
 

Niech Pan rozpromieni swoje Oblicze 
i obdarzy nas wszystkich swoim błogosławieństwem.

Życzę wszystkim Parafianom, Przyjaciołom i Dobroczyńcom 
– aby ten Nowy Rok był dla nas wszystkich czasem szczególnej łaski, 

a Maryja Wniebowzięta nieustannie towarzyszyła 
w naszym wzrastaniu ku Bogu.

Ks. Zbigniew Folcik – Proboszcz

spólnota
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DRODZY PARAFIANIE!

Przekroczyliśmy próg Nowego Roku. Jesteśmy w czasie 
podsumowań i weryfikacji naszych ubiegłorocznych 

postanowień, realizacji podjętych zadań. Żyjemy w świecie, 
w którym czas jest eksploatowany do cna, wyciskany do 
ostatniej sekundy, korygowany alarmami, zegarkami, stope-
rami, kalendarzami tradycyjnymi i cyfrowymi. Mamy też 
coraz więcej narzędzi do kontrolowania i planowania swo-
jego czasu. Spójrzmy wstecz, podsumowując miniony czas, 
oceńmy się sprawiedliwie, w blasku Bożej sprawiedliwości 
i Jego wielkiego miłosierdzia. Spoglądając wstecz, spójrzmy 
na nasze relacje z najbliższymi, ze współpracownikami, 
z sąsiadami. Mędrzec z Księgi Koheleta mówi: „Wszystko 
ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie 
sprawy pod nie bem. Jest czas rodzenia i czas umierania, 
czas sadzenia i czas wyrywania tego, co posadzono, czas 
zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, 
czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów” 
(Koh 3,1-4). Mamy 2022 rok. Dostaliśmy kolejną szansę do 
zmiany swojego życia, podjęcia nowych wyzwań i postano-
wień. Niech będą one przemyślane i podejmowane w opar-
ciu o Boże przykazania i codzienną modlitwę. W świetle 
Bożego Słowa budujmy nasze relacje z bliźnimi i twórzmy 
także nowe – pełne zrozumienia i pokoju.
Tymczasem w styczniu Kościół daje nam okazje do naśla-
dowania świętych, którzy swym przykładem pomagają 
nam każdego dnia pogłębiać naszą wiarę i ufność Bogu.

1 stycznia – obchodziliśmy Uroczystość Bożej Rodzi-
cielki. To nie przypadek, że właśnie pierwszego dnia 

Nowego Roku Bóg daje nam za przykład Maryję – Bożą 
Rodzicielkę. Jest to również Dzień Modlitw o Pokój. Niech 
Maryja Bogurodzica wspiera nas w naszych dążeniach 
i uczy bezgranicznej miłości do Boga i bliźnich.

6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech 
Króli). Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się 

w tym dniu kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi 
na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielo-
nego Syna Bożego. Piszemy na drzwiach litery K+M+B, 
które mają oznaczać imiona Mędrców lub też mogą być 
pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus 
mieszkanie błogosławi – po łacinie: Christus mansio-
nem benedicat. Zwykle dodajemy jeszcze aktualny rok.

9 stycznia – Święto Chrztu Pańskiego. Zamyka ono 
okres świętowania Bożego Narodzenia. Najstarszej 

tradycji tego święta należy szukać w liturgii Kościoła 
wschodniego, ponieważ (pomimo wyraźnego udoku-
mentowania w Ewangeliach) chrzest Jezusa nie posia-
dał w liturgii rzymskiej oddzielnego święta. Od uro-
czystego aktu chrztu Chrystus rozpoczął swoją misję 
nauczycielską, którą św. Piotr, przygotowując do przyjęcia 
chrztu rodzinę rzymskiego urzędnika Korneliusza, opisał 

w następujących słowach: „Znacie sprawę Jezusa z Naza-
retu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. 
Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, 
którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim” 
(Dz 10, 38). Jezus miał wtedy trzydzieści lat, gdyż dopiero 
od tego wieku zwyczaj żydowski pozwalał występować 
publicznie przed ludem i nauczać. Wraz ze świętem 
Chrztu Chrystusa kończy się liturgicznie okres Bożego 
Narodzenia. W Polsce jednak jest dawny zwyczaj prze-
dłużania tego czasu do święta Ofiarowania Pańskiego, 
obchodzonego 2 lutego. Dlatego do tego dnia można 
zachować szopkę w kościele i śpiewać kolędy.

17 stycznia – Wspomnienie św. Antoniego. To jeden 
z najpopularniejszych świętych. Żył 105 lat na 

przełomie III i IV wieku. Cieszył się on wielkim powa-
żaniem. Korespondował m.in. z cesarzem Konstantynem 
Wielkim i jego synami. Zachowane listy Antoniego do 
mnichów zawierają głównie nauki moralne – szczególny 
nacisk kładzie w nich na poszukiwanie indywidualnej 
drogi do doskonałości, wsparte lekturą Pisma św.

25 stycznia – Święto Nawrócenia św. Pawła. „Szawle, 
Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? ” – „Kto jesteś, 

Panie? ” – powiedział. A On: „Jestem Jezus, którego ty prze-
śladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co 
masz czynić” (Dz 9, 3-6). To wydarzenie opisane w Dzie-
jach Apostolskich było przełomowym w życiu Szawła. Po 
tym nagłym, niespodziewanym i cudownym nawróceniu 
przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł. Św. Paweł, nazy-
wany Apostołem Narodów, jest autorem 13 listów do gmin 
chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego Testamentu.

31 stycznia – Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbi-
tera. Odegrał wielką rolę w dziedzinie wychowa-

nia chrześcijańskiego. Św. Jan Bosko wyróżnił się nie 
tylko jako jeden z największych w dziejach Kościoła 
pedagogów, ale zostawił po sobie kierunek-szkołę pod 
nazwą „systemu uprzedzającego” (zachowawczego), który 
wprowadził prawdziwy przewrót w dotychczasowym 
wychowaniu. Ta metoda wychowawcza nie jest oparta 
na stosowaniu przymusu, lecz odwołuje się do poten-
cjału dobra i rozumu, jakie wychowanek nosi w swoim 
wnętrzu. Wychowawca, w pełni szanując wolną wolę 
młodego człowieka, staje się mu bliski i towarzyszy mu 
na drodze autentycznego wzrastania. System zapobie-
gawczy polega na uprzedzaniu czynów podopiecznego 
tak, aby nie doprowadzić do zrobienia przez niego cze-
goś niewłaściwego.

