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Naśladujemy Świętych 
31 października 2021

1 listopada – Uroczystość 
Wszystkich Świętych
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DRODZY PARAFIANIE!

28 listopada – I Niedzielą Adwentu rozpoczęliśmy 
nowy rok liturgiczny. Jest on kolejną szansą i oka-

zją do podsumowania minionych miesięcy i podjęcia 
nowych, chrześcijańskich wyzwań, zadań i realizacji 
postanowień. „Posłani w pokoju Chrystusa” – to temat 
programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 
2021/2022. Rozpoczął się w pierwszą niedzielę Adwentu. 
Jest on finałem trzyletniego programu poświęconemu 
Eucharystii. Trzyletni program duszpasterski Kościoła 
w Polsce na lata 2019-2022 realizowany jest pod hasłem 
„Eucharystia daje życie”. Pierwszy rok przebiegał pod 
hasłem „Wielka tajemnica wiary”. Tematem drugiego były 
słowa – „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, a trzeciego 
roku, rozpoczynającego się wraz z Adwentem jest temat 
„Posłani w pokoju Chrystusa”. Czas Adwentu to również 
specyficzny okres liturgiczny. Zapraszamy wszystkich na 
Msze św. roratnie. Zapraszamy Parafian do udziału w rora-
tach: dzieci i młodzież od poniedziałku do piątku o godz. 
18.00, a dorosłych od poniedziałku do soboty o godz.6.30.

4 grudnia wspominamy św. Barbarę – patronkę gór-
ników. Jeszcze raz składam wszystkim górnikom 

wyrazy uznania i wielkiego szacunku dla ich ciężkiej 
pracy. Niech wstawiennictwo św. Barbary towarzyszy 
im w tych niespokojnych dla górnictwa czasach.

8 grudnia przeżywać będziemy Uroczystość Niepokala-
nego Poczęcia NMP. Jest to święto patronalne ruchu 

Dzieci Maryi. W naszej parafii grupę tę prowadzi S.M. 
Anuncjata. Bardzo serdecznie dziękuję siostrze, anima-
torkom i wszystkim dziewczętom zaangażowanym w tę 
grupę parafialną. W tym dniu, w czasie Mszy o godz. 
18.00, dziewczęta otrzymają medaliki symbolizujące 
przynależność do Dzieci Maryi. Wszystkie zaś chętne 
dzieci zapraszam na spotkania formacyjne tej grupy 
w każdą sobotę o godz. 9.30.

12 grudnia przypada III Niedziela Adwentu zwana Nie-
dzielą Radości (Gaudete). Źródłem radości jest Pan 

obecny wśród nas, a także zbliżające się święta Narodzenia 
Pańskiego, do których chcemy się godnie przygotować. 
Zachęcam Parafian do sakramentu pokuty. Nie czekajmy 
na pojednanie się z Panem do ostatnich dni adwentu.

14 grudnia – Wspomnienie Św. Jana od Krzyża. 
Jest wiele aspektów, dzięki którym święty Jan od 

Krzyża jest znany w Kościele i w świecie kultury: jako 
pisarz i poeta języka kastylijskiego, jako poeta i humani-
sta, jako człowiek o głębokim doświadczeniu mistycznym, 
teolog i duchowy egzegeta, duchowy mistrz i kierownik 
dusz. Będąc mistrzem na drogach wiary, sprawia, iż jego 
postać i pisma oświecają tych wszystkich, którzy szukają 
doświadczenia Boga na drodze kontemplacji i w zapo-
mnianej o sobie służbie braciom.

Od 17 grudnia rozpoczyna się druga część Adwentu, 
przeznaczona na bezpośrednie przygotowanie się 

do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Nie może w nim 
zabraknąć naszego sakramentalnego pojednania z Bogiem 
i ludźmi.

24 grudnia – wigilia Uroczystości Narodzenia Pań-
skiego. Pasterka z udziałem dzieci o 21.00. O pół-

nocy tradycyjna Pasterka dla wszystkich Parafian.

25 grudnia – Uroczystość Narodzenia Pańskiego.  

W Boże Narodzenie, drugie co do ważności święto 
w liturgii chrześcijańskiej, Kościół wspomina 

prawdę, że Bóg stał się człowiekiem. Jednorodzony 
i odwieczny Syn Boży przyjął ludzką naturę, aby w niej 
dokonać zbawienia ludzi.
W ciągu wieków wokół prawdy o wcieleniu Chrystusa 
toczyły się spory teologiczne oraz powstawały liczne 
herezje, według których Chrystus albo nie był w pełni 
człowiekiem, albo nie był Bogiem. Kościół podkreśla, 
że Jezus Chrystus, narodzony w Betlejem z Maryi, żony 
cieśli Józefa, za Cezara Augusta (który panował w latach 
30 p.n.e do 14 n.e.) był prawdziwym Bogiem i prawdzi-
wym człowiekiem.

26 grudnia – Święto Św. Szczepana – pierwszego 
męczennika. W Kościele katolickim drugiego 

dnia oktawy świąt Bożego Narodzenia wspominany 
jest św. Szczepan – pierwszy męczennik. Był jednym 
z siedmiu diakonów, których Apostołowie wybrali do 
posługi ubogim. Za odważne głoszenie wiary w Chry-
stusa został skazany na śmierć przez ukamienowanie. 
Przywołując tę postać w czasie radosnego świętowania 
narodzin Jezusa Chrystusa, ma uświadomić, że wiara 
wymaga odważnego świadectwa, które może zakończyć 
się także męczeńską śmiercią.

28 grudnia – Święto św. Młodzianków. Zapis 
o męczeństwie dzieci betlejemskich znajduje się 

w Ewangelii św. Mateusza. Kiedy król Herod dowiedział 
się od Mędrców ze Wschodu, że narodził się przepowia-
dany przez proroków król żydowski, przeraził się, że straci 
władzę, dlatego postanowił zabić nowo narodzonego 
Mesjasza. Mędrcy mieli odnaleźć Dzieciątko i donieść 
Herodowi, gdzie ono przebywa. Ostrzeżeni jednak przez 
anioła, nie zawiadomili Heroda i omijając Jerozolimę, 
powrócili do swojej ojczyzny. Rozwścieczyło to króla, 
dlatego rozkazał zabić wszystkie dzieci w Betlejem poni-
żej 2 roku życia, licząc, że w ten sposób zamorduje rów-
nież Jezusa. Święta Rodzina jednak uciekła wcześniej do 
Egiptu. Dzieci z Betlejem, choć nieświadomie, poniosły 
śmierć za Jezusa i w ten sposób Go ocaliły, dlatego uzna-
wane są przez Kościół za męczenników.
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W katedrze Chrystusa Króla w Katowicach 
w sobotę, 20 listopada br., miała miejsce 

uroczystość beatyfikacyjna ks. Jana Franciszka Machy, 
kapłana – męczennika, zamordowanego w czasie II 
wojny światowej.

Liturgii przewodniczył kard. Marcello Semeraro, pre-
fekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Wraz z nim 
modlili się liczni biskupi, przedstawiciele duchowieństwa 
i wierni. „Ks. Jan Macha pokazuje, że ziemskie pano-
wanie przemija, a trwa Królestwo Chrystusa” – mówił 
w homilii kard. Semeraro. 

Witając zebranych, metropolita katowicki abp Wik-
tor Skworc przywołał słowa „Soli Deo honor et gloria! 
”. Przypomniał, że to słowa, które w czasach stalinizmu, 
gdy „człowiek czynił siebie bogiem”, nasi przodkowie 
wypisali w 1955 roku na frontonie katowickiej katedry, 
poświęconej. „Samemu Bogu cześć i chwała, i dziękczy-
nienie za owoce świętości w naszym lokalnym Kościele. 
Dziś nade wszystko dziękujemy za dar świętego życia 
kapłana Jana Franciszka Machy, którego beatyfikację 
przeżywamy” – mówił abp Skworc. 

Po odczytaniu formuły beatyfikacyjnej zabrzmiało 
uroczyste „Alleluja” i  nastąpiło odsłonięcie wize-
runku błogosławionego Jana Franciszka Machy, pędzla 
prof. Antoniego Cygana, byłego rektora Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach. Przedstawiciele rodziny nowego 
błogosławionego wnieśli jego relikwie. Są to: ostatni list 

do rodziców i rodzeństwa napisany przez ks. Jana Machę 
na krótko przed śmiercią, wykonany przez niego wła-
snoręcznie różaniec oraz poplamiona krwią chusteczka. 

W homilii, którą w języku polskim odczytał biskup 
pomocniczy archidiecezji katowickiej Marek Szkudło, 
kard. Semeraro powiedział, że świadectwo, które bło-
gosławiony Jan Franciszek Macha złożył Panu Jezusowi, 
w historii Kościoła na Górnym Śląsku stanowi kartę praw-
dziwie heroicznej wiary i miłości. Wskazał, że wierny 
największemu przykazaniu Ewangelii, przykazaniu miło-
ści, błogosławiony ks. Macha, choć bardzo młody (miał 
zaledwie dwadzieścia osiem lat), wybrał oddanie życia za 
Królestwo Chrystusa. Zwrócił uwagę, że od najwcześniej-
szych dni swego kapłaństwa ks. Jan oddał się na służbę 
bliźniemu, wkraczając na drogę heroicznej realizacji 

HANIK 
BŁOGOSŁAWIONY

Zapraszam wszystkie dzieci i matki w stanie błogo-
sławionym do specjalnego błogosławieństwa, które 

udzielać będziemy po Mszy św. o godz. 9.00.

31 grudnia – w ostatni dzień roku kalendarzowego 
zapraszam wiernych na uroczyste nabożeństwo 

dziękczynno – ekspijacyjne o godz. 16.30, następnie Msza 
św. w intencji Parafian. Każdy, kto w tym dniu odmówi 
publicznie hymn „Ciebie Boga wysławiamy” i spełni 
zwykłe warunki, uzyskuje odpust zupełny.

1 stycznia – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. 
Dogmat o Bożym Macierzyństwie ogłoszony na Sobo-

rze Efeskim w 431r. przypomina nam, że Maryja Boża 
Rodzicielka jest bezsprzecznie Matką Boga, a Jej macie-
rzyństwo pozwala nam ufać w Jej wielkie orędownictwo. 
Zapraszam w tym dniu wszystkich do udziału we Mszach 
św. wg porządku świątecznego.

Wszystkim Parafianom 
na okres Adwentu życzę 

wielu Bożych łask. 
Niech ten czas pomnoży 

w nas wiarę, nadzieję 
i wzajemną miłość.

A kiedy nadejdzie czas 
Bożego Narodzenia 

niech spotkania 
przy żłóbku, przy 
naszych świątecznych stołach będą okazją do 

wspólnych rozmów, radości i rodzinnego ciepła.
Wszystkim Parafianom na czas Adwentu 

i Świąt Bożego Narodzenia z serca 
błogosławię i zapewniam o modlitwie.

