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DRODZY PARAFIANIE!

Jeszcze stoimy przy żłóbku, choć jesteśmy już w okresie 
zwykłym roku liturgicznego, który trwać będzie do 

wtorku przed Środą Popielcową (2 marca 2022). Przed 
nami Święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego), który 
kończy ostatecznie cykl uroczystości związanych z obja-
wieniem się światu Słowa Wcielonego. Święto to jest 
obchodzone w całym Kościele jako światowy dzień życia 
konsekrowanego. Pragnę przy tej okazji bardzo serdecz-
nie podziękować Siostrom Służebniczkom, które od lat 
posługują w naszej parafii. Dziękuję za ich zaangażowa-
nie w katechezę, w pracę w zakrystii oraz za modlitwę, 
którą otaczają całą naszą wspólnotę parafialną. Życzę 
wielu sił do dalszego odkrywania Bożej woli i powołania 
w służbie naszemu lokalnemu Kościołowi. W adhortacji 
apostolskiej Vita consecrata Jan Paweł II pisał: „Życie 
konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako 
element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ 
wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz 
dążenie całego Kościoła – Oblubienicy do zjednoczenia 
z jedynym Oblubieńcem. Życie konsekrowane nie tylko 
w przeszłości było pomocą i oparciem dla Kościoła, ale 
stanowi cenny i nieodzowny dar także dla teraźniejszości 
i przyszłości Ludu Bożego, ponieważ jest głęboko zespo-
lone z jego życiem, jego świętością i misją”.

Liturgia święta Ofiarowania Pańskiego nosi cechę 
uroczystości oraz radości z powodu pierwszego wej-

ścia Chrystusa do świątyni, a zarazem cechę ofiary, 
bowiem przychodzi On do świątyni, aby być złożonym 
w ofierze. Kościół, wspominając to wydarzenie, zaprasza 
nas wszystkich do pójścia na spotkanie z Chrystusem 
w domu Bożym, gdzie możemy Go odnaleźć w sprawo-
wanej Eucharystii i uczcić swego Zbawiciela, składając 
Mu hołd wiary i miłości, podobnych do wiary i miłości 
Symeona i Anny i przyjąć Go do serca. Zachęcamy do 
uczestnictwa w tym dniu we Mszy św., przyniesienie do 
kościoła świec (z okapnikami), które symbolizować będą 
naszą wędrówkę na spotkanie z Chrystusem – Światłością 
świata, z zapalonym światłem życia chrześcijańskiego.

5 lutego – Wspomnienie św. Agaty – dziewicy i męczen-
nicy. W ikonografii św. Agata przedstawiana jest 

w długiej sukni, z kleszczami, którymi ją szarpano. Atry-
butami są: chleb, dom w płomieniach, korona w rękach, 
kość słoniowa – symbol czystości i niewinności oraz 
siły moralnej, palma męczeńska, obcięte piersi na misie, 
pochodnia, płonąca świeca – symbol Chrystusa.

11 lutego – Wspomnienie NMP z Lourdes oraz usta-
nowiony przez św. Jana Pawła II w roku 1992 Świa-

towy Dzień Chorego. Celem tego Dnia jest uwrażliwienie 
społeczeństwa i katolickich instytucji działających na 
rzecz służby zdrowia na konieczność zapewnienia lepszej 
opieki chorym, pomocy chorym w dostrzeżeniu warto-
ści i sensu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede 
wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej.

14 lutego – Święto Świętych Cyryla i Metodego – 
patronów Europy. Dzisiaj Europa potrzebuje ducha 

misyjnego. Każdy z nas, na mocy chrztu i bierzmowania, 
jest wysłany przez Jezusa, aby zanieść tam Dobrą Nowinę. 
Obudźmy w sobie ducha misyjnego, ducha apostolskiego. 
Za Apostołami Słowian, świętymi Cyrylem i Metodym 
dajmy nasze świadectwo ewangelizacji.

22 lutego – Święto Katedry św. Piotra Apostoła. 
Z postanowienia samego Chrystusa Piotr stał 

się fundamentem całej wspólnoty kościelnej i na nim 
Zbawiciel zbudował swój Kościół. Trzeba zawsze 
pamiętać, że jest to Kościół Chrystusa. Jednak Piotr 
ma umacniać naszą wiarę. „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga 
żywego”, to wyznanie Piotra ma być fundamentem 
naszego życia duchowego. To wyznanie nadaje sens 
naszemu życiu.

23 lutego – Wspomnienie św. Polikarpa – biskupa 
i męczennika. W ikonografii św. Polikarp przed-

stawiany jest jako męczennik lub jako biskup. Wzywany 
jest do obrony przed czerwonką i bólem ucha.

27 lutego – VIII Niedziela Zwykła – w tym dniu 
rozpoczynamy czterdziestogodzinne nabożeń-

stwo. Polega ono na całodziennej adoracji w niedzielę, 
poniedziałek i wtorek przed Środą Popielcową. W tych 
dniach zachęcamy wiernych do korzystania z Sakramentu 
Pokuty i Pojednania. Od tego dnia rozpoczynamy rów-
nież Tydzień modlitw o trzeźwość narodu, który koń-
czy I Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Trzeźwości. 
Zachęcamy do abstynencji od napojów alkoholowych 
i danie świadectwa poprzez wpis do parafialnej Księgi 
Abstynencji (boczny ołtarz św. Franciszka).

Na najbliższe tygodnie życzę wszystkim wielu Bożych 
łask i opieki Maryi, która otaczając swą opieką, 

poprowadzi nas od stajenki pod krzyż Jej Syna.
Ks. Zbigniew Folcik – Proboszcz

13 lutego swoje urodziny obchodzić będzie
Ks. Piotr Mroczkowski

Z tej okazji Parafianie składają życzenia 
wszelkich łask Bożych, dużo zdrowia i 

niegasnącego zapału w głoszeniu Słowa Bożego. 
Niech Maryja Wniebowzięta otacza swą opieką 

i wspiera w codziennych obowiązkach.

Msza św. w intencji Ks. Piotra 
w niedzielę 13 lutego o godz. 12.15.
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Wchodzimy w  przeżywanie 
nowego miesiąca bieżącego 

roku, w którym liturgia Kościoła 
ukazuje się nam jako czas zwykły 
roku kościelnego, czyli czas pogłę-
biania naszych więzi z Bogiem, Który 
objawił się nam przez nowe przeżycie 
tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. 
Syn Boży stał się człowiekiem, przyjął 
naszą ludzka naturę, aby nas Swoim 
bóstwem ubogacić. W tym uboga-
cającym nas przeżywaniu naszego 
człowieczeństwa wielką rolę odgrywa 
postać Maryi, Matki Syna Bożego. 
Dnia 2 lutego przeżywamy Święto 
Ofiarowania Pańskiego. Liturgia 
Kościoła ukaże nam Maryję i Józefa, 
którzy wypełniając przepisy Prawa 
Mojżeszowego, przynoszą Jezusa do 
Świątyni Jerozolimskiej, aby przed-
stawić i ofiarować Go Bogu jako pier-

worodnego syna. Wypełnia się prze-
pis prawa a równocześnie do Swojej 
Świątyni wkracza Jej Bóg i Król teraz 
niesiony jako dziecko w ramionach 
Józefa i Maryi. Tę nadprzyrodzoną 
rzeczywistość rozpoznaje Symeon 
i  Anna, którzy wielbią Boga, bo 
ujrzeli wypełnienie obietnicy, którą 
jest wejście do świątyni Jej Boga, 
Władcy i Zbawiciela Świata. Jednak 
w tę scenę wplata się też przepowied-
nia Symeona o mieczu boleści, który 
przeniknie serce Maryi. W tej prze-
powiedni Symeona można odczytać 
prawdę o tym, że zbawienie człowieka 
przyjdzie przez Jezusowy krzyż. W tę 
wymowę treści Święta Ofiarowania 
Pańskiego wpisuje się w pewnym sen-
sie przypadające również w lutym 
wspomnienie Matki Bożej z Lourdes 
przypadające dnia 11 lutego, które 
jest pamiątką objawień Matki Bożej 
danym świętej Bernadecie Soubirous 
w 1858 roku w Grocie Massabielskiej 
znajdującej się w Lourdes we Fran-
cji. Tam w 4 lata po ogłoszeniu przez 

Kościół dogmatycznej prawdy o Nie-
pokalanym Poczęciu NMP Maryja 
potwierdza tę prawdę, objawiając się 
św. Bernadecie słowami: „Ja jestem 
Niepokalane Poczęcie” i wzywa ludzi 
do modlitwy i osobistego nawróce-
nia. Jako znak tych objawień w ich 
miejscu wytryska źródło wody mają-
cej do dziś niespotykane właściwo-
ści lecznicze z  różnych ludzkich 
chorób i dolegliwości, co dzieje się 
dzięki płynącej z wiary modlitwie 
do Boga za wstawiennictwem Matki 
Najświętszej. Dlatego też ten dzień 
został ustanowiony przez świętego 
papieża Jana Pawła II jako Świa-
towy Dzień Chorych. W tym dniu 
szczególnie polecamy Bogu w modli-
twie naszych chorych, co staje się 
szczególną intencją teraz, w czasie 
trwającej pandemii, oraz o  tych, 

którzy pomagają chorym w rodzi-
nach, w domach opieki, a szczególnie 
o służbie zdrowia, lekarzach, pielę-
gniarkach i wolontariuszach, którzy 
nieraz z narażeniem własnego zdro-
wia, a nawet i życia śpieszą z sama-
rytańską, ofiarną pomocą ludziom 
dotkniętym chorobą. W tym miej-
scu nie od rzeczy jest wspomnieć 
o wielkiej trosce, którą jest obowiązek 
każdego z nas, by zapewnić choremu 
opiekę duszpasterską, która jest nie-
zbędna, by chory człowiek przeży-
wając swoje cierpienie i różnego 
rodzaju wynikające z tego ogranicze-
nia, mógł odczuwać bliskość samego 
Chrystusa, który w sakramentach 
Pojednania, Namaszczenia Cho-
rych i Eucharystii jest obecny przy 
łożu chorego człowieka by nieść mu 
Swą łaskę, pomoc i ulgę w cierpie-
niu, a nieraz i zdrowie. Temu służą 
swą ofiarną pracą kapelani szpitalni 
oraz duszpasterze we wszystkich 
parafiach. Jest prawdą, że w okre-
sie pandemii ta praca duszpasterska 

została w pewnym sensie zakłócona, 
ale, dzięki Bogu, nawet w najtrud-
niejszych okresach nie została zanie-
chana. Nasi kapelani szpitalni oraz 
duszpasterze w parafiach zawsze byli 
i są gotowi, by iść z posługą duszpa-
sterską do chorych. W każdym mie-
siącu w parafii kapłani odwiedzają 
chorych, oczywiście przy zachowaniu 
przepisów sanitarnych dotyczących 
ochrony przed pandemią. Ważne 
jest, byśmy, dbając o zdrowie jako 
najcenniejszy dar Boży, korzystali 
z posługi lekarza niosącej ulgę w cier-
pieniach, ale trzeba pamiętać, ze czło-
wiek potrzebuje również pomocy 
w rozwiązywaniu problemów swej 
duszy. Ilekroć mówię czy piszę o tym 
problemie, zawsze mam w pamięci 
przeżycia jeszcze z czasów studiów 
w Śląskim Seminarium Duchownym 
w Krakowie, gdzie w ramach dzia-
łalności kółka charytatywnego jako 
klerycy odwiedzaliśmy ciężko chorą 
pisarkę, dziś już świętej pamięci 
Janinę Haertz, autorkę opowieści 