Na czas podejmowania nowych postanowień i zadań 
na rok 2022 niech Pan błogosławi, a Maryja Wnie-

bowzięta umacnia nas swoim wstawiennictwem.
Ks. Zbigniew Folcik – Proboszcz
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Drodzy Czytelnicy Wspólnoty! Weszliśmy w rado-
sny okres świętowania Bożego Narodzenia. 
Przed oczami naszej wiary stoi tajemnica Wcie-

lenia; „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało wśród nas”. Syn 
Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Jednak 
za światłem Bożego żłóbka już rysuje się widmo krzyża 
oraz poświata poranka wielkanocnego. Nierozłącznie 
z prawdą o Wcieleniu Syna Bożego złączona jest prawda 
o Jego męce krzyżowej i zmartwychwstaniu. Te prawdy są 
treścią tajemnicy paschalnej, przez którą Jezus Chrystus 
dokonał naszego zbawienia. Ta pełna prawda o Jezusie 
Chrystusie jest fundamentem naszej wiary, w którą har-

monijnie wpisują się treści naszego życia. Czas Bożego 
Narodzenia to nie tylko czas głębokiego przeżycia wiel-
kiej tajemnicy naszej wiary, ale równocześnie jest to czas 
osobistych wspomnień atmosfery domu rodzinnego, śro-
dowisk i sytuacji, w których przyszło nam przeżywać 
nasze wigilie oraz Święta. To czas refleksji nad atmosferą 
wiary naszych drogich rodziców, bliskich, znajomych 
– atmosferą, z którą porównać można dzisiejszą atmos-
ferę przeżycia tych pięknych Świąt. W treść tej atmosfery 
wpisuje się aktualne przeżycie tego okresu, co szczególnie 
wyraźnie odczuwamy w obliczu kończącego się roku 2021 
i nadchodzącego Nowego Roku 2022, w którego dni Boża 
Opatrzność pozwala nam wejść. Są to mieszane reflek-
sje, z jednej strony smutne, ale i z drugiej strony radosne 
i pełne nadziei. Te smutne to między innymi ciągle nęka-
jąca nas sytuacja pandemii, która wpisuje w nasze życie 
nieustanne poczucie lęku i niepewności. A cóż powiedzieć 
o ofiarach tylu istnień ludzkich, które zebrała epidemia. 
Patrzymy na dni kończącego się roku wspominając tych, 
z którymi jeszcze rok temu byliśmy razem i świętowali-
śmy ciesząc się ich obecnością, a dziś już są w wieczno-
ści i jedynie łączy nas z nimi modlitwa. W tym miejscu 
w życiu naszej parafii nie można nie wspomnieć świętej 
pamięci ks. prałata Alfreda Wloki i wielu parafian, których 
liczba w tym roku sięga niestety tych górnych wartości 
statystycznych. Wspominając tych, którzy odeszli zawsze 
gdzieś w sercu człowieka odzywa się memento – pamiętaj, 
bo ten ostateczny dzień prędzej, czy później i dla każdego 
z nas nadchodzi. Jednak ta refleksja niech nie napawa nas 
beznadzieją, bo treścią naszej chrześcijańskiej nadziei jest 
Chrystus Zbawiciel, który dla naszego zbawienia narodził 
się w Betlejem i przychodzi na spotkanie każdego z nas, aby 
nas obdarzyć szczęśliwą wiecznością. Bez refleksji nad tą 
prawdą trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek refleksję nad 
tajemnicą Bożego Narodzenia. Wśród wielu trosk jakie 
wypada nam przeżywać w tych czasach naszego życia Pan 

Bóg obdarza nas też promieniami radości. Taką wielką 
radością dla naszego Kościoła Katowickiego była beaty-
fikacja już teraz błogosławionego ks. Jana Machy, a dla 
Kościoła w naszej Ojczyźnie beatyfikacje błogosławionego 
Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
i błogosławionej Matki Róży Czackiej. Ci nowi patronowie 
wyniesieni przez Kościół na ołtarze są znakami tego, że 
w naszych współczesnych, trudnych czasach można swym 
życiem, zgodnym z Bożym powo-
łaniem, a nie raz i ofiarą swego 
życia, wznieść się na szczyty 
świętości i stać się wzo-

rem bogobojnego życia dla 
każdego z nas i dla naszych 
najbliższych ludzi wśród, któ-
rych żyjemy. W tym miejscu znowu 
każdy z nas może wpisać przykłady życia, wiary i ludz-
kiej dobroci wielu znanych nam dobrych ludzi, z któ-
rymi możemy stawać się światłem dla nieraz pogrążonego 
w ciemnościach niewiary, obojętności religijnej i grzechu 
świata. Dla każdego z nas to światło dobra może być siłą 
przewodnią prowadzącą do prostowania poplątanych nie 
raz dróg naszego życia i naszej słabości. To właśnie dlatego 
Pan Jezus – Odwieczny Boży Syn stał się dla nas człowie-
kiem – „wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim trudy 
i znoje”, przeszedł przez świat dobrze czyniąc, umarł na 
krzyżu i zmartwychwstał, aby nas zbawić.

Drodzy Czytelnicy tego słowa! Chciejmy wpatrując 
się w betlejemski żłóbek, w Dziecię Jezus – znak niepo-
jętej miłości Boga do człowieka, w światła choinkowego 
drzewka zdobiącego i nadającego naszym domom piękną, 
niepowtarzalną świąteczną atmosferę, przy śpiewie kolęd, 
zdobyć się na chwilę refleksji nad swoim życiem i naszym 
powołaniem do piękna i dobra w swoim sercu. Kiedy zaś 
zobaczymy na nowo jak betlejemska gwiazda przypro-
wadziła do Pana Jezusa Trzech Mędrców, którzy oddali 
Mu hołd jako Bogu, Królowi i Człowiekowi, składając Mu 
w darze kadzidło, złoto i mirrę, chciejmy jak oni inną, lepszą 
życiową drogą wrócić do krainy swojej, do krainy naszego 
życia, naszych ludzkich osobistych, rodzinnych i społecz-
nych problemów, które najlepiej pomaga nam rozwiązać 
Bóg, który objawił się nam jako człowiek, aby nas swym 
bóstwem ubogacić. Tego sobie nawzajem życzmy u progu 
Nowego Roku, w który w imię Boże i pod opieką Matki 
Boga i Naszej Matki Maryi, wchodzimy. Obyśmy przeżyli 
go w zdrowiu, radości i obfitości Bożego błogosławieństwa. 

Szczęść Boże Wam wszystkim w Nowym Roku.
Ks. Józef.

U progu Nowego 2022 Roku
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BOŻA RODZICIELKA

Do tytułu Maryi – Boża Rodzi-
cielka, a  jeszcze bardziej 
Matka Boska – jesteśmy tak 

przyzwyczajeni, że nie robi on na 
nas większego wrażenia. Mocno jest 
zakorzeniony w naszej polskiej kultu-
rze. Przykładem jest tutaj najstarsza 
pieśń Polaków „Bogurodzica”. Jednak 
za tym tytułem, który został oficjal-
nie ogłoszony w formule dogmatycz-
nej, kryje się historia niezwykłego 
napięcia, które powodowało spory 
i rozdarcia w Kościele pierwszych 
wieków.