Ks. Zbigniew Folcik - Proboszcz
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miłości, która doprowadziła go potem do złożenia 
ofiary z życia. Przypomniał, że śląski kapłan opiekował 
się wieloma rodzinami dotkniętymi koszmarem wojny. 
Nie był obojętny na żadne cierpienie, lecz gdziekolwiek 
ktoś był aresztowany, deportowany, rozstrzelany, przyno-
sił pocieszenie i wsparcie materialne. „Nie zwracał przy 
tym uwagi na różnice narodowościowe, wyznaniowe 
czy społeczne. Jak cenny jest dzisiaj jego przykład! ” – 
podkreślił prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 

Kard. Semeraro zauważył, że kult nowego Błogosła-
wionego wyraża się na śląskiej ziemi nie tylko poprzez 
pomniki i kamienne tablice, ale poprzez konkretne dzieła 
miłosiernej miłości, zwłaszcza w zdegradowanych osie-
dlach poprzemysłowych, przez wyjście naprzeciw tym, 
których godność ludzka jest dzisiaj raniona. „Przyjmij-
cie zaproszenie tego kapłana, wyniesionego dzisiaj do 
chwały ołtarzy, do otwarcia nowych przestrzeni spotka-
nia z młodymi i zaangażowania ich w służbę Ewangelii 

w różnych stanach życia chrześcijańskiego” – apelował. 
Prezydent RP, Andrzej Duda, w przekazanym metro-

policie katowickiemu liście do uczestników uroczystości 
beatyfikacyjnej napisał m.in., że życie i dzieło ks. Jana 
Franciszka Machy pozostaną niezatartym historycznym 
świadectwem prawdy, przejmującą opowieścią o zbrod-
niczym obliczu niemieckiej okupacji w Polsce, ale też – 
w jeszcze większym stopniu – o jego głęboko ludzkiej, 
chrześcijańskiej i patriotycznej postawie oraz o postawie 
podobnych mu polskich duchownych, konspiratorów, 
harcerzy i społeczników tamtego czasu. 

Przed uroczystościami prefekt Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych spotkał się w kurii metropolitalnej 
z rodziną śląskiego męczennika. W trakcie tego spotka-
nia dokonał adnotacji w księdze chrztu, w której wid-
niało nazwisko ks. Jana Machy. „Beatyfikowano dnia 20 
listopada 2021” – napisał.

Biuro Prasowe Archidiecezji Katowickiej

Grzechem Adama ludzie uwikłani, wygnani z raju wołali z otchłani: 
Niebiosa spuśćcie deszcz na ziemskie niwy i niech z obłoków zejdzie Sprawiedliwy”.

ADWENT

Tymi słowami prastarej pieśni 
adwentowej pragnę rozpocząć 

nasze rozważanie u progu Adwentu, 
rozpoczynającego liturgiczne prze-
żywanie Nowego Roku Kościelnego. 
Adwent jest czasem przypominają-
cym nam okres, w którym ludzkość 

po upadku, którym był grzech pier-
worodny popełniony przez pierw-
szych rodziców, oczekiwała na 
przyjście zapowiedzianego przez 
Boga ustami proroków Zbawiciela 
Świata. Ta tęsknota ludzkości wypeł-
niła się: „Gdy nadeszła pełnia czasu 
i zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego 
z niewiasty… abyśmy mogli otrzy-
mać przybrane synostwo”(por. Gal. 
4,4 – 5). Ta atmosfera oczekiwania na 
ponowne przeżycie Tajemnicy Wcie-
lenia Syna Bożego, które dokonuje 
się w czasie obchodów świąt Bożego 
Narodzenia, rozświetla radością nad-
chodzący czas adwentowy. Jednak 
liturgiczna tradycja Kościoła nadaje 
temu okresowi jeszcze jeden wymiar, 
wynikający z prawdy, że jak Chrystus 

w konkretnym czasie – przeszło 2000 
lat temu „wszedł między lud ukochany, 
dzieląc z nim trudy i znoje” – przy-
jął naszą ludzką 
naturę, stał się jed-
nym z nas, aby nas 
zbawić przez pas-

chalną tajemnicę 
Swego przyjścia, 
życia, krzyżowej 
męki i  chwaleb-
nego zmartwych-
w s t a n i a ,  t a k 
powtórnie przyj-
dzie na końcu czasów, aby Swym 
Boskim, ostatecznym sądem oddzielić 
dobro od zła. Także, aby ostatecznie 
wynagrodzić wiecznym szczęściem 
ludzi dobrych oraz oddzielić i ska-
zać na karę wiecznego potępienia 
złych, którzy za życia odwrócili się od 
Boga i zrezygnowali z jakiejkolwiek 
okazji do płynącego z wiary nawró-
cenia. W przeżywaniu tych prawd 
adwentowych pomaga nam Kościół, 
który w liturgii świętej na początku 

Adwentu przypomina nam prawdę 
o czasach ostatecznych i o powtór-
nym przyjściu Chrystusa oraz o tym, 

że na to ostateczne przyjście, którego 
terminu nikt z nas nie zna, trzeba 
być zawsze przygotowanym przez 
życie w łasce uświęcającej, którą utra-
coną przez nieszczęście grzechu ciągle 
możemy odzyskiwać w sakramencie 
pojednania. W tym świetle całe nasze 
życie jest Adwentem, czyli danym 
nam przez Boga czasem przygotowa-
nia i oczekiwania na spotkanie z przy-
chodzącym Panem. W drugim okre-
sie Adwentu Kościół wprowadza 
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nas już w samą tajemnicę Bożego Narodzenia, przy-
taczając w liturgii słowa opisy wydarzeń poprzedzających 
samo narodzenie Pana Jezusa w betlejemskiej grocie. 
Są to wydarzenia ukazujące atmosferę wiary Maryi, św. 
Józefa, posłannictwa poprzednika Pana Jezusa, którym 
był św. Jan Chrzciciel oraz wiary jego rodziców Zacharia-
sza i Elżbiety, która, witając przychodzącą jej z pomocą 
Maryję, wołała: „…a skądże mi to, że Matka mojego Pana 
przychodzi do mnie” (Łuk.1,43).

W treści adwentowe w tym miejscu możemy wpisać 
cykl zapowiedzianych rozważań na temat głównych 

wad, które jako skutki grzechu pierworodnego obciążają 
nasze sumienie. Dwa miesiące temu zastanawialiśmy się 
nad grzechem pychy, która jest jakby źródłem i tkwi w treści 
każdego grzechu. Ta pycha z kolei staje się często powodem 
drugiego grzechu głównego, którym jest chciwość. Pokusa 
szatana w raju uderzyła w bardzo czuły punkt ludzkiego 
serca, jakim jest chęć posiadania. Bóg, stworzonego przez 
siebie człowieka, osadził w raju, czyli w miejscu zapew-
niającym człowiekowi warunki godziwego i szczęśliwego 
życia. „Czyńcie sobie ziemię poddaną”(Rodz.1,28). Był to 
nakaz Boga, który chciał, by człowiek w sposób uporząd-
kowany korzystał z dóbr stworzonego przez Boga świata 
i żył szczęśliwie. Tę Bożą wolę, mającą na celu szczęśliwe 
życie człowieka, zdeformował grzech pierworodny i odtąd 
człowiek powodowany pychą popadł w pożądliwą wadę 
chciwości, czyli nieuporządkowanej, egoistycznej chęci 
posiadania dóbr materialnych i zdobywania ich za wszelką 
cenę. W tym miejscu każdy z nas może sobie uświadomić, 
jak chciwość ludzka staje się źródłem deformacji ludzkich 
sumień, braku szacunku dla drugiego człowieka, dewaluacji 
autentycznych wartości. To ludzka chciwość jest powodem 
kryzysów osobistych, rodzinnych i społecznych prowadzą-
cych dla egoistycznej korzyści, do zdrady ideałów ludzkich, 
społecznych patriotycznych, a nieraz i rodzinnych, tworząc 
postawy zachłanności i zamknięcia się na dolę drugiego 
człowieka. Każdy z nas w tym miejscu mógłby mnożyć 
wiele przykładów z życia, ileż niestety możemy wymienić tu 
przykładów ludzi, o których mówi się: „to ludzie bez serca”, 
gotowi dla własnej korzyści nawet zadać ból. Jeżeli jednak 
dzisiaj pochylamy się nad tym problemem życiowym, to po 
to, aby szukać sposobów jego przezwyciężenia. Wydaje się, 
że nasze życie niesie nam wiele pięknych przykładów ludzi, 
którzy prowadzeni ewangelicznymi zasadami mają otwarte 
serce dla drugiego człowieka, szczególnie dla człowieka 
w potrzebie, dotkniętego chorobą czy innym cierpieniem. 
Przeżywany czas pandemii odkrył ogromne pokłady dobra, 
życzliwości i gotowości do pomocy słowem i czynem, jakie 
są w naszych sercach. Te wartości są światłem dla świata, 
światłem, które chciwość ludzka usiłowała i usiłuje bezmyśl-
nie wygasić. Bezinteresowna dobroć to również światło dla 
naszego życia i postępowania.

Te myśli niech konkretyzują nasze słowa i działanie 
teraz, kiedy wchodzimy z łaski Bożej w dany nam czas 
adwentowy. Jest to czas tylu adwentowych tradycji, tylu 
otwartych serc dla dzieci, dla rodzin, dla potrzebujących. 
Dobra, które może płynąć z dobrego serca każdego z nas. 
Dnia 20 listopada tego roku w archikatedrze Chrystusa 
Króla w Katowicach Kościół ukazuje nam w chwale bło-
gosławionych Księdza Jana Machę, kapłana naszej archi-
diecezji, syna naszej śląskiej ziemi, który swoje życie 
poświęcił rodzinom znajdującym się w potrzebie, po 
aresztowaniach i wywiezieniach przez okupanta żywicieli 
tych rodzin. Za tę działalność został skazany na śmierć 
i ścięty w więzieniu w Katowicach. U progu Adwentu 
wpatrujmy się w postać naszego nowego błogosławio-
nego i prośmy Boga, by uczynił go patronem wszystkich 
dobrych dzieł, którymi pragniemy naznaczyć wszystkie 
dni naszego życia. Błogosławiony ks. Jan Macha w jednym 
ze swoich kazań zacytował i rozważał piękne powiedze-
nie: „Przeżywaj codziennie każdy twój dzień tak, jak 
by to był twój ostatni dzień”. Jest w tym zawarta adwen-
towa i życiowa prawda, że każde dobro ma swoje odbicie 
w wieczności, że Bóg pamięta i nie zapomni, gdy „ponow-
nie przyjdzie w chwale”. Do rangi pieśni adwentowej ura-
sta tekst pięknej, często śpiewanej u nas pieśni: „Popatrz 
jak szybko mija czas. Życie twe też przeminie wraz. Życie 
to jedno, które Bóg ci dał. Wszystko przeminie jak ten sen, 
troski kłopoty skończą się. Powiedz: szczęśliwym będziesz 
ty? Powiedz, czy ty Jezusa znasz? Pomyśl, On szczęście 
wieczne ma? Pomyśl, jak spędzasz życia czas? Pomyśl, czy 
ty Jezusa znasz? Pomyśl, On szczęście wieczne ma. Pomyśl, 
jak spędzasz życia czas. Pomyśl, gdy życia skończysz bieg, 
Przejdziesz na tamten drugi brzeg. Powiedz szczęśliwym 
będziesz tam? Popatrz jak prędko mija czas, życie twe też 
przeminie wraz, życie to jedno które Bóg ci dał. Może jest 
smutna dusza twa? Może pokoju jest w niej brak? Może 
tęsknota dręczy cię? Jezus twój każdy widzi krok, Jezus roz-
jaśni duszy mrok, Jezus ukoi serca ból. Przyjdź do Jezusa 
cudnych rąk, Powiedz Mu co cię gnębi wciąż, On Ci swe 
szczęście radość da. Przyjdź do Jezusa cudnych rąk, Powierz 
Mu całą winę swą, On ci swój pokój szczęście da. Popatrz 
jak szybko mija czas, życie twe też przeminie wraz, życie 
to jedno, które Bóg ci dał, ”

Drodzy Czytelnicy tego słowa! Zanim zapalimy choin-
kowe świąteczne światełka oraz świece na wigilijnym 

i świątecznym stole, zanim znowu weźmiemy do ręki opła-
tek, by się nim połamać, przeżyjmy na modlitwie i w atmos-
ferze życzliwej dobroci i przebaczenia ten czas Adwentu, 
który znowu daruje nam Bóg, byśmy w zdrowiu, radości 
i z miłością w sercu wobec każdego człowieka mogli razem 
z Aniołami nad stajenką betlejemską zaśpiewać: „Chwała 
na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”.