Gromniczna Pani, Niepokalana, 
Uzdrowicielko z Lourdes. Módl się za nami.
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o różnych postaciach z historii, mię-
dzy innymi o historii pierwszych 
polskich męczenników opisanej 
w książce pod tytułem „Świadko-
wie”. Swoje teksty dyktowała matce, 
gdyż sama nie mogła pisać z powodu 
zniekształconych rąk, co było skut-
kiem choroby Heine – Medina. 
Spotkanie z tą osobą i z jej matką 
było i do dziś jest niezapomnianym 
przeżyciem ze względu na atmosferę 
w jej domu, ciekawą zawsze rozmowę 
i pewnego rodzaju specyfikę klimatu, 
którą wytwarzał ich pies owczarek 
niemiecki, który wabił się Klerykał, 
dlatego, że w domu tolerował jedy-
nie mężczyzn ubranych w sutannę, 
innych nie znosił. Nawiasem mówiąc, 
jednym z tych mężczyzn w sutannie 
był wtedy, przychodzący co dwa tygo-
dnie spowiednik pani Janiny, jeszcze 
wtedy Ksiądz Arcybiskup Karol Woj-
tyła. Otóż w czasie jednej z naszych 
rozmów pani Janina powiedziała 
nam niezapomniane zdanie: „Życzę 
wam, byście byli dobrymi kapłanami. 
Ale kiedy będziecie odwiedzali cho-
rych czy przemawiali do nich, nie 
ograniczajcie się tylko do tematu 
cierpienia, tematu, który oni znają 
na co dzień. Chory człowiek, tak 

jak każdy człowiek, ma wiele swo-
ich ludzkich życiowych problemów, 
trudności a nawet i swój grzech i ocze-
kuje od was światła Ducha Świętego 
pomocnego w ich rozwiązywaniu”. 
Aktualizując te słowa, trzeba byśmy 
wszyscy nastawiali się na te ludzkie 
potrzeby i pragnienia, którymi żyją 
nasi chorzy. To dotyczy nas duszpa-
sterzy, ale i każdego z nas, szczegól-
nie, gdy przychodzi nam realizować 
Jezusowe polecenie: „Byłem chory, 
a odwiedziliście Mnie… Cokolwiek 
uczyniliście jednemu z braci moich 
najmniejszych Mnieście uczynili”.(por. 
Mat.25). Chory potrzebuje lekarza 
ciała i duszy. Kapłana odwiedzają-
cego chorego z posługą sakramen-
talną Spowiedzi św. Komunii św. czy 
Namaszczenia Chorych, przez które 
to sakramenty święte sam Chrystus 
jest obecny przy chorym, by nieść 
mu duchową pomoc i ulgę, kapłana, 
którego nikt nie zastąpi. Życzymy 
wszystkim zdrowia, to jest jasne. Jed-
nak w nagłych wypadkach i niebez-
piecznych dla życia okolicznościach 
trzeba pomóc choremu wzbudzić akt 
doskonałego żalu za grzechy, które 
kochający każdego człowieka Bóg 
gotów jest przebaczyć. Nade wszystko 

jednak ważne jest umożliwienie cho-
remu spotkania z kapłanem czy to 
w ramach duszpasterskich odwiedzin 
chorych, czy też wzywając kapłana do 
chorego, który jest w niebezpieczeń-
stwie zagrożenia życia i otoczenie 
chorego atmosferą modlitwy. Takie 
są nasze z wiary płynące działania 
wobec naszych chorych – działania, 
które dla niego są zbawienne i mogą 
mu niebo otworzyć. I równocześnie 
zaniedbanie czy zaniechanie tych 
działań może nas obciążyć ciężką 
odpowiedzialnością przed Bogiem. 
Tę prawdę trzeba mieć zawsze na 
uwadze i wpisać ją w obowiązek 
naszego sumienia! Ciągłe pogłębia-
nie naszej wiary i odpowiedzialności 
przed Bogiem za swoje zbawienie 
i zbawienie drugiego człowieka godne 
jest tego, byśmy zawsze o tym sobie 
przypominali. Niech luty stanie się 
okazją do refleksji i nad tym proble-
mem, a Maryja, Matka Jezusa, niech 
nas wspiera w modlitwach i na każ-
dym kroku życia ku naszemu zba-
wieniu. Niech wyrazem tych myśli 
będzie światło gromnicznej świecy, 
która -oby znalazła się w każdym 
naszym domu.

 Szczęść Boże! Ks. Józef

Parafia w świetle statystyk roku 2021
Kościół na świecie:
W mijającym roku papież Franciszek odbył m.in. podróż 
apostolską do Iraku, na Węgry i do Słowacji, rozpoczął 
się także w całym Kościele na poszczególnych szczeblach 
Synod o synodalności. W miesiącach wiosennych odbędą 
się także spotkania synodalne na szczeblu dekanalnym 
i parafialnym. W naszej diecezji najważniejszym wyda-
rzeniem była beatyfikacja ks. Jana Machy – śląskiego 
kapłana męczennika.

Życie parafialnej wspólnoty koncentruje się wobec 
Bożego Słowa i świętych sakramentów. Pomimo trwa-
jącej pandemii i wprowadzanych obostrzeń sanitarnych 
przeżywaliśmy rekolekcje parafialne i szkolne. W parafii 
prężnie działają zgodnie ze swoim charyzmatem różne 
grupy religijne, chóry: Echo i Słowackiego, schole: litur-
giczna i dziecięca. Działają parafialne media: miesięcznik 
„Wspólnota”, kamera internetowa oraz strona internetowa 

parafii. Jesteśmy jako parafia 
obecni w mediach społecz-
nościowych i prowadzimy 
parafialny blog. W mijającym 
roku pożegnaliśmy naszego 
byłego proboszcza ks. Prałata 
Alfreda Wlokę oraz długo-
letniego gospodarza naszej 
Parafii p. Józefa Kościółka.

Działalność charytatywna:
W Parafialnym Klubie Seniora odbywają się spotkania 
dla seniorów, w których często uczestniczą zaproszeni 
goście z prelekcją. Obecnie z racji kolejnej fali pandemii 
spotkania dla seniorów zostały zawieszone.

W miarę możliwości Parafia pomaga ludziom potrze-
bującym i ubogim.
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Sprawy gospodarcze
Pandemia spowolniła nasze prace remontowe i inwesty-
cje, ale pomimo trudności, wykonane zostały następu-
jące prace remontowe:

– wymienione zostały dwa okna witrażowe w naszym 
kościele,

– 4 witraże zostały oddane do gruntownej renowacji 
w pracowni witrażowej,

– rozpoczęta została renowacja figur w naszej parafial-
nej stajence, niektóre już cieszą nasze oczy po dokonanej 
renowacji, kolejna partia figur czeka na swoją odnowę,

– w prezbiterium kościoła wymienione zostały sedilia 
dla służby liturgicznej,

– przeprowadzono remont generalny toalet w Domu 
Katechetycznym oraz wprawione zostały nowe drzwi 
do salek katechetycznych na parterze Domu Kateche-
tycznego. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych,

– wyremontowana została kolejna salka na I piętrze 
Domu Katechetycznego, szczególne  podziękowania 
Wspólnocie Siloe oraz Wspólnocie Mężczyzn św. Józefa 
za przeprowadzenie tego remontu. Parafia zakupiła nowe 
wyposażenie salki, czyli stoły, krzesła i niezbędne szafki,

– na probostwie zostało wymienionych 6 okien oraz 
ocieplona została jedna ściana/tylna/ probostwa.

W roku 2022 planujemy wymianę ostatniego okna 
witrażowego w naszym kościele, montaż witraży podda-
wanych obecnie renowacji oraz dalsze prace remontowe 
na probostwie. Bóg zapłać wszystkim dobrodziejom i ofia-
rodawcom naszej wspólnoty za wielką hojność i wielkie 

serce. Parafia nie posiada żadnych długów i finansowych 
zaległości. Wszystkie zobowiązania spłacamy w terminie. 
Wiele prac i remontów dokonujemy we własnym zakresie 
dzięki zaangażowaniu licznej grupy Parafian, którym za 
bezinteresowną pracę składam serdeczne podziękowania.

Przed nami kolejny rok formacji i duchowej drogi 
do wieczności. Wykorzystajmy ten czas do osobistego 
uświęcenia i pogłębienia życia rodzinnego oraz para-
fialnych wspólnot.

W nowym roku życzymy drogim Parafianom Bożej 
łaski i opieki naszej Patronki – Matki Bożej Wniebowzię-
tej. Wszystkim składam serdeczne Bóg zapłać: kapła-
nom, wszystkim posługującym w naszej wspólnocie: 
w kancelarii, na probostwie, Siostrom Służebniczkom, 
organistom, służbie liturgicznej i posługującym w zakry-
stii, szafarzom Najświętszego Sakramentu, dbającym 
o czystość kościoła i obejścia, zarządcy cmentarza wraz 
z pracownikami, wszystkim Parafianom za dar modlitwy 
i zaangażowanie w życie naszej wspólnoty. Bóg zapłać 
wszystkim zaangażowanym w działalność ruchów reli-
gijnych i wspólnot formacyjnych, redakcji „Wspólnoty” 
i administratorom mediów elektronicznych. Szczególne 
podziękowania członkom Rady Parafialnej i Ekonomicz-
nej za wszelką pomoc i inspiracje duszpasterskie.

Na koniec słowo – przepraszam – za nasze błędy, 
pomyłki czy słowa, które mogły kogoś urazić. Prosimy 
Was o dar modlitwy i o modlitwie za wszystkich Para-
fian zapewniamy.

Ks. Zbigniew Folcik – proboszcz

Życie sakramentalne w parafii 2021 2020 2021

Chrzest
– dzieci nieślubne
– dzieci ze związku cywilnego
– dzieci panieńskie

106
22
14
2

102
27
19

I Komunia święta
– w tym Wczesna Komunia święta

123
12

120
17

Bierzmowanie 91 140
Msze św.
– w kościele
– za Parafian
– za dusze w czyśćcu cierpiące – ofiara ze skarbony

2514+12/sanus/
62
49

2492 + 12/sanus/
60
28

Komunia święta 112.575 120.824
Odwiedziny chorych
– sakrament namaszczenia chorych

292
22+107/Msza/

228
24

Sakrament małżeństwa
– śluby konkordatowe
– śluby po związku cywilnym

32
25
7

31
24
7

Pogrzeby 189 234
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ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA XXX 
ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11 lutego 2022 r.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36) 
trwając na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią.

DRODZY BRACIA I SIOSTRY
Trzydzieści lat temu św. Jan Paweł II ustanowił Świa-

towy Dzień Chorego, aby uwrażliwić lud Boży, katolickie 
instytucje, służby zdrowia i społeczeństwo cywilne na 
potrzebę zwrócenia uwagi na chorych i na tych, którzy 
się nimi opiekują. Jesteśmy wdzięczni Panu za drogę, 
jaką przebyły w ostatnich latach Kościoły partykularne 
na całym świecie. Poczyniono wiele kroków naprzód, 
ale pozostaje jeszcze długa droga do tego, aby wszyscy 
chorzy, także w miejscach i sytuacjach największego 
ubóstwa i marginalizacji, otrzymali potrzebną im opiekę 
zdrowotną, a także opiekę duszpasterską, aby mogli 
przeżywać czas choroby w zjednoczeniu z Chrystusem 
ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Niech trzydzie-
sty Światowy Dzień Chorego, którego kulminacyjne 
obchody, z powodu pandemii, nie będą mogły odbyć 
się w Arequipie w Peru, lecz w Bazylice św. Piotra na 
Watykanie, pomoże nam wzrastać w bliskości i służbie 
chorym i ich rodzinom.

1. Miłosierni jak Ojciec
Temat wybrany na ten trzydziesty Dzień Chorego: „Bądź-
cie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 
36), skłania nas przede wszystkim do zwrócenia naszego 
spojrzenia na Boga „bogatego w miłosierdzie” (Ef 2, 4), 
który zawsze patrzy na swoje dzieci z ojcowską miłością, 
nawet wtedy, gdy one od Niego oddalają się. Miłosier-
dzie, w rzeczywistości, jest par excellence imieniem Boga, 
które wyraża Jego naturę nie na sposób okazjonalnego 
uczucia, ale jako siłę obecną we wszystkim, co On czyni. 
Jest to siła i czułość razem. Dlatego możemy powiedzieć 
z zachwytem i wdzięcznością, że miłosierdzie Boże ma 
w sobie zarówno wymiar ojcostwa, jak i macierzyństwa 
(por. Iz 49, 15), ponieważ On troszczy się o nas z siłą ojca 
i czułością matki, zawsze pragnąc dać nam nowe życie 
w Duchu Świętym.

2. Jezus, miłosierdzie Ojca
Największym świadkiem miłosiernej miłości Ojca do 
chorych jest Jego jednorodzony Syn. Ileż to razy Ewange-
lie opowiadają nam o spotkaniach Jezusa z ludźmi cier-
piącymi na różne choroby! On „chodził po całej Galilei, 
nauczając w ich synagogach, głosząc Ewangelię o Kró-
lestwie i lecząc wszelkie choroby i dolegliwości wśród 
ludu” (Mt 4, 23). Możemy zadać sobie pytanie: skąd ta 

szczególna uwaga Jezusa wobec chorych, do tego stop-
nia, że staje się ona również głównym dziełem w misji 
apostołów, posłanych przez Mistrza, by głosić Ewangelię 
i uzdrawiać chorych? (por. Łk 9, 2).