Tytuł „THEOTOKOS” 
we wczesnej tradycji
Kult Maryi wśród chrześcijan istniał 
od samego początku; przejawiał się 
on w szczególnej czci i miłości do 
Matki Pana, w wezwaniach i modli-
twach skierowanych do Niej i w naśla-
dowaniu Jej cnót. Początkowo w litur-
gii czczono Maryję łącznie z Jezusem. 
Wyrażało się to np. w wyznaniach 
wiary składanych przez katechu-
menów. Prawdopodobnie kult ten 

początkowo miał charakter pry-
watny, bo istniała obawa, żeby nowo 
nawróceni z pogaństwa nie trakto-
wali Maryi jako bogini. Niemniej już 
z II w. zachował się wizerunek Maryi 
z Dzieciątkiem (katakumby Pryscylli 
w Rzymie). Specjaliści podają, że 
tytułu tego używał jeden z najwięk-
szych pisarzy Kościoła pierwszych 
wieków Orygenes (+253), lecz jego 
dzieła nie dotrwały do naszych cza-
sów. Pierwszym pewnym dokumen-
tem jest świadectwo św. Aleksandra 
z Aleksandrii (325) oraz wypowiedzi 

św. Grzegorza z Nazjanzu (+390). 
Na Zachodzie jako pewnika uży-
wano tytułu Mater Dei (lub Dei 
Genitrix). Dwa razy spotyka się go 
w tekstach św. Ambrożego. Ten tytuł 
jest przypisywany Maryi w najstar-
szej greckiej antyfonie „Pod Twoją 
obronę” z III w. Tu po raz pierwszy 
pojawia się słowo Theotokos – Boża 
Rodzicielka. „Pod obronę miłosier-
dzia Twojego uciekamy się, o Boża 
Rodzicielko, naszymi prośbami nie 

gardź w potrzebie, lecz od niebez-
pieczeństwa wyrwij nas, Ty, która 
sama jesteś czysta i błogosławiona”. 
Przez całe cztery wieki posługiwano 
się tym wyrażeniem, aż do wybuchu 
kontrowersji w 430 roku. Ostatecz-
nie Sobory w Efezie i Chalcedonie 
włączyły tę nazwę w uroczyste orze-
czenia i w ten sposób potwierdziły 
Tradycję.

Boże macierzyństwo 
a świętość Maryi
Rozważając treść tajemnicy Bożego 
Macierzyństwa Maryi, trzeba więc 
brać pod uwagę zagadnienie wza-
jemnego stosunku ludzkiej osoby 
Maryi i Boskiej Osoby Jezusa. W sen-
sie potocznym rozumiemy „macie-
rzyństwo” jako: urodzenie dziecka 
przez matkę, powodujące ich wza-
jemną, trwałą więź. Każdy z nas jako 
osoba jest na stałe związany z matką. 
Mamy prawo wnioskować, że Maryję 
i Jezusa wiąże także głęboki, trwały 
stosunek. Maryja, jak każda matka, 
jest Rodzicielką swego Syna co do 
ciała. Ludzką duszę Jezusa stworzył 
Bóg i ta dusza oraz ciało są złączone 
od chwili Wcielenia z Boską Osobą 
Syna Bożego. Maryja jest zatem 
matką osoby, która z Niej wzięła 
ciało. Jest Ona Matką i jak każda 
ludzka matka ma prawo nazywać 
Chrystusa swoim synem.

Trzeba oczywiście pamiętać, że 
Maryja choć ma tego samego Syna, 
co Bóg Ojciec, to Ona daje Mu tylko 
naturę ludzką, podczas gdy Bóg rodzi 
Syna w swej Boskiej istocie, którą 
posiadają odwiecznie Trzy Osoby 
Boskie.

Pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego to Uroczystość Maryi Panny Bożej Rodzicielki. Każdy 
nowy etap życia wiążemy z nadzieją, że przeżyjemy go lepiej, pomyślniej i owocniej. Jednocześnie 
towarzyszy nam świadomość naszej słabości i przemijania, jakie niesie z sobą czas. Dlatego 
wyczuwamy w nas samych i wokół napięcie i oczekiwanie. Słusznie Kościół wybrał dzień 1 stycznia 
dla uczczenia tajemnicy Bożego macierzyństwa Maryi, która kryje w sobie spełnienie obietnicy 
przyjścia Mesjasza i wprowadza w ludzki świat Bożą Naturę.



Numer 1 (338) 5

Jakie są konsekwencje tego 
Boskiego Macierzyństwa dla 
życia wewnętrznego Maryi?
Maryja, jak każda matka otaczała 
swego Syna miłością i troskliwością, 
obdarzała Go zaufaniem i była Mu 
oddana. Każde dziecko zależy od 
matki, ale jest i odwrotnie: rodzice 
dając życie dziecku i wychowując 
je – sami się zmieniają. Maryja jak 
matka kocha, pielęgnuje, wychowuje 
swego Syna, ufa Mu i wierzy, ale sytu-
acja jest wyjątkowa, bo Jej dziecko to 
Bóg. Gdy kocha swego Syna, to kocha 
samego Boga, spełnia więc nieustan-
nie akt miłości, bezpośrednio obcując 
z Bogiem. „W Maryi miłość zestroiła 
wszystkie Jej władze, uporządkowała 
wszystkie Jej moce, połączyła wszyst-
kie Jej pragnienia – miłość stała się 
jedynym aktem Jej życia. Istnienie 
Maryi, zamiast przejawiać się w wielu 
aktach, jest nieogarnioną doskona-
łością jednego aktu miłości”, tak 
napisał Anastasio Ballestrero. Świę-
tość Maryi jest więc ściśle związana 
z jej macierzyństwem. Oddając się 
Synowi na matczyną służbę, oddaje 
się samemu Bogu. Jak napisał filo-
zof Jean Paul Sartre: „Żadna kobieta 
nigdy nie mogła mieć Boga tak bli-
sko, jak Maryja, Boga-Dziecię, które 
mogła brać na ręce i okrywać poca-
łunkami, Boga oddychającego i roz-
promienionego, Boga, którego można 
było dotknąć i który się uśmiechał”.

Słuchająca Matka Boża 
wzorem dla nas
Można zadawać jeszcze inne pyta-
nia: Co było najważniejsze w życiu 
młodej żydowskiej kobiety o imieniu 
Miriam, po polsku Maryi, co prawdo-
podobnie oznacza „umiłowana przez 
Boga” lub „miłująca Boga”? Jaka Jej 
postawa zadecydowała o  Bożym 
Macierzyństwie?

Jak zwykle w  rzeczach wiel-
kich rozstrzygające znaczenie mają 
postawy najprostsze, bowiem naj-
większa głębia kryje się w rzeczach 
najprostszych. W czym wyraziła 

się prostota Maryi? Otóż znalazła 
ona swój wyraz w spełnieniu pierw-
szego i najważniejszego przykaza-
nia, jakie Bóg dał Izraelowi, a które 
jednoznacznie przypomniał Jezus: 
„Słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz jest 
jeden. Będziesz miłował Pana Boga 
swego, całym swoim sercem, całą 
swoją duszą, całym swoim umysłem 
i całą swoją mocą” (Mk 12, 29-30).

Dla Żydów jest to najważ-
niejsza modlitwa. Była nią rów-
nież dla Maryi. Owo pierwsze 
słowo szema jest niezwykle ważne, 
gdyż ono mówi, że nie na nas opiera 
się cały świat i wszystko, co nas ota-
cza. „To Bóg jest centrum, On jest 
miarą wszystkiego! On jest ważniej-
szy od moich uczuć, od mojej psy-
chiki mocnej czy słabej, od moich 
wpływów, tam, gdzie trzeba, od całej 
wiedzy i przemyślności, i wreszcie 
od mojej mocy.” Jezus często powta-
rza wezwanie: „Kto ma uszy do słu-
chania, niechaj słucha”. Nie chodzi 
tu o słuchanie dla potwierdzenia 
swoich przemyśleń czy idei, ale 
o postawę słuchania słowa Bożego, 
które wpływa na moje życie i je prze-
mienia według woli Boga, czyli cho-
dzi o postawę posłuszeństwa słowu 
Bożemu.