Ks. Józef
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Cierpliwość jest cnotą i  sta-
nowi ważny wyznacznik siły 
ludzkiego działania. Cier-

pliwość w Piśmie Świętym to ufne 
trwanie w  nadziei, to oczekiwa-
nie na wyzwalające działanie Boga 

w  moim życiu, pozwalające prze-
trwać najgorsze kryzysy i cierpienia. 
O miłości św. Paweł w swoim hym-
nie pisze, że jest cierpliwa (1 Kor 13,4). 
Zatem winna ona stale tej miłości towa-
rzyszyć, zarówno wobec siebie, jak 
i drugiego człowieka. Bywa, że bardzo 
łatwo przychodzi nam usprawiedliwiać 
własne niedoskonałości, lecz nie potra-
fimy tego uczynić wobec tych, którzy 
nam w jakikolwiek sposób zawinili. 
Bywa też, że nie potrafimy być cierpliwi 
wobec samych siebie, wciąż wyrzuca-
jąc sobie popełnione przewinienia. 
W pierwszym przypadku zamiast sie-
bie usprawiedliwiać, należy pamiętać, 
że sama często zawodzę. To pozwoli ze 
zrozumieniem spojrzeć na bliźniego. 
W drugim warto mieć na uwadze, że 
nikt doskonały się nie urodził i wszyscy 
popełniamy błędy. Cierpliwość podyk-
towana miłością otwiera drogę do prze-
baczenia zarówno sobie, jak i bliźniemu. 
Im potężniejszą jesteś istotą, tym więk-
szą cierpliwością potrafisz się wykazać. 
Cierpliwość to cecha ludzkiego charak-
teru, którą bardzo cenię. Nie jest ona ani 
powszechna, ani popularna w naszym 
społeczeństwie. Jest za to bardzo trudna 
do osiągnięcia, a jeszcze trudniejsza 
do utrzymania w ryzach.Wszyscy pra-
gniemy jednego i tego samego: wiecz-
nie szczęśliwego życia. Nie ma na Ziemi 
nawet jednej osoby, która nie chciałaby 
być szczęśliwa. Większość z nas chce 
zdobywać wszelkie rzeczy szybko i bez 
ograniczeń. Nie chcemy pracować na 
swój pierwszy milion, chcemy go mieć 
od razu (i już wiadomo, skąd taka popu-
larność gier losowych). Po co czekać na 
awans w pracy czy prawdziwą miłość, 
skoro można mieć niewiele gorszy sub-
stytut już teraz? Nikt nie chce czekać, 

zamiast tego każdy kurczowo trzyma 
się swojego: chcę i potrzebuję, najlepiej 
natychmiast. Oczekiwanie nas męczy 
i denerwuje, ponieważ nie potrafimy 
zachować dystansu do swoich pragnień. 
Wszyscy chcemy spełniać marzenia, 

lecz nie zdajemy sobie sprawy z tego, że 
to nie realizacja celów służy nam naj-
lepiej. To droga do nich przynosi naj-
większe korzyści. A spełnione marze-
nie jest w rzeczywistości tylko jednym 
z efektów ubocznych.

Co daje cierpliwość?
Nie ma znaczenia, czy osiągnę go jutro, 
za tydzień, czy za tysiąc lat. Pragnienia 
i marzenia są swoistym drogowskazem, 
pokazują mi dokąd zmierzam. Jeśli jed-
nak zaczęłabym je realizować na siłę, 
prześcignęłabym samą siebie i zagubiła 
w mrocznej dżungli własnych emocji. 
Niecierpliwość burzy spokój ducha.

Panie, obdaruj mnie cierpliwością.

Cytaty o cierpliwości:
1. Nigdy nie trać cierpliwości – to jest 

ostatni klucz, który otwiera drzwi. – 
Antoine de Saint-Exupéry

2. Nic nie trwa wiecznie. Trzeba cier-
pliwie czekać na właściwy moment, 
a prędzej czy później dostanie się wielką 
szansę. Tak jak w przyrodzie. Najwięksi 
drapieżnicy są też najbardziej cierpliwi. 
– Peter James, Pogrzebany

3. Cierpliwość jest kluczem do szczę-
ścia. – przysłowie greckie

4. Cierpliwość jest cechą geniuszy. – 
Stephen King, Bastion

5. Wszystko wymaga czasu. Jeśli 
myślisz, że wystarczy poprosić, a póź-
niej usiąść na krzesełku, poczekać kilka 
minut i wziąć to, co spadło z nieba – 
obudź się. – Agnieszka Forland, Przepis 
na torcik orzechowo-bezowy (czyli jak 
zrealizować marzenia)

6. Różnie się między ludźmi układa, ale 
trzeba być cierpliwym. Cierpliwość zawsze 
jest nagrodzona, naucz się tego wreszcie. 
– Katarzyna Grochola, Trzepot skrzydeł

7. Praktykujmy cierpliwość, a nie 
ćwiczmy w  niej innych. – Jakub 
Alberione

8. Anielska cierpliwość wymaga dia-
belskiej siły. – Aleksander Kumor

9. Kto umie czekać, doczeka wszyst-
kiego. – Anna Ficner-Ogonowska, Krok 
do szczęścia

10. Cierpliwość jest towarzyszką 
mądrości. – Aureliusz Augustyn 
z Hippony

11. Każdy głupek potrafi złapać 
bat i zmusić ludzi do posłuszeństwa. 
Trzeba jednak rozumu i cierpliwości, 
by społeczeństwu służyć. – Ludwig von 
Mises, Biurokracja

12. Cierpliwość naśladuje nie-
skończoność, a z nieskończonością nie 
da się wygrać pojedynku na spojrze-
nia. Nieważne, jak długo wytrwasz, 
ona dopiero się rozkręca. – Brandon 
Mull, Gwiazda Wieczorna wschodzi

13. Ile kto ma cierpliwości, tyle ma 
mądrości. – Carlos Ruiz Zafón, Marina

14. Prawdziwe, wielkie życiowe 
przedsięwzięcia to najczęściej nie boha-
terskie czyny, lecz gry na cierpliwość. 
– SándorMárai, Dziennik

15. Niech Pan pozwoli, by Pań-
skie sądy rozwijały się we własny spo-
sób, spokojnie i bez zakłóceń, a ten 
ich rozwój, jak wszelki postęp, może 
następować tylko od środka, czerpiąc 
z wewnętrznych głębi, i nie można go 
nijak ponaglić ni przyspieszyć. Wszystko 
zasadza się na cierpliwym dorastaniu. 
– Rainer Maria Rilke, Listy do młodego 
poety

M&M

C jak CIERPLIWOŚĆ…
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Światowa Niedziela Misyjna 
24.10.2021 w parafii WNMP 
w Radlinie – Biertułtowach

Do tegorocznych obchodów 
Niedzieli Misyjnej przygoto-
wywaliśmy się kilka tygodni. 

W zasadzie stało się to naszą tradycją, 
iż rozprowadzamy ciasto, a zebrane 
pieniądze przekazujemy na Misje 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
NMP Niepokalanie Poczętej. Motto, 
jakie towarzyszyło nam w  tego-
rocznych przygotowaniach, brzmi: 
„Dobro powraca”. W wigilię Niedzieli 
Misyjnej nasza Rodzina Bł. Edmunda 
Bojanowskiego przy parafii WNMP 
w Radlinie – Biertułtowach prowa-
dziła wraz z Siostrą Radosławą Róża-
niec. Siostra modliła się w języku 
gidarskim oraz po francusku.

Myślę, że mało osób w naszej 
parafii zna język gidarski, ale trzeba 
przyznać, że ciekawostka ta spotkała 
się z ciepłym przyjęciem!

Oczywiście Bogu trzeba dzięko-
wać za naszych sponsorów i ofiaro-
dawców, bo gdyby nie oni, to nasza 
misja nie powiodłaby się. Tutaj trzeba 
również podziękować naszym księ-
żom, którzy zawsze z uśmiechem bło-
gosławią nas, nasze inicjatywy i naszą 
pracę. Również dzięki ich błogosła-
wieństwu i pomocy nasze wspólne 
dzieło przynosi wspaniałe owoce!

W tym roku zaprosiliśmy Siostrę 
Misjonarkę Radosławę, która 2 lata 
spędziła w Rzymie, pracując jako 
pielęgniarka, przez 12 lat opieko-
wała się chorymi w Kamerunie oraz 
14 lat była tłumaczem we Francji. 
Obecnie jest referentką Misjona-
rek w Panewnikach. Siostra w cza-
sie każdej Mszy św. przypominała 
wiernym, iż KAŻDY z chrześcijan, 
od chrztu jest misjonarzem. Opo-
wiedziała nam o tym, jak jej ojciec 
był dla niej, jako małej dziewczynki, 
właśnie prekursorem, pokazywał 
jej Boga i swoją miłość do Niego. 

Jezus nie pytał siostry o zgodę, lecz 
umocnił ją i posłał do Kamerunu. 
Tam jednym z pięknych świadectw 
było uratowane niemowlę, któ-
rego matka zmarła przy porodzie. 
Dziecko to, zgodnie z plemienną 
tradycją, miało zostać pochowane 
wraz ze swoją matką. Lecz inna sio-
stra Afrykanka ubłagała rodzinę, 
aby tego nie czynić. Dziecko zostało 
ochrzczone i otrzymało imię Moj-
żesz. Po kilku tygodniach babcia 
tego niemowlaka, pomimo swojego 
wykluczenia z wioski oraz wielkich 
trudności, wzięła na wychowanie 
wnuka. Oczywiście, Misja Kame-
ruńska jej dopomagała. Poprzez 
to małe i bezbronne dziecko prze-
mówił do niej Bóg. Postanowiła 
mu zaufać i została chrześcijanką. 
Niestety, umieralność w Afryce jest 
duża i Mojżesz jako 4 latek zmarł, 
jednakże pozostał ambasadorem 
– malutkim wysłannikiem Boga, 
małym misjonarzem.

Siostra Radosława pokazała nam, 
jak my, tu i teraz, możemy dać świa-
dectwo misyjne. Byśmy byli bar-
dziej otwarci na potrzeby innych. 
Przedstawiła wiernym, jak modli-
twa potrafi umocnić naszą duszę, jak 
możemy odkryć w sobie zaangażo-
wanie w dzieła misyjne.

