego Hanika” 
…. Potem oglądaliśmy całe pliki Jego 
kazań, które dziś wydane są wzor-
cami kazań katechetycznych, tak bar-
dzo potrzebnych dla umocnienia 
wiary. Przeglądałem też pliki listów 
z więzienia, w których dominuje nuta 
wiary, nadziei i miłości oraz troski 
duszpasterskiej o wiernych, którym 
chciał służyć i zawsze prośba o modli-
twę. Z  tych odwiedzin w  domu 
nowego wkrótce błogosławionego 
wyniosłem jedno wielkie przekona-
nie, że tym miejscem, w którym 
wyrasta wielkość i świętość czło-
wieka, jest rodzina. Potem te treści 
umieściłem w  swej dyplomowej 

pracy, która dzięki Bogu i Duchowi 
Świętemu między innymi została 
zaliczona do dokumentów procesu 
beatyfikacyjnego. W sercu zaś została 
na zawsze treść tych wspomnień, 
które towarzyszą mi na kapłańskiej 
drodze życia. Celowo nie przytaczam 
tu dosłownych treści, gdyż wiele 
można już i w przyszłości znaleźć 
w  wydawnictwach i  w  mediach. 
Zachęcam do ich czytania. Na koniec 
tych moich wspomnień tak sobie 
myślę, że w okresie, kiedy tak chętnie 
wielu pisze, ale i wielu czyta i popu-
laryzuje tyle żądnych sensacji praw-
dziwych i nieprawdziwych wieści 
o życiu kapłanów, obliczonych na 
wywołanie nieraz bezmyślnej niena-
wiści i agresji, dobrze się stało, że 
Kościół ukazuje nam postać kapłana, 
jednego z naszych, z naszej diecezji 
pochodzących księży, który dla dobra 
i w służbie człowiekowi skrzywdzo-
nemu, skrzywdzonej rodzinie potrafił 
oddać życie. W tym świetle popa-
trzmy na życie naszych kapłanów, 
duszpasterzy i katechetów, którzy 
dziś w naszych trudnych czasach dla 
sprawy Bożej poświęcają swe życie 
i zdrowie. Otwórzmy oczy, by na 
nowo dostrzec to, co dobre, wielkie 
i piękne w Kościele i odbudujmy nasz 
nieraz nadwyrężony szacunek dla 
kapłaństwa i Kościoła. Dobrze się 
stało, że w najbliższej przyszłości 
Ks. Jan Macha ma być ogłoszony jako 
patron naszego Wyższego Śląskiego 
Seminarium Duchownego, a tym 
samym patron tych młodych serc, 
które Pan Jezus powołuje do służby 
w kapłaństwie, a wrzawa tego świata 
nieraz stwarza wielkie trudności 
w odczytaniu Bożego powołania 
i podjęcia pozytywnej decyzji i odpo-
wiedzi na Chrystusowe: „Pójdź za 
Mną”. Niech wstawiennictwo już 
wkrótce nowego błogosławionego 
męczennika, Czcigodnego Sługi 
Bożego Księdza Jana Machy, nas 
w tym wspomaga. Dzielił się wspo-
mnieniem i pozdrawia:

Szczęść Boże! Ks. Józef.



6 Numer 10 (336)

Inauguracja synodu o synodalności

Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. 
otwierającej diecezjalny etap XVI Zwyczaj-
nego Posiedzenia Ogólnego Synodu Bisku-

pów. W katedrze Chrystusa Króla zgromadzili się m.
in. księża dziekani, przedstawiciele parafialnych rad 
duszpasterskich oraz członkowie ruchów i stowarzyszeń 
działających na terenie archidiecezji. 

Nawiązując do odczytanego fragmentu Ewangelii abp 
Skworc stwierdził, że „jest to ilustracja zbawczego dia-
logu prowadzącego do pouczenia o tym jaki powinien 
być uczeń a w konsekwencji cały Kościół, wolny o jed-
nostkowych czy grupowych egoizmów”. Zwrócił uwagę, 
że pomimo iż apostołowie Jezusa byli świadkami cudów 
i znaków, dwóch z nich – Jakub i Jan – prosząc o pierw-
sze miejsca przy Jego boku zachowali się egoistycznie: 
„chodziło im o kontynuację kariery”. Zaznaczył jed-
nak, że nie tylko oni, ale i pozostali uczniowie nie zdali 
egzaminu: „stracili cierpliwość” i zaczęli oburzać się na 
Jakuba i Jana”. Podkreślił, że „w tej sytuacji cierpliwy 
Nauczyciel rozpoczyna niejako od początku”, wszystko 
tłumaczy. Wskazuje na kielich i chrzest – „kielich cier-
pienia, męki i przelanej krwi”. – Jezus poucza jak ma 
być – mówił metropolita katowicki odsyłając do słów 
Chrystusa: „kto by między wami chciał się stać wielkim, 
niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym 
między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo 
i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby 
służyć i dać swoje życie jako okup za wielu” (Mk 10, 35-45).

Metropolita katowicki mówiąc o drodze synodalnej 
zainicjowanej przed tygodniem w Watykanie zaznaczył, że 
„ma to być droga prowadząca ‘Ku Kościołowi synodalnemu: 

ku Kościołowi komunii, uczestnictwa i misji’; ku Kościołowi 
bliższemu ewangelicznemu ideałowi, w którym doświadcza 
się pełniej Królestwa Bożego”. Jednocześnie – za papieżem 
Franciszkiem – powiedział, że metodą tej drogi ma być 
dialog, mówienie i słuchanie. – Wchodząc dziś na drogę 
synodalną musimy przyjąć postawę Chrystusa – sługi 
wobec wszystkich – dodał abp Skworc.

Zwrócił uwagę na potrzebę czytelnego świadectwa 
chrześcijańskiego i konieczność budowania braterskich 
relacji wspólnoty wierzących w obliczu zagrożeń zauwa-
żalnych w świecie, tak bardzo zdominowanym przez 
„zazdrość, przepychanie się łokciami, chciwość, oszczer-
stwa i oszustwa na małą i wielką skalę, brak miłości 
i miłosierdzia, deptanie ludzkiej godności”

Podkreślił, że chrześcijanie wezwani są do „odkry-
wania własnej misji w aktualnym świecie i nieustan-
nego wzrastania w osobistej świętości poprzez zaanga-
żowanie na rzecz ewangelizacji, wzmocnienia rodziny, 
wprowadzanie osób młodych w świat wartości oraz 
kształtowanie ducha braterstwa i międzyludzkiej soli-
darności w świecie”. Jednocześnie przestrzegł przed 
pokusą samowystarczalności, tłumacząc, że do sku-
teczności misji niezbędne jest otwarcie się na Ducha 
Świętego. Zwrócił też uwagę na „ewangeliczną logikę 
miłosierdzia” i zaproponowaną przez Franciszka metodę 
działania w Kościele: towarzyszyć – rozeznawać – inte-
grować, to co kruche. – Pamiętajmy, jesteśmy po to, 
aby służyć i zużyć swoje życie dla Królestwa Bożego – 
spuentował abp Skworc.

ks. Rafał Skitek/KAI
https://archidiecezjakatowicka.pl
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HISTORIA
Korzeni grypy Dzieci Maryi należy 
szukać w XIX- wiecznej Francji. 
Wszystko zaczęło się w 1830 roku 
od objawień Najświętszej Maryi 
Panny zakonnicy Katarzynie Labouré 
(późniejsza święta). Maryja w tych 
objawieniach prosiła o szerzenie jej 
kultu jako Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanej poprzez medalik z jej 
podobizną. Dzięki staraniom św. 
Katarzyny kult ten zaczął się roz-
przestrzeniać po całym świecie, 
w postaci różnych grup Maryjnych, 
w tym Dzieci Maryi. Za założyciela 
Dzieci Maryi uznaje się ks. Ala-
dela, który był spowiednikiem św. 
Katarzyny i założycielem pierwszej 
grupy Dzieci Maryi. Mistyczka prze-
konywał kapłana, że taka jest wola 
Matki Bożej względem niego. Nie-
długo potem, 20 czerwca 1847 roku, 
papież Pius IX zatwierdził wspólnotę 
Dzieci Maryi, która stała się pręż-
nym ruchem, do którego zaczęło 
należeć coraz więcej osób. Ruch ten 
od samego początku był związany 
z Zgromadzeniem Sióstr Miłosier-
dzia (za sprawą św. Katarzyny) oraz 
z Księżmi Misjonarzami św. Wincen-
tego a Paulo (za sprawą ks. Aladela).