XX-wieczny myśliciel podsuwa nam motywację: „Ból 
absolutnie izoluje i z tej absolutnej izolacji rodzi się apel do 
drugiego, wzywanie drugiego”. Kiedy człowiek doświad-
cza słabości i cierpienia we własnym ciele z powodu 
choroby, jego serce staje się cięższe, wzrasta lęk, mnożą 
się pytania, coraz bardziej palące staje się pytanie o sens 
wszystkiego, co się dzieje. Jakże nie wspomnieć w tym 
kontekście o wielu chorych, którzy w czasie pandemii 
przeżyli ostatni etap swojego życia w samotności na 
oddziale intensywnej terapii, z pewnością pod opieką 
wspaniałych pracowników służby zdrowia, ale z dala 
od najbliższych i najważniejszych osób w ich ziemskim 
życiu? Dlatego tak ważne jest, by mieć u swego boku 
świadków Bożego miłosierdzia, którzy za przykładem 
Jezusa, miłosierdzia Ojca, wylewają na rany chorych olej 
pocieszenia i wino nadziei.

3. Dotknąć cierpiącego ciała Chrystusa
Zaproszenie Jezusa, by być miłosiernym jak Ojciec, 
nabiera szczególnego znaczenia dla pracowników służby 
zdrowia. Myślę o lekarzach, pielęgniarkach, diagnostach 
laboratoryjnych, osobach asystujących w leczeniu i opiece 
nad chorymi, a także o wielu wolontariuszach, którzy 
poświęcają swój cenny czas cierpiącym. Drodzy pra-
cownicy opieki zdrowotnej, wasza służba chorym, peł-
niona z miłością i kompetencją, wykracza poza granice 
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zawodu, aby stać się misją. Wasze ręce dotykające cier-
piącego ciała Chrystusa mogą być znakiem miłosiernych 
rąk Ojca. Bądźcie świadomi wielkiej godności waszego 
zawodu, a także odpowiedzialności, jaka się z nim wiąże.

Błogosławmy Pana za postęp, jaki dokonał się 
w naukach medycznych, zwłaszcza w ostatnich cza-
sach: nowe technologie pozwoliły wypracować metody 
terapeutyczne, które są bardzo korzystne dla chorych; 
badania naukowe nadal wnoszą cenny wkład w poko-
nywanie starych i nowych patologii; medycyna rehabi-
litacyjna bardzo rozwinęła swoją wiedzę i umiejętności. 
Wszystko to jednak nie może nigdy przesłonić wyjątko-
wości każdego pacjenta, z jego godnością i jego słabością. 
Chory jest zawsze ważniejszy od jego choroby, dlatego 
w każdym podejściu terapeutycznym nie można pomi-
nąć wsłuchiwania się w głos pacjenta, jego historię, lęki 
i obawy. Nawet wtedy, gdy nie można wyleczyć, zawsze 
można otoczyć opieką, zawsze można pocieszyć, zawsze 
można sprawić, by pacjent poczuł bliskość, która świad-
czy o zainteresowaniu osobą bardziej niż jej chorobą. 
Dlatego wyrażam życzenie, aby procesy formacyjne pra-
cowników służby zdrowia uzdalniały ich do słuchania 
i nawiązywania relacji.

4. Miejsca opieki, domy miłosierdzia
Światowy Dzień Chorego jest również właściwą okazją, 
aby skupić naszą uwagę na miejscach opieki. W ciągu 
wieków miłosierdzie wobec chorych doprowadziło do 
otwarcia przez wspólnotę chrześcijańską niezliczo-
nych „gospód dobrego Samarytanina”, gdzie przyjmo-
wano i leczono chorych wszelkiego rodzaju, zwłaszcza 
tych, którzy nie mogli znaleźć odpowiedzi na swoje 
potrzeby zdrowotne z powodu ubóstwa, wykluczenia 
społecznego lub trudności w leczeniu niektórych cho-
rób. Największą cenę w tych sytuacjach płacą przede 
wszystkim dzieci, osoby starsze i najbardziej wrażliwe. 
Miłosierni jak Ojciec, liczni misjonarze, głosząc Ewan-
gelię, budowali szpitale, przychodnie i ośrodki opieki. 
Są to cenne dzieła, dzięki którym chrześcijańska miłość 
nabierała kształtu, a miłość Chrystusa, o której świad-
czyli Jego uczniowie, stawała się bardziej wiarygodna. 
Myślę przede wszystkim o ludziach w najbiedniej-
szych częściach świata, gdzie czasami trzeba pokony-
wać duże odległości, aby znaleźć placówki medyczne, 
które pomimo ograniczonych środków oferują to, co 
jest dostępne. Przed nami jeszcze długa droga, a w nie-
których krajach otrzymanie odpowiedniego leczenia 
pozostaje luksusem. Potwierdza to, na przykład, ogra-
niczona dostępność szczepionek przeciwko Covid-19 
w najbiedniejszych krajach, ale jeszcze bardziej brak 
możliwości leczenia chorób, które wymagają znacznie 
prostszych leków.

W tym kontekście chciałbym potwierdzić znaczenie 
katolickich instytucji opieki zdrowotnej: są one cen-
nym skarbem, który należy chronić i wspierać; dzięki 
nim dzieje Kościoła wyróżniają się bliskością wobec 
najbiedniejszych chorych i w sytuacjach największego 
zapomnienia. Iluż założycieli rodzin zakonnych potrafiło 
wsłuchiwać się w wołanie braci i sióstr, którzy nie mieli 
dostępu do opieki lub byli niewłaściwie leczeni, i robili 
wszystko, co w ich mocy, aby im służyć! Także dzisiaj, 
nawet w krajach najbardziej rozwiniętych, obecność kato-
lickich placówek sanitarnych jest błogosławieństwem, 
ponieważ zawsze mogą zaoferować nie tylko opiekę nad 
ciałem ze wszystkimi niezbędnymi kompetencjami, ale 
także tę dobroczynną miłość, dzięki której chorzy i ich 
rodziny są w centrum uwagi. W czasie, kiedy panuje 
kultura odrzucania, a życie nie zawsze jest uznawane za 
godne przyjęcia i przeżywania, te struktury, jako domy 
miłosierdzia, mogą być przykładem ochrony i troski 
o każde istnienie, nawet najbardziej kruche, od jego 
początku aż po naturalny kres.

5. Miłosierdzie duszpasterskie: 
obecność i bliskość
W ciągu tych trzydziestu lat również duszpasterstwo 
służby zdrowia było coraz bardziej doceniane jako nie-
zbędna posługa. Jeśli najgorszą dyskryminacją, jakiej 
doświadczają ubodzy – a chorzy są ubogimi w zdrowiu – 
jest brak duchowej uwagi, nie możemy nie zaoferować im 
bliskości Boga, Jego błogosławieństwa, Jego Słowa, spra-
wowania sakramentów, zaproponowania drogi ducho-
wego wzrastania i dojrzewania w wierze. W związku 
z tym pragnę przypomnieć, że bliskość wobec chorych 
i ich duszpasterstwo nie jest zadaniem tylko niektórych 
duszpasterzy specjalnie przygotowanych; odwiedzanie 
chorych jest zaproszeniem skierowanym przez Chrystusa 
do wszystkich Jego uczniów. Ile osób chorych i starszych 
mieszka w domach i czeka na wizytę! Posługa pociesza-
nia jest zadaniem każdego ochrzczonego, który pamięta 
o słowach Jezusa: „Byłem chory, a odwiedziliście Mnie” 
(Mt 25, 36).

Drodzy bracia i siostry, wstawiennictwu Maryi, Uzdro-
wienia Chorych, zawierzam wszystkich chorych i ich 
rodziny. Zjednoczeni z Chrystusem, który bierze na sie-
bie ból świata, niech odnajdą sens, pocieszenie i ufność. 
Modlę się za wszystkich pracowników służby zdrowia, 
aby bogaci w miłosierdzie, potrafili ofiarować pacjentom, 
wraz z odpowiednią opieką, swoją braterską bliskość.

Z  serca udzielam wszystkim Apostolskiego 
Błogosławieństwa.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 10 grudnia 2021 r., 
we wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej.

FRANCISZEK
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W dniach 9-10 października 2021 roku zainau-
gurowane zostało w Watykanie przez papieża 
Franciszka XVI Zwyczajne Zgromadzenie 

Ogólne Synodu Biskupów „Dla Kościoła synodalnego. 
Komunia, uczestnictwo, misja”. Synodalność oznacza 
szeroko zakrojony program odnowy Kościoła.
W grudniu ks. Proboszcz Zbigniew Folcik, jako koordy-
nator, oraz Gabriela Kiełkowska- przedstawicielka Rady 
Parafialnej, jako koordynator pomocniczy wzięli udział 
w szkoleniu, organizowanym na Wydziale Teologicznym 
w Katowicach. Wysłuchaliśmy 2 wykładów.
Ks. dr Roman Chromy – Koordynator zespołu ds. 
synodalnego wysłuchania w Archidiecezji Katowic-
kiej skierował nas na szukanie odpowiedzi, w kontek-

ście synodalnych myśli, na pytanie: Czego oczekuje 
od nas Franciszek? Cały jego artykuł można odna-
leźć pod linkiem https://synod.katowicka.pl/synod/
aktualnosci/215-czego-oczekuje-od-nas-franciszek.

Ja postaram się te główne zagadnienia przedstawić 
w miarę najprostszy sposób.

Próbujmy wejść do człowieka, takiego, jakim on jest, 
a nie jakim byśmy chcieli go widzieć. Należy wkładać 
wysiłek, by szukać nowych form dotarcia do człowieka. 
Franciszkowa metoda duszpasterskiego działania ma 
wskazywać na element rozeznania sytuacji konkret-
nego człowieka. Mówi dalej o procesie dochodzenia 
do świętości, o zaangażowaniu misyjnym, o Kościele 
otwartych drzwi. Jakie to jeszcze oczekiwania… Byśmy 
uczyli i starali się życzliwie spojrzeć na bliźniego spo-
tkanego na swojej drodze, byśmy pojęli, że kluczowym 
elementem do odkrycia swojej drogi do świętości jest 
odkrycie swojej misji. Nie zbawisz się sam… do zba-
wienia potrzebujesz drugiego człowieka. Ważną rolę 
ma odegrać młody człowiek. Tego młodego człowieka 
należy wprowadzić w świat świętości, głównie poprzez 
działalność wolontaryjną, działalność na rzecz drugiego 
człowieka… W proces synodalny trzeba zaangażować 
cały lud Boży.

Z kolei Delegat Kościoła w Polsce, prof. Aleksan-
der Bańka, przeprowadził krótkie szkolenie na temat 
tego, jak przeprowadzić spotkanie synodalne. „Jeste-
śmy zaproszeni do tego, by być w dialogu Kościołem 
wrażliwym na siebie nawzajem. Kościołem, który nie 
tylko wspólnie pokonuje pewną drogę, ale także mamy 
nie bać się szczerze mówić o swoich ranach, lękach, co 
nas w Kościele boli, jakie są nasze nadzieje i oczeki-
wania. Ojciec święty chce tego słuchać i chce, żebyśmy 

nawzajem szczerze o tym rozmawiali. Do tego dia-
logu mają być zaproszeni ci, którzy są na marginesie 
Kościoła, gdzieś z boku, może wykluczeni, nawet ci, 
którzy formalnie są poza Kościołem. To jest bardzo 
odważne. Nie oznacza to, że świat ma zmienić Kościół 
na swoją modłę. Chodzi o to, że jesteśmy zaproszeni, 
żeby przeglądnąć się w świecie jak w lustrze i zobaczyć 
pewne rzeczy, których z naszej, wąskiej perspektywy, 
nie jesteśmy w stanie dojrzeć. Nie musimy się bać pro-
wadzić odważnego dialogu ze światem, ponieważ jeste-
śmy dziećmi Króla. Jesteśmy wyposażeni w królew-
ską, kapłańską i prorocką godność. Jesteśmy uczniami 
Chrystusa, w jedności z ojcem świętym i w Kościele, 
który chce nas zaopiekować, mimo że czasem sam jest 
zraniony i słaby” – podkreślił p. Bańka.

Nakreślił następnie formę tego synodalnego spotka-
nia. Zwrócił uwagę na problem odejścia młodych od 
Kościoła. Podkreślił, jak trudno jest nam prowadzić dia-
log. Dlatego należy szukać sposobu spotkania i słucha-
nia siebie nawzajem. Papież zaprasza nas do budowania 
Kościoła, więc spróbujmy się spotkać, porozmawiać na 
temat tego Kościoła. Powinien to być proces zbierania 
informacji „od dołu”.

Przed nami więc ważny kolejny etap – wysłuchania 
synodalne. Takie wysłuchania w dekanacie przedsta-
wicieli parafii odbędą się do ferii zimowych. Już dziś 
zapraszamy do udziału w tych spotkaniach, do dysku-
towania, do tak potrzebnego dialogu i kontaktu z dru-
gim człowiekiem.

W wynikach i efektach tego dekanalnego wysłucha-
nia poinformujemy w kolejnych numerach „Wspólnoty”.