Siostra w czasie Mszy o godz.11.00, 
która jest przeznaczona dla dzieci, 
zaśpiewała w języku fufulde, przy-
grywając sobie na bębenku. Na pozo-
stałych Mszach siostra modliła się 
o łaskę misyjnego ducha w naszej 
parafii, o dobre świadectwo dawane 
naszym dzieciom i  młodzieży 
w języku plemienia Gidar z północ-
nej części Kamerunu.

Na spotkaniu w salce kateche-
tycznej siostra przedstawiła zebra-
nym, jak trudne jest życie kobiet 

w Kamerunie, zwłaszcza starszych 
czy wdów. Opowiadała nam o sile, 
jaką czerpią z bycia chrześcijankami, 
o mocy, która wynika z życia w Bogu 
i z Bogiem. Wdowa wraz dziećmi jest 
oddawana w ręce najstarszego brata 
zmarłego męża. Są traktowane jako 
siła robocza na roli, i to bez prawa 
do nauki czy jakichkolwiek przywi-
lejów – te należą do własnych dzieci 
mężczyzny, który je „odziedziczył”. 
Kobiety te również są wykorzysty-
wane seksualnie, bez prawa sprzeciwu.

Działalność w Kamerunie siostra 
Radosława wspomina ze „łzą w oku”, 
chociaż było trudno tam na miej-
scu, to serce się raduje, że pomimo 
wielu przeciwności to dzieło misyjne 
wciąż się rozrasta. Są nowe powołania 
wśród Afrykanek i pomimo trudnego 
życia oddają się Bogu, pragną poma-
gać chorym i odrzuconym, pracują 
w szpitalu, gdzie niosą ukojenie nie 
tylko dla ciała, ale również dla ducha. 
W tym miejscu pragniemy serdecz-
nie podziękować Siostrze Radosławie 
za wizytę w naszej parafii, za przed-
stawione przez nią świadectwo oraz 
inspirację do dalszego działania!

Członek Rodziny 
Bł. E. Bojanowskiego w Radlinie – 
Biertułtowach Wioletta Brzezinka

Zgromadzenie Sióstr 
Służebniczek NMP NP

Referat Misyjny 40-760 
Katowice panewniki63@gmail.com

Numer konta bankowego : 88 
1020 2313 0000 3202 0115 1539 
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Światowa Niedziela Misyjna – podziękowania

Nasza wspólnota parafialna 
kolejny raz pokazała, że ma 

wielkie serce i chętnie pomaga 
wszystkim potrzebującym!

24 października br. w naszej Parafii 
obchodziliśmy tzw. Światową Nie-
dzielę Misyjną. Z tej okazji wspólnota 
Rodziny Bł. E. Bojanowskiego zorga-
nizowała nie tylko zbiórkę pieniężną 
na szczytny cel, ale również spotka-
nie z Siostrą Radosławą – wielolet-
nią misjonarką, a obecnie referentką 
Misjonarek w Panewnikach.

Dzięki hojności parafian, w ramach 
rozprowadzania wspaniałych koło-
czy, udało nam się zebrać łącznie 
kwotę 3 458 zł, a ponadto, w związku 
ze sprzedażą kalendarzy, zebraliśmy 
kwotę 250 zł. Cała kwota została prze-
znaczona na budowę ośrodka zdrowia 
w Tchollire na północy Kamerunu. 
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli 
akcję datkami oraz dobrym słowem!

Nasza Wspólnota pragnie ponadto 
podziękować wszystkim osobom, 
które zaangażowały się w  tego-
roczne przygotowania do Światowej 
Niedzieli Misyjnej. Po raz kolejny 
wspólnie pokazaliśmy, że w każdym 
z nas jest misjonarz i każdy z nas jest 
powołany do miłosierdzia względem 
bliźnich. Szczególne podziękowania 
pragniemy złożyć księżom naszej 
parafii, którzy aktywnie uczestniczyli 
w obchodach tego pięknego dnia. 
Ponadto, wspierali nas modlitwą 
i dobrym słowem. Wspólnota para-
fialna jest jak rozwijające się drzewo. 
Księża, pełniący posługę kapłańską, 
są jak korzenie, których nie widać, 
a które to nieustannie odżywiają to 
drzewo. Dzięki Waszej aktywności 
dla nas nieustannie trwa wiosna! Sio-
stry zakonne, działające przy naszej 
parafii, jak zawsze okazały pełne 
zaangażowanie i wsparcie dla naszych 
wspólnych działań. W tym miejscu 
szczególne podziękowania należą 

się Siostrze Sebastianie, która swoją 
aktywną pomocą sprawiła, że każdy 
kawałek kołocza, który trafił w ręce 
naszych parafian, stał się szczególny. 
Dziękujemy! Pamiętamy o naszych 
dobrodziejach, którzy kolejny raz 
okazali nieocenioną pomoc poprzez 
przekazanie na szczytny cel tak wiele 
ciasta! Wasze fenomenalne wypieki 
nie tylko cieszyły naszych parafial-
nych łasuchów, ale przyczyniły się do 
tego, by świat stał się odrobinę lep-
szy. Jesteście wspaniali! Dziękujemy!

Korzystając z okazji, cała Wspól-
nota Bł. E. Bojanowskiego pragnie 
złożyć wszystkim parafianom naj-
piękniejsze świąteczne życzenia. Jako 
parafia nieustannie pokazujemy, że 
uczynki miłosierdzia można czy-
nić cały rok. Niech te zbliżające się 
święta Bożego Narodzenia sprawią, 
że w sercu każdego z nas narodzi się 
Zbawiciel, który będzie nas prowadził 
przez kolejny rok życia.

Wspólnota Bł. E. Bojanowskiego

Niedzielne, listopadowe rozważania Księdza Michała
1 listopada 2021 r.
Przeciwieństwem miłości jest posia-
danie. Tak mówił św. Franciszek 
z Asyżu. Nieraz nawet panicznie 
chcemy w życiu coś posiąść: zdro-
wie, relacje, miłość, wymarzone 
rzeczy, bogactwo, wolne chwile, 
przywileje. Kurczowo się tego trzy-
mamy. To wszystko już przez fakt, że 
chcemy, żeby było nasze, już nasze 
nie jest. Takim papierkiem lakmu-
sowym naszego posiadania jest 
chwila, kiedy ktoś Cię o coś prosi. 
„Poświęć mi czas, zawieź mnie do 
lekarza, pożycz mi parę złotych. 
Choć mam czas, dobry samochód, 
dobrze zarabiam, to w sercu czujemy 
ścisk i lęk przed stratą. Jeśli tak jest, 
to pora zrobić krok naprzód i otwo-
rzyć pięść z napisem: Ja posiadam 

to czy tamto. Miłość musi krążyć. 
Do tego wzywa nas Jezus: „Będziesz 
miłował swego bliźniego jak siebie 
samego. Nie ma innego przykaza-
nia większego od tych”. Popatrz, że 
Jezus tu nie czyni żadnego wyjątku. 
Nie mówi tamtego kochaj czasem, 
a tego zawsze. Powiesz: trudne to. 
Tak, Jezus doskonale rozumie trud 
miłości. On sam święty, niewinny, 
nieskalany ofiarował się za nas na 
krzyżu. Z tej miłości pękło Mu serce. 
Powinniśmy oszaleć, zachwycić się 
tym, jako mocno Bóg nas kocha. 
My o  tym zapominamy, dlatego 
przez brak miłości względem Boga 
nie potrafimy kochać bliźniego. 
Miłość wymaga ofiary, przezwy-
ciężania murów: pychy, egoizmu, 
lenistwa, doznanych krzywd. Aby 

kochać, potrzebujemy łaski Bożej. 
Dlatego zrób pierwszy krok w kie-
runku współpracy z tą łaską. Miej 
świadomość, że Jezus również mówi 
do mnie: będziesz miłował. I choć 
moja zaciśnięta pięść będzie uderzać 
w zimne jak lód serce, w serce, które 
woła: moja wina, moja wina, moja 
bardzo wielka wina, bo nie potra-
fię kochać, jestem egoistą, bywam 
chamski, nieczuły, obojętny. Wów-
czas w dalszym etapie to serce może 
powiedzieć: Jezu chcę kochać, ale 
nie potrafię. Pomóż mi. Wskaż mi 
drogę, jak rozluźnić pięść z napisem 
„posiadanie”. Jezu! Niech te słowa 
o miłości, które Ty mi dzisiaj przy-
pominasz i nakazujesz, pozostaną 
w moim sercu. Bo, chcę żyć, aby 
kochać Ciebie i bliźniego.
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7 listopada 2021 r.
Chciałbym Was zachęcić dziś do 
ryzyka, takiego szalonego. Ryzyka 
w miłości. Do tego zachęca wdowa 
z Ewangelii. Daje na ofiarę wszystko, 
co ma. Zrobiła to z miłości. Ty też 
zaryzykuj. Zrezygnuj z  tego, co 
nie daje Ci prawdziwej wolności. 
Godziny spędzane w internecie czy 
na facebooku, kolejne ciastko, które 
już powoli szkodzi na zdrowie, nie-
potrzebne ubranie, które kupujesz, 
bo jest promocja. Rezygnacja z tego 
pozwoli Ci zaoszczędzić czas czy 
pieniądze. Wykorzystaj te dobra. 
Podziel się z potrzebującymi. Jeśli 
nie masz pieniędzy, to daj swój czas. 
Powiesz: dlaczego mam dawać to, 
co sam z trudem zdobywam? Jezus 
daje Ci to wszystko, abyś dobrze to 
wykorzystał. Czyń dobro z miłości. 
To wymaga ryzyka. Na początku 
będzie Ci ciężko, ale skoro Bóg stwo-
rzył Cię z miłości, to jesteś zdolny do 
dobra. Otwórz oczy. Kto potrzebuje 
twojej pomocy? Działaj, pomagaj, 

przestań być widzem. Zaryzykuj. 
W tym potrzebującym czeka Jezus. 
Pomoc Mu to mój i Twój obowiązek.

21 listopada 2021 r.
Każdego dnia prosimy w modlitwie 
„Ojcze Nasz”, aby przyszło już Kró-
lestwo Boże. Niestety, nie przestrze-
gamy zasad tego Królestwa. Ranimy 
innych, mścimy się, zdradzamy, poni-
żamy, obmawiamy, rzucamy oszczer-
stwa, nie pomagamy potrzebującym. 
Gdybyśmy żyli według tych zasad, 
które przekazał nam Pan Jezus, świat 
byłby inny. Nie byłoby poranionych 
ludzi przez niewierność małżonka, 
dzieci by nie cierpiały z  powodu 
gniewu rodzica, nikt by nie musiał 
narażać się na utratę dobrego imie-
nia przez plotkowanie, biedny nie 
czułby się smutny z powodu jakiegoś 
braku, pracownik nie bałby się szefa 
tyrana. Taki świat pełen miłości Jezus 
zapewni nam dopiero w niebie. Jednak 
nic nie stoi na przeszkodzie, aby na 
ziemi budować Jego Królestwo. Jezus 

Król dziś wzywa Cię do tej budowy. 
Prosisz o nie każdego dnia słowami 
tak bardzo znanej Ci modlitwy. Co 
więc zrobisz, aby dorzucić choć małą 
cegiełkę do tego Królestwa?

Jezu, Królu naszych serc, wskaż 
nam drogę. Powiedz nam, co mam 
robić, aby Twoje królestwo było 
obecne w naszym życiu. I dodaj nam 
odwagi do tego.