To przykazanie szema stało w cen-
trum życia Maryi. Ona poczęła 
i porodziła przez wiarę, a wiara, jak 
mówi św. Paweł rodzi się ze słucha-
nia. Maryja zatem poczęła i porodziła 
przez słuchanie. Ona naprawdę słu-
chała. Słuchać bowiem oznacza sły-
szeć i być posłusznym. A Bóg mówi 
cicho i zwraca się do ludzkiej wolno-
ści. Maryja w pierwszym momencie 
rozmowy z Bożym Posłańcem jest 
zmieszana, słucha i nie boi się. Potem 
pojawia się zaciekawienie i dlatego 
pyta, chce słuchać, aż wreszcie słu-
chanie zamienia się w decyzję: „Niech 
mi się stanie według twego słowa” (Łk 
1,38). Maryja słuchała przez całe swe 
życie: pasterzy, Symeona, swego Syna, 
a przede wszystkim wsłuchiwała się 
w głos Pana.

Jezus w czasie swej ziemskiej dzia-
łalności nie mówił o swojej Matce 
– matka. Używa słowa «niewiasta». 
Czyżby to był brak czułości? Nic bar-
dziej mylnego. Jezus i Maryja rozu-
mieją się głębiej i znacznie lepiej niż 
możemy przypuszczać. Miejscem 
ich najgłębszego spotkania i poro-
zumienia nie są słodkie uczucia, ale 
płaszczyzna słuchania, szema Izrael. 
Ta płaszczyzna jest mocniejsza od 
ludzkich więzów, nawet najbardziej 
zażyłych. Bo chociaż są piękne i war-
tościowe, to jednak bezsilne wobec 
grzechu i  śmierci. Dlatego Jezus 
dwukrotnie pochwala publicznie tę 
znamienną postawę Maryi: „Błogo-
sławieni ci, którzy słuchają słowa 
Bożego” (Łk 11, 28) oraz „Moją 
Matką i moimi braćmi są ci, którzy 
słuchają słowa Bożego i wypełniają 
je” (Łk 8,21).

Maryja była zasłuchana w Słowo 
Boga i to wyraża Jej modlitwa, jedyna 
zachowana w Ewangelii – Magni-
fikat. Jej modlitwa przede wszyst-
kim jest uwielbieniem i dziękczy-
nieniem. Ona sławi Boga, który jest 
Jej, który jest pełen miłosierdzia, 
błogosławiony i potężny. Ona sławi 
Boga wspominając Jego potężne 
dzieła dokonane w dziejach zba-
wienia i w wybraniu Jej na Matkę 
Mesjasza. Tak Izraelici wielbili Boga 
Jahwe w hymnach, bezinteresownie 
i w radosnym śpiewaniu.

Naśladujmy Maryję w umiłowa-
niu Boga i starajmy się zawierzyć nas 
samych Bożej Rodzicielce.

www.siostrywspolnejpracy.pl/
cos-dla-ducha/artykuly/boza-rodzicielka
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Wielu ludzi mówi, że ma wspaniałą żonę, męża, 
dzieci. I Bogu dzięki za te rodziny. Ja również 
chciałbym powiedzieć parę słów o Bogu, który 

mnie kocha jak nikt inny. Jestem Mu za to niezwykle 
wdzięczny. Czasem w tej relacji do Niego ja po ludzku coś 

zawalam. On nigdy nie zawala. On mnie kocha miłością 
stała, pewną, niezmienną i wierną. Czasem jak każdy mam 
wątpliwości. Pytam wtedy: Jezu daj jakiś znak, pomóż, 
wskaż drogę, jest mi ciężko. I Bóg pomaga. Choć nieraz 
ćwiczy moją cierpliwość i odpowiada po długim czasie. 
Wiem jednak, że też muszę się w drodze do Pana wysilić. 
Nic nie jest za darmo. Walczyć o Jego bliskość. Doświadczyć 
Jego wszechogarniającej miłości. Najbardziej jej doświad-
czam w dwóch sakramentach. Kiedy klęczę z drugiej strony 
konfesjonału i słyszę te piękne słowa Jezusa wypowia-
dane przez brata w kapłaństwie: „I ja odpuszczam tobie 
grzechy”. Ciężar serca zostaje zrzucony. Serce dotknięte 
miłosierdziem Pana jest lekkie, świeże, czyste, zdolne do 
większego dobra, do miłości. To On swoją ręką mi błogo-
sławi w każdej spowiedzi. Mnie – grzesznikowi…Z drugiej 
strony codzienna Eucharystia. To jest dla mnie prawdziwa 
szkoła miłości. Kiedy podczas Mszy Świętej trzymam 
nieraz z drżącymi rękoma Ciało Chrystusa wiem, że On 
mnie wybrał. To w tym kawałku chleba Jezus mówi mi: 
„Kocham Cię Michale, jestem przy Tobie i w Tobie! Tu 
na ziemi nie doświadczę większej bliskości Jezusa niż na 
Eucharystii. Obym miał zawsze do niej dostęp. Obym 
mógł ją sprawować do końca swoich dni. Nie wiemy czy 
przez kolejną zarazę czy jakieś prześladowanie uczniów 

Jezusa kościoły nie zostaną zamknięte. Jednak chce być 
człowiekiem nadziei, bo ta nadzieja wypływa z prawdy, że 
Kościół żyje właśnie dzięki Eucharystii. W tym momencie 
proszę: Jezu daj mi łaskę do końca swych dni sprawować 
albo przynajmniej przyjmować Eucharystię.

Znamy się z naszym Bogiem od najmłodszych lat. 
Czasem byłem na Niego zły. Jednak On na mnie zawsze 
czekał, a ja wracałem. Właśnie mija 16 lat jak w sercu pod-
pisałem z Nim umowę. Umowę na życie w kapłaństwie. 
W 2005 roku Jezus wysłał do mojego serca pewną propo-
zycję: „Michał zachęcam Cię do kapłaństwa”. Po analizie 
warunków na modlitwie stwierdziłem, że idę tą drogą. Mam 
nadzieje, że zaprowadzi mnie ona do nieba. I wam drodzy 
czytelnicy też pomoże moje kapłaństwo. To przecież nie 
jeden z Was z moich rąk przyjmuje Jezusa na Eucharystii 
czy doświadcza Jego przebaczenia podczas spowiedzi. Bo 
On właśnie mnie wybrał do tego, aby ludziom przybliżyć 
niebo. Mam świadomość swoich słabości, ale mimo to 
Jezus działa przez moje kapłańskie dłonie i ręce. To już 
w maju minie 10 lat od święceń kapłańskich. Pomódlcie 
się, abym z Jezusem trwał, aż do końca. Bym był Mu bar-
dziej wierny, oddany i zakochany. I niech widać, że nam 
się układa w tym związku. Bo to innych umacnia, daje 
nadzieje. Dobro zawsze promieniuje i zaraża. Dziękuje za 
modlitwie. Życzę Wam wszystkim szczęścia w Waszych 
związkach. Niech Bóg Was na to błogosławi.