Do Polski Dzieci Maryi dotarły 
w 1852 roku. Pierwsze grupy zostały 
stworzone w Chełmie i Lwowie. Ruch 
musiała działać w konspiracji z racji 
zaborów i nie nieprzychylności władz, 
które nakazały oficjalne rozwiązanie 

stowarzyszenia. Po Soborze Waty-
kańskim II pojawiła się potrzeba 
dopracowania pobożności maryjnej 
i właśnie tę tematykę podjął papież 
Paweł VI w adhortacji apostolskiej 
Marialiscultus (O należytym kształ-
towaniu i rozwijaniu kultu Najświęt-
szej Maryi Panny). To zainspirowało 
Kościół Polski do reaktywowania 
grup maryjnych. W 1992 roku Konfe-
rencja Episkopatu Polski zatwierdziła 
statut Dzieci Maryi, których oficjalna 
nazwa brzmi: Stowarzyszenie Dzieci 
Maryi i Młodzieży Maryjnej.

Ksiądz biskup Herbert Bednorz 
czyniąc zadość potrzebie doprecy-
zowania kultu maryjnego, już 24 
maja 1978 roku zlecił księdzu Janowi 
Morcinkowi stworzenie w diecezji 
katowickiej ruchu, który skupiałby 
starsze dzieci i uczył czci oddawa-
nej Niepokalanej. Ksiądz Morcinek 
(późniejszy diecezjalnym moderato-
rem Dzieci Maryi) stworzył zasady, 
które są podstawą formacji parafialnej 
i rekolekcyjnej Dzieci Maryi. Zgodnie 
z zaleceniem biskupa Bednorza, w pro-
wadzenie ruchu Dzieci Maryi zostały 
zaangażowane żeńskie zgromadzenia 
zakonne. Najtrudniejszym okresem 
dla ruchu był stan wojenny, kiedy to 
utrudniano prowadzenie rekolekcji 
wakacyjnych. Do dzisiaj Dzieci Maryi 
są bardzo ważnym elementem dusz-
pasterskim dla biskupów katowickich, 
zarówno biskup Herbert Bednorz, jak 
i arcybiskup Damian Zimoń podczas 

wizyt ad limina apostolorum przed-
stawiali Ojcu Świętemu wielki wkład 
tego ruchu w Kościół lokalny.

Obecnie na całym świecie Dzieci 
Maryi liczą 200 tysięcy członków. 
W Polsce grupy Dzieci Maryi istnieją 
w 16 diecezjach. Aktualnie zrzeszają 
one ponad 3 tysiące członków.

CELE I SPOSOBY 
REALIZACJI
Celem Stowarzyszenia jest pogłę-
bianie nabożeństwa do Najświętszej 
Maryi Panny i szerzenie Jej kultu: 
wychowanie wszystkich członków 
w wierze i w życiu modlitwy.

Stowarzyszenie osiąga swój cel 
poprzez następujące środki: prze-
żywanie Eucharystii, kontemplację 
osoby Maryi, naśladowanie Maryi 
i praktykowanie Jej cnót, rozpo-
wszechnianie i noszenie Cudownego 
Medalika zgodnie z obietnicą zawartą 
w słowach Maryi: „Wszyscy, którzy 
nosić go będą otrzymają wiele łask”, 
poznawanie historii objawień Matki 
Bożej św. Katarzynie Labure i sym-
boliki Cudownego Medalika.

FORMACJA
Dziećmi Maryi mogą zostać 
dzieci od III klasy podstawowej. 
Na początku jest dwuletni okres 
kandydacki, po którym następuje 
przyjęcie przez proboszcza do 
grona Dzieci Maryi. To włączenie 
ma zawsze miejsce 8 grudnia, 

Jedną ze wspólnot formacyjnych dla 
dzieci i młodzieży w naszej parafii jest 

grupa Dzieci Maryi. Warto zapoznać się 
z historią tego rodzaju formy duchowości 
maryjnej oraz jej celami i zasadami 
formacji. Być może będzie to właśnie 
droga dla młodych ludzi z naszych rodzin. 
Zapraszam do lektury.
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w uroczystość Niepokalananego 
Poczęcia NMP. Zewnętrznym zna-
kiem przynależności do tego ruchu 
jest noszenie Cudownego Medalika 
Niepokalanej.

Zadaniami Dziecka Maryi są: 
modlitwa poranna i  wieczorna; 
pobożne uczestnictwo w Mszy świę-
tej; regularna spowiedź; uczęszcza-
nie na spotkania formacyjne w tygo-
dniu; pomoc innym; posłuszeństwo 
rodzicom i wychowawcom; mówie-
nie prawdy; bycie apostołem Maryi 
w swoim środowisku. We wszystkich 
tych zadaniach pomaga wspólnota, 

kierowana przez animatorów świec-
kich i duszpasterza.

Formacja wakacyjna prowadzona 
jest na rekolekcjach dwustopniowych. 
Na pierwszych uczestnicy pogłę-
biają swoją wiarę i świadomość życia 
w Kościele, a na drugim rozważają 
święta maryjne, chcąc w ten sposób 
zbliżyć się do Maryi, swojego wzoru. 
W czasie ferii zimowych natomiast 
odbywają się kursy dla animatorów 
świeckich, a także dla sióstr zakon-
nych chcących posługiwać w ruchu 
Dzieci Maryi.

Mam nadzieję, że ten krótki 

artykuł zainspiruje rodziców do 
odkrycia tej drogi formacji duchowej 
dla swoich dzieci. Taka forma rozwi-
jania wiary w swoich dzieciach jest 
jak najbardziej wypełnieniem przy-
rzeczeń złożonych na chrzcie swojego 
dziecka, kiedy to rodzice zobowią-
zują się, że przekażą wiarę swojemu 
potomstwu. Serdecznie zapraszam 
wszystkich, którzy chcą poznać drogę 
maryjnej pobożności na spotkania 
w domu katechetycznym w każdą 
sobotę o 9.30. Spotkania prowadzą 
nasze siostry zakonne.

ks. Piotr Mroczkowski

5 porad 
na Wszystkich Świętych 

i Dzień Zaduszny

Lada dzień wyruszymy, a może 
już wyruszyliśmy na groby 
naszych bliskich. Przy okazji 

warto pomyśleć o bardziej przyja-
znym dla środowiska przyozdabia-
niu nagrobków. Często składowiska 
odpadów powstają tuż za murem 
cmentarza, zanieczyszczając środo-
wisko i szpecąc okoliczny krajobraz. 
A groby przykrywamy tonami pla-
stikowych ozdób. Prezentujemy kilka 
praktycznych eko-porad.

Pięć „eko-porad” na Wszystkich 
Świętych i Dzień Zaduszny:

Pamiętajmy w tych szczególnych 
dniach, aby zadbać także o nasze 
cmentarze, które często są też pięk-
nymi parkami i „zielonymi płucami” 
naszych miast.

1. Po pierwsze: bez sztuczno-
ści! Kupujmy prawdziwe, naturalne 
kwiaty, które ulegną biodegrada-
cji (te barwione, sztuczne zawie-
rają dużo metali ciężkich). Bardzo 
dobrze sprawdzają się produkowane 
u nas, stosunkowo niedrogie wrzosy, 

które znakomicie znoszą niskie 
temperatury.

2. Samemu i kreatywnie. Ambit-
nym zdecydowanie polecamy 
wyprawę do własnego ogrodu lub 
na łąkę, aby samemu przygotować 
nagrobną, „ekologiczną” wiązankę. 
O tej porze roku proponujemy wią-
zanki z pomarańczowymi dodat-
kami, kwiatem hortensji, dziką różą, 
symbolicznym bluszczem i liśćmi 
dębu (np. czerwonego). Tego typu 
oryginalne, piękne i jesienne bukiety 
wyróżniają się pośród sztampowych 
propozycji oraz gotowych i drogich 
wiązanek.

3. Z eko-wkładem. Kupując znicze, 
warto pytać o te, z tzw. ekologicznym 
wkładem wielokrotnego użytku.

4. Bez toksycznej chemii. Czysz-
cząc płyty, unikajmy silnych deter-
gentów zanieczyszczających glebę 
i przenikających do wód podziem-
nych. Na rynku i w sklepach ekolo-
gicznych dostępne są nieinwazyjne 
i  certyfikowane środki znako-
micie usuwające najbrudniejsze 
zanieczyszczenia.

5. Po piąte: segreguj! Zgodnie 
z zasadami gospodarki na cmenta-
rzach znicze, kwiaty, doniczki, folie 
i in. należy wyrzucać do odpowied-
nich pojemników na segregację.

https://www.swietostworzenia.pl/

Kilka cennych uwag i próśb, 
abyśmy wszyscy zadbali o nasz 

parafialny cmentarz.
• Nie zostawiajmy śmieci przy alej-

kach cmentarnych. Są one wąt-
pliwą ozdobą cmentarza.

• Starajmy się wykorzystywać ozdoby 
i znicze do powtórnego użytku przy 
kolejnych okazjach odwiedzin gro-
bów naszych bliskich. W ten sposób 
unikniemy ogromnej ilości śmieci 
na cmentarzu i wpiszemy się w eko-
logiczne działania. 