28 listopada 2021
Czekam na ciebie – tak w  czasie 
Adwentu Bóg mówi do człowieka. 
A czy Ty w I niedzielę Adwentu potra-
fisz powiedzieć tak samo do Pana 
Boga? Czekam na Ciebie, mój Jezu. 
Tak nieraz trudno w naszym sercu 
wzbudzić tęsknotę za Bogiem. Dla-
tego dziś proś: Panie, obudź nas. Nie 
pozwól nam spóźnić się na spotka-
nie z Tobą. Nie pozwól nam przespać 
kolejnego Adwentu. Obudź we mnie 
tęsknotę za Tobą. Przyjdź Panie, nie 
zwlekaj. Otwórz moje serce, byśmy nie 
przeoczyli chwili Twego nawiedzenia.

Stół jest symbolem domu i domowego ogniska. To coś więcej niż tylko 
mebel. To przy nim wspólnie spożywamy posiłki, gromadzimy się przy 
okazji rodzinnych uroczystości. W wielu domach jest centralnym punktem.

WRÓĆMY DO STOŁU…

Jest wiele zalet płynących z zasia-
dania do stołu i  wspólnego 
spożywania posiłków, jednak 

pomimo tego coraz powszechniej-
szym widokiem staje się jedzenie 
w biegu, w towarzystwie telewizora 
lub smartfona, często w odosobnie-
niu. Warto uświadomić sobie, jakie 
korzyści płyną z gromadzenia się 
przy stole i wspólnego jedzenia, dla-
czego jest to tak ważne, szczególnie 
dla najmłodszych członków rodziny. 
Zabieganie i życie w pośpiechu, funk-
cjonowanie poszczególnych osób 
w rodzinie, w tym dorastających 
nastolatków, może wiązać się z tru-
dem wygospodarowania wspólnego 

czasu spędzanego razem przy stole. 
Szczególnie dzisiaj, kiedy spoży-
wanie fast foodów i posiłków poza 
domem staje się coraz powszech-
niejsze i dla wielu rodzin wygodne, 
warto o spotkania przy stole szcze-
gólnie zadbać. Ks. Sławomir Bed-
narski w rozprawce „Stół – mebel 
łączący pokolenia” pisze: „Dzisiejsze 
żywienie wygląda trochę jak kupowa-
nie w hipermarkecie. Ma być dużo, 
szybko, tanio i najczęściej tandet-
nie. Spożywanie posiłków przestało 
być celebracją, a stało się wyłącz-
nie jedzeniem. Nie uczy się młodego 
pokolenia, jak ułożyć sztućce, szkło, 
talerze. Gdzie powinien usiąść gość, 

a gdzie gospodarz. Jak należy podać 
ciasto, a jak owoce. W tym właśnie 
było piękno każdego stołu, a każdy 
ważniejszy posiłek miał swój niezastą-
piony koloryt. Był to również czas, aby 
rozmawiać o sprawach istotnych dla 
rodziny, sąsiedztwa, Kościoła i świata. 
I  była odpowiednia atmosfera”. 
Stół daje szansę spotkania i budowa-
nia więzi. Jeśli wspólne zasiadanie do 
stołu jest sytuacją codzienną i nor-
malną dla danej rodziny, to łatwiej 
stworzyć przestrzeń do swobodnej 
rozmowy o tym, czego doświad-
czamy, o  radościach, emocjach, 
problemach i rzeczach trudnych. 
Daje to poczucie przynależności 
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i bezpieczeństwa, które są podsta-
wowymi potrzebami każdego czło-
wieka. Rozmowy pomagają budo-
wać zaufanie, które jest niezbędne, 
by dzielić się ważnymi sprawami. 
Przygotowanie posiłku oraz wspól-
nego stołu jest także doskonałą szkołą 
pozytywnych postaw i zachowań oraz 
kształtowania sprawności moralnych. 
Pierwszym krokiem do budowania 
więzi przy stole jest ustalenie najlep-
szego czasu na wspólne spotkanie. 
Jest to zadanie rodziców. Należy wziąć 
pod uwagę czas pracy, godziny powro-
tów dzieci ze szkoły czy dodatkowych 
zajęć. Ważne jest, by we wspólnym 
posiłku mogli uczestniczyć wszy-
scy członkowie rodziny. Trudno jest 
zaplanować, aby były to trzy posiłki 
w ciągu dnia, zadbajmy jednak o to, 
by był to chociaż jeden z nich, w czasie 
najbardziej optymalnym dla wszyst-
kich. Jeśli nigdy nie jemy razem lub 
zdarza się to przypadkowo, warto 
zacząć od wspólnego jedzenia w święta 
i niedziele, następnie wyznaczyć na 
wspólne spotkanie jeden lub dwa dni 
w tygodniu. W każdej, nawet naj-
bardziej zabieganej rodzinie, wydaje 
się to realne. Będzie nam łatwiej, 
jeśli zadbamy o wspólne spożywa-
nie posiłków od samego początku. 
Warto wprowadzić w domu zasadę 
i jej się trzymać, że nie jemy w domu 
poza miejscem do tego przeznaczo-
nym. Wtedy naturalnie członkowie 
rodziny będą się gromadzili w miejscu, 
które w domu stanowi jadalnię. Warto 
także wyznaczyć przy stole miejsca 
dla poszczególnych osób w rodzinie, 
w ten sposób unikniemy związanych 
z tym nieporozumień i kłótni, szcze-
gólnie w przypadku dzieci. Wyzna-
czone miejsca mogą ulec zmianie przy 
akceptacji członków rodziny lub na 
przykład w sytuacji wizyty gości. 
Wspólne spożywanie posiłków oparte 
na ustalonych zasadach, konieczność 
przygotowania jedzenia oraz posprzą-
tania po zakończonym spotkaniu, 
stają się bazą do dobrego wychowa-
nia nie tylko w sferze dobrych manier 

i savoir–vivre’u związanego z zasa-
dami nakrywania stołu, korzysta-
nia z naczyń i sztućców, zachowania 
podczas jedzenia, ale też kształtowa-
nia charakteru i budowania relacji 
międzyludzkich. Stół jest okazją do 
uwrażliwiania na drugiego człowieka. 
Zaczyna się od zwykłej uprzejmości, 
powiedzenia „dzień dobry” na przy-
witanie, podania chleba, masła czy 
herbaty, przyniesienia brakującego 

talerzyka. Kształtuje się w ten spo-
sób także duch służby. Kolejność 
częstowania, zwracanie uwagi na 
potrzeby innych, czekanie na roz-
poczęcie posiłku, aż wszyscy sobie 
nałożą, szczególnie, gdy potrawa jest 
bardzo lubiana, są okazją do budowa-
nia cierpliwości. Przy stole jest też oka-
zja do wdzięczności (np. w modlitwie 
przed jedzeniem czy przez podzięko-
wanie rodzicom lub innym członkom 
rodziny za przygotowanie posiłku). 
Inne cechy, które możemy kształtować, 
to męstwo oraz wstrzemięźliwość. Ta 
ostatnia, połączona z wielkoduszno-
ścią i hojnością, może wyrażać się na 
przykład w umiejętności odmówienia 
sobie ostatniej porcji czegoś, co bardzo 
smakuje i odstąpienia jej rodzeństwu. 
Męstwo można kształtować w dziecku 
już od najmłodszych lat, zachęca-
jąc do niekapryszenia przy jedze-
niu tego, co zostało podane do stołu, 

a niekoniecznie dziecku smakuje. 
Dzieci nauczone jeść wszystko, co im 
podajemy, nie będą miały także pro-
blemów, goszcząc w domach innych 
osób. Inne cechy, które możemy 
kształtować dzięki wspólnocie stołu, 
to porządek i dokładność, zaczynając 
od przygotowania posiłków, troska 
o estetykę ich podania, sprzątanie na 
poszczególnych etapach pracy, aż po 
niepozostawianie brudnych naczyń 
czy zabezpieczanie pozostałych 
resztek, tak by się nie zmarnowały. 
W ten sposób uczymy także gospo-
darności i szacunku do żywności. 
Szczególne znaczenie dla rodziny 
mają posiłki świąteczne i zaprasza-
nie gości. Ubogaca to wszystkich 
członków rodziny. Kiedy zapraszamy 
krewnych czy znajomych do wspól-
nego stołu, uczestniczące w przyjęciu 
dzieci uczą się przebywania z innymi, 
obserwowania kulturalnych dyskusji, 
słuchania rozmów na najróżniejsze 
tematy i włączania się w nie. Takie 
spotkania są okazją do dobrego, rado-
snego przeżywania czasu, mają pogłę-
biać nasze więzi, pocieszać, wzmac-
niać i dawać odpoczynek, pomimo 
tego, że ich przygotowanie może wią-
zać się z wysiłkiem. Warto zadbać 
o taki stół, przy którym nasi goście 
będą mogli odetchnąć i nabrać sił. 
O dobrą atmosferę przy stole powin-
niśmy dbać nie tylko od święta, ale 
przede wszystkim na co dzień. Nie 
zawsze jesteśmy w dobrym humorze, 
ale warto zasiadać do stołu z dobrym 
nastawieniem, starać się nie przerzucać 
na rodzinę doświadczanych w ciągu 
dnia napięć. Jeśli takie się pojawiają, 
warto o tym rozmawiać. Dobrą prak-
tyką może być krótkie podzielenie 
się radościami i trudnościami, które 
każdy członek rodziny przeżył w ciągu 
dnia. Są rodziny, w których jest to 
praktykowane, rozmowa w takich 
sytuacjach jest doskonałym lekiem 
i pozwala budować głębsze relacje. 
Zatem zasiadajmy do stołu, nie tylko 
po to, by wspólnie jeść.

https://wychowujmy.pl/wrocmy-do-stolu/
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„Rodzina rodzinie w Betlejem…”

Z powodu pandemii u każ-
dego z nas czas jakby się 
zatrzymał. Wprowadzone 

obostrzenia, kwarantanna, zakazy, 
wprowadziły niepokój w naszą 
codzienność. Epidemia dotknęła 
niemal każdą rodzinę. W tym cięż-
kim okresie człowiek był bliżej Pana 
Boga. Wiara, modlitwa bardzo nas 
umacniały, a nadzieja na lepsze jutro 
dodawała sił. Powolutku odradzali-
śmy się na nowo, zaczęliśmy doce-
niać i głębiej przeżywać Eucharystię. 
Otworzyliśmy się też na drugiego 
człowieka. Te doświadczenia wzmo-
gły w nas potrzebę pomocy ludziom. 
Nasza Rodzina bł. Edmunda Boja-
nowskiego nie czekała długo. W 
Ziemi Św., w Betlejem, z powodu 
pandemii jest coraz więcej rodzin 
chrześcijańskich bez środków do 
życia. Niestety, chrześcijanie ci żyli 
z zatrudnienia w branży turystycznej 
oraz ze sprzedaży własnych wyro-
bów rzemieślniczych, dewocjonaliów 
z drzewa oliwnego, itp. Brak piel-
grzymów, puste ulice, brak pieniędzy 

na podstawowe produkty takie, jak  
chleb czy mleko dla dzieci spowodo-
wały biedę. Ojcowie Franciszkanie 
oraz pochodzący z biertułtowskiej 
parafii brat Ananiasz, który posłu-
guje w Bazylice Bożego Narodze-
nia w Betlejem oraz opiekun Groty 
Narodzenia zwrócili się do wiernych 
z całej Polski o pomoc. Pomoc pole-
gała na zakupie rożnych dewocjona-
liów wytworzonych w Ziemi Świę-
tej. Cały zysk ze sprzedaży został 
przeznaczony na rzecz utrzymania 
chrześcijan w Betlejem. Biertułtow-
ska Rodzina bł. Edmunda zaanga-
żowała się w tę akcję z całą swoją 
mocą. Niezwłocznie po otrzyma-
niu dewocjonaliów, rozprowadzała 
je przy kościele po każdej Mszy Św. 
Radości było bardzo dużo i serce się 
radowało, z tego że biertułtowscy 
parafianie bardzo mocno się włączyli 
w to dzieło pomocy dla chrześcijan 
z Betlejem. Dziękujemy Wam. Mie-
liśmy przyjemność dwa razy rozpro-
wadzać  dewocjonalia - na święta 
Bożego Narodzenia oraz Wielkanoc. 