Ps. Wybaczcie, że nie dołączam wspólnego zdjęcia.
Z serdecznym pozdrowieniem

ks. Michał Przybylski

NOWY ROK – BEZ POSTANOWIEŃ 
ALE BARDZIEJ ŚWIADOMIE

1. Pogłębienie relacji z Panem Bogiem.
Cytat z Pisma Świętego na każdy rozpoczynający 
się tydzień? Pochodź z nim, módl się nim, spróbuj 
odnieść do swojego życia.
To tylko propozycja. Możesz znaleźć coś własnego, 
co pozwoli ci się z Nim spotkać

2. Każdego dnia żyj i nie odkładaj życia na później
Mądrze, prawdziwie, z miłością....

3. Zauważaj dobro
To nie tylko nauka by szukać w sobie wdzięczności 
ale również umiejętności zauważenia tego, co zwy-
czajne w swojej niezwykłości

4.Każdy potrzebuje do kogoś czasami się przytulić, 
z kimś pogadać, pójść na spacer

Pielęgnuj te ważne umiejętności
5. Każdy dzień zaczyna się na nowo.

To, co było wczoraj kształtuje to kim jesteś dzisiaj, 
ale pamiętaj, że zawsze możesz spróbować jeszcze 
raz, a rozpamiętywanie w nadmiarze może być 
szkodliwe

6. Czasami nie wszystko się udaje.
Czasami warto odpuścić.

7. Jeśli możesz – więcej się ruszaj
Nie po to żeby być wyczynowym sportowcem (chy-
ba że chcesz), ale po to żeby pójść na
spacer, spotkać ludzi, pooglądać drzewa w lesie...

8. Pamiętaj każdego dnia....
Pan Bóg Cię kocha, po prostu i dla Ciebie samego

MIŁOŚĆ KSIĘDZA



Numer 1 (338) 7

Na wstępie chcę zaznaczyć, że nie lubię zalewają-
cej nasz język angielszczyzny, za to bardzo inte-
resuję się tematem zarządzania czasem. Chcąc 

więc pogodzić moje skrajne odczucia pozwoliłam sobie 
dziś na użycie znanego w temacie gospodarowana cza-
sem zwrotu work – life balance. Co oznacza ten zwrot? 
Jak wskazuje Wikipedia jest to: koncepcja zarządzania 
czasem, stawiająca za cel odnalezienie równowagi pomię-
dzy „pracą” (kariera i ambicja) a życiem prywatnym (zdro-
wie, rozrywka, rodzina, duchowość). Idea work-life balance 
powstała na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Jest odpowie-
dzią na pojawiające się problemy społeczne, takie jak praco-

holizm czy wypalenie zawodowe. Ideałem jest stan, w któ-
rym wszystkie działania są zgodne z naszymi podstawowymi 
wartościami i służą naszej wizji i celom.

Wielu osobom wydaje się, że codzienne nadgodziny, 
zarywanie nocy i praca w weekendy to droga do sukcesu. 
Tymczasem takie podejście do pracy może prowadzić do 
wypalenia zawodowego, a nawet problemów zdrowotnych.

Ważne jest zatem zachowanie równowagi między 
życiem prywatnym a zawodowym.

Work-life balance to stan, w którym nasze życie zawo-
dowe i prywatne tworzą spójną całość, służą naszym 
celom i oczekiwaniom oraz są zgodne z naszymi zasa-
dami i wartościami. O czym powinniśmy pamiętać? 
Zapewne o tym, że równowaga między pracą i życiem 
prywatnym nie zależy od wykonywanego stanowiska. 
Nieważne czy jesteś szefem czy podwładnym pamię-
taj, że masz tylko jedno życie i to Ty decydujesz o jego 
przebiegu. To co robisz zależne jest od Ciebie, a nie od 
pracodawcy, współpracowników czy też najbliższych. 
Oni mogą Ci tylko pomóc. Twoja równowaga życiowa 
jest mierzona Twoim poczuciem satysfakcji, a nie liczbą 
godzin spędzonych w pracy.

Osoby, które potrafią zachować równowagę między 
życiem zawodowym i prywatnym są mniej zestreso-
wane, a co za tym idzie – zdrowsze. Mają też więcej 
czasu np. na uprawianie sportu. Zachowanie work-life 
balance pomaga również uniknąć przegapienia ważnych 
wydarzeń (np. spotkania towarzyskiego czy też urodzin 
kogoś bliskiego bądź świętowania ważnej rocznicy) oraz 
wypalenia zawodowego.

Osoby, które realizują swoje zadania w pracy i nie prze-
noszą ich do życia prywatnego, czerpią większą przyjem-
ność z pracy. Jeśli powoli zapominasz, jak wygląda Twoje 
mieszkanie, to znak, że musisz nieco zwolnić. Z kolei – 
oglądanie 5 dni z rzędu Netfliksa lub granie na kompu-
terze może wpędzić Cię w poczucie pustki i sprawić, że 

zatęsknisz za pracą. Zawsze równowaga!
Osoba, która nie musi skupiać się tylko na codziennych 

obowiązkach zawodowych, może dodatkowo rozwijać 
swoje pasje. Zdobywanie nowych umiejętności zwiększa 
poczucie satysfakcji.

Jak poprawić swoją życiową równowagę 
i czerpać większą satysfakcję życia?
Nie musisz być perfekcjonistą. Pamiętaj, że jeśli zrobisz 
coś bardzo dobrze, ale nie idealnie, to prawdopodob-
nie nie stanie się nic złego. Zadbaj o to, aby realizować 
i “domykać” zadania – zarówno w życiu prywatnym 

i zawodowym. Kilkanaście rozgrzebanych “tematów” 
bardzo utrudnia zachowanie równowagi.

 [ Odłóż smartfona, odpocznij. W pracy i wolnym 
czasie staraj się jak najmniej korzystać ze smartfona 
i po prostu… cieszyć się chwilą. Jak sobie to ułatwić? 
Np. wyłącz dźwięk powiadomień, a w pracy kładź tele-
fon w szufladzie, torebce lub na biurku ekranem do dołu.

 [ Ćwicz i uprawiaj sport. Ta rada przewija się 
w większości poradników dotyczących walki z wypale-
niem zawodowym czy stresem. Wystarczy, że codziennie 
poświęcisz 30-40 minut na ćwiczenia, bieganie lub ulu-
biony sport. Od razu poczujesz się lepiej i będziesz miał 
więcej energii na realizowanie swoich zadań.

 [ Przełam rutynę. Ludzie mają skłonność do wpada-
nia w schematy i bezrefleksyjne powtarzanie tych samych 
czynności każdego dnia. Zastanów się, co możesz zmienić, 
aby Twoje życie stało się bardziej zrównoważone. Posta-
raj się zorganizować sobie 1 dzień w tygodniu wolny od 
konsultacji, konferencji etc. Dzięki temu będziesz mógł 
skupić się na swoich zadaniach.

 [ Nie marnuj czasu, skup się na priorytetach. Przede 
wszystkim zastanów się, czego naprawdę potrzebujesz i co 
chcesz osiągnąć. Masz na głowie duży projekt? Przeglą-
danie Facebooka raczej nie pomoże Ci w jego realizacji. 
Jeśli nie skupisz się na swoim zadaniu w czasie pracy, 
będziesz musiał zrobić to w domu.