• Dbajmy wszyscy o to niezwykłe miej-
sce. Kiedyś i my tam spoczniemy.
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B – jak błogosławieństwa

Podczas jednej rozmów ze znajomymi na temat, kim jest i kim powinien być polski katolik, 
zauważyłam, że cała rozmowa dotyczy głównie obszaru przestrzegania Dekalogu. Początkowo 
myślałam, że to może nawet dobrze, że utrwalamy to, co istotne w naszej wierze. Pomyślałam 

jednak, że jest wiele dodatkowych wskazówek, które daje nam Chrystus, a których może nie dostrzegamy 
czy nie doceniamy. Na argument, że przecież mamy wyraźne wskazówki do tworzenia i budowania 
żywej więzi z Chrystusem, do kroczenia drogą Miłości wypływające z Kazania na Górze, usłyszałam, że 
to wskazówki dla wybranych – świętych za życia, że to niemożliwe, aby realizować je właśnie tu i teraz 
w 2021 r. A może jednak spróbujmy chociaż odrobinę zaczerpnąć z ośmiu błogosławieństw?

BŁOGOSŁAWIENI UBODZY W DUCHU.
My ludzie XXI w. boimy się ubó-
stwa. Jest takie niemodne i świadczy 
o naszej niezaradności i braku umie-
jętności radzenia sobie we współcze-
snym świecie. Boimy się uzależnienia 
od innych ludzi. Pragniemy, zdoby-
wamy, pomnażamy, zamartwiamy się 
brakami materialnymi. Nie chcemy 
być ubodzy. Trudno jest na co dzień 
zaakceptować postawę całkowitego 
braku samowystarczalności wobec 
Boga i bliźnich. Nieuporządkowane 
pragnienia korzystania i posiadania, 
przywiązanie do drobiazgów sprawia, 
że nie chcemy przyjąć, bo nie potra-
fimy zauważyć tego, co Bóg pragnie 
zaoferować. Wydaje się nam, że wła-
sny pomysł na szczęście jest lepszy, 
pełniejszy.

BŁOGOSŁAWIENI, 
KTÓRZY SIĘ SMUCĄ
Bywamy zasmuceni, może nawet czę-
sto, jednakże, czy nasz smutek jest 
smutkiem ewangelicznym, czy pły-
nie z bogactwa i głębi relacji z drugą 
osobą, z Bogiem? Czy w imię miłości 
bliźniego zasmuca nas czyjś grzech, 
czy może raczej udajemy, że nie 
widzimy lub pełni oburzenia pięt-
nujemy już nie grzech, ale osobę? Czy 
w imię miłości bliźniego i poczucia 
wspólnoty ze wszystkimi dziećmi 
Boga zasmuca nas ludzka tragedia – 
czy raczej gotowi jesteśmy dopatry-
wać się w takiej czy innej katastrofie, 
kataklizmie słusznej kary Bożej na 
grzeszników? Czy smutek płynący 

z bezradności wobec nieuleczalnej 
choroby bliskiej osoby, śmierci nie 
przeradza się w narzekanie i powąt-
piewanie w Bożą Miłość do każdego?

BŁOGOSŁAWIENI CISI
Jak łatwo i szybko poddajemy się 
złym, destrukcyjnym emocjom. 
Krzyk, odważne wykrzyczenie swoich 
racji jest objawem naszej siły. Wydaje 
się, że na każde zło, każde odrzu-
cenie, każdą niegodziwość musimy 
sami zareagować słusznym gnie-
wem, podniesionym głosem, obu-
rzeniem, czasem obrazą i urażoną 
własną godnością.

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY ŁAKNĄ 
I PRAGNĄ SPRAWIEDLIWOŚCI
Czy w  każdej sytuacji życiowej 
staramy się szukać, rozpoznawać 
i wypełniać wolę Boga; czy raczej sto-
sujemy własną miarę sprawiedliwości 
– inną dla bliźnich, inną dla siebie? 
Przecież tak często sprawiedliwość 
jest na naszych ustach. Domagamy 
się jej od innych…szkoda, że tylko 
dla siebie. Pragnienie sprawiedliwości 
nie jest niczym złym, ale jakimi dro-
gami zmierzamy do sprawiedliwości?

BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI
Jak często nasza wyobraźnia o uczyn-
kach miłosierdzia jest spętana bra-
kiem znajomości samego siebie, gdy 
wydaje się nam, że posiadając nie-
wiele, niewiele możemy uczynić. 
A miłosierdzie jest wyznacznikiem 
naszej wiary. Sami bardzo chcemy, 

by nam wybaczano, gdy popełniamy 
niegodziwości, ale czy my potrafimy 
wybaczyć? Czy chcemy wybaczyć? 
Zgadzam się, to nie jest łatwe, tego 
trzeba się uczyć od Jezusa. W Jego 
szkole damy radę. Tylko chciejmy 
się uaktywnić na Jego lekcjach i pró-
bujmy Go naśladować.

BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA
oczyszczanie serca, życie w coraz peł-
niejszej harmonii ze Słowem Boga 
i Jego wolą dokonuje się stopniowo, 
jest dynamiczną drogą. Sakrament 
pokuty i  chęć nawrócenia czyni 
nas czystym. To jest łaska dawana 
człowiekowi darmo. Pan Bóg jed-
nak pragnie z nami współpracować 
w pomnażaniu tej łaski. Jak często 
poddajemy się zniechęceniu i rezy-
gnujemy z codziennej wewnętrznej 
walki, ulegając pokusom otaczającego 
nas świata...

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY 
WPROWADZAJĄ POKÓJ
Dramatyczne nawoływanie do 
pokoju na świecie. Wielkie apele, 
transparenty, okrzyki, manifesta-
cje. A jednak nadal toczą się walki, 
ludzie zabijają siebie, niszczą innych. 
Ten pokój, o który o ironio, wal-
czymy nie ziści się, póki nie zago-
ści w sercu każdego człowieka. Nie 
zaniesiemy pokoju innym, dopóki 
sami nie będziemy go posiadać i 
dopóki sami nie otworzymy się na 
dar pokoju, jaki daje Chrystus. Aby 
móc się dzielić i wprowadzać pokój 
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Październikowe rozważania Księdza Michała
10 października 2021
„Na pierwszy rzut oka wydaje mi się 
on złym człowiekiem, niegodnym 
zaufania”. Mamy pokusę takiej oceny. 
Niby pojawia się ona w oczach, a tak 
naprawdę wypływa z naszego serca. 
Serca, które szufladkuje ludzi. A póź-
niej mamy oczy pełne biczów na bliź-
nich. Popatrzmy na Jezusa. On nie 
ocenia i nie osądza. Idzie w gościnę 
do szefa celników Zacheusza. Oczy-
wiście spotkało się to z szemraniem 
innych. „Poszedł do grzesznika 
w gościnę” – mówią inni. Czyżby 
zapomnieli, że też są grzesznikami? 
Obym i ja nie zapomniał tego, kiedy 
przyjdzie pokusa oceny bliźniego. Bo, 
nie są to Boże metody działania. Jezus 

działa inaczej. Obyśmy na „pierw-
szy rzut oka” mówili to człowiek, za 
którego też umarł Jezus i potrzebuje 
mojego wsparcia i modlitwy, aby choć 
trochę zapragnął zmiany swego życia.

17 października 2021
„Czy to mi się opłaca”? Tak się 
nieraz zastanawiasz przed gestem 
pomocy bliźniemu. Patrz na Jezusa. 
On się nazywa Sługą. I rzeczywi-
ście kiedy żył na ziemi to służył 
ludziom. Uzdrawiał chorych, przyj-
mował grzeszników, nauczał tłumy. 
Był darem dla innych. Czy potra-
fisz żyć w perspektywie daru dla 
innych? Być sługa, niekoniecznie 
służącym? W prawdziwej miłości, 

której uczy nas Jezus nie ma pyta-
nia, kto więcej daje. I zaraz może tu 
powstać zakład: Widzisz, ja ci wię-
cej dałem, a ty mi mniej dajesz albo 
w ogóle! Nic z tego nie mam. Zmień 
optykę! Zacznij służyć jak Jezus. 
W małżeństwie, kapłaństwie, życiu 
samotnym, w pracy, domu, szkole, 
na ulicy. Gdziekolwiek jesteś bądź 
sługą. Bez kalkulacji, czy mi się to 
opłaca. Twój wysiłek zostanie zapła-
cony w niebie.

Ps. Podanie komuś posiłków, 
umycie naczyń, uśmiech, przytrzy-
manie drzwi sąsiadce idącej z zaku-
pami, poświęcenie komuś czasu. To 
drobna podpowiedź jak możemy 
służyć.