Gabriela Kiełkowska

„Ku synodalności…” 
Synod o synodalności Archidiecezji Katowickiej
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Kapituła wyborcza i wizytacja bratersko-pasterska 
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w naszej parafii

Po modlitewnych przygotowaniach Wspólnota Fran-
ciszkańskiego Zakonu Świeckich w parafii WNMP 
w Biertułtowach 13 grudnia 2021 r. odbyła się wizy-
tacja bratersko-pasterska i kapituła wyborcza. O godz. 
15.30 rozpoczęliśmy Mszą św. o światło Ducha Świętego 
i dobry wybór naszej Rady Zakonu. Mszę św. odprawił 
o. Dorian Plas OFM – Asystent Rybnickiego Regionu 
FZŚ. Oprawę liturgiczną przygotowali członkowie Rady 
Wspólnoty, homilię wygłosił o. Plas. Po zakończeniu 
Eucharystii cała Wspólnota z zaproszonymi gośćmi udała 
się do salki na poczęstunek. Po nim o. Dorian poprowa-
dził modlitwę na rozpoczęcie kapituły wyborczej. Z Rady 
Regionu obecna była s. przełożona Cecylia Chmielińska, 
ponadto – ks. Piotr Mroczkowski – duchowy opiekun 
wspólnoty miejscowej oraz sekretarz kapituły – s. Mał-
gorzata Adamczyk z parafii MB Różańcowej z Wrębo-
wej. Modlitwą z Rytuału prosiliśmy Ducha Św. o światło 
przed wyborami. Po wizytacji i kontroli dokumentacji s. 
przełożona Janina Kleban i skarbnik s. Mirosława Kania 

zdały sprawozdanie z minionej kadencji Rady Zakonu. 
Następnie przystąpiono do kapituły wyborczej. Głoso-
wanie było jawne.

Do nowej Rady Wspólnoty wybrano na przełożoną 
s. Janinę Kleban – III kadencja. Zastępcą przełożonej 
została s. Barbara Racławska, sekretarzem – br. Damian 
Kania (III kadencja), skarbnikiem – s. Mirosława Kania 
(III kadencja), br. Jan Racławski – ds. formacji (II kaden-
cja). Po zakończeniu głosowania s. Cecylia Chmielińska 
zatwierdziła wybór nowej Rady FZŚ i odmówiła końcową 
modlitwę. Nowo wybrana Rada złożyła przyrzeczenie 
owocnej służby we wspólnocie franciszkańskiej w Duchu 
św. Franciszka z Asyżu. Na zakończenie o. Dorian Plas 
OFM udzielił kapłańskiego błogosławieństwa. Po tak uro-
czystym przeżyciu, napełnieni Duchem Świętym i błogo-
sławieństwem relikwiami św. Franciszka, przystąpimy do 
służenia Bogu i bliźnim z pomocą św. Franciszka z Asyżu.

POKÓJ I DOBRO!
Rada Zakonu

Kim jest biskup koadiutor?

Biskup koadiutor, podobnie jak biskup pomocniczy, jest nominowany po to, aby pomagać biskupowi diecezjal-
nemu. Jego funkcja różni się jednak tym, że posiada prawo następstwa, czyli sukcesji, oraz ma specjalne kom-

petencje. Obejmie diecezję z chwilą sede vacante.

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO
Drodzy Diecezjanie!
Pragnę Was poinformować, że w środę 15 grudnia br. powitaliśmy w Kościele katowickim dotychczasowego 

biskupa pomocniczego diecezji ełckiej Adriana Galbasa, mianowanego przez Ojca Świętego Franciszka dnia 4 
grudnia 2021 r. arcybiskupem koadiutorem archidiecezji katowickiej.  Podczas spotkania w Kurii Metropolitalnej 
Nominat – zgodnie z wymogami prawa kanonicznego – okazał nominacyjne pismo apostolskie arcybiskupowi 
katowickiemu i kolegium konsultorów i objął w ten sposób kanonicznie swój urząd.

Osobiście przywitałem w osobie arcybiskupa Adriana Galbasa swojego nowego i najbliższego współpracownika, 
a także następcę w posłudze arcybiskupa katowickiego i metropolity górnośląskiej prowincji kościelnej.

W łączności ze Stolicą Apostolską ustaliliśmy termin liturgicznego rozpoczęcia pasterskiej posługi Arcybiskupa 
Koadiutora na sobotę 5 lutego 2022 r.

Serdecznie proszę o modlitwę w intencji arcybiskupa Adriana i przyzywam ku pomocy patronów archidiecezji 
katowickiej – Matkę Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, św. Jacka, św. Barbarę, św. Floriana; bł. Emila Szramka, 
bł. Józefa Czempiela i niedawno beatyfikowanego Jana Franciszka Machę.

Za dar modlitwy w intencji Kościoła katowickiego, który wspólnie tworzymy i codziennie budujemy, jak rów-
nież za wsparcie modlitewne dla przybywającego do naszej archidiecezjalnej wspólnoty Arcybiskupa Koadiutora, 
składam szczere Bóg zapłać!

Udzielam pasterskiego błogosławieństwa.
† Wiktor Skworc 

Arcybiskup 
Metropolita Katowicki 

Katowice, 15 grudnia 2021 r.
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Życie konsekrowane w Polsce – statystyki
Przypadający 2 lutego Dzień Życia Konsekrowanego świętować będzie w Polsce ok. 32 tys. 
osób. Choć po „boomie” powołaniowym z lat 80-tych liczba chętnych do życia w tradycyjnych 
wspólnotach życia konsekrowanego systematycznie spada, warto zauważyć, 
dynamiczny wzrost zainteresowania, zwłaszcza w ostatnich latach, 
formami indywidualnymi, jak pustelnicy, dziewice i wdowy.

Zgromadzenia żeńskie 
czynne
Największą grupę osób konsekro-
wanych w Polsce stanowią kobiety 
– siostry zakonne żyjące w zgroma-
dzeniach czynnych, czyli nastawio-
nych na współdziałanie z Kościo-
łem w pracy apostolskiej. Według 
danych z 31 października 2020 r. 
w Polsce obecne są 104 zgromadze-
nia zakonne o różnych charyzmatach 
i bardzo zróżnicowanej liczebności 
(od blisko 1000 do kilkunastu osób). 
Reprezentowane są one w Konferen-
cji Wyższych Przełożonych Żeńskich 
Zgromadzeń Zakonnych w Polsce. 
W zgromadzeniach tych żyje ok. 17 
tys. sióstr zakonnych z  ok.  2100 
wspólnot we wszystkich diecezjach 
w Polsce. Oprócz tego ponad 1000 
sióstr pracuje poza granicami Pol-
ski, w krajach misyjnych (441), na 
Wschodzie (ok.440) i w wielu innych 
krajach świata.

Ponadto w kraju działa prawdo-
podobnie ok. 40 wspólnot nie zrze-
szonych w Konferencji Przełożonych 
Wyższych najczęściej pochodzących 
spoza Polski i nielicznych (z wyjąt-
kiem Sióstr Matki Teresy z Kalkuty). 
Konferencja nie ma danych liczbo-
wych o tych wspólnotach.

Problemem są nowe powołania. 
Jak podkreśla matka Jolanta Olech, 
sekretarka generalna Konferencji 
Wyższych Przełożonych Żeńskich 
Zgromadzeń Zakonnych po boomie 
powołaniowym z końca lat 70. XX w. 
w zasadzie obserwuje się spadek, przy 
czym od ok. 15 lat spadek ten nosi już 
znamiona kryzysu. Dla przykładu 
w 2000 r. do zakonów zgłosiło się 

566 postulantek, w 2009 r. – 251, 
w 2017 r. – 177. Niekorzystną dyna-
mikę pokazuje też inna statystyka. 
Jeszcze w 2000 r. na 428 zmarłych 
sióstr przypadało 541 rozpoczynają-
cych nowicjat. Już od 2007 r. liczba 
zmarłych znacznie przekracza jednak 
liczbę nowicjuszek. W 2016 r. zmarło 
319 sióstr, a w nowicjacie znalazło się 
jedynie 121. Do tego doliczyć należy 
jeszcze odejścia. Patrząc na staty-
styki z ostatnich lat, przyjąć należy, 
że każdego roku, na różnych etapach 
formacji, odchodzi od ok. 130 do 240 
zakonnic.

Żeńskie zakony 
kontemplacyjne
Kolejną, znacznie już mniejszą, grupą 
zakonnic są mniszki żyjące w zako-
nach kontemplacyjnych. Jest ich 
w Polsce ok. 1270. Większość mieszka 
w 83 klasztorach, których przełożone 
zrzeszone są w Konferencji Przeło-
żonych Żeńskich Klasztorów Kon-
templacyjnych w Polsce. Wszystkie 
te klasztory reprezentują 13 rodzin 
zakonnych, z których zdecydowanie 
najliczniejszą są karmelitanki bose. 
Ok. 60 sióstr mieszka w klasztorach, 
które nie należą do konferencji.

Według danych z 2017 r. wykształ-
cenie podstawowe ma 129 sióstr kon-
templacyjnych, zawodowe – 167, śred-
nie – 494, studium pomaturalne – 87, 
licencjat zawodowy – 35, magisterskie 
– 340, studium podyplomowe – 15, 
licencjat podyplomowy – 5, dokto-
rat – 9.

Statystyczna mniszka w Polsce 
w roku 2020 miała 55 lat i 3 mie-
siące. Spośród 1208 sióstr żyjących 

w 2020 r. w zakonach zrzeszonych 
w konferencji klauzurowej 1105 to 
profeski wieczyste, 55 – profeski 
czasowe, 27 – nowicjuszki a 21 – 
postulantki. Oprócz tego jest też 48 
aspirantek. Aspirat to nowy, obo-
wiązkowy element formacji, wprowa-
dzony w 2018 r. na mocy przepisów, 
które wydłużyły też obowiązkowy 
czas formacji w zakonach kontem-
placyjnych z lat 5-ciu do 9-ciu. Dane 
z ostatnich lat, choć pokazują male-
jącą liczbę profesek (na co wpływ 
ma również wydłużenie czasu for-
macji początkowej), wskazują jednak 
na pewien wzrost liczby aspirantek 
i postulantek. Zdaniem m. Wero-
niki Sowulewskiej, przewodniczącej 
Konferencji Przełożonych Żeńskich 
Klasztorów Kontemplacyjnych, dają 
one nadzieję na dalszy rozwój życia 
kontemplacyjnego, choć w najlep-
szym wypadku wzrost liczby profe-
sek nastąpić może za 9 lat.

Jak zaznacza  m. Sowulewska, 
odejścia z grona sióstr po ślubach 
wieczystych w zakonach kontempla-
cyjnych zdarzają się bardzo rzadko. 
– Z naszego klasztoru nie odeszła 
żadna – podkreśla.

Zgromadzenia męskie
Według danych 31 grudnia 2019 r. 
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Polska ma 11 173 zakonników. W kraju przebywa 8182, 
za granicą pracuje 2991. Choć wśród instytutów męskich 
również wyodrębnić można te oddane dziełom apostol-
skim i te nastawione tylko na życie kontemplacyjne – 
jak np. kameduli – wszystkie one zrzeszone są w jednej 
Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich 
w Polsce (w odróżnieniu od zgromadzeń żeńskich, które 
mają odrębną Konferencję zrzeszającą klasztory kontem-
placyjne). Reprezentuje ona 59 zgromadzeń, z których 
najliczniejsi są franciszkanie (1233), salezjanie (992), 
franciszkanie konwentualni (926) i pallotyni (592). Dla 
porównania – jezuitów jest 586, dominikanów – 439, 
redemptorystów – 413, karmelitów – 65, a benedykty-
nów – 58.

Specyfiką zakonów męskich jest to, że najczęściej łączą 
powołanie do życia konsekrowanego z powołaniem do 
kapłaństwa. – Niestety doświadczamy znaczącego spadku 
powołań na braci zakonnych. Kiedyś bracia stanowili 
20–30 proc. członków wielu instytutów zakonnych, 
a dzisiaj są to pojedyncze osoby. To jest duży problem 
w naszych zgromadzeniach – zaznacza o. Janusz Sok 
CSsR, przewodniczący KWPZM.

Powołania do zakonów męskich w Polsce systema-
tycznie spadają. O. Sok nie nazwałby tego jednak kata-
strofalnym kryzysem. W sensie liczbowym jest to powrót 
do sytuacji z lat 70 –tych, choć, jak zaznacza przewodni-
czący Konferencji, czyniąc porównania błędem byłoby 
zatrzymanie się jedynie na poziomie samych liczb, gdyż 
dzisiejszy świat i świat sprzed 50 lat to kompletnie różne 
rzeczywistości.

W październiku 2020 było w sumie 442 postulantów 
i nowicjuszy. W latach 80-tych do zakonów zgłaszało się 
nawet trzykrotnie więcej osób. Wiązało się to z ówcze-
snym zjawiskiem wzrostu powołań, zapewne ze szcze-
gólnym uwzględnieniem fenomenu pontyfikatu Jana 
Pawła II, chociaż zauważyć należy, że wzrost powołań 
zaczął się kilka lat wcześniej.