 [ Pielęgnuj swoje pasje. To bardzo ważne, aby oprócz 
pracy i obowiązków, w Twoim życiu były również przy-
jemności i zainteresowania, które pozwolą oderwać się 
od rutyny.

 [ Nie zapominaj o życiu towarzyskim. Wszystkie 
przyjemności i spotkania z bliskimi planujesz na week-
end? To błąd! Postaraj się organizować co najmniej 1 
wyjście w ciągu roboczego tygodnia. Mając w głowie 
zaplanowaną rozrywkę, będziesz z większym entuzja-
zmem wykonywał swoje obowiązki.

Work – life balance – cóż to takiego?
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 [ Odpoczywaj w wolne dni i na wakacjach. Pamię-
taj, że weekend lub urlop pracowniczy, w czasie którego 
cały czas odbierasz telefony z pracy lub odczytujesz maile, 
nie zagwarantuje Ci odpoczynku. Aby naładować bate-
rię, musisz wyznaczyć granice. Jeśli Twoja praca wymaga 
chociaż minimalnego kontaktu z przełożonym, przed 
wyjazdem porozmawiaj z nim o tym. Powiedz szefowi, 
w jakie dni nie będziesz miał możliwości rozmowy czy 
odczytania maila. Umów się na konkretny dzień lub 
godziny kontaktu.

 [ Jeśli to tylko możliwe, odsuwaj od siebie wszystkie 
zadania, które nie należą do twoich priorytetów. Staraj 
się oddzielać naprawdę pilne od niepilnego – wielu ludzi 
skutecznie gospodarujących czasem dopóki rzeczywiście 
nie musi, nie zajmuje się ważnymi na pozór sprawami.

Aby poczuć progres w dążeniu do celów, warto treno-
wać pozytywne myślenie przez myślenie konstruktywne, 
np.: odhaczać swoje małe osiągnięcia. Jeśli chcesz osiągnąć 
cel, napisz na kartce, na samym dole, co jest tym celem, 
a następnie wypisz powyżej trzy kroki – cele pośrednie, 
które doprowadzą Cię do osiągnięcia zamierzeń – co 
zrobię jutro, co zrobię za tydzień, co zrobię za miesiąc, 
aby spełnić cel.

Bądź bohaterem swojego życia. Aby poczuć prawdziwą 

satysfakcję, potrzebny jest czas radości, że osiągnęliśmy 
cel. Mów o tym, co zrobiłeś/łaś, nie mów: udało się, bo to 
bezosobowa działalność. Nazwij autora sukcesu.

Gospodarowanie czasem to niełatwa sprawa. Wymaga 
od nas samodyscypliny i samoorganizacji. Jeśli chcesz 
poprawić swoją efektywność i osiągnąć sukces (który 
dla każdego z nas może oznaczać coś zupełnie innego), 
musisz wiedzieć, dokąd zmierzasz i co konkretnie chcesz 
osiągnąć. Gdy już to ustalisz, powinieneś uświadomić 
sobie kolejną rzecz, otóż nie da się zrobić wszystkiego. 
Doba jest ograniczona i nie można jej dowolnie wydłu-
żyć, nawet jeśli bardzo tego chcemy. Dlatego warto okre-
ślić, które sprawy i zadania są naprawdę ważne i zbli-
żają cię do osiągnięcia długoterminowego celu i na nich 
skupić całą swoją uwagę. Mniej ważne sprawy, które 
w dłuższej perspektywie do niczego ci się nie przyda-
dzą, można spokojnie odpuścić. Życzę zatem wszystkim 
w Nowym Roku odważnego spojrzenia w swój kalendarz 
i podjęcia działań, które pozwolą dobrze przeżyć każdy 
dzień, miesiąc i rok. Nie zapomnijmy w tym wszystkim 
o zagospodarowaniu czasu dla Boga, który czeka na nas 
w każdej minucie naszego życia. Bez Niego i tak nie uda 
nam się nic.

M&M

NASZE DZIECI
Pospiesz się! Muszę iść do pracy. 

Nie becz! Jak wypadłaś na tle klasy? Ile 
osób dostało wyższe niż twoja ocena? 
Nie użalaj się nad sobą, masz maturę!… 
Te i inne komunikaty, w zależności od 
wieku, w dużej części nieświadomie 
fundujemy naszym dzieciom. Bardzo je 
kochamy, chcemy dla nich jak najlepiej 
i w tym wszystkim może się okazać, że 
to „jak najlepiej” dla dziecka, dla dora-
stającego, młodego człowieka znaczy 
coś zupełnie innego niż dla nas.

Komunikacja jest tą sferą życia, 
która obecna jest we wszystkich dzie-
dzinach, w których mamy do czynie-
nia z relacją. Patrzeć na kogoś oczami, 
w którym nie ma pogardy, złości, oceny. 
Patrzeć na kogoś oczami, w których 
zamiast projektować nasze wizje tej 
osoby, podejmiemy próbę jej poznania, 
usłyszenia, jakie ma cele, plany, co jest 
dla niej ważne, a nie, co wedle moich 
sugestii powinno być dla niej ważne 

– to patrzeć oczami miłości. Tak wiele 
i niewiele zarazem. Szczególnie dla nas 
rodziców. Bo przecież takie a nie inne 
wzorce, zachowania, poglądy… tylko 
zanim damy w wolności dzieciom do 
nich dojść, towarzysząc w tej trudnej 
drodze dorastania, stajemy się straż-
nikami, wymagającymi bezrozumnego 
przyjęcia takiej a nie innej wizji świata.

Patrzenia z  miłością można się 
nauczyć. Słuchania z miłością można 
się nauczyć. I chociaż taka a nie inna 
postawa nas rodziców wynika często 
z lęku o nasze młode pokolenie, to 
warto także rozmawiania z miłością 
się uczyć.

Oczywiście wszystko trzeba dosto-
sować do wieku. Inny komunikat skie-
rujesz w stronę osoby dorosłej, inny 
wobec dziecka czy osoby dorastają-
cej, pracownika, kogoś z rodziny itd. 
Warto jednakże we wszystkich tych 
przestrzeniach pamiętać, że mamy do 

czynienia z człowiekiem, który, tak jak 
my, ma prawo do wolności, ma prawo 
do przeżywania uczuć, do odbierania 
świata i siebie na swój sposób. Mądre 
towarzyszenie i wspieranie, choć bar-
dzo trudne (bo bardzo często wiemy, 
jak to będzie), jest dla dziecka niezwy-
kle cenne.

Kim jest moje dziecko? Trzy…, 
siedmio…, szesnastoletnie? Jak prze-
żyło dzień? Co je frustruje? Co daje 
mu poczucie spełnienia? Jak, nie inwa-
zyjnie, a z miłością mogę być częścią 
jego życia? Technicyzacja, tempo życia, 
stres… Być może to wszystko przy-
czyniło się do tego, że zapomnieliśmy 
o tym, co najważniejsze, być może tak 
jest pozornie łatwiej. Także w relacji 
z Panem Bogiem czy drugim człowie-
kiem. Dlatego póki jest czas, nauczmy 
się patrzeć z miłością, słuchać z miło-
ścią, rozmawiać z miłością.