18. Międzynarodowy Konkurs Chopinowski – 
Warszawa 2021

Konkurs Chopinowski jest naj-
ważniejszym wydarzeniem 
muzycznym w Polsce i jed-

nym z najważniejszych wydarzeń 
muzycznych na świecie. Obok olbrzy-
miej roli, jaką pełni w popularyzacji 
muzyki Chopina, odkrywa najwięk-
sze talenty pianistyczne, zapewnia-
jąc młodym muzykom najskutecz-
niejszy start w międzynarodowej 

karierze. Jest źródłem wielokultu-
rowej polaryzacji, którą świat obser-
wuje w różnorodnych interpretacjach 
muzyki genialnego kompozytora. 
Pierwszy Międzynarodowy Kon-
kurs Pianistyczny im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie odbył się 
w  1927 roku, a  powołany został 
do życia z Inicjatywy prof. Jerzego 
Żurawlewa, polskiego pianisty 

i pedagoga. Organizatorem Kon-
kursu było Warszawskie Towa-
rzystwo Muzyczne, protektorat 
nad wydarzeniem objął Prezydent 
Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki. 
Konkurs odbył się w Filharmonii 
Warszawskiej. Wzięło w nim udział 
26 pianistów z ośmiu krajów. Zwy-
cięzcą został fenomenalny Lew 
Oborin ze Związku Radzieckiego. 

z bliskimi, sąsiadami, we własnej 
dzielnicy, mieście, kraju, na świe-
cie potrzeba żyć i świadczyć życiem 
według zachęt płynących z kolejnych 
Błogosławieństw.

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY CIERPIĄ 
DLA SPRAWIEDLIWOŚCI
Pokusa zniechęcenia w zaangażowa-
niu, kiedy efekty działania nie przy-
noszą oczekiwanych rezultatów; lęk 
wobec prześladowań i przeciwności 
– to wszystko hamuje i powstrzymuje 

nas przed zdecydowanym działaniem 
w wypełnianiu woli Boga.

My chrześcijanie listopada 2021 
r. zachętę do nawrócenia kierujemy 
raczej do innych, a sami zadawa-
lamy się letnim przestrzeganiem 
Dekalogu i przykazań kościelnych, 
uważając, że jest to maksimum, na 
które nas stać i dziwimy się, dla-
czego pomimo tego nie jesteśmy 
spokojni, nie jesteśmy szczęśliwi, 
brak nam chrześcijańskiej radości 
w trudach i przeciwnościach. Jeśli 

nie nawrócimy się do Boga, poprzez 
odważne wypłynięcie na głębię 
chrześcijaństwa, wyznaczoną przez 
Osiem Błogosławieństw, dopóki nie 
zaczniemy przemieniać własnego 
życia według danych nam wskazó-
wek, nigdy nie odczujemy szczęścia 
płynącego z obcowania na co dzień 
z Bogiem i danej szansy przemienia-
nia świata, będziemy brodzić przy 
brzegu i w głębi serca zazdrościć 
tym, którzy zaufali Bogu.

Małgorzata Mokrosz
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II Nagrodę otrzymał jeden z naj-
wybitniejszych polskich piani-
stów Stanisław Szpinalski. Wśród 
wyróżnionych znalazł się Dymitr 
Szostakowicz, który jako pierwszy 
pianista miał w repertuarze wszyst-
kie utwory Chopina z orkiestrą. 
Konkurs organizowany miał być co 
pięć lat. Przed II wojną światową 
odbyły się jeszcze dwie jego edycje: 
w 1932 zwyciężył Aleksander Unin-
sky a w roku 1937 JakovZak (trzecią 
nagrodę zdobył Witold Małcużyń-
ski). Pierwszy po wojnie konkurs 
odbył się w roku 1949, a jego triumfa-
torkami zostały ex aequo dwie wiel-
kie damy pianistyki: Halina Czerny-
-Stefańska i Bella Dawidowicz. Potem 
– wyjątkowo, z uwagi na odbudowę 
Filharmonii Narodowej, nastąpiła 
sześcioletnia przerwa, a w roku 1955 
triumfowała trójka wspaniałych pia-
nistów: Adam Harasiewicz, Vladimir 
Aszkenazy i FouTs’ong, który otrzy-
mał również nagrodę za najlepsze 
wykonanie Mazurków. Nazwiska 
kolejnych zwycięzców, podobnie jak 
ich poprzedników, należą do pan-
teonu światowej pianistyki: Mauri-
zio Pollini, Martha Argerich, Gar-
rick Ohlsson, Krystian Zimerman, 
Stanisław Bunin, DangThaiSon, 
Kevin Kenner, Philippe Giusiano, 
Yundi Li, Rafał Blechacz, Yulian-
naAvdeeva i zwycięzca ostatniego 
Konkursu Seong-JinCho. Konkurs 
otworzył drogę do międzynarodo-
wych karier także wielu laureatom 
dalszych nagród (Mitsuko Uchida, 
Ingrid Fliter, Gabriela Montero, 
IngolfWunder, Daniił Trifonow), 
jak również pianistom, którzy dostali 
jedynie nagrody specjalne; warto 
przywołać choćby takie osobowości, 
jak IvoPogorelic, Nelson Goerner, 
Angela Hewitt, Christian Zacha-
rias, Emanuel Ax,. Wśród piani-
stów, których talent odkryty został 
na Konkursie odnajdujemy wielu 
uznanych w świecie pianistów pol-
skich, jak: Władysław Kędra, Ryszard 
Bakst, Regina Smendzianka, Barbara 

Hesse-Bukowska, Jerzy Godzi-
szewski, Marta Sosińska, Piotr 
Paleczny, Janusz Olejniczak, Woj-
ciech Świtała, Ewa Pobłocka, Krzysz-
tof Jabłoński, Szymon Nehring… 
Konkurs Chopinowski utwierdza nas 
o ponadczasowości muzyki genial-
nego polskiego kompozytora, jest 
od samego początku czymś daleko 
więcej niż jedynie turniejem muzycz-
nym na najwyższym poziomie. 
Przyciągając rosnącą liczbę piani-

stycznych talentów z całego świata 
(w 2015 roku 452 zgłoszenia, na 
Konkurs w 2020 ponad 500 zgło-
szeń!), skupia uwagę nie tylko mię-
dzynarodowego środowiska muzycz-
nego i melomanów, ale także tych, 
którzy na co dzień z muzyką kla-
syczną niewiele mają styczności. 
W Polsce jest swego rodzaju świę-
tem narodowym, tematem z przy-
słowiowych pierwszych stron gazet; 
w skali świata jest jednym z najważ-
niejszych wydarzeń muzycznych. 
XXI wiek w zawrotnym tempie zmie-
nia nasz sposób życia, postrzeganie 
rzeczywistości, oczekiwania i rela-
cje międzyludzkie. Bez wątpienia 
jest wielkim wyzwaniem dla wszel-
kich propozycji tzw. kultury wyso-
kiej, dając jednocześnie coraz szer-
sze możliwości uczestnictwa w niej 
– także osobom i całym grupom 
społecznym, które były jej dotąd 
pozbawione.

W Jury XVIII Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego im. Fryde-
ryka Chopina zasiądą wybitni artyści, 
autorytety, znakomici pedagodzy. 
Wybiorą tych, którzy przez kolejne 
dziesięciolecia będą współtworzyć 
kształt muzycznego świata. Bo 
o muzykę chodzi tu przede wszyst-
kim: o jej wartość, piękno i to, co 
wnosi w życie nas wszystkich. O to 
warto walczyć – i temu kibicować.

https://konkursy.nifc.pl

Miałam zaszczyt po raz pierw-
szy uczestniczyć w przesłu-
chaniach konkursowych 

Konkursu Chopinowskiego w dniu 
3 października br. Było to niezwykłe 
przeżycie i wielka radość dla mnie. 
Nie jestem znawcą muzyki klasycznej, 
ale wartości artystyczne towarzyszące 
temu wydarzeniu wywołały we mnie 
niezwykłe emocje i ogromny zachwyt. 
Jak wiemy laureatem pierwszej nagrody 
18. Konkursu Chopinowskiego został 
Kanadyjczyk – Bruce Liu. 21 paź-
dziernika mieliśmy okazję wysłuchać 
w TVP 1 koncertu laureata. Ogromny 
talent i niezwykła bystrość w interpre-
tacji utworów Chopina pozwoliły raz 
jeszcze przeżyć niezwykłe chwile.

Kolejny Konkurs Chopinowski 
za cztery lata – w 2025 r. Zachęcam 
do uczestnictwa w przesłuchaniach 
i możliwości udziału w tym niezwy-
kłym, artystycznym wydarzeniu.

Małgorzata Mokrosz
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Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 14 listopada 2021 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 21 listopada 2021 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 28 listopada 2021 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 5 grudnia 2021 r.
1.
2. 

14 listopada 2021
1. O jakim wydarzeniu opowiedział Jezus uczniom? 
2. Tylko kto wie, kiedy to wydarzenie nastąpi? (Mk 
13, 24 – 32)

21 listopada 2021
1. O co Piłat zapytał Jezusa?
2. Jezus, odpowiadając na pytanie Piłata, mówi o królestwie i o tym, 
że przyszedł na świat dać świadectwo. O czym Jezus daje świadec-
two? (J 18, 33 - 37)

28 listopada 2021
1. Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Jak długo 
trwa okres adwentu (ile niedziel)?

2. Do jakiego wydarzenia przygotowujemy się w czasie adwentu?

5 grudnia 2021
1. W czasie mszy świętej roratniej zapalana jest dodatkowa świeca 
ozdobiona kokardą. Jak się nazywa i kogo symbolizuje?
2. Kim był święty, którego wspominamy 6 grudnia?