Analizując dane dotyczące powołań do zgroma-
dzeń męskich w Polsce nie sposób nie zwrócić uwagi 
na znaczny i rosnący procent obcokrajowców. Spośród 
tegorocznych 442 postulantów i nowicjuszy 264 osoby 
to Polacy, 178 osób – obcokrajowcy. W ubiegłym roku 
spośród 421 postulantów i nowicjuszy Polaków było 276, 
obcokrajowców – 145. W 2018 r. wśród 482 postulantów 
i nowicjuszy było 318 Polaków i 164 obcokrajowców. Jak 
podkreśla o. Sok, jest to owoc dużego zaangażowania 
misyjnego Polaków w ostatnich dziesięcioleciach, zwłasz-
cza w Ameryce Południowej ale także w Afryce i Azji, 
gdzie obecnie obserwujemy największy wzrost powołań. 
– Praca naszych zgromadzeń wpłynęła na powołania na 
rodzimym gruncie. Placówki na misjach w wielu miej-
scach ciągle podlegają jurysdykcjom w Polsce, w związku 

z tym cieszą nas również te powołania, choć prawdopo-
dobnie te placówki będą się z czasem usamodzielniać 
– mówi.

Instytuty świeckie
W Polsce działają 34 instytuty świeckie, w większości 
żeńskie. Jest tylko jeden instytut męski – Instytut Świecki 
Chrystusa Króla. W Instytucie Świętej Rodziny funk-
cjonują natomiast dwa autonomiczne kręgi – mężczyzn 
(kapłani i mężczyźni konsekrowani) i kobiet. W sumie 
w instytutach świeckich żyje w Polsce ponad 1000 osób. 
Według danych z 2020 r. uzyskanych z 30 instytutów, po 
ślubach wieczystych jest 865 osób, 101 po ślubach czaso-
wych a w formacji wstępnej – 58 osób. Choć powołań jest 
mniej niż kilkanaście lat temu, ich procent w stosunku 
do populacji utrzymuje się na stałym poziomie. Spadek 
przypisywać więc należy demografii.

Indywidualne formy życia 
konsekrowanego
Dziewice konsekrowane, pustelnicy i wdowy – formy 
te, istniejące w starożytności, od czasów Soboru Waty-
kańskiego II zaczynają się odradzać i cieszą się rosnącą 
popularnością. W ostatnich latach obserwujemy wręcz 
spektakularny wzrost. Według danych z 19 listopada 2020 
w Polsce żyją obecnie 332 dziewice konsekrowane (dla 
porównania, w grudniu 2018 r. było ich 250), 361 wdów 
konsekrowanych, w tym 3 wdowców (w grudniu 2018 r. 
było to mniej niż 300 osób), 1 pustelnik i 8 pustelnic 
(w grudniu 2018 r. był to tylko 1 pustelnik). W samym 
2020 r. (do listopada) życie konsekrowane rozpoczęło 12 
dziewic, 9 wdów i 1 pustelnica.

Osoby podejmujące indywidualną formę życia konse-
krowanego żyją już we wszystkich diecezjach na terenie 
kraju. Najwięcej w archidiecezji łódzkiej (85 osób, w tym 
17 dziewic, 67 wdów i 1 pustelnica) i krakowskiej (73 
osoby – 52 dziewice i 21 wdów). Wiele takich osób żyje 
też w diecezji szczecińsko – kamieńskiej (49), archidie-
cezji warszawskiej (34), i przemyskiej (32). 

Nowe ruchy, nowe wspólnoty.
Rzeczywistość życia konsekrowanego jest bardzo dyna-
miczna. Cały czas powstają nowe formy, nowe wspólnoty. 
Według statystyk watykańskich kilkaset wspólnot uzy-
skało ostatnio papieskie zatwierdzenie. Jest to możliwe, 
gdy wspólnota ma już co najmniej 170 członków, którzy 
złożyli śluby zakonne. Nie wiadomo, ile takich grup na 
świecie jest dopiero na początku swej drogi. Nowe grupy 
powstają również w Polsce. – Nie prowadzimy statystyk, 
nie liczymy ich, czasem dowiadujemy się o nich przy-
padkiem – zaznacza m. Olech. 

maj 2021/Warszawa KAI
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D – jak DOBROĆ

25 grudnia obchodziliśmy 
105. rocznicę śmierci św. 
brata Alberta, Adama 

Chmielowskiego (1845-1916). Jego 
droga życiowa była bardzo urozma-
icona – żołnierz powstania stycz-
niowego, artysta – malarz, wreszcie 
filantrop. Brat Albert słynął z opieki 
nad biednymi, a szczególnie nad bez-
domnymi, którym poświęcił swoje 
siły, czas, karierę artystyczną. Dewizą 
jego życia stały się często powtarzane 
słowa, że człowiek powinien być dla 
innych jak pajda chleba, z której 
każdy może sobie ułamać tyle, ile 
mu potrzeba. Życie człowieka o tyle 
ma sens, o ile jest ukierunkowane na 
innych. W imię tej dewizy św. brat 
Albert całe swoje życie złożył w ofie-
rze dla innych ludzi. Jego postawa 
stawiana jest za wzór miłosierdzia 
chrześcijańskiego.

Jeszcze nie tak dawno temu skła-
daliśmy sobie życzenia przy wigilij-
nym stole, łamaliśmy się opłatkiem, 
życzyliśmy sobie wiele dobra, radości, 
sukcesów. Tyle było wtedy uśmiechu, 
radości, łez wzruszenia, ciepła i brater-
stwa. A gdyby tak atmosfera spotkań 
opłatkowych przeniosła się na nasze 
codzienne życie. Czemu nie potra-
fimy być dobrzy dla innych? Słynne 
powiedzenie angielskiego myśliciela 
Tomasza Hobbesa (1588-1679): „czło-
wiek człowiekowi wilkiem” wydaje 
się być ciągle aktualne. Stąd postu-
lat św. Brata Alberta, by być dobrym 
jak chleb dla wielu ludzi, wydaje się 
być mało życiowy i niemożliwy do 
zrealizowania.

Wiemy, że wartość chleba różnie 
się kształtowała na przestrzeni ostat-
nich dziesięcioleci. Był on przedmio-
tem pragnienia i tęsknot dla więźniów 
niemieckich obozów koncentracyjnych 
i sowieckich łagrów. Jego cena prze-
wyższała wartość złota i drogocen-
nych kamieni. Ale znamy też obrazki 
ze współczesnych czasów kiedy chleb 
leży na śmietnikach i tylko ci, którym 

go brakuje doceniają jego wartość. 
Ludzie syci nie zastanawiają się nad 
jego wartością. Również różne jest 
spojrzenie na człowieka dobrego. Dla 
ludzi biednych, słabych, pokrzywdzo-
nych człowiek dobry jest balsamem 
gojącym ich rany i chlebem, który 
daje im życie, zdrowie oraz przywraca 
nadzieję w sens życia i istnienia świata. 
Pozwala im odzyskać wiarę w ludzką 
dobroć. Jednak bywa, że dobry czło-
wiek jest uważany za naiwnego. Stąd 
jego dobroć jest wykorzystywana 
przez pospolitych naciągaczy. Bywa, 
że jest przedmiotem kpin i żartów. 
Stąd istnieje niebezpieczeństwo, że 
„człowiek dobry jak chleb” zamiast 
stać się pokarmem dla ludzi potrze-
bujących stanie się pożywką dla cwa-
niaków i ludzi bez żadnych skrupułów. 
Nie można zapominać o słowach Pana 
Jezusa: „Nie dawajcie psom tego co 
święte i nie rzucajcie swych pereł przed 
świnie, by ich nie podeptały nogami 
i, obróciwszy się, was nie poszarpały” 
(Mt 7,6). Zdarza się, że niejeden dobry 
człowiek zostaje właśnie tak potrakto-
wany. Jednak ludzie naprawdę dobrzy 
nie mogą się zniechęcać. Z dobrocią 
jest jak z ziarnem rzucanym na różne 
gleby. Nieraz pada na skały ludzkich 
serc i nie wydaje plonów, nieraz na 
drogę skąd jest porywana przez cwa-
niaków i pospolitych brutali, nieraz 
pada między chwasty i ciernie zła i jest 
przez nie zagłuszana. Jednak kiedy 
padnie na właściwy grunt wydaje plon 
stokrotny, sześćdziesięciokrotny bądź 
trzydziestokrotny (Por. Mt 13, 1-23). 
Dlatego warto siać dobro, czyli być 
dobrym jak chleb ze względu na to, 
że część ziaren dobroci padnie na wła-
ściwy grunt i wyda swój plon, pomimo 
że inne zostaną podeptane, przygłu-
szone, odrzucone. Pismo Święte na 
wielu miejscach podkreśla znaczenie 
ludzkiej dobroci. Św. Paweł zachęca: 
„A co człowiek sieje, to i żąć będzie (...). 
W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo 
gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać 

plony, o ile w pracy nie ustaniemy. 
A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy 
dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym 
braciom w wierze” (Gal 6, 8-10). Czy-
nienie dobra jest warunkiem koniecz-
nym do zaskarbienia sobie Bożej życz-
liwości: „Kto dobrze czyni – pragnie 
łaski (Boga), kto dąży do zła – ono go 
dosięgnie” (Prz 11, 27).

W dzisiejszych czasach bez-
interesowne czynienie 
dobra może wydawać się 

naiwne. Niemniej jednak, zwłaszcza 
teraz, kiedy człowiek człowiekowi staje 
się coraz bardziej wilkiem, rodzi się 
zapotrzebowanie na ludzką dobroć. 
Przytaczane słowa św. Brata Alberta 
nic nie straciły ze swej aktualności. 
Człowiek dla drugiego człowieka 
powinien być dobry, jak pajda chleba. 
Dlaczego powinniśmy być dobrzy? 
Oto kilka propozycji, które wydają się 
być takie proste, a jednocześnie niosą 
ze sobą ogromną wartość.

• Bądźmy dla siebie dobrzy, bo 
dobro to taka wartość, która rośnie 
gdy się nią dzielimy z innymi.

• Bądźmy dla siebie dobrzy, bo 
dobro wraca.

• Bądźmy dobrzy, bo ludzie lubią 
przebywać z tymi, którzy są dobrzy.

• Bądźmy dobrzy, bo ludzie dobrzy 
są szczęśliwi.

• Bądźmy dobrzy, bo DOBRO to 
przymiot naszego BOGA.

• Bądźmy dobrzy, bo dobro uczy 
nasze dzieci filantropii.

• Bądźmy dobrzy, bo dawanie 
dobra przynosi radość duszy.

• Bądźmy dobrzy, bo dobro syci 
nasze serca.

• Bądźmy dobrzy, bo to wzmacnia 
naszą wiarę w drugiego człowieka.

• Bądźmy dobrzy, bo kiedyś sami 
będziemy dobra potrzebować.

• Bądźmy dobrzy, bo to nasz praw-
dziwy majątek.

• Bądźmy dobrzy, bo o czynienie 
dobra zapyta nas kiedyś Pan.

Małgorzata Mokrosz
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Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 13 lutego 2022 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 20 lutego 2022 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 27 lutego 2022 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 6 marca 2022 r.
1.
2. 

13 lutego 2022
1. Kogo Jezus nazywa błogosławionymi?
2. Co czeka ludzi, którzy będą żyli według błogosławieństw? (Łk 6, 
17.20 – 26)

20 lutego 2022
1. O jakim przykazaniu mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii?
2. Kogo należy naśladować w miłosierdziu wobec ludzi? (Łk 6, 27 – 38)

27 lutego 2022
1. Po czym rozpoznać dobrego człowieka? (Łk 6, 39 – 45)

2. Jak nazywa się nabo-
żeństwo polegające na 
całodziennej adoracji Naj-
świętszego Sakramentu od 
niedzieli przed Środą Popielcową?

6 marca 2022
1. Jak długo trwa Wielki Post?
2. Do jakiego wydarzenia z życia Jezusa nawiązuje ilość dni Wielkiego 
Postu? (Łk 4, 1 – 13)

Chałka z kruszonką
SKŁADNIKI:
Ciasto drożdżowe: 250 ml mleka, lekko ciepłego, 
70 g cukru, 20 g świeżych drożdży (lub 7 g drożdży 
instant*), 1 jajko (rozmiar M), temperatura pokojowa, 
500 g mąki pszennej lub jasnej orkiszowej (typu 630), 
60 g masła, temperatura pokojowa, szczypta soli, 
skórka starta z pomarańczy lub cytryny (opcjonalnie)
Kruszonka: 60 g mąki pszennej, 40 g masła, 30 g 
cukru
Dodatkowo: 1 jajko
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
1.Przygotować ciasto drożdżowe: Lekko ciepłe mleko 
wymieszać z 1 łyżką cukru, pokruszonymi drożdżami 
i ok. 4 łyżkami mąki. Przykryć ściereczką i odstawić 
w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na ok. 10- 15 minut.
2. Resztę z 500g mąki wsypać do dużej miski. Dodać 
resztę cukru, sól i wymieszać. Dodać jajko, mięk-
kie masło, wyrośnięty zaczyn i ewentualnie startą 
skórkę z pomarańczy lub cytryny. Wyrobić ciasto, 
najlepiej mikserem lub robotem kuchennym, uży-
wając haka do zagniatania ciasta. (Miksować co 
najmniej 3 minuty).