AGM
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BABCIA i DZIADEK

Babcia i dziadek są często z wnu-
kami od ich najmłodszych lat. 
Otaczają je kochającym sercem 

i obserwują ich dorastanie czujnym 
okiem. Zaraz po rodzicach bywają 
pierwszymi nauczycielami i przyja-
ciółmi dziecka. Należy pamiętać, że 
relacje między dziadkami a wnukami 
różnią się od tych między rodzicami 
a dziećmi. Czasem nawet pozostają 

ze sobą w pewnym konflikcie. Miłość 
dziadków do wnuków nie jest obar-
czona obowiązkami, jak w przypadku 
rodziców. Zadaniem dziadków nie jest 
bowiem wychowanie, tylko opieka. 
Dziadkowie mają więcej czasu i cierpli-
wości, potrafią wielokrotnie opowiadać 
wnuczkom tę samą bajkę, śpiewać ulu-
bioną kołysankę czy kolejny raz z rzędu 
bawić się z nimi w tę samą zabawę. Bab-
cia i dziadek pozwalają zwykle na więcej 
niż rodzice, bo wnuki są dla dziadków 
zawsze najpiękniejsze i najmądrzejsze. 
To przy babci mała dziewczynka uczy 
się gotowania, lepienia pierogów czy 
smażenia naleśników. Babcia nigdy 
nie krzyczy, gdy rozbije się jajko albo 
cukier rozsypie się na podłogę. Ma czę-
sto nieskończoną cierpliwość, by odpo-
wiadać na tysiące pytań. Dla chłopca 
zaś dziadek bywa męskim autoryte-
tem. To dlatego, że zna tyle ciekawych 
historyjek, umie wytłumaczyć, jak coś 
działa, nigdy nie jest znudzony roz-
mową i dokładnie, wyczerpująco odpo-
wiada na każde pytanie. Ma czas na 
wszystko. Wspólne spędzanie czasu to 
dla wnuków radosne dzieciństwo, a dla 
dziadków możliwość czerpania pozy-
tywnej energii z przebywania z nimi. 
Kontakt z wnukami doskonale wpływa 
na samopoczucie, dodaje witalności.

Z chwilą przyjścia na świat wnu-
ków, dziadkowie wpadają w euforię. 
Są w nich zakochani i robią wszystko, 
by poświęcić im jak najwięcej czasu 
i uwagi. Czują się potrzebni i speł-
nieni. Chcą w pełni zaangażować 

się w opiekę nad dziećmi i przejąć 
część obowiązków rodziców na sie-
bie. Bywa jednak, że stąd już tylko 
krok do nadmiernego wtrącania się 
do sposobu wychowania potomstwa 
przez młodych rodziców, co w efek-
cie może prowadzić do kłótni i spo-
rów. Co prawda dziadkowie chcą dla 
wnuków jak najlepiej, ale czasem 
zapominają, że to nie oni je wycho-

wują, a rodzice. Dlatego też powinni 
pozwolić im popełniać błędy. Babcia 
i dziadek powinni służyć dobrą radą, 
ale nie wolno im ingerować w sposób 
wychowywania wnucząt. Kontakty 
rodziców i dziadków z wnukami nie 
powinny być wzajemnie ograniczane, 
ale powinny być jasno sprecyzowane. 
Wszystko po to, aby nie dochodziło 
do konfliktów.

Dziadkowie to nadal rodzice dla 
swoich dorosłych dzieci, które zało-
żyły już swoje rodziny. Im też są 
bardzo potrzebni. Mając doskonałe 
relacje z wnukami, nie zawsze mogą 
się jednak porozumieć ze swoimi 
dziećmi. Powody są różne – poglądy, 
sytuacja materialna, wykształcenie, 
nowe środowisko, w którym żyją 
i pracują dzieci. Dzisiaj coraz bardziej 
radykalizujemy swoje zachowania 

i poglądy, oddalając się od siebie. 
Rodzice często czują się zranieni 
przez dorosłe dzieci, a one z kolei 
w napiętej atmosferze nie są w stanie 
korzystać z ich wsparcia. A potrze-
bują go czasem bardziej niż wtedy, 
gdy sami byli dziećmi. Gdy jednak 
przychodzi czas, że radosne „razem” 
się kończy, dziadkowie odchodzą. 
Często w ciszy, jakby niepostrzeżenie. 

Zawsze jest to bolesne dla bliskich. 
Trudno wówczas wypełnić tę pustkę 
czymkolwiek. Oby wówczas zostały 
w nas miłe wspomnienia wspólnie 
przeżytych chwil. Pielęgnujmy zatem 
nasze relacje z dziadkami, odwiedza-
jąc ich jak najczęściej, pamiętając 
o rocznicach i jubileuszach. Wspólne 
zdjęcia, pamiątki są później okazją 
do celebrowania swoich wspomnień 
z dzieciństwa. Jest to również bogaty 
bagaż doświadczeń, który przeka-
żemy następnym pokoleniom. A jeśli 
już nie ma z nami dziadków, bo ode-
szli do domu Ojca, nie zapominajmy 
o nich w modlitwie, kwiatach, zni-
czu zapalonym na grobie. Ich wielka 
miłość jest w stanie ogarnąć nas 
nawet wówczas, gdy nie czujemy już 
ciepłego dotyku babci czy dziadka.

Małgorzata Mokrosz
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Uprawnienia babci i dziadka

Świat zmienia się na naszych oczach. 
Są jednak rzeczy, które od zara-
nia są stałe i niezmienne. Taką 

stałą w życiu jest fakt, że każdy z nas ma 
rodzinę, co na gruncie prawa rodzi okre-
ślone prawa i obowiązki. To, że w życiu 
dziecka rodzice są najważniejsi, to rzecz 
oczywista. Zapominamy jednak czę-
sto, że niepoślednią rolę w wychowa-
niu dziecka pełnią również dziadkowie. 
W dzisiejszym numerze powiemy sobie 
kilka słów, o tym jakie prawa i obowiązki 
ustawodawca przewidział dla naszych 
babć i dziadków.

Obowiązek alimentacyjny rodziców 
wobec dzieci był już kiedyś omawiany 
na stronach Wspólnoty. Czy dziadko-
wie mają jakieś zobowiązania finansowe 
wobec wnuków? Ustawodawca wyszedł 
ze słusznego założenia, zgodnie z którym 
członkowie rodziny powinni sobie poma-
gać. Nie inaczej jest w relacjach pomiędzy 
dziadkami, a wnukami. Kiedy jednak 
może to nastąpić? Na jakich zasadach? 
Należy podkreślić, że to na rodzicach 
w pierwszej kolejności spoczywa obowią-
zek alimentacyjny wobec dzieci. W zakre-
sie zobowiązań rodziców wobec dzieci 
wchodzi zapewnienie im bytu i odpowied-
niego poziomu utrzymania. Ewentualna 
odpowiedzialność finansowa dziadków za 
utrzymanie wnuków pojawia się dopiero 
w dalszej kolejności. Powyższe ma miej-
sce, gdy rodzice dziecka nie żyją, jeżeli nie 
są w stanie wypełnić swojego obowiązku 
alimentacyjnego lub gdy uzyskanie ali-
mentów od rodziców byłoby niemożliwe 
lub jest związane z nadmiernymi trud-
nościami. O ile śmierć obojga rodziców 
nie budzi większych wątpliwości, o tyle 
pozostałe przyczyny wymagają kilku 
słów wyjaśnienia. W pierwszej kolejno-
ści należy zaznaczyć, że w przypadku 
śmierci jednego rodzica, cały obowiązek 
alimentacyjny wobec dziecka spoczywa na 
drugim z rodziców. Ewentualne roszcze-
nie można kierować do dziadków dziecka 
w sytuacji gdy rodzic, który pozostał przy 
życiu nie może własnymi siłami zapewnić 
dziecku utrzymania. Jakie okoliczności 