Niejednokrotnie na stronach Wspól-
noty był już poruszany temat 
rękojmi za wady rzeczy sprzeda-

nej. Prawdopodobnie nikt nie ma już wąt-
pliwości, że gdy kupujemy sprzęt AGD lub 
RTV, to przysługuje nam szereg uprawnień 
z tytułu rękojmi. Niemalże każdy sprzęt, 
produkt możemy reklamować o sprze-
dawcy, żądać naprawy, obniżenia ceny, 
odstąpić od umowy. Jak jednak przepisy 

dotyczące rękojmi mają się do fizycznych 
lub prawnych nieruchomości?

Należy zacząć od przybliżenia kilku 
pojęć. Zgodnie z ustawową definicją nie-
ruchomość to część powierzchni ziemskiej, 
stanowiąca odrębny przedmiot własności 
(grunt), jak również budynki trwale z grun-
tem związane lub części takich budynków, 
jeżeli na mocy przepisów szczególnych 
stanowią odrębny od gruntu przedmiot 
własności. Część składowa nieruchomo-
ści to wszystko, to co nie może być od niej 
odłączone bez uszkodzenia lub istotnej 

zmiany całości albo bez uszkodzenia lub 
istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

Nie będzie niespodzianką stwierdze-
nie, że interes kupującego nieruchomość 
również jest chroniony przez prawo. Nie-
wiele jednak osób zdaje sobie sprawę 
z  zakresu tej ochrony. Przypomnijmy 
sobie zatem, czym jest rękojmia? Prze-
pisy dotyczące rękojmi regulują zakres 
odpowiedzialności sprzedawcy za wady 

rzeczy sprzedanej. Rękojmia obejmuje 
zarówno wady fizyczne, jak i prawne rze-
czy. Wady fizyczne występują jeżeli przed-
miot umowy:

1. nie ma właściwości, które rzecz 
danego rodzaju powinna mieć ze względu 
na cel w umowie oznaczony albo wyni-
kający z okoliczności lub przeznaczenia 
(np. lokal przeznaczony na cele miesz-
kalne ma nieprawidłową izolację ter-
miczną, posiada niesprawną instalację 
elektryczną, sanitarną, etc.),

2. nie ma właściwości, o  których 

istnieniu sprzedawca zapewnił kupują-
cego (może to dotyczyć np. braku nowej 
stolarki okiennej, użycie gorszych mate-
riałów niż wskazane w umowie, mniejszy 
metraż niż wskazany w umowie).

3. nie nadaje się do celu, o którym 
kupującym poinformował sprzedawcę przy 
zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił 
zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia 
(np. lokal miał być przeznaczony m.in. na 

działalność gospodarczą),
4. nieruchomość została wydana kupu-

jącemu w stanie niezupełnym (np. brak 
deklarowanej w umowie armatury, zabu-
dowy kuchennej, etc.)

Ponadto, nieruchomość może też być 
obciążona wadami prawnymi. Z wadą 
prawną mamy do czynienia, gdy rzecz 
(nieruchomość) sprzedana stanowi wła-
sność osoby trzeciej albo jest obciążona 
prawem osoby trzeciej, a także jeżeli 
ograniczenie w korzystaniu lub rozpo-
rządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub 

RĘKOJMIA ZA WADY NIERUCHOMOŚCI.
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orzeczenia właściwego organu. Przy-
kładem wady prawnej nieruchomości jest 
zatajenie przez sprzedającego, umów lub 
obciążeń na nieruchomości, które nie są 
wpisane do księgi wieczystej. Może to 
być zatajenie umowy dożywocia, dzier-
żawy. Z perspektywy osoby kupującej 
nieruchomość fundamentalne znacze-
nie ma fakt, że sprzedawca odpowiada 
względem kupującego na zasadzie ryzyka. 
Oznacza to, że sprzedawca nie musi być 
winny powstania wady nieruchomości, ani 
też nie musi o niej nawet wiedzieć, by za 
nią odpowiadać. Wystarczy, że kupujący 
wskaże na jej istnienie w chwili wyda-
nia mu nieruchomości lub też że wada 
powstała z uwagi na przyczyny tkwiące 
w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. 
W przypadku nieruchomości znajdują 
zastosowanie szczególne przepisy chro-
niące konsumentów. Takim szczególnym 
przepisem jest znane nam domniema-
nie istnienia wady, jeżeli została ona 
wykryta w ciągu roku od dnia wydania 
nieruchomości. Przyjmuje się wtedy, że 

wada istniała w chwili przejścia niebez-
pieczeństwa na kupującego.

Musimy pamiętać, o kilku ważnych 
terminach w kontekście rękojmi za wady 
nieruchomości. Są to: termin rozpatrzenia 
reklamacji, termin wygaśnięcia rękojmi za 
wady oraz termin do sądowego dochodze-
nia roszczeń z rękojmi (termin przedaw-
nienia). W przypadku relacji przedsiębiorca 
– konsument, ten pierwszy ma obowią-
zek ustosunkowania się do zgłoszenia 
reklamacyjnego w terminie 14 dni. Jeżeli 
uchybi temu terminowi, przyjmuje się, że 
reklamacja została uznana za zasadną. 
Jak długo kupujący może skorzystać ze 
swojego uprawnienia? Jak pamiętamy, co 
do zasady ochrona z tytułu rękojmi trwa 
dwa lata od momentu zakupu/doręczenia 
rzeczy. Zważywszy jednak na specyfikę 
nieruchomości, ustawodawca zdecydował 
się ten termin przedłużyć. Trwa on pięć 
lat od momentu wydania nieruchomości 
kupującemu. Co do zasady, po upływie 
tego terminu nie będzie już możliwości 
skutecznego zgłoszenia istnienia wady. 

Zasada ta ma jednak dwa wyjątki. Miano-
wicie, w przypadku sprzedaży pomiędzy 
przedsiębiorcami w ramach przedmiotu 
ich działalności gospodarczej kupujący 
traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli 
nie zbadał nieruchomości w czasie i w spo-
sób przyjęty przy tego typu rzeczach i nie 
zawiadomił niezwłocznie sprzedającego 
o stwierdzeniu istnienia wady. Wyjątkiem 
jest również podstępne zatajenie wady 
przez sprzedającego. W takiej sytuacji, 
upływ terminu do zgłoszenia wady nie 
powoduje wygaśnięcia uprawnień kupu-
jącego jakie wynikają z rękojmi.

Zważywszy na fakt, że poruszone 
w niniejszym tekście zagadnienie jest bar-
dzo rozbudowane i kilka kwestii z nim 
związanych wymaga bardziej szczegóło-
wego omówienia, w następnym numerze 
będziemy kontynuowali ten temat. Kupno 
nieruchomości niemalże zawsze jest bar-
dzo doniosłym wydarzeniem w życiu, dla-
tego też warto znać choć kilka podstawo-
wych uprawnień jakie nam przysługują.

Grzegorz Czub – prawnik



Numer 10 (336) 15

INTENCJE MSZALNE – LISTOPAD 2021
Niedziela, 31.10.2021 
ŚWIĘTO ROCZNICY 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA 
ARCHIKATEDRALNEGO 
W KATOWICACH
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za + Elżbietę i Antoniego Guzdek – 

of. od sąsiadów z ul. Mikołajczyka.
9.30 Za + Ksiedza Prałata Wlokę – of. od 

mieszkańców z ul. Rymera i przyległych.
11.00 Za + Janusza Grzegoszczyk – of. od 

sąsiadów z ul. Wieczorka 16 a.
12.15 1. Za + Bolesława Kocjan w  XXX 

rocznicę śmierci, żonę Elżbietę.
 2. Za + Emila Siwek w XX rocznicę 

śmierci, + żonę Martę.

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 – od 
ofiarodawców.

17.15 Różaniec za zmarłych zalecanych.
18.00 Za zmarłych zalecanych.

„…Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają…”? 
TO PO CO SIĘ MODLIĆ?

Wydaje mi się, że wielu z nas 
często modli się, bo tak 
trzeba, bo taka jest trady-

cja albo gdy czegoś potrzebuje. W tym 
ostatnim przykładzie nasza modlitwa 
może przybrać formę błagalnego zakli-
nania rzeczywistości, prawie magii. 
Poproszę Boga o podwyżkę, to na 
pewno ją dostanę. Przecież dałem Mu 
moją modlitwę. Dlaczego więc po czasie 
okazuje się, że podwyżki jak nie było 
tak nie ma? Ponieważ modlitwa nie jest 
handlem wymiennym z Panem Bogiem. 
„Ja się pomodlę, będę Cię uwielbiał, 
a tym mi za to załatw parę spraw”. 
Gdyby tak było, Bóg byłby w jakiejś 
mierze narcystyczny, niepełny, a nasza 
modlitwa byłaby jego paliwem. To zaś, 
przeczyłoby Jego doskonałości, a prze-
cież „lasów Libanu nie starczy na paliwo 
ani jego zwierzyny na całopalenie” [Iz 
40, 16].