Wspólnota nie ograniczyła się jed-
nak tylko do sprzedaży otrzymanych 
dewocjonaliów. Nasze doświadcze-
nie pokazało, że ogromną popular-
nością cieszą się zawsze śląskie koło-
cze. Dzięki rozprowadzaniu ciasta po 
każdej Mszy udało się zebrać dodat-
kowe środki na pomoc dla rodzin 
w Betlejem. Pieniądze pochodzące 
z rozprowadzania kołocza zostały 
w całości przeznaczone na przygo-
towanie paczek z podstawowymi 
produktami dla wielu betlejemskich 
rodzin. Z serca dziękujemy wszyst-
kim, którzy nas wsparli myślą, sło-
wem i uczynkiem. W odpowiedzi na 
naszą działalność otrzymaliśmy pro-
sto z Betlejem najpiękniejszy moż-
liwy dar, tj. dar modlitwy. Tam na 
miejscu, w Ziemi Świętej, w intencji 
naszej wspólnoty została odprawiona 
Msza dziękczynna oraz różaniec. Za 
ten piękny gest dziękujemy!

Niech Święty Pokój Niebieski trwa 
na zawsze pomiędzy Wami i w domu 
Waszym. – bł. Edmund Bojanowski.

Asia

Składniki
•	 mąka pszenna 200 gramów
•	 cukier puder 80 gramów
•	 proszek do pieczenia 0.5 łyżeczki
•	 Cynamon 1 łyżeczka
•	 przyprawa korzenna 0.5 łyżeczki
•	 masło 100 gramów
•	 jajko 1 sztuka
Krok 1. Do przesianej mąki, cukru pudru, proszku do pieczenia, 
przyprawy korzennej i cynamonu dodaj zimne masło. Posiekaj całość 
nożem. Dodaj jajko i zagnieć.
Krok 2. Zawiń ciasto w folię i włóż do lodówki na ok. 30-45 minut.
Krok 3. Wyciągnij ciasto z lodówki i rozwałkuj. Za pomocą foremek 
do ciasteczek wycinaj kształty. Piecz ciastka w temp. 180 stopni 
przez ok. 12 minut. Wystudź na kratce. Udekoruj np. lukrem lub 
polewą czekoladową.

Kruche ciasteczka 
świąteczne
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Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 12 grudnia 2021 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 19 grudnia 2021 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 26 grudnia 2021 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 2 stycznia 2022 r.
1.
2. 

12 grudnia 2021
1. Kto nauczał nad Jordanem?
2. Kogo przyjście zapowiada, mówiąc, że nie jest mu 
godzien rozwiązać rzemyka u sandałów? (Łk 3, 10 – 18)

19 grudnia 2021
1.  Kogo poszła odwiedzić Maryja?
2.  Jak zareagowała Elżbieta, gdy usłyszała pozdrowienie Maryi? (Łk 
1, 39 – 45)

26 grudnia 2021
1. W jakim celu, zgodnie ze zwyczajem, szedł Jezus 
wraz z rodzicami do Jerozolimy?

2. Co robił Jezus, gdy go znaleźli? (Łk 2, 41 – 52)

2 stycznia 2022
1. Jaką uroczystość obchodzimy w Nowy Rok?
2. Skąd wędrowali Mędrcy, by pokłonić się Nowonarodzonemu 
Jezusowi?

ZA JEZUSEM JAK TARSYCJUSZ

W I Niedzielę Adwentu w naszej parafii przeżywaliśmy obchody św. Tarsycjusza – patrona ministrantów. 
Do wspólnoty liturgicznej służby ołtarza dołączyło 6 nowych ministrantów, a także 3 młodych chłop-
ców rozpoczęło czas kandydacki. 13 młodzieńców zostało lektorami, a to znaczy, że będą oni troszczyć 

się o czytanie Słowa Bożego podczas liturgii w naszej parafii. Nasza wspólnota ministrancka liczy aktualnie 39 
osób (32 chłopców i młodzieńców, oraz 7 dorosłych studentów lub pracujących).

Wszystkim ministrantom z okazji ich święta życzymy owocnej pracy z łaską uświęcającą przez sumienną 
służbę. Dziękujemy również Wam oraz Waszym rodzicom, za serce, czas i wsparcie jakie dajecie naszej parafial-
nej wspólnocie.

ks. Piotr Mroczkowski

P.S. Dla chłopaków, którzy zastanawiają się nad tym jak to jest być ministrantem, więcej informacji poniżej 
w informacji.
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W poprzednim numerze „Wspólnoty” rozpoczęliśmy krótki cykl tekstów dotyczących rękojmi za 
wady nieruchomości. Wiemy już, czym jest nieruchomość, wiemy też, jakich terminów należy 

pilnować, by móc skorzystać z uprawnień w zakresie rękojmi. Jednakże musimy przybliżyć sobie jeszcze 
parę pojęć, które będą pomocne przy ocenie, jakie uprawnienia i w jakim czasie nam przysługują.

Rękojmia za wady nieruchomości cz. 2

Obok pojęcia „nieruchomość” 
występuje pojęcie „części 
składowej”. Co przez to 

rozumiemy? Zgodnie z przepisami 
kodeksu cywilnego częścią skła-
dową nazywamy wszystko to, co 
nie może zostać odłączone od rze-
czy bez jej uszkodzenia lub istotnej 
zmiany całości albo uszkodzenia lub 
istotnej zmiany przedmiotu odłączo-
nego. Powyższe ma doniosłe zna-
czenie praktyczne. Z poprzednich 
numerów „Wspólnoty” wiemy, że 
co do zasady, termin ochrony rekla-
macyjnej wynosi 2 lata. Pamiętamy 
też, że w przypadku nieruchomo-
ści jest to 5 lat. Jak to się jednak ma 
do części składowych nieruchomo-
ści? Jaki termin jest wiążący w przy-
padku wady okna, a jaki w przy-
padku np. podjazdu? Najprościej 
rzecz ujmując, elementy nierucho-
mości, które jesteśmy w stanie łatwo 
i bez inwazyjnie wymienić, będą jej 
częściami składowymi i jako takie 
będą objęte krótszym (tj. dwulet-
nim) okresem rękojmi. Co to ozna-
cza w praktyce? Jeżeli niedługo po 
zakupie mieszkania okaże się, że któ-
ryś z elementów armatury łazienko-
wej nie nadaje się do użytku z uwagi 
na tkwiące w nim wady, to przysłu-
guje nam dwuletni termin rekla-
macyjny. Niewątpliwie charakter 
takiego wyposażenia domu/miesz-
kania pozwala na jego bezinwazyjną 
wymianę/naprawę. Nie będzie się 
to wiązało z naruszeniem struktury 
nieruchomości. Mniej oczywiste 
będą wady związane z takimi ele-
mentami, jak okna. Okna stanowią 
nieodłączny element budynku, ale 
równocześnie istnieje możliwość ich 

wymiany bez naruszenia konstruk-
cji budynku i jako takie powinny 
być zaliczane do elementów składo-
wych. Jednakże, zważywszy na całą 
konstrukcję budynku, nowoczesne 
trendy architektoniczne, etc. można 
sobie wyobrazić sytuację, w której 
wymiana okna będzie się wiązała 
z  pracami istotnie ingerującymi 
w substancję nieruchomości.

Pojawia się pytanie, czy w przy-
padku nieruchomości, podobnie jak 
przy ruchomościach, konsument 
może skorzystać z dobrodziejstwa 
domniemania istnienie wady? Otóż 
tak. Jeżeli wada zostanie wykryta 
w ciągu roku od wydania nierucho-
mości, domniemywa się, że wada 
tkwiła w niej już w chwili wyda-
nia jej przez sprzedającego. Ma to 
niebagatelne praktyczne znaczenie 
dla kupującego konsumenta. Jeżeli 
bowiem wada ujawni się we wska-
zanym terminie, to konsument nie 
musi wykazywać, że ma ona cha-
rakter pierwotny. To na sprzedawcy 
(deweloperze) spoczywa ewentualny 
ciężar dowiedzenia, że to kupujący 
odpowiada za powstanie wady bądź, 
że jest wynikiem późniejszego uszko-
dzenia nieruchomości.

Podobnie jak w przypadku rucho-
mości, tak i tutaj musimy rozróż-
nić sobie uprawnienia wynikające 
z  rękojmi od tych wynikających 
z ewentualnej gwarancji. Coraz bar-
dziej powszechną praktyką stosowaną 
przez deweloperów jest udzielanie 
gwarancji na budowane przez siebie 
domy i mieszkania. Co do zasady, 
praktyka ta zasługuje na uznanie. 
Jednakże jako konsumenci musimy 
być czujni. Pamiętajmy, że gwarancja 

wynika z dobrej woli sprzedawcy i jej 
zakres może być niemalże dowolnie 
przez niego kształtowany. Oczywi-
ście dotyczy to również terminów. 
Jeżeli w umowie wskazano jedynie, 
że sprzedający daje gwarancję, ale 
pomija kwestie jej terminu, to przyj-
muje się, że ochrona ta trwa przez rok 
od odbioru technicznego mieszkania/
domu. Należy pamiętać, że to konsu-
ment decyduje, z którego uprawnie-
nia chce skorzystać. Oznacza to, że 
sprzedający nie może w jakikolwiek 
sposób uniemożliwić konsumentowi 
skorzystania z rękojmi za wady rzeczy 
sprzedanej. Postanowieniami umowy 
nie może ograniczyć zakresu rękojmi, 
nakładać na konsumenta dodatko-
wych wymogów ani też nie ma prawa 
zrzucić z siebie odpowiedzialności 
z tego tytułu.

Powyższe pokazuje, że ustawo-
dawca, w ślad za przepisami unijnymi, 
stara się ułatwić konsumentom życie, 
chroniąc ich przed niewiedzą, błę-
dami profesjonalnych podmiotów 
oraz przed nieuczciwością. Należy jed-
nak pamiętać, że to na nas spoczywa 
odpowiedzialność za korzystanie 
z przysługujących nam praw. Pamię-
tajmy więc o terminach i o prawach 
(oraz obowiązkach!), które posiadamy.

Mając na uwadze, że zbliżają się 
święta Bożego Narodzenia, pragnę 
wszystkim czytelnikom „Wspól-
noty” życzyć, by święta te minęły 
wszystkim w atmosferze radości 
i w rodzinnym gronie. Niech zbli-
żający się adwent będzie początkiem 
naszych nowych duchowych naro-
dzin i będzie początkiem dobrych 
zmian w życiu.