3. Miskę z ciastem przykryć ściereczką i odstawić 
w ciepłe miejsce na ok. 1 godzinę, aż podwoi swoją 
objętość.
4. W międzyczasie przygotować kruszonkę: Wszyst-
kie składniki zagnieść. Gotową kruszonkę włożyć 
do lodówki.
5. Wyrośnięte ciasto chwilę zagnieść. Podzielić na 3 
równe części i uformować 3 wałki o długości równej 
długości blachy (ok. 47- 50 cm).
6. Dużą blachę wyłożyć papier do pieczenia. Wałki 
przełożyć na blachę i zapleść warkocz. Końce war-
kocza zlepić i podwinąć pod spód chałki. (Można 
również chałkę zapleść na posypanym mąką blacie 
i gotową przenieść na blachę).

7. Chałkę przykryć ściereczką i pozostawić na ok. 30 
minut do wyrośnięcia.
8. Wyrośniętą chałkę posmarować rozkłóconym 
jajkiem i posypać kruszonką. (Kruszonki jest dużo. 
Docisnąć ją również do boków chałki).
9. Piec w nagrzanym piekarniku ok. 35 minut w tem-
peraturze 180°C, grzałka góra – dół, aż ciasto ładnie 
się zarumieni. Pozostawić do ostygnięcia.
Uwaga:
* W przypadku użycia drożdży instant, nie trzeba 
przygotowywać zaczynu. Należy wymieszać droż-
dże z mąką, dodać resztę składników (tj. mleko, 
cukier, jajko, masło, szczyptę soli, startą skórkę) 
i zagnieść ciasto.
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Uprawnienia babci i dziadka – cz.II

Zgodnie z obietnicą z poprzedniego numeru „Wspólnoty”, dziś parę słów o prawie dziadków do kontaktu 
z wnukami. Prawdopodobnie większość Czytelników nie ma wątpliwości co do tego, że dziadek i babcia 

mają prawo do utrzymywana relacji ze swoimi wnukami. Banałem będzie stwierdzenie, że takie relacje 
mają z reguły bardziej wpływ na małe dzieci. Wiemy jednak, że życie pisze różne scenariusze i czasami taki 
kontakt na linii babcia/dziadek – wnuki jest utrudniony lub czasem wręcz niemożliwy do realizacji z uwagi 
na rodziców lub opiekunów dziecka. Ustawodawca jednak dał dziadkom odpowiednie narzędzie, które 
może im pomóc w walce o kontakty z wnukami. O ile oczywiście kontakty te uwzględniają dobro dziecka.

Warto na wstępie przytoczyć frag-
ment uchwały Sądu Najwyższego 
z dnia 14 czerwca 1988 r. (sygn. akt: 
III CZP 42/88), w którym podkre-
ślono, że dziadkowie mogą żądać 
uregulowania osobistych kontaktów 
z wnukami, jeżeli leży to w interesie 
dzieci. W uzasadnieniu tego orze-
czenia czytamy: skoro rodzice mają 
obowiązek dbałości o rozwój dziecka 
w imię jego dobra, to powinni dla 
pełnego rozwoju osobowości dziecka 
umożliwić mu kontaktowanie się 
z jego krewnymi przy właściwej ich 
postawie i korzystnym wpływie na 
dziecko. Kontakty te, wynikające 
z silnych więzów emocjonalnych 
(dotyczy to zwłaszcza dziadków 
i wnuków), mogą wpływać na lep-
sze wychowanie i rozwój duchowy 
dziecka. Sprzyjają także kontynu-
owaniu więzów wielopokoleniowej 
rodziny. Zachowanie dziadków prze-
jawiające się w okazywaniu przywią-
zania i dbałości o wnuki nie tylko nie 
kłóci się z dobrem dziecka, ale pozo-
staje w zgodności z jego dobrem.” 
Jak widać, Sąd Najwyższy prawo 
dziadków do utrzymywania relacji 
z wnukami wywiódł z obowiązków 
rodzicielskich. Należy jednak zazna-
czyć, że ustawodawca nie uregulo-
wał kontaktów innych osób (w tym 
dziadków) łącznie z prawami i obo-
wiązkami rodziców. Oznacza to, że 
kontakty te w porównaniu z rodzi-
cami są znacznie słabsze i mniej 
chronione. Główny nacisk kładzie 
się tu na ochronę relacji dziecka 
z bliskimi osobami, a nie na prawach 

osób niebędących rodzicami. Szcze-
gólnej uwagi wymaga sytuacja, 
w  której przykładowo  dziadko-
wie domagają się ustalenia kontak-
tów z wnukiem wobec konfliktu 
z obojgiem rodziców. W sposób wni-
kliwy należy ocenić potrzebę inge-
rencji przez sąd w decyzje obojga 
rodziców, którzy zgodnie nie apro-
bują kontaktów dziecka z dziad-
kami. Rozważenia wymaga w tym 
względzie osobiste prawo dziecka 
do kontaktów, a przede wszystkim 
ustalenie, na ile orzeczenie takie 
(umiejscawiające dziecko w cen-
trum konfliktu) nie będzie zagra-
żać jego dobru. Trzeba mieć jed-
nak na uwadze również sytuacje, 
w których nie doszło do rozstania 
rodziców, lecz jeden z  rodziców 
zmarł – wówczas właśnie w zgo-
dzie z dobrem dziecka należałoby 
orzec o kontaktach dziecka z dziad-
kami (rodzicami zmarłego rodzica) 
lub np. z przyrodnim rodzeństwem 
(a więc jego dziećmi). Pamiętajmy, 
wszelkie kontakty muszą być oce-
niane przez pryzmat dobra dziecka 
z  uwzględnieniem i  na korzyść 
pozycji prawnej rodzica sprawują-
cego władzę rodzicielską. W przy-
padku kolizji interesów i upraw-
nień, pierwszeństwo należy przyznać 
konieczności zachowania kontak-
tów dziecka z obojgiem rodziców, 
także kosztem kontaktów z innymi 
osobami bliskimi (np. dziadkami). 
Ustawodawca, regulując tę kwe-
stię, w ten sposób dąży do ochrony 
dziecka przed odizolowaniem go od 

pozostałych krewnych. Nie można 
zatem mówić o domniemaniu, zgod-
nie z którym rodzic, odmawiając 
dziadkom kontaktów z wnukami, 
czyni to z dobrem dziecka. Każda 
sytuacja wymaga indywidualnej 
oceny i  rozważenia potencjalnej 
kolizji pomiędzy prawami tych osób 
(np. dziadków), a silniejszym pra-
wem rodzica wynikającym z władzy 
rodzicielskiej.

 Takie kontakty mogą przybierać 
różne formy. Od tak oczywistych, jak 
osobiste spotkania babci czy dziadka 
z dzieckiem w miejscu jego zamiesz-
kania, po możliwość zabrania dziecka 
w różne atrakcyjne miejsca. Może to 
być kino, spacer po parku, wizyta na 
placu zabaw. W ramach takich kon-
taktów mowa również o dłuższych 
wyjazdach, np. na weekend, ferie, itp. 
Itd. Zważywszy na obecne warunki 
i rozwój technologii, utrzymywanie 
relacji dziadków z wnukami może 
przybierać zarówno formę rozmów 
telefonicznych, jak i  za pomocą 
komunikatorów umożliwiających 
połączenie audiowizualne.

 Prawo kontaktów innych osób 
(w tym dziadków) z dzieckiem to 
bardzo delikatna kwestia i wymaga 
każdorazowo indywidualnej oceny. 
Sądem właściwym dla tego typu 
spraw jest sąd rejonowy właściwy 
ze względu na miejsce zamieszka-
nia dziecka. Sąd zawsze stoi przed 
trudnym rozważeniem takich war-
tości, jak dobro dziecka oraz prawo 
dziadków do kontaktów z nim.

Grzegorz Czub - prawnik
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INTENCJE MSZALNE – LUTY 2022
Niedziela, 30.01.2022 
IV NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 1. W intencji Parafian.
 2. Za + Konrada Dzierżęga.
8.00 Za + Zygmunta Jarkulisz w  XX 

rocznicę śmierci, żonę Elżbietę, ++ 
rodziców z obu stron.

9.30 Dziękczynna w intencji Bożeny Le-
narczyk z okazji 50 urodzin, z proś-
bą o  Boże błogosławieństwo – of. 
od męża i córek.

11.00 W intencji Danuty Richter z okazji 
60 urodzin.

12.15 Dziękczynna z  okazji 75 urodzin 
Ireny Augustyn, z  prośbą o  zdro-
wie i błogosławieństwo Boże.

17.30 Nieszpory niedzielne.
18.00 Za + Jana Ososińskiego.
Poniedziałek, 31.01.2022 
Wspomnienie św. Jana Bosko, prezb.
6.30 Za śp. Józefa Kościółka –of. od ro-

dzin z Kamionki Wielkiej.
8.00 Za Siostry Zakonne i Kapłanów po-

sługujących w naszej parafii.
17.30 Nabożeństwo do MB Bolesnej – Pa-

tronki Dobrej Śmierci.
18.00 1. Za ++ Krystynę i  Jerzego Bed-

norz
 2. Za + Jana Barteczko, syna Hen-

ryka, ++ rodziców i teściów.
 3. Za + Mariana Krogulec, żonę 

Genowefę.
Wtorek, 01.02.2022
6.30 W  intencji Eleonory Kościółek 

z okazji urodzin.

Kim była Helenka?
Helena Agnieszka Kmieć urodziła 

się 9 lutego 1991 roku w Krako-
wie. Pochodziła z Libiąża. W 1998 roku 
rozpoczęła edukację w Szkole Podsta-
wowej Katolickiego Stowarzyszenia 
Wychowawców w Libiążu. Tam też 
uczęszczała do Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego, ale tylko przez rok, 
gdyż po pierwszej klasie liceum wyje-
chała na  dwuletnie stypendium 
do  Wielkiej Brytanii do  Leweston 
School w Sherborne. Szkołę ukończyła 
w 2009 roku i w październiku rozpo-
częła studia na Politechnice Śląskiej 
na kierunku inżynieria i technologia 
chemiczna prowadzonym w języku 
angielskim. Po obronieniu dyplomu 
magistra inżyniera w 2014 roku roz-
poczęła pracę w zupełnie innej branży 
– jako stewardessa w liniach lotniczych. 

W szkolnych czasach odnosiła sporo 
sukcesów artystycznych. Brała udział 
w wielu konkursach recytatorskich, 
w których niejednokrotnie udawało 
się jej odnosić mniejsze i większe suk-
cesy. Występowanie na scenie nie skoń-
czyło się wraz z ukończeniem szkoły. 
Będąc już na studiach, rozpoczęła 
naukę w Państwowej Szkole Muzycz-
nej I i II stopnia w Gliwicach, w kla-
sie śpiewu solowego mgr Joanny Woj-
nowskiej. Podczas czteroletniej nauki 
w tej szkole wielokrotnie stawała na sce-
nie z okazji różnych koncertów i przed-
stawień, z których najważniejszym był 
recital dyplomowy wieńczący naukę 
w tej szkole. Śpiew był bardzo mocno 

obecny w jej życiu, na stałe śpiewała 
w scholi Duszpasterstwa Akademic-
kiego w Gliwicach oraz w różnych 
innych projektach. 

„Świat dziś do nas mówi, że czas 
to pieniądz, a Helena pokazała 
swoim życiem, że czas to miłość”.