Po co w takim razie jest modlitwa? 
Skoro i Pan Bóg bez niej potrafi istnieć, 
a nasze prośby tak często po prostu się 
nie spełniają? Po pierwsze żebyśmy, 
my ludzie, mogli budować z Bogiem 
relację polegającą na odpowiedzi na 
Jego prywatne zaproszenie. Modląc 
się, powinniśmy starać się trwać przy 
Nim jak przy dobrym ojcu (choć różne 
są nasze doświadczenia ojca, czasem 

skażone uzależnieniem, agresją lub 
jego nieobecnością). Trzeba jednak 
stopniowo tę traumę porzucić, powie-
dzieć Mu o rachunkach za prąd, obo-
wiązkach, problemach, o największej 
głupocie, jaką dziś zrobiłem/zrobi-
łam i na chwilę o nich zapomnieć. 
Porozkoszować się błogością dziecię-
cej beztroski. Bo przy Tacie, który nas 
aktywnie słucha i zawsze jest z nami, 
można sobie na taką chwilę pozwolić. 
Wtedy nasza modlitwa staje się nam 
przyjemna, a przecież o to Bogu cho-
dzi, żebyśmy mogli być prawdziwie 
szczęśliwi. Wtedy możemy w bezpie-
czeństwie i spokoju spojrzeć na wielkie 
dzieło stworzenia i zapytać za poetą: 
„Czego chcesz od nas, Panie, za Twe 
hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, 
których nie masz miary? ”. Wtedy 
możemy spojrzeć na naszą codzien-
ność i w końcu zauważyć jakiś promy-
czek dobra. Choćby był on najmniejszy. 
Kiedy już zauważymy jakieś światło 
w szarzyźnie codzienności, możemy to 
uznać za czystą łaskę i za świętą Teresą 
z Lisieux wyrecytować, że w gruncie 
rzeczy „wszystko jest łaską”.

Modlitwa zatem ma być dla nas 
przede wszystkim umocnieniem 
oraz budowaniem zaufania do Boga, 
Jezusa. Ma dodawać sił, żeby jutro rano 

znów wstać i mimo niechęci, zimna, 
marudzenia domowników żyć pięk-
nie. Fundamentalne jest także częste 
czytanie Pisma Świętego. Ponieważ 
przez tę „starą książkę” – jak to mawia 
ks. prof. Marek Lis – mówi do nas Ten, 
który Jest. Im częściej po nią sięgamy 
i im bardziej się w nią wczytujemy, 
tym lepiej poznajemy oraz rozumiemy 
samych siebie. Taka lektura też jest 
modlitwą i to, jak sądzę, najbardziej 
naturalną. Ponieważ pozwala nam 
budować swój dom wiary na skale, nie 
zaś na piasku [Łk 6, 46-49]. Bo Bóg 
mówi do nas przede wszystkim przez 
Słowo. Dlatego brak kontaktu ze Sło-
wem Bożym może skutkować powolną 
utratą wiary.

Podsumowując, nie chcę powie-
dzieć przez ten artykuł, że nie powinno 
albo co gorsza nie wolno modlić się 
o coś konkretnego. Jak najbardziej 
wolno, często jest to wskazane. Na 
przykład, przy modlitwie za zmar-
łych, aby mogli dostąpić łaski ogląda-
nia Boga w niebie, o zdrowie, uzdro-
wienie itp. Niemniej jednak, ważniejsze 
od wyczekiwania wielkich cudów i krę-
cenia się w kołowrotku naszych pra-
gnień i próśb jest trwanie na dobre i na 
złe przy dobrym Pasterzu.

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

sąsiadów z ul. Rymera.
8.00 1. Do MB Nieustającej Pomocy 

w  intencji Czcicieli i  Ofiarodaw-
ców.

 2. Za + Anastazję Szczyrba w rocz-
nicę ziemskich urodzin, męża Sta-
nisława, ++ dzieci.

17.15 Różaniec za zmarłych zalecanych.
18.00 1. Za ++ Zygmunta i Marię Brach-

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

żów, córkę Lidię i zięcia.
 3. Za + Barbarę Krynda w I roczni-

cę śmierci.

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.

 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 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 roczni-

cę śmierci.

Piątek, 05.11.2021 
I PIĄTEK MIESIĄCA
6.30 Za + Ewę Gomołka – od sąsiadów 

z ul. Młyńskiej, Wypandów, Chod-
kiewicza, Sienkiewicza.

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

 2. Za + Annę Gryt w  rocznicę 
śmierci, męża Augustyna, syna An-
drzeja, ++ rodziców z obu stron.

17.15 Różaniec za zmarłych zalecanych.
18.00 1. Za + Łucję Kopiec w  I  rocznicę 

śmierci.
 2. Za ++ Marię i Ignacego Kołeczko 

w rocznicę śmierci.
 3. Za ++ Jerzego i Helenę Rok.
 4. W  intencji dzieci po Wczesnej 

Komunii Świętej i ich rodziców.

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

kalanemu Sercu Najświętszej Ma-
ryi Panny wszelkie zniewagi ludz-
kie.

 2. Do Niepokalanego Serca Maryi 
w intencji matek.

 3. Do MB Patronki Radości Macie-
rzyńskiej 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  ro-
dzeństwo.

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 urodzin.
11.00 1. Dziękczynna w 11 rocznicę uro-

dzin Izabeli, z prośbą o potrzebne 
łaski i dary Ducha św.

 2. Dziękczynna z  okazji 18 uro-
dzin 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 ++ Franciszka i Ja-
dwigę Kadłubowskich, córkę Irenę.

Poniedziałek, 08.11.2021
6.30 Za + Józefa Mrowiec, ++ rodziców 

– of. od kuzynki z mężem.
8.00 1. Za + Józefa Dziwoki, ++ rodzi-

ców, ++ siostry i  brata, + Helenę 
Pawlińską, ++ rodziców: Elfrydę 
i Wilhelma Szawerna, ++ z pokre-
wieństwa.

 2. Za ++ Elżbietę i Stanisława Jano-
ta, ++ rodziców.

18.00 1. Za + Mariana Łatka w I rocznicę 
śmierci.

 2. Za + Elżbietę Adamczyk 
w I rocznicę śmierci.

 3. Za + Władysławę Kubera, + męża 
Leona, ++ rodziców z obu stron.

Wtorek, 09.11.2021 
ŚWIĘTO ROCZNICY 
POŚWIĘCENIA 
BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
6.30 Za + Anielę Roskosz w II rocznicę 

śmierci, męża Janusza w III roczni-
cę śmierci.

8.00 1. Za + Jerzego Nowaczek w I rocz-
nicę śmierci.

 2. Za + Teresę Nowaczek w  VII 
rocznicę śmierci, męża Huberta.

18.00 1. Za + Joachima Szczęsny w I rocz-
nicę śmierci.

 2. Za ++ Feliksa Dragon, żonę El-
frydę, syna Franciszka.

 3. Za + Huberta Radiszewskiego, 
żonę Urszulę, synów Jerzego i Cze-
sława.

Środa, 10.11.2021 
Wspomnienie św. Leona Wielkiego, 
pap. i dK
6.30 1. Za + Ewę Gomołka – od sąsia-

dów z  ul. Młyńskiej, Wypandów, 
Chodkiewicza, Sienkiewicza.

 2. Za + Ewę Gomołka – od sąsia-
dów z  ul. Młyńskiej, Wypandów, 
Chodkiewicza, Sienkiewicza.

8.00 Za + Rudolfa Meichsner – of. od są-
siadów z ul. Sienkiewicza i Wypan-
dów.

18.00 1. Za ++ Józefa Kominek, żonę Ma-
rię, Jolantę Groborz.

 2. Za + Daniela Zyguła.
 3. Za ++ Pelagię i Stefana Rurek.

Czwartek, 11.11.2021 
Wspomnienie św. Marcina z Tours, 
bpa
6.30 Za śp. Andrzeja Skaba – of. od Be-

aty i Adama Pyka z rodziną
8.00 Za ++ Gertrudę i Józefa Kaciuba, + 

Stanisława Mrozek.
9.00 W intencji Ojczyzny.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakra-

mentu.
18.00 1. Za + Alfonsa Hajok w I rocznicę 

śmierci.
 2. Za + Piotra Dziuba w I rocznicę 

śmierci.
 3. Za + Mirosława Trzeciok w VIII 

rocznicę śmierci.

Piątek, 12.11.2021 
Wspomnienie św. Jozafata, bp. 
i męcz.
6.30 Za + Leonarda Sosna.
8.00 1. Za + Jana Lebiodę o radość życia 

wiecznego – of. od Bogumiły z ro-
dziną.

 2. Za + Jana Lebiodę o radość życia 
wiecznego – of. od Stanisławy z ro-
dziną.

 3. Za + Jana Lebiodę o radość życia 
wiecznego – of. od Tadeusza z  ro-
dziną.

18.00 1. Za + Józefa Warzecha w rocznicę 
śmierci.