Grzegorz Czub – prawnik
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INTENCJE MSZALNE – GRUDZIEŃ 2021
Środa 01.12.2021
6.30 Za + Zofię Kozik – od. 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, synów Szczepana i Janusza.

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.

 DOBRO

Czas Adwentu. Wielu z nas przechodzi obok 
niego obojętnie. Dla wielu z nas jest czasem 

wytężonej pracy, obowiązków, zagonienia. Świat 
przecież nie zwalnia dlatego, że oczekujemy na 
narodziny Boga, co więcej, zdaje się nakręcać cały 
przedświąteczny szał zakupów, porządków etc.

Dla wielu z nas jest to jednak również czas, w którym 
pamiętamy o tym, co w tym wszystkim najważniejsze 
i choć czasem nie jesteśmy w stanie powiedzieć „stop” 
temu, co powyżej napisane, to w głębi serca po prostu 
wiemy. Nie straciliśmy tego wewnętrznego kompasu 
prowadzącego do tajemnicy Bożych narodzin. Nie stra-
ciliśmy przestrzeni na spotkanie z Nim: w modlitwie, 
sakramentach, drugim człowieku. To moment, który 
wiąże się nie tylko z wiarą, ale również z decyzją, aby 
moje życie zewnętrzne było spójne z duchowością. To 
decyzja bycia w relacji i odpowiedzialności za tę relację.

Jest w Tobie wiara, nadzieja i miłość. One niech stano-
wią azymut dla wszystkich decyzji, adwentowych (i nie 
tylko) kierunkowskazów. Może ich nie doświadczasz, 
może są zakopane i być może Adwent ma być czasem 
wzbudzenia, odnalezienia ich w sobie...W tej perspek-
tywie stań naprzeciwko drugiego człowieka. Nie tego 
odległego, nieznanego (choć też), ale tego, obok którego 
się rano budzisz, którego mijasz na korytarzu klatki 
schodowej, który stoi obok Ciebie na przystanku auto-
busowym. To człowiek, który tak jak Ty i ja niesie swoją 
historię, niesie swoje ciężary i chwile wytchnienia. Jego 
życie namalowało w konsekwencji splotu różnych decy-
zji, czasem niespodziewane scenariusze. Teraz jesteśmy 

w tym samym miejscu. Może spotkaliśmy się tylko na 
chwilę, może nawiązała się między nami relacja, może 
jesteśmy rodziną, a może w ogóle się nie znamy. Tak, 
czy tak, teraz jesteśmy tu, przez moment w tym samym 
miejscu.

Dobro nie jest abstrakcyjne. Nie musi być spekta-
kularne. Nie wymaga nadludzkich wysiłków. Kiedy 
mamy w sobie pragnienie dobra, przemieniamy swoje 
serca, także powoli i nie spektakularnie, ale skutecznie. 
Przemieniamy również serca innych, tych spotkanych 
na chwilę lub na dłużej. Wystarczy zacząć. Przełamać 
lęk i wstyd. Uśmiechem, dobrym słowem, ustąpieniem 
miejsca, zatrzymaniem, kiedy się spieszymy, popatrze-
niem na około siebie – można zdziałać cuda.

Te cuda mogą być postanowieniem na naszą adwen-
tową drogę, zarówno dla tych, którzy przechodzą przez 
Adwent obojętnie, jak i dla tych, dla których jest to ważny 
czas. Te cuda mogą być małymi promieniami nadziei, 
miłości i wiary, które obudzimy w swoich sercach i w ser-
cach napotkanych ludzi...Bo właśnie wtedy rodzi się Bóg.

Dawid, Ania Michalscy
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18.00 1.W intencji dzieci po Wczesnej Komunii Świętej i za ich 
rodziców.

 2. Za + Wincentego Woda w XXVI rocznicę śmierci.

Sobota, 04.12.2021 
Wspomnienie św. Barbary, dz., i męcz., patronki 
archidiecezji 
I SOBOTA MIESIĄCA
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.
16.00 Msza św. z udzielaniem błogosławieństwa kolędowego dla 

mieszkańców ulic: Solskiego, Ujejskiego, Skautów, Dwor-
cowej, Hutniczej, Odległej.

18.00 1. Za ++ Krystynę i Janusza Stokowy, + Bertę Landkocz.
 2. Za + Jacka Gałeckiego – of. od rodziny Sokołowskich.

Niedziela, 05.12.2021. 
II NIEDZIELA ADWENTU
6.30 Za + Alojzego Smołka, żonę Emilię, syna Gerarda.
8.00 Za + Elżbietę Bednorz w rocznicę śmierci, męża Stanisła-

wa, syna Wacława.
9.30 Za + Kornelię Kowalską w rocznicę ziemskich urodzin.
11.00 Za + Lucynę Hejna, syna Łukasza w rocznicę śmierci.
12.15 W  intencji Hildegardy Brzezinka z  okazji 88 urodzin, 

z  podziękowaniem za odebrane łaski, z  prośbą o  dalsze 
błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

13.30 Msza Święta z liturgią sakramentu Chrztu św.
17.30 Nieszpory niedzielne.
18.00 Za + Teofila Kolarskiego w II rocznicę śmierci.

Poniedziałek, 06.12.2021 
Wspomnienie św. Mikołaja, bpa
6.30 O Boże błogosławieństwo z okazji 4 urodzin Marysi.
8.00 Za + Czesława Zarzeckiego w VII rocznicę śmierci, ++ ro-

dziców i teściów.
18.00 1. Za + Różę Hajduczek w I rocznicę śmierci.
 2. Za + Antoniego Aniśkiewicz.
 3. Za + Elżbietę Małolepszy w  rocznicę ziemskich uro-

dzin.

Wtorek, 07.12.2021. 
Wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK
6.30 Za + Annę Skaba – od sąsiadów z ul. Wypandów, Sienkie-

wicza, Młyńskiej.
8.00 O zwycięstwo Miłosierdzia Bożego w nas i na całym świe-

cie – od ofiarodawców.
18.00 1. Za + Stanisława Chmielewskiego w I rocznicę śmierci.
 2. Za ++ Reginę i  Huberta Bluszcz, ++ rodziców z  obu 

stron.
 3. Za + Agnieszkę Wolny, męża Herberta, syna Leszka.

Środa, 08.12.2021. 
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA 
NMP
7.00 1. Za Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w dniu pa-

tronalnego święta – od Rady Parafialnej i  rodziny bł. E. 
Bojanowskiego.

 2. Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej i błogosła-
wionego E. Bojanowskiego o  potrzebne łaski i  błogosła-
wieństwo Boże dla Sióstr Służebniczek, w szczególności za 
Wspólnotę Sióstr z naszej parafii.

8.00 Za + Rudolfa Meichsner – of. od sąsiadów z ul. Sienkiewi-
cza i Wypandów.

9.00 Za + Jerzego Kubica w I rocznicę śmierci.

18.00 1. Ku czci Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczę-
tej w intencji Dzieci Maryi.

 2. Za + Jadwigę Papaj w I rocznicę śmierci.
 3. Za + Jerzego Ostrzołek, ojca Zygfryda.

Czwartek, 09.12.2021.
6.30 Za + Alicję Harnasz.
8.00 Za ++ Mariannę Mazur w V rocznicę śmierci, męża Zyg-

munta, córkę Danutę.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00 1. Za + Józefa Konopka w I rocznicę śmierci.
 2. Za + Bolesława Gajda w II rocznicę śmierci.
 3. Za + Franciszka Daraż w V rocznicę śmierci.

Piątek, 10.12.2021.
6.30 1. Za ++ Dorotę i Henryka Sornek, ++ rodziców i dzieci.
 2. Za ++ Stefanię i Józefa Zawada, + córkę.
8.00 W intencji Ojczyzny.
18.00 1. Za ++ Pawła i Salomeę Rybka.
 2. Za ++ Reginę i Emanuela Hawełek.
 3. Za + Zbigniewę Marszolik w XXV rocznicę śmierci.

Sobota, 11.12.2021.
6.30 Za + Różę Czapkowską-Larsson, ++ rodziców, braci, 

szwagra i ++ z pokrewieństwa – of. od siostry.
8.00 1. Do Niepokalanego Serca Maryi w intencji matek – od 

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

życia każdego poczętego dziecka.
 3. Za + Mariana Lubszczyk, ++ rodziców i teściów.
16.00 Msza św. z udzielaniem błogosławieństwa kolędowego dla 

mieszkańców ulic: Makuszyńskiego, Malinowej, Korfan-
tego, Wiosny Ludów.

18.00 1. Za ++ Marię i Wiktora Rojek.
 2. Za ++ Alicję i  Ryszarda Kolorz, ++ rodziców z  obu 

stron.

Niedziela, 12.12.2021. 
III NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE
6.30 1. Za + ks. Prałata Alfreda Wlokę.
 2. Za + księdza Klaudiusza Koźmickiego.
8.00 Za + Sebastiana Młynarskiego w VI rocznicę śmierci.
9.30 Za + Dorotę Sitek, męża Filipa.
11.00 Za + Ewę Rzadek w V rocznicę śmierci.
12.15 Za + Władysława Lekki w III rocznicę śmierci.
17.30 Nieszpory niedzielne.
18.00 Za + Jacka Drzeniek w IV rocznicę śmierci.

Poniedziałek 13.12.2021.
Wspomnienie św. Łucji, dz. i męcz.
6.30 Za + Wiesława Władarz w I rocznicę śmierci.
8.00 1. Do Miłosiernego Pana Jezusa, przez Niepokalane Serce 

Maryi, za tych, którzy utracili wiarę i przez grzechy i na-
łogi odeszli od Boga i Kościoła.

 2. O łaskę wiary, zdrowia i wytrwałości.
17.00 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE.
18.00 1. Przez wstawiennictwo MB Fatimskiej z okazji 70 uro-

dzin Urszuli, z  podziękowaniem za zdrowie, z  prośbą 
o dalsze łaski i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

 2. W  intencji wnuczki Kariny, jako podziękowanie za 
otrzymane łaski i zdrowie.

Wtorek, 14.12.2021 
Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezb. i dK
6.30 Za + Jana Dudek, ++ synów Piotra i Czesława.
8.00 1. Za + Łucję Odrozek w XX rocznicę śmierci, męża Emi-

la.
 2. Za + Helenę Wróblewski w XX rocznicę śmierci, męża 

Antoniego.
18.00 1. Za + Piotra Szczęsny w I rocznicę śmierci.
 2. Za + Romana Karwot, ++ rodziców.
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 3. Za + Augustyna Grabiec, żonę Janinę, ++ rodziców 
z obu stron, wnuczkę Dorotę.

Środa, 15.12.2021
6.30 Za + Czesława Cieśla – of. od sąsiadów z  ul. Stalmacha 

i Rogozina.
8.00 1. Za + Bronisława Ganczarczyk.
 2. Za ++ Jana i Cecylię Pyszny.
18.00 1. Msza św. 30-dniowa za śp.: Fryderyka Skrzypiec, Wale-

riana Papier, Angelikę Majchrowicz, Halinę Gabrielczyk, 
Tadeusza Cnota, Stanisława Kryszkiewicz, Eugeniusza 
Murak, Henryka Mura, Mieczysława Pytlik, Zdzisława 
Lisicki.