Joanna Błyszczak

Miała wiele marzeń i celów. Jednym 
z ideałów, które starała się realizować, 
była chęć bycia dla innych. Określa-
jąc siebie, zaznaczyła, że jest osobą, 
która nie potrafi „usiedzieć na miej-
scu”, dlatego chętnie angażowała się 
w bardzo różne działania na wielu 
polach. Poza wspomnianym już śpie-
wem i muzyką, chętnie aktywnie spę-
dzała czas, chodząc po górach czy jeż-
dżąc na rowerze, a ostatnio próbowała 
swoich sił we wspinaczce. Dużo radości 
dawała jej możliwość pomocy i two-
rzenia czegoś dla innych, dlatego też 
angażowała się w pomoc w nauce dzie-
ciom w świetlicy Caritas i działalność 
w Katolickim Związku Akademickim 
w Gliwicach. W 2012 roku znalazła 
swoje miejsce w Wolontariacie Misyj-
nym „Salvator” WMS, działającym 
przy zgromadzeniuzakonnym salwa-
torianów. Z ramienia wolontariatu 
dwukrotnie była posłana na krótkie 
kilkunastodniowe wyjazdy, podczas 
których w kilkuosobowej grupie pro-
wadziła półkolonie dla dzieci przy sal-
watoriańskich parafiach – pierwszy raz 
w Galgahévíz na Węgrzech, za drugim 

razem w  Timisoarze w  Rumunii. 
W  2013 roku pojechała na  misję 
do Zambii, gdzie przez dwa miesiące 
pracowała z dziećmi ulicy, między 
innymi ucząc ich czytania, pisania, 
angielskiego i matematyki oraz towa-
rzysząc im  w  codziennym życiu 
w ośrodku Salvation Home w stolicy 
Zambii, Lusace, a także w oddalonym 
o ok. 70 km centrum młodzieżowym 
Kulanga Bana Farm w Chamulimbie. 

8 stycznia 2017 roku rozpoczęła 
służbę na placówce misyjnej sióstr 
służebniczek dębickich w  Cocha-
bambie w  środkowej Boliwii. 24 
stycznia, nad ranem polskiego czasu, 
miał miejsce napad na ochronkę dla 
dzieci, w której Helena przebywała 
wraz z drugą wolontariuszką Anitą. 
Podczas zdarzenia napastnik ugodził 
nożem Helenkę, która, pomimo prób 
ratowania życia, zmarła. 

„Miłość, którą Helenka niosła 
światu, była potężniejsza niż 
śmierć”.

bp Jan Zając

Po śmierci Helenki jej przyjaciele 
założyli Fundację Heleny Kmieć. Szcze-
góły znaleźć można na stronie Fundacji 
https://helenakmiec.pl

źródło: https://helenakmiec.pl/
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8.00 O zwycięstwo Miłosierdzia Bożego 
w nas i na całym świecie – od ofia-
rodawców.

18.00 1. Za + Waldemara Janiak, ++ ro-
dziców i teściów.

 2. Za + Elżbietę Bednorz – of. od 
sąsiadów z  ul. Wypandów, Młyń-
skiej, Sienkiewicza.

 3. Za + Elżbietę Bednorz – of. od 
sąsiadów z  ul. Wypandów, Młyń-
skiej, Sienkiewicza.

Środa, 02.02.2022 
Święto Ofiarowania Pańskiego
6.30 Za śp. Józefa Kościółka – of. od ro-

dzin z Kamionki Wielkiej.
8.00 Do MB Nieustającej Pomocy w in-

tencji Czcicieli i Ofiarodawców.
18.00 1. Za + Marię Gruszczyk, męża 

Ottona, 2 synów, 2 synowe i zięcia 
oraz ++ Jana i Otylię Samela.

 2. Za + Andrzeja Zielińskiego 
w I rocznicę śmierci.

 3. Za + Michała Wilk – of. od sąsia-
dów z ul. Wolności bl.6.

Czwartek, 03.02.2022 
I CZWARTEK MIESIĄCA
6.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące.
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.

17.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU

18.00 Za ++ rodziców: Celinę i  Stani-
sława Kępka w  IV i  XIV rocznicę 
śmierci.

Piątek, 04.02.2022 
I PIĄTEK MIESIĄCA
6.30 Za ++ Bolesława i  Weronikę Ja-

nosz.
8.00 Do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w intencji Czcicieli i Ofiarodawców.
14.00 Ślub: Sonia Karwot – Paweł Wło-

darczyk.
18.00 1.W  intencji dzieci po Wczesnej 

Komunii Świętej i za ich rodziców.
 2. Za ++ Łucję i  Zygfryda Man-

drysz, ++ Walentego i  Franciszkę 
Lubszczyk.

Sobota, 05.02.2022 
Wspomnienie św. Agaty, dz. i męcz.
I SOBOTA MIESIĄCA
6.30 Za + Leszka Bugdoł – of. od szefo-

stwa i pracowników firmy „Expert 
Glass”.

8.00 1. Intencja wynagradzająca Nie-
pokalanemu Sercu Maryi wszelkie 
zniewagi i  grzechy całego świata 
wyrządzone Matce Boga i naszej.

 2. Do Niepokalanego Serca Maryi 
w intencji matek.

13.00 Przez wstawiennictwo MB Fatim-
skiej z  podziękowaniem za 60 lat 
życia Janiny, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo dla całej rodziny.

16.00 MSZA ŚW. Z UDZIELANIEM 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA KO-
LĘDOWEGO MIESZKAŃCOM 
ULIC: MARIACKIEJ, GŁOGO-
WEJ, GRABOWEJ, JAŚMINOWEJ, 
JAWOROWEJ, MODRZEWIO-
WEJ, KASZTANOWEJ, WIERZ-
BOWEJ.

18.00 1. Za ++ Rozalię i Franciszka Bed-
norz, ++ rodziców.

 2. Za ++ Annę i Huberta Kondrot.
Niedziela, 06.02.2022 
V NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 1. Za + Andrzeja Skaba w rocznicę 

ziemskich urodzin.
 2. Za ++ Annę i Tomasza Bombik.
8.00 W intencji Parafian.
9.30 Do NSPJ, przez wstawiennictwo 

MB Częstochowskiej, w  intencji 
Michaliny i  całej rodziny z  po-
dziękowaniem za wszystkie łaski, 
z  prośbą o  dalszą opiekę, zdrowie 
i błogosławieństwo.

11.00 Za + Romana Brzezinka w V rocz-
nicę śmierci.

12.15 Msza św. z  liturgią sakramentu 
Chrztu św.

17.30 Nieszpory niedzielne.
18.00 Za + Genowefę Kobs w V rocznicę 

śmierci.
Poniedziałek, 7.02.2022
6.30 O szczęśliwą wieczność dla śp. Ma-

rii Czyżyckiej – od bratowej Józefy 
Czyżyckiej z dziećmi.

8.00 Za ++ Martę i Gustawa Durczok, + 
Gertrudę Mańka, siostrę Różę.

18.00 1. Za + Grażynę Ficek w I rocznicę 
śmierci.

 2. Za + Teresę Smolorz w I rocznicę 
śmierci, + męża Longina.

 3. Za + Tadeusza Cnota – of. od są-
siadów z ul. Rymera.

Wtorek, 8.02.2022
6.30 O  zdrowie i  potrzebne łaski dla 

córki.
8.00 1. Za + Marię Czyżycką – of. od 

chrześniaka Szczepana z żoną.
 2. O radość życia wiecznego dla ++ 

Emilii i Ryszarda oraz ++ z rodziny.
18.00 1. Za + Jana Bluszcz, ++ rodziców 

i teściów.
 2. Za + Mariana Sobek, ++ rodzi-

ców i teściów.
Środa, 9.02.2022
6.30 Za ++Hildegardę Iwanek, męża 

Henryka, + Bogdana Węgrzyk, ++ 
rodziców.

8.00 Za + Marię Czyżycką – of. od szwa-
gierki Józefy Cabak z rodziną.

18.00 1. Za + Rafała Semeniuk w I rocz-
nicę śmierci.

 2. Za + Henryka Jacek w IX roczni-
cę śmierci.

 3. Za + Marię Weiner w IV rocznicę 
śmierci, męża Franciszka, syna Ja-
nusza.

Czwartek, 10.02.2022 
Wspomnienie św. Scholastyki, 
dziewicy
6.30 Za + Marię Czyżycką – of. od Marii 

Kramarz z rodziną.
8.00 W intencji Ojczyzny.
17.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU.
18.00 1. Za + Andrzeja Sobik w VIII rocz-

nicę śmierci.
 2. Za + Eryka Grzegoszczyk, żonę 

Eugenię.
 3. Za + Janinę Brachman w roczni-

cę śmierci.
Piątek, 11.02.202
Wspomnienie NMP z Lourdes
XXX Światowy dzień Chorego
6.30 Za + Marię Czyżycką – of. od Rena-

ty Tomala z rodziną.
8.00 1. Za + Franciszkę Nowak w rocz-

nicę ziemskich urodzin, męża Wik-
tora.

 2. Za + Różę Weideman w rocznicę 
śmierci.

18.00 1. Za + Iwonę Różańską w V rocz-
nicę śmierci.

 2. Za + Henryka Jarkulisz.
Sobota, 12.02.2022
6.30 Za + Marię Czyżycką – of. od sio-

stry Janiny z rodziną.
8.00 Do MB Patronki Radości Macie-

rzyńskiej o prawo do życia każdego 
poczętego Dziecka.

18.00 1. Za + Bronisława Napierała 
w I rocznicę śmierci.

 2. Za + Mariannę Makarską 
w I rocznicę śmierci.

 3. Za + Floriana Kowalskiego, ++ 
rodziców i teściów.

Niedziela, 13.02.2022 
VI NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Do Miłosiernego Serca Pana Jezu-

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

9.30 Za + Jadwigę Sternadel.
11.00 Dziękczynna z  okazji pierwszych 

urodzin Mai.
12.15 Dziękczynna z  okazji urodzin 

ks. Piotra Mroczkowskiego – of. od 
Rady Parafialnej i  grup modlitew-
nych.

17.00 NABOŻEŃSTWO DO MB FA-
TIMSKIEJ.

18.00 Dziękczynna z  okazji 18 urodzin 
Szymona Gonsior, z prośbą o dary 
Ducha św. i potrzebne łaski.

Poniedziałek, 14.02.2022 
ŚWIĘTO świętych CYRYLA-
mnicha i METODEGO-biskupa, 
patronów Europy
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8.00 Za + Leona Kuberę, żonę Włady-
sławę, ++ rodziców z obu stron.

18.00 1. Za + Anielę Mika w  I  rocznicę 
śmierci.

 2. Za + Ewę Bukowską w I rocznicę 
śmierci.

Wtorek, 15.02.2022
8.00 Za ++ Augustyna i Bertę Szczyrba, 

syna Henryka.
18.00 1. Msza św. 30-dniowa za śp.: Hen-

rykę Kacprzycką, Teresę Zielińską, 
Rozalię Karczmarek, Małgorzatę 
Szafranek, Marię Zamarską, Zbi-
gniewa Zamarskiego, Aleksandrę 
Kujawską, Krystynę Meisner, Gra-
żynę Nowińską, Zbigniewa Bedno-
rza, Eugenię Sauer, Irenę Oslizło, 
Józefa Woźnicę, Natalię Marcol-
-Rumak, Alicję Bienia, Czesława 
Jordana, Kazimierza Ficka, Jerzego 
Kulasa, Antoniego Bednarka.

 2. Za + Wojciecha Mandrysz 
w I rocznicę śmierci.

 3. Za ++ Amalię i Edmunda Woja-
czek.

Środa, 16.02.2022 
8.00 Za ++ Helenę i  Józefa Topa, syna 

Antoniego, rodziców z obu stron.
18.00 1. Za + Tadeusza Zdrzałek w I rocz-

nicę śmierci.
 2. Za + Elżbietę Szpilka w rocznicę 

ziemskich urodzin.
Czwartek, 17.02.2022
8.00 Za ++ Marię i Wilhelma Skorupa, 

++ rodziców.
17.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 

SAKRAMENTU.
18.00 1. Za + Roberta Bartosik w IV rocz-

nicę śmierci – of. od rodziców i ca-
łej rodziny.

 2. Za + Stefanię Grabowski w  VII 
rocznicę śmierci, męża Franciszka.

Piątek, 18.02.2022
8.00 1. W intencji Zofii Szkatuła z okazji 

75 urodzin, z  podziękowaniem za 
odebrane łaski, z  prośbą o  błogo-
sławieństwo Boże na dalsze lata.

 2. Za zmarłych rodziców.
18.00 1. Za + Jana Tomiczek w V rocznicę 

śmierci, żonę Teresę.
 2. Za ++ Zofię i Jana Strodula.
Sobota, 19.02.2022
8.00 Za + Marię Czyżycką – of. od ro-

dziny Wojnarskich z Bytonia.
18.00 1. Za + Annę Budzyńską w  VII 

rocznicę śmierci, + męża Francisz-
ka.

 2. Za ++ Annę i Jerzego Pyszny.
Niedziela, 20.02.2022 
VII NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za ++ Juliannę, Aleksandrę i  An-

drzeja Koźluk, dwóch synów i  sy-
nową.