 2. Za ++ Zofię i Bonifacego Drych-
ta, ++ rodziców.

Sobota, 13.11.2021 
Wspomnienie św. Benedykta, 
Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, 
pierwszych męcz. polskich
6.30 Za + Wiesława Władarz o  spokój 

duszy – 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. O łaskę wiary, zdrowia i wytrwa-
łości.

13.00 Ślub: Lis Krzysztof – Menżyk Mar-
tyna.

17.00 Nabożeństwo Fatimskie.
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18.00 1. Dziękczynna w intencji pracow-
ników NZOZ „WIOMED” w  Ra-
dlinie z  okazji 20-lecia istnienia 
przychodni.

 2. Do MB Fatimskiej z  podzięko-
waniem za odebrane łaski.

 3. Dziękczynna z okazji 50 urodzin 
Sylwii Bagińskiej, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo Boże.

Niedziela, 14.11.2021 
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 Za + Zygmunta Pławeckiego – of. 

od rodzin: Banaś, Janosz, Białas.
8.00 1. W intencji Grażyny i Mirosława 

Moskwa z okazji 40 rocznicy ślubu 
i 60 urodzin Mirosława.

 2. W  intencji Brygidy Dzierżęga 
z okazji urodzin jako podziękowa-
nie za otrzymane łaski, z  prośbą 
o dalsze błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny.

9.30 W  intencji Bronisława Cebula 
z okazji 60 urodzin, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z  prośbą 
o dalsze błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny.

11.00 W intencji Rocznych Dzieci.
12.15 W intencji Joanny i Grzegorza Pła-

czek z okazji 40 rocznicy ślubu, jako 
podziękowanie za otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze błogosławieństwo 
Boże dla Jubilatów i całej rodziny.

17.30 Nieszpory niedzielne.
18.00 Za + Gerarda Gardyan, ++ rodzi-

ców Marię i Karola, teściów Elżbie-
tę i Konrada Korus.

Poniedziałek, 15.11.2021
6.30 O  radość życia wiecznego dla + 

Franciszka Kolorz.
8.00 Za + Rudolfa Meichsner – of. od są-

siadów z ul. Sienkiewicza i Wypan-
dów.

18.00 1. Msza św. 30-dniowa za śp.: Eu-
genię Dziwoki, Łucję Ślósarczyk, 
Tomasza Forajter, Piotra Gaczorek, 
Marię Sochacką, Jolantę Bochenek, 
Franciszka Kolorz, Krystynę Dy-
lich, Pelagię Hnida, Krystynę Łu-
czak, Czesława Cieśla.

 2. Za + Reginę Pawełek w I roczni-
cę śmierci.

 3. Za + Gertrudę Grabiec w  100 
rocznicę ziemskich urodzin, męża 
Sylwestra.

Wtorek, 16.11.2021
6.30 Za + Adama Kąkol w II rocznicę śmier-

ci, ++ rodziców, teścia i krewnych.
8.00 1. Za + Salomeę Matuszek, męża 

Franciszka.
 2. Za + Otylię Kolorz, dwóch mę-

żów, + Marię Dzierżęga.
18.00 1. Za + Jerzego Miler w I rocznicę 

śmierci.
 2. Za ++ Elżbietę i Henryka Dziwo-

ki, zięcia Adama.
 3. Za + Jerzego Urbisz w XIV rocz-

nicę śmierci.

Środa, 17.11.2021 
Wspomnienie św. Elżbiety 
Węgierskiej, zak.
6.30 Za + Andrzeja Skaba – of. od sąsia-

dów z  ul. Wypandów, Młyńskiej, 
Chodkiewicza, Sienkiewicza.

8.00 Za + Grację Polonius – of. od 
mieszkańców z ul. Rymera, bl. 4.

18.00 1. Za + Kazimierę Królikowską 
w I rocznicę śmierci.

 2. Za + Stanisława Brzoza.
 3. Za + Barbarę Adamczyk, męża 

Jana, ++ rodziców.

Czwartek, 18.11.2021 
Wspomnienie bł. Karoliny 
Kózkówny, dz. i męcz.
6.30 Za ++ Felicjana i Janine Wierzbińskich 

w V rocznicę śmierci – of. od siostry.
8.00 Za ++ Gerarda Skorupa, babcię 

Annę.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakra-

mentu.
18.00 1. Za + Tomasza Musioł w I roczni-

cę śmierci.
 2. Za + Ignacego Dudkowskiego 

w rocznicę śmierci.
 3. Za + Stefanię Krzyżak w roczni-

cę ziemskich urodzin, + męża Cze-
sława.

 4. Dziękczynna z okazji 18 urodzin 
Patrycji Luber.

Piątek, 19.11.2021
6.30 Za + Józefa Rduch w  II rocznicę 

śmierci.
8.00 Za + Jacka Gałeckiego – of. od Ma-

rianny.
18.00 1. Za zmarłych członków Francisz-

kańskiego Zakonu Świeckich
 2. Za + Tomasza Swoboda w rocz-

nicę ziemskich urodzin.
 3. Za + Krzysztofa Śmietana – of. 

od rodzin: Groborz, Buchta, Pawlas 
z ul. Rymera.

 4. Za ++ Izydora i Ksawerę Golz.

Sobota, 20.11.2021 
Wspomnienie św. Rafała 
Kalinowskiego, prezb.
6.30 Za + Ryszarda Tkocz.
8.00 Za ++ Waleskę i Franciszka Peter-

ka, ++ rodziców z obu stron.
18.00 1. Za + Hermana Szczepan w  IV 

rocznicę śmierci, ++ rodziców i ro-
dzeństwo.

 2. Za ++ Antoniego i Elżbietę Pysz-
ny, synów Waldemara i  Michała, 
Adama Wiosna, ++ rodziców, sio-
strę Jadwigę i syna Andrzeja.

 3. Za + Martę Staniczek.

Niedziela, 21.11.2021 
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA 
CHRYSTUSA, KRÓLA 
WSZECHŚWIATA
6.30 1. W intencji Parafian.
8.00 Za + Krzysztofa Śmietana – of. od 

sąsiadów z ul. Rymera.

9.30 Za + Marię Stabla w XVII rocznicę 
śmierci, męża Leona, synów Anto-
niego i Janusza, ++ rodziców z obu 
stron.

11.00 1. Ku czci św. Tarsycjusza w inten-
cji Zespołu Służby Liturgicznej.

 2. W intencji Ani Góreckiej z oka-
zji pierwszych urodzin z  prośbą 
o opiekę Anioła Stróża.

12.15 Za + Martę Durczok w  I  rocznicę 
śmierci.

13.30 Msza św. z  liturgią sakramentu 
Chrztu św.

17.30 Nieszpory niedzielne.
18.00 Za + Zygmunta Wojtala w VI rocz-

nicę śmierci.

Poniedziałek, 22.11.2021 
Wspomnienie św. Cecylii, 
dz. i męcz.
6.30 Za + Annę Dzierżęga w  rocznicę 

ziemskich urodzin, + męża Konra-
da.

8.00 Za + Emilię i Antoniego Dobrowol-
skich.

18.00 1. Ku czci św. Cecylii – patronki 
muzyki kościelnej, w intencji człon-
ków chórów „Słowacki” i  „Echo”, 
oraz za ich rodziny.

 2. Dziękczynna w  intencji Ilony 
Widziołek z podziękowaniem za 35 
lat posługi organistowskiej w  na-
szym kościele.

 3. W intencji zmarłych chórzystów 
i  organistów posługujących w  na-
szej parafii.

Wtorek, 23.11.2021
6.30 Za + Andrzeja Skaba – of. od sąsia-

dów z  ul. Wypandów, Młyńskiej, 
Chodkiewicza, Sienkiewicza.

8.00 Za + Irenę Giętkowską w III rocz-
nicę śmierci, męża Mariana.

18.00 1. Za ++ Łucję i  Józefa Okręt, ++ 
Helenę i  Konrada Mańka, córkę 
Renatę.

 2. Za + Marię Adamczyk w XXVII 
rocznicę śmierci.

 3. Za ++ Helenę i Ireneusza Pająk, 
rodzeństwo i rodziców z obu stron.

Środa, 24.11.2021 
Wspomnienie św. męcz. Andrzeja 
Dung-Lac, prezb. i Tow.
6.30 Za + Huberta Kocjan z „Róży 20”.
8.00 1. Za + Stanisława Nawrat, ++ 

Annę i  Jana Nawrat, ++ rodziców 
i rodzeństwo.

 2. Za ++ Elżbietę i  Konstantego 
Ryszka, córkę Hildegardę, zięcia 
i rodziców.

18.00 1. Za + Halinę Sauer w  I  rocznicę 
śmierci.