 2. Za ++ Helenę i Roberta Bednorz.
 3. Za ++ Annę i Karola Grabowski.

Czwartek, 16.12.2021.
6.30 Za + Pelagię Hnida – of. od sąsiadów z  ul. Wypandów 

i Młyńskiej.
8.00 1. Za + brata Antoniego Topa, ++ rodziców i  rodziców 

chrzestnych.
 2. Za + Barbarę Zieleń.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00 1. Za + Marię Herok w I rocznicę śmierci.
 2. Za + Teresę Kurowską w rocznicę śmierci.
 3. Za ++ rodziców Łucję i Emanuela Szulik.

Piątek, 17.12.2021.
6.30 Za + Bogdana Lewandowskiego, ++ z rodziny.
8.00 1. Za + Józefa Pupek, ++ rodziców i teściów.
 2. Za + Antoniego Guzdek – of. od Doroty.
18.00 1. Za + Jana Dobrowolskiego w I rocznicę śmierci
 2. Za + Romana Michalik w rocznicę śmierci oraz ziem-

skich urodzin.
 3. Za + Łucję Warzecha, męża Zygmunta, córkę Krystynę. 

Sobota, 18.12.2021.
6.30
8.00 W intencji Róż Różańcowych.
16.00 Msza św. z udzielaniem błogosławieństwa kolędowego dla 

mieszkańców ulic: Rymera, Napierskiego, Nałkowskiej, 
Spacerowej.

18.00 1. Za ++ Annę i  Alojzego Blokesz, ++ rodziców Annę 
i Alojzego Blokesz, ++ Helenę i Pawła Zając.

 2. Za + Joachima Sosna.

Niedziela, 19.12.2021 – IV NIEDZIELA ADWENTU
6.30 Za + Różę Jorek, męża Brunona, ++ rodziców z obu stron.
8.00 Za ++ Jarosława i Józefa Wawrzyńczyk.
9.30 Za + Kazimierza Czaplińskiego w IV rocznicę śmierci.
11.00 W intencji Rocznych Dzieci.
12.15 Za + Zygfryda Mandrysz w I rocznicę śmierci.
13.30 Msza Święta z liturgią sakramentu Chrztu św.
17.30 Nieszpory niedzielne.
18.00 Za + Franciszka Wojtanowskiego w XVIII rocznicę śmier-

ci, ++ rodziców i teściów.

Poniedziałek, 20.12.2021
6.30 
8.00 Za + Marka Caniboł w I rocznicę śmierci.
18.00 1. Za + Władysława Łakomiec w I rocznicę śmierci.
 2. Za + Franciszkę Ostrzołek w I rocznicę śmierci.
 3. Za + Stefanię Wańdzicką w rocznicę śmierci, ++ rodziców 

i rodzeństwo, dziadków Franciszka i Stefanię Grządziel.

Wtorek, 21.12.2021
6.30
8.00 1. Za + Romana Niedobeckiego w II rocznicę śmierci.
 2. Za + Stanisława Pyszny w III rocznicę śmierci.
18.00 1. Za ++ dziadków Rduch, Durczok i ich ++ dzieci.
 2. Za + Izabelę Malenda w rocznicę ziemskich urodzin.

Środa, 22.12.2021
6.30
8.00 Za + Irenę Pietrasz – of. od Ireny Kopytek i Władysławy 

Iskrzyckiej z Nowego Targu.
18.00 1. Za ++ Annę i Alfreda Adamczyk.
 2. Za + Bogdana Kluba, ++ dwie żony.

Czwartek, 23.12.2021
6.30
8.00 1. Za + Eugenię Dziwoki z „Róży 12”.
 2. Za + Eugenię Dziwoki – of. od koleżanek.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00 1. Za + Emanuela Słanina w rocznicę ziemskich urodzin.
 2. Za + Emila Czech, córkę Romanę, ++ rodziców i teściów.

Piątek, 24.12.2021 
WIGILIA UROCZYSTOŚCI NARODZENIA 
PAŃSKIEGO
6.30 Za ++ Stanisławę i Stanisława Szarek, Irenę i Józefa Łatka, 

syna Mariana.
8.00 1. Za + Gerharda Bienia.
 2. Za ++ Helenę i Ludwika Szweda, syna Pawła.
 3. Za ++ Genowefę i Antoniego Widlickich, córkę Barba-

rę.
21.00 PASTERKA DLA DZIECI.
24.00 PASTERKA W INTENCJI PARAFIAN.

Sobota, 25.12.2021 
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
6.30
8.00 
9.30 W intencji Parafian.
11.00 Za + Krystynę Łuczak – of. od sąsiadów z ul. Wieczorka 

bl. 12c.
12.15 W intencji Marioli i Adama Suchanek z okazji 20 roczni-

cy ślubu, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

16.00 UROCZYSTE NIESZPORY KOLĘDOWE.

Niedziela, 26.12.2021 
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI 
i JÓZEFA.
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Do Dzieciątka Jezus w intencji członków Franciszkańskie-

go Zakonu Świeckich i ich rodzin.
9.30 W intencji wszystkich Kapłanów pracujących od zarania 

w naszej parafii – of. od Rady Parafialnej.
11.00 W intencji Beaty Mikeska z okazji 60 urodzin, z podzię-

kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo dla Solenizantki i jej rodziny.

12.15 Za + Marię Dmowską w rocznicę śmierci.
17.30 Nieszpory niedzielne.
18.00 Za ++ Stanisławę i Maurycego Brukwickich w I rocznicę 

śmierci.

Poniedziałek, 27.12.2021 
ŚWIĘTO ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
6.30 Za + Czesława Cieśla – od Grzegorza Kołeczko 
z rodziną.
8.00 Za + Ritę Marcol w I rocznicę śmierci.
17.30 Nabożeństwo do MB Bolesnej – Patronki Dobrej Śmierci.
18.00 Za + Krzysztofa Babińskiego.

Wtorek, 28.12.2021 
ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW, MĘCZ.
6.30 Za + Władysława Reselskiego, żonę Marię.
9.00 1. Do Dzieciatka Jezus w  intencji dzieci całej parafii 

z udzieleniem błogosławieństwa małym dzieciom.
 2. W intencji Emilii Dziwoki z okazji 15 urodzin.
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CHRZEST ŚWIĘTY

Głowka Artur – Elias Wioletta

Lis Krzysztof – Menżyk Martyna

Mol Marcin – Mol Natalia

Œluby

Mrowiec Antoni ur. 1948 zam. Radlin, ul. Wieczorka +22.10.2021
Bugla Franciszek ur. 1932 zam. Radlin, ul. Odległa +27.10.2021 
Sterkowicz Jan ur. 1937 zam. Radlin, ul. Damrota +28.10.2021
Hauder Jan ur. 1930 zam. Radlin, ul. Lompy +02.11.2021
Skrzypiec Fryderyk ur. 1943 zam. Radlin, ul. Młyńska +03.11.2021
Gabrielczyk Halina ur. 1936 zam. Radlin, ul. Sienkiewicza +10.11.2021
Majchrowicz Angelika ur. 1980 zam. Radlin, ul. Mielęckiego +10.11.2021
Papier Walerian ur. 1947 zam. Radlin, ul. Damrota +08.11.2021
Cnota Tadeusz ur. 1936 zam. Radlin, ul. Rymera +12.11.2021
Kryszkiewicz Stanisław ur. 1951 zam. Wodzisław Śl. ul. Przemysława 
   +15.11.2021
Sobala Roman ur. 1934 zam. Radlin, ul. Makuszyńskiego +13.11.2021
Murak Eugeniusz ur. 1937 zam. Radlin, ul. Ściegiennego +17.11.2021
Pytlik Mieczysław ur. 1962 zam. Niewiadom, ul. Morcinka +19.11.2021
Bobek Rafał ur. 1931 zam. Radlin, ul. Odległa +24.11.2021
Lisicki Zdzisław ur. 1956 zam. Radlin, ul. Matejki +16.11.2021
Mura Henryk ur. 1936 zam. Radlin, ul. Sienkiewicza +19.11.2021
Szulczyk Herbert ur. 1930 zam. Radlin, ul. Odległa +27.11.2021

ODESZLI 
DO WIECZNOŚCI

7.11.2021 
Franciszek Brachmański 

Hanna Bylińska 
Kaja Czarnota 

Iga Igielska 
Stanisław Pytlik 
Alicja Wojtczak

21.11.2021 
Paulina Kaczmarek 

Kornelia Rojek

18.00 1. Za + córkę Dorotę Iksal, ++ dziadków, rodziców i  te-
ściów.

 2. Za + Waleriana Papier – of. od rodziny Gawel.

Środa, 29.12.2021 
V dzień w oktawie BOŻEGO NARODZENIA
6.30
8.00 1. Za + Irenę Pietrasz – of. od Agaty Ludwig z rodziną.
 2. Za ++ Alojzego i Agnieszkę Bar, córkę Irenę, syna Lesz-

ka.
18.00 1. Za ++ Stefanię i Pawła Skaba, ++ rodziców z obu stron.
 2. Za + Piotra Żukiewicza w IV rocznicę śmierci, ++ 

dziadków: Leona i  Halinę Żukiewicz, Luizę i  Herberta 
Hening.

Czwartek, 30.12.2021 
VI dzień w oktawie BOŻEGO NARODZENIA
6.30 
8.00 Przez wstawiennictwo bł. E. Bojanowskiego o  zdrowie 

i potrzebne łaski dla Kapłanów i Sióstr Zakonnych posłu-
gujących w naszej parafii.

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00 1. Msza św. 30-dniowa za śp. Rafała Bobek, Brunona Ko-

walsiego, Herberta Szulczyk, …
 2. Za + Bolesława Gajda w rocznicę ziemskich urodzin.

Piątek, 31.12.2021 
VII dzień w oktawie BOŻEGO NARODZENIA 
Wspomnienie św. Sylwestra I, pap.
6.30 
8.00 Za ++ Agnieszkę i Stanisława Stachnik.
16.30 NABOŻEŃSTWO EKSPIACYJNE.
17.00 W intencji Parafian.

Sobota, 1.01.2022 
UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
6.30 Za + Henryka Szymichowskiego.
8.00 Intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Najświęt-

szej Maryi Panny wszelkie zniewagi ludzkie.
9.30 W intencji Parafian.
11.00 
12.15 W intencji Dobrodziejów i Ofiarodawców naszej parafii.
18.00 Za + Karola Pekrul w VIII rocznicę śmierci.

Niedziela, 2.01.2022
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Dziękczynna w pewnej intencji.
9.30 Za + Bronisławę Piskorek w I rocznicę śmierci.
11.00 W intencji Marii i Alojzego Nowak z okazji 50 rocznicy 

ślubu, jako podziękowanie za otrzymane łaski, z  prośbą 
o Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i ich rodziny.

12.15 Msza Święta z liturgią sakramentu Chrztu Świętego.
17.00 Nieszpory kolędowe.
18.00 Za + Krystynę Dylich – of. od sąsiadów z ul. Irysowej.

„Ci których kochamy, nie umierają nigdy, 
bo miłość to nieśmiertelność”

Św. Jan
Serdeczne podziękowania za udział 

i przewodniczenie ceremonii pogrzebowej
Ks. Piotrowi Mroczkowskiemu, krewnym, 

sąsiadom, znajomym oraz wszystkim uczestnikom 
pogrzebu 

śp. Jana Hauder
składa rodzina
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Wspomnienie św. Tarsycjusza – patrona 
ministrantów – 28 listopada 2021