9.30 Przez wstawiennictwo MB Wnie-
bowziętej, jako podziękowanie za 

otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo Boże.(w  pewnej 
intencji)

11.00 Za roczne dzieci.
12.15 1. Msza św. z  liturgią sakramentu 

Chrztu św.
 2. Dziękczynna z okazji 90 urodzin 

Anieli Sosna.
17.30 Nieszpory niedzielne.
18.00 Za + Jerzego Kufta w  V rocznicę 

śmierci.
Poniedziałek, 21.02.2022
8.00 Za + Agnieszkę Richter w rocznicę 

śmierci.
18.00 1. Za + Izydora Golz w  rocznicę 

ziemskich urodzin.
 2. Za + Franciszka Jabłonka, ++ ro-

dziców.
Wtorek, 22.02.2022 
ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA 
APOSTOŁA
8.00 Za + Mariana Kilianek w I rocznicę 

śmierci.
18.00 1. Za ++ Małgorzatę i  Antoniego 

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

córkę Rozalię, syna Franciszka.
Środa, 23.02.2022 
Wspomnienie św. Polikarpa, bpa 
i męcz.
8.00 Za + Leszka Bugdoł – of. od szefo-

stwa i pracowników firmy „Expert 
Gloss”.

18.00 1. Za + Kazimierza Bożek w I rocz-
nicę śmierci.

 2. Za + Emanuela Szulik.
Czwartek, 24.02.2022
8.00 Za + Leszka Bugdoł – of. od kole-

żanek i kolegów syna Oliwiera z li-
ceum.

17.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU.

18.00 1. Za + Erykę Kuśka w XXVII rocz-
nicę śmierci, + męża Rafała.

 2. Za + Ryszarda Rojek.
Piątek, 25.02.2022
8.00 Za ++ Jadwigę i Karola Płaczek, sy-

nów Antoniego i  Janusza, synową 
Jolantę.

18.00 1. Za + Józefa Warzecha, ++ rodzi-
ców Amalię i Szymona.

 2. Za ++ Klarę i Ernesta Barteczko, 
syna Jerzego.

Sobota, 26.02.2022
8.00 W  intencji + księdza Proboszcza 

Franciszka Palarczyka w  rocznicę 
śmierci.

18.00 1. Za + Czesława Mika, ++ rodzi-
ców Helenę i Henryka oraz teściów 
Felicję i Józefa Skupień.

 2. Za + Jana Radeckiego w XI rocz-
nicę śmierci.

 3. Za + Józefa Kościółka – of. od są-
siadów z ul. Wieczorka 12 a.

Niedziela, 27.02.2022 
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 Za + Mariolę Grzonka (z  d. Hlu-

bek), męża Huberta.
8.00 1. Za + Michała Nawrat, matkę 

Marię.
 2. Za ++ Emila i Bronisławę Nawrat.
9.30 W intencji Parafian.
11.00 W  intencji Aleksandra, z  okazji 

pierwszych urodzin, z  podzięko-
waniem za dar życia.

12.15 Dziękczynna z  okazji 35 lat mał-
żeństwa Ilony i  Mariana Widzio-
łek.

17.30 NABOŻEŃSTWO EUCHARY-
STYCZNE.

18.00 Za + Tomasza Dzierżęga w I rocz-
nicę śmierci.

Poniedziałek, 28.02.2022
6.30 Za + Leszka Bugdoł – of. od Kacpra 

Gębarowskiego z narzeczoną.
8.00 Za + Zofię Zdanowicz w XII rocz-

nicę śmierci, męża Franciszka.
17.30 NABOŻEŃSTWO EUCHARY-

STYCZNE.
18.00 1. Msza św. 30-dniowa
 2. Za + Augustynę Węgrzyn w XX 

rocznicę śmierci.
 3. Za + Wiesława Łasiewickiego 

w XIV rocznicę śmierci, ++ rodzi-
ców i teściów.

Wtorek, 01.03.2022
6.30 Za + Marię Czyżycką – of. od ro-

dziny Jacaków.
8.00 O zwycięstwo Miłosierdzia Bożego 

w nas i na całym świecie – od ofia-
rodawców.

17.30 NABOŻEŃSTWO EUCHARY-
STYCZNE.

18.00 1. Za + Jana Chrapek w VI rocznicę 
śmierci

 2. Za + Mariana Szkatuła, ojca Le-
ona, ++ rodziców Anielę i Romana 
Wantuch.

 3. Za + Ewę Staniek w  II rocznicę 
śmierci.

Środa, 02.03.2022 
ŚRODA POPIELCOWA
6.30 Za + Marię Czyżycką – of. od Ad-

riana Jacaka.
8.00 Do MB Nieustającej Pomocy – od 

ofiarodawców.
16.00 Za + Małgorzatę Szafranek – of. od 

sąsiadów z ul. Damrota.
18.00 W intencji Heleny Guz z okazji 80 

urodzin, jako podziękowanie za 
otrzymane łaski, z prośbą o błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny.

Czwartek, 03.03.2022 
I CZWARTEK MIESIĄCA
6.30 Za ++ Edwarda, Władysławę i  Ja-

dwigę Walczak, Mariannę Bogiel.
8.00 1. Do Jezusa Chrystusa Najwyższe-

go Kapłana o nowe powołania ka-
płańskie i zakonne.
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Pismo parafii Wniebowzięcia 
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CHRZTY

Rojek Rafał ur. 1921 zam. Radlin, ul. Wypandów +22.12.2021
Bednorz Elżbieta ur. 1942 zam. Radlin, ul. Wypandów +26.12.2021
Piskorek Kazimierz  ur. 1935 zam. Radlin, ul. Solskiego +27.12.2021
Pytlik Marta  ur. 1945 zam. Rydułtowy, ul. Krzyżkowicka +25.12.2021
Oleksy Jan  ur. 1940 zam. Radlin, ul. Solskiego +26.12.2021
Szmidt-Kulesza Maria ur. 1955 zam. Radlin, ul. Rybnicka +25.12.2021
Hadam Edward ur. 1937 zam. Radlin, ul. Młyńska +30.12.2021
Radke Wanda ur. 1937 zam. Radlin, ul. Makuszyńskiego +30.12.2021
Gać Krystyna ur. 1952 zam. Rybnik, ul. Wrębowa +31.12.2021
Rosa Hermina ur. 1935 zam. Radlin, ul. Rogozina +31.12.2021
Czyżycka Maria ur. 1951 zam. Rybnik, ul. Wrębowa +01.01.2022
Szafranek Małgorzata ur. 1952 zam. Radlin, ul. Korfantego +01.01.2022
Zielińska Teresa ur. 1953 zam. Rybnik, ul. Wrębowa +03.01.2022
Kacprzycka Henryka  ur. 1954 zam. Radlin, ul. Młyńska +04.01.2022
Dziuba Krystian ur. 1944 zam. Radlin II, ul. Dębowa +03.01.2022
Orzoł Wiesława ur. 1932 zam. Radlin, ul. Ściegiennego +04.01.2022
Jakubowski Edward ur. 1938 zam. Radlin II, ul. Wantuły +04.01.2022
Nowińska Grażyna ur. 1957 zam. Radlin, ul. Mielęckiego +06.01.2022
Zamarska Maria ur. 1951 zam. Głożyny, ul. Wrzosowa +08.01.2022
Kujawska Aleksandra ur. 1954 zam. Rybnik, ul. Boczna +09.01.2022
Karczmarek Rozalia ur. 1935 zam. Radlin, ul. Korfantego +07.01.2022
Meisner Krystyna ur. 1935 zam. Radlin, ul. Matejki +09.01.2022
Bednorz Zbigniew ur. 1958 zam. Radlin, ul. Makuszyńskiego +09.01.2022
Zamarski Zbigniew ur. 1956 zam. Radlin, ul. Rybnicka +09.01.2022
Sauer Eugenia ur. 1929 zam. Radlin, ul. Rybnicka +12.01.2022
Oślizlo Irena ur. 1936 zam. Radlin, ul. Irysowa +12.01.2022
Marcol-Rumak Natalia ur. 1996 zam. Kraków, ul. Kobierzyńska  +08.01.2022
Kulas Jerzy ur. 1953 zam. Radlin, ul. Hutnicza +13.01.2022
Woźnica Józef ur. 1954 zam. Radlin, ul. Mielęckiego +10.01.2022
Bienia Alicja ur. 1945 zam. Radlin, ul. Korfantego +14.01.2022
Bednarek Antoni ur. 1941 zam. Radlin, ul. Mielęckiego +16.01.2022
Ficek Kazimierz ur. 1948 zam. Radlin, ul. Rogozina +16.01.2022
Jordan Czesław ur. 1938 zam. Radlin, ul. Solskiego +14.01.2022
Jerzy Lipiński ur. 1932 zam. Rybnik, ul. Odległa +19.01.2022

ODESZLI 
DO WIECZNOŚCI

2.01.2022 
Roger Frantisak 

Kazimierz Pawlak
16.01.2022  

Antoni Majek 

Hanna Kucharska 
Maja Szłyk 

Alicja Zabielska

 2. Do MB Kapłanów o  potrzebne łaski dla Kapłanów 
i Sióstr Zakonnych posługujących w naszej parafii.

17.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
18.00 1. Za + Romana Sokołowskiego w XVII rocznicę śmierci, 

++ rodziców i teściów.
 2. Za + Jana Lorenc.
Piątek, 04.03.2022 
ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA
I PIĄTEK MIESIĄCA
6.30 Za + Marię Czyżycką – of. od rodziny Głąbińskich.
8.00 Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w  intencji Czcicieli 

i Ofiarodawców.
17.00 DROGA KRZYŻOWA.
18.00 1. W intencji dzieci po Wczesnej Komunii świętej i ich ro-

dziców.
 2. Za + Krystynę Rojek, męża Piotra.
 3. Za + Dominika Rduch w rocznicę śmierci, żonę Broni-

sławę, zięcia Andrzeja.
Sobota, 05.03.2022 – I SOBOTA MIESIĄCA
6.30 Za + Marię Czyżycką – of. od rodziny Matyjewiczów.
8.00 1. Intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi 

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

 2. Do MB Patronki Radości Macierzyńskiej o prawo do 
życia każdego poczętego Dziecka.

18.00 1. Za + Gerarda Smołka, żonę Irenę, ++ rodziców z obu stron.
 2. Za + Tadeusza Bińczyk w V rocznicę śmierci, ++ rodzi-

ców, syna Czesława, zięcia Mariana, ++ Amalię i Henryka 
Pawela, syna Andrzeja.

Niedziela, 06.03.2022 
1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
6.30 Za + Marię Czyżycką – of. od szwagra Jana i Bernadety 

Czyżyckich.
8.00 W intencji Parafian.
9.30 Za ++ Urszulę i Tadeusza Kazimierczak.
11.00 Za + Piotra Mazur w V rocznicę śmierci.
12.15 Msza św. z liturgią sakramentu Chrztu św.
15.00 DROGA KRZYŻOWA Z UDZIAŁEM DZIECI.
16.00 GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM.
18.00 Za ++ Bronisławę i Alfreda Rzechanek, + wnuka Michała, 

++ Józefa i Stefnię Polok.

Składamy serdeczne podziękowania Ks. Piotrowi 
Mroczkowskiemu za sprawowaną Mszę Świętą w intencji

śp. Natalii Marcol – Rumak
oraz Ks. Proboszczowi Zbigniewowi Folcikowi za 

pożegnanie zmarłej na cmentarzu. 
Naszą wdzięczność kierujemy do wszystkich 

uczestników ceremonii pogrzebowej.

Za życzliwość i okazane serce „Szczęść Boże”
mąż, rodzice, teściowie

Serdeczne podziękowania dla czcigodnego ks. Michała 
Przybylskiego za celebrowanie Mszy Świętej z okazji

naszego jubileuszu 50-lecia ślubu 
oraz dla wszystkich, którzy uczestniczyli w naszej 

jubileuszowej Eucharystii, w tym dla Pani Ilony i Pani Oli 
za uświetnienie liturgii.

Henryka i Tadeusz Bednarz
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Mały Orszak 
Trzech Króli 

– 6 stycznia 2022



Drogi Rodzicu!
Złotych rad przeczytaj kilka. 
Dla Ciebie to tylko chwilka!

słuchaj, co ma do powiedzenia
Twoje dziecko;
bądź otwarty na jego pomysły;
postaw się na jego miejscu;

pozwól mu rozwijać pasje;
wspieraj je mimo niepowodzeń;
zachęcaj je do próbowania
nowych rzeczy;

pozwól wyrażać mu emocje;
zapewniaj, że jest wyjątkowe;
szanuj jego decyzje;

przeczytaj mu ciekawą książkę;
zrób z nim coś kreatywnego;
doceniaj wspólnie spędzony czas;

ucz je otwartości na świat;
bądź jego najlepszym przyjacielem;
kochaj je bez względu na wszystko.

Koncert A. Thomasa 
–  Fletnia Pana 

- 23 stycznia 2022

Koncert kolędowy dla Babci i Dziadka – 16 stycznia 2022