 2. Za + Helenę Tomas w I rocznicę 
śmierci.

 3. Za + Ewę Kiełkowską w IX rocz-
nicę śmierci, ++ rodziców Edel-
traudę i Józefa Kiełkowskich.
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Czwartek, 25.11.2021
6.30 Za duszę śp. Zofii Kozik – of. od bratanicy Renaty Karko-

sza z rodziną.
8.00 Za + Ernesta Stokowy, żonę Elżbietę i Zygmunta Jastrzęb-

skiego.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00 1. Za + Aleksandra Misiak w I rocznicę śmierci.
 2. Za + Łucjana Dzierżęga w I rocznicę śmierci.
 3. Za + Adelajdę Winkler w rocznicę ziemskich urodzin.

Piątek, 26.11.2021
6.30 Za + Zofię Kozik – of. od przyjaciółki Anny Barczyk z ro-

dziną.
8.00 Za + Marię Dziony w X rocznicę śmierci.
18.00 1. Za + Jadwigę Sachs.
 2. Za ++ Elżbietę i Kazimierza Śmiecińskich, Marię i Pio-

tra Tokarczyk.
 3. Za + Bolesława Szajner w XIX rocznicę śmierci, ++ ro-

dziców Józefę i Józefa Kudyba, syna Tadeusza.

Sobota, 27.11.2021
6.30 Za + Andrzeja Skaba – of od sąsiadów z ul. Wypandów, 

Młyńskiej, Chodkiewicza, Sienkiewicza.
8.00 1. Za ++ Ksawerę i Izydora Golz.
 2. Za + Lucynę Wojtasik z „Róży 19”
13.00 Dziękczynna z okazji 55 rocznicy ślubu Marii i Aleksan-

dra Koźluk.
18.00 1. Za + Stanisława Liptak, ++ rodziców i teściów.
 2. Za + Henryka Michna w IX rocznicę śmierci, rodziców 

Franciszka i Annę, teściów Henryka i Helenę Mika.
 3. Za + Janusza Grzegoszczyk – of. od działkowiczów 

z Olzy.

Niedziela, 28.11.2021 – I NIEDZIELA ADWENTU
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za + Franciszka Dragon w XV rocznicę śmierci, ++ rodzi-

ców i teściów.
9.30 Za + Józefa Szymiczek w I rocznicę śmierci, żonę Bogumi-

łę w V rocznicę śmierci.
11.00 Dziękczynna w intencji Marysi Kazimierczak z okazji 13 

urodzin.
12.15 Za + Adama Wrona w I rocznicę śmierci.
17.30 Nieszpory niedzielne.
18.00 Za + Stanisława Pytlik w rocznicę ziemskich urodzin.

Poniedziałek, 29.11.2021
6.30 Za + Zofię Kozik – of. od bratanka Mariusza Nowak z ro-

dziną.
8.00 Za + Rudolfa Meichsner – of. od sąsiadów z ul. Sienkiewi-

cza i Wypandów.
17.30 Nabożeństwo do MB Bolesnej, Patronki Dobrej Śmierci.
18.00 1. Za + Franciszka Brachman, żonę Wandę, ++ rodziców.
 2. Grzegorza Tomala, ++ rodziców.

Wtorek, 30.11.2021 
ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA
6.30 Za + Zofię Kozik – of. od koleżanek z Mielca.
8.00 1. Za + Krystynę Szymiczek – of. od sąsiadów z ul. Ryme-

ra.
 2. Za ++ Otylię i Feliksa Pomykoł, Wandę i Erwina Sznaj-

der, Marię i Ryszarda Kufieta, Eugeniusza, syna, rodzeń-
stwo.

18.00 1. Msza św. 30-dniowa
 2. Za + Marię Szefczyk w I rocznicę śmierci.
 3. Za + Józefa Gomolę w V rocznicę śmierci.

Środa 01.12.2021
6.30 Za + Zofię Kozik – ofiara od bratowej Krystyny Nowak.
8.00 1. Do MB Nieustającej Pomocy w intencji Czcicieli i Ofia-

rodawców.

 2. Przez wstawiennictwo bł. E. Bojanowskiego, o  Boże 
błogosławieństwo dla fundatorów kołocza i dobrodziejów 
wspomagających dzieło misyjne.

18.00 1. Za + Alfreda Kucharczyka w I rocznicę śmierci.
 2. Za + Danutę Skaba w I rocznicę śmierci.
 3. Za ++ Henryka i Elżbietę Baszton, Genowefę i Stanisła-

wa Chyczewskich.

Czwartek, 02.12.2021 – I CZWARTEK MIESIĄCA
6.30 Za + Małgorzatę Śliwa w I rocznicę śmierci.
8.00 1. Do Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapła-

na o nowe powołania kapłańskie i zakonne – od ofiaro-
dawców.

 2. Do MB Kapłanów, o potrzebne łaski, błogosławieństwo 
i zdrowie dla Kapłanów oraz Sióstr Zakonnych posługują-
cych w naszej parafii – od ofiarodawców.

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00 1. Za + Mariana Malickiego w VII rocznicę śmierci.
 2. Za + Jerzego Kozioł w rocznicę ziemskich urodzin, ++ 

rodziców Jadwigę i Pawła.

Piątek, 03.12.2021 
Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera 
I PIĄTEK MIESIĄCA.
6.30 W intencji księdza Michała Przybylskiego – of. od Apo-

stolatu Margaretek.
8.00 1. Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Czcicieli 

i Ofiarodawców.
 2. W  intencji wszystkich Ofiarodawców comiesięcznych 

Mszy św.
18.00 1. W intencji dzieci po Wczesnej Komunii Świętej i za ich 

rodziców.
 2. Za + Wincentego Woda w XXV rocznicę śmierci, ++ 

rodziców i teściów.

Sobota, 04.12.2021 
Wspomnienie św. Barbary, dz., i męcz., patronki 
archidiecezji– I SOBOTAMIESIĄCA
6.30 Intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi 

wszelkie zniewagi i  grzechy całego świata wyrządzone 
Matce Boga i naszej.

9.00 1.Za wszystkich górników, pracowników kopalni i za ich 
rodziny.

 2.Za emerytów, rencistów i inwalidów pracy.
 3.Za zmarłych i tragicznie poległych górników
18.00 1. Za ++ Krystynę i Janusza Stokowy, + Bertę Landkocz.
 2. Za + Jacka Gałeckiego – of. od rodziny Sokołowskich.

Niedziela, 05.12.2021. 
II NIEDZIELAADWENTU
6.30 Za + Alojzego Smołka, żonę Emilię, syna Gerarda.
8.00 Za + Elżbietę Bednorz w rocznicę śmierci.
9.30 Za + Kornelię Kowalską w rocznicę ziemskich urodzin.
11.00 Za+ Lucynę Hejna, syna Łukasza w rocznicę śmierci.
12.15 Dziękczynna z okazji 88 urodzin Hildegardy Brzezinka.
13.30 Msza Święta z liturgią sakramentu Chrztu św.
17.30 Nieszpory niedzielne.
18.00 Za + Teofila Kolarskiego w II rocznicę śmierci.
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CHRZEST ŚWIĘTY

Bielawski Sebastian – Bielawska Hanna  

Œluby

Krzyształa Janusz ur. 1958 zam. Radlin, ul. Rydułtowska +24.09.2021
Bochenek Krystyna ur. 1958 zam. Radlin, ul. Sokolska +28.09.2021
Forajter Tomasz ur. 1968 zam. Radlin, ul. Solskiego +02.10.2021
Adamczyk Krystyna ur. 1941 zam. Wodzisław Śl. ul. 26 Marca +03.10.2021
Gaczorek Piotr ur. 1957 zam. Radlin, ul. Rydułtowska +04.10.2021
Dziwoki Eugenia ur. 1933 zam. Radlin, ul. Napierskiego +04.10.2021
Bochenek Jolanta ur. 1977 zam. Radlin, ul. Mariacka +06.10.2021
Kolorz Franciszek ur. 1949 zam. Radlin, ul. Rydułtowska +08.10.2021 
Sochacka Maria ur. 1933 zam. Radlin, ul. Mielęckiego +07.10.2021 
Hnida Pelagia ur. 1927 zam. Radlin, ul. Wypandów +11.10.2021
Cieśla Jan ur. 1953 zam. Radlin, ul. Stalmacha +11.10.2021
Dylich Krystyna ur. 1933 zam. Radlin, ul. Irysowa +12.10.2021
Łuczak Krystyna ur. 1953 zam. Radlin, ul. Wieczorka +12.10.2021
Surma Józef ur. 1938 zam. Radlin, ul. Mariacka +18.10.2021
Sendek Barbara ur. 1947 zam. Radlin, ul. Wolności +17.10.2021

ODESZLI 
DO WIECZNOŚCI

Parafialny Klub Seniora 
– spotkania w czwartki 

po Mszy św. o g. 8.00

2.10.2021 
Emilia Stania

3.10.2021 
Amelia Chłapek 

Jakub Rojek

9.10.2021 
Zuzanna Bielawska

17.10.2021 
Agata Marcisz 
Alicja Musiolik 
Leon Krzyżak 

Pola Runowska



Niedziela Misyjna 
– 24 października 2021