jednak stoją za pojęciem niemożności 
zadośćuczynienia obowiązkowi alimenta-
cyjnemu? Zgodnie z orzecznictwem sądo-
wym, jest to stan, w którym zobowiązany 
(w tym przypadku rodzic) nie ma moż-
liwości zarobkowych lub majątkowych 
pozwalających na przyczynianie się do 
utrzymania uprawnionego (tj. dziecka). 
Taka sytuacja może być wynikiem sytu-
acji osobistej rodzica, np. brak zdolności 
pracy zarobkowej z powodu trwałej cho-
roby i nie ma innych możliwości zarob-
kowych. Brak możliwości zarobkowych 
i majątkowych może wynikać zarówno 
z ich utraty (np. z powodu wspomnia-
nej wyżej choroby), jak i ich nieuzyska-
nia. Jako przykład takich okoliczności 
można powołać brak możliwości zarob-
kowych i majątkowych młodocianego ojca 
dziecka, który nie uzyskał jeszcze zawodu, 
ani możliwości zarobkowania. Pod poję-
ciem nadmiernych trudności w uzyska-
niu świadczeń alimentacyjnych należy 
rozumieć sytuację, w których np. nie 
jest znane miejsce pobytu zobowiąza-
nego, zobowiązany przebywa za granicą 
(w państwie, z którym Polski nie łączy 
umowa międzynarodowa umożliwiająca 
dochodzenie roszczeń alimentacyjnych) 
albo ukrywa majątek lub dochody w ten 
sposób, że wyłącza to realną perspek-
tywę wyegzekwowania od niego świad-
czeń alimentacyjnych. Pojawia się pytanie, 
co w sytuacji gdy zobowiązany rodzic, 
co prawda przyczynia się do utrzyma-
nia dziecka, ale robi to w sposób na tyle 
nieregularny, że naraża uprawnionego 
na niebezpieczeństwo niezaspokojenia 
jego usprawiedliwionych potrzeb? Ocena 
tego zależy od okoliczności konkretnego 
przypadku, natomiast należy przyjąć, że 
takie nieznaczne opóźnienia nie prowadzą 
do powstania obowiązku alimentacyj-
nego zobowiązanego w dalszej kolejności, 
a interes uprawnionego jest chroniony 
przez obowiązek uiszczenia odsetek za 
opóźnienie w terminach płatności.

Wiemy już w jakich sytuacjach mate-
rializuje się odpowiedzialność finansowa 
dziadków wobec wnuków. Należy sobie 

zatem odpowiedzieć na pytanie, o jaką 
kwotę alimentów można się ubiegać? Tak 
samo, jak w przypadku obowiązku ali-
mentacyjnego rodzica wobec dziecka, 
kwota ta określana jest w oparciu o dwie 
okoliczności. Są to, po pierwsze, uspra-
wiedliwione potrzeby dziecka, i po dru-
gie, możliwości majątkowe i zarobkowe 
zobowiązanego. Jeżeli natomiast zobo-
wiązany w bliższej kolejności może zaspo-
koić jedynie częściowo usprawiedliwione 
potrzeby uprawnionego, to obowiązek 
alimentacyjny zobowiązanego w dalszej 
kolejności powstaje tylko co do części 
niezaspokojonej. Zobowiązani w dal-
szej kolejności mają obowiązek świad-
czyć w granicach potrzeb niezaspokojo-
nych przez zobowiązanych w pierwszej 
kolejności. Ponadto podkreślić należy – 
o czym była już mowa – że w sytuacji gdy 
jedno z rodziców nie łoży na utrzyma-
nie dziecka i zdobycie od niego środków 
na ten cel jest niemożliwe lub połączone 
z nadmiernymi trudnościami, obowiązek 
utrzymania dziecka przejmuje w całości 
drugi rodzic. Rodzic jest zawsze zobowią-
zany do utrzymania dziecka w bliższej 
kolejności niż jego krewni.

Wymaga wyjaśnienia, że kwestie 
ewentualnej odpowiedzialności dziad-
ków za utrzymanie wnuków reguluje art. 
132 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 
Norma ta mówi nam, o obowiązkach 
alimentacyjnych osób zobowiązanych 
w dalszej kolejności. Ustawodawca we 
wskazanym przepisie mówi nam nie tylko 
o dziadkach dziecka, ale i o wszystkich 
krewnych w linii prostej i rodzeństwie 
jednocześnie. Jeżeli w bliższej kolejności 
jest kilku zobowiązanych, to obowią-
zek zobowiązanego w dalszej kolejności 
powstanie, gdy uprawniony nie może 
uzyskać alimentów od żadnego z zobo-
wiązanych w bliższej kolejności, np. od 
żadnego z rodziców.

Tekst w kolejnym numerze Wspól-
noty zostanie poświęcony kwestii żąda-
nia dziadków do uregulowania przez sąd 
swoich kontaktów z wnukami.

Grzegorz Czub – prawnik
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6 stycznia Kościół obchodzi Uroczystość Objawienia Pańskiego. 
Jest to, obok Wielkanocy, najstarsze święto chrześcijańskie. W II w. 
w ten dzień wspominano Chrzest Pański, w IV w. w Tracji i Egipcie 
świętowano Epifanię, czyli wydarzenia z życia Jezusa, takie jak 
narodzenie, chrzest w Jordanie, pokłon Mędrców, cud w Kanie. 
W V w. Objawienie Pańskie stało się świętem ogólnokościelnym.

Uroczystość Objawienia Pańskiego

W Polsce 6 stycznia zwany 
jest świętem Trzech Króli. 
Ewangelia nie nazywa 

jednak przybyłych ze Wschodu 
wędrowców królami, lecz Mędrcami, 
oraz nie podaje ich liczby. Można się 
tylko domyślać, że było ich trzech, 
skoro przynieśli trzy dary. Królami 
mogła nazwać ich tradycja pod wpły-
wem Psalmu 72, który znajduje się 
w tekstach liturgicznych tej uroczy-
stości: „Królowie Tarszisz i wysp 
przyniosą dary, królowie Szeby i Saby 
złożą daninę”. Imiona Kacper, Mel-
chior i Baltazar nadano Mędrcom 
dopiero w IX w. Legenda głosi, że po 
powrocie do swoich krajów królowie 
zrzekli się tronów, aby głosić wiarę 
w Chrystusa, a dożywszy sędziwego 
wieku, doczekali chwili, kiedy po 
Wniebowstąpieniu Pańskim Tomasz 
Apostoł udzielił im sakramentów, 
a nawet sakry biskupiej.

Dary, jakie przynieśli Mędrcy 
małemu Jezusowi, mają swoje zna-
czenie. Złoto oznacza, że Jezus Chry-
stus jest Królem całego świata, kadzi-
dło mówi o Chrystusie Kapłanie, zaś 
mirra, balsam, którym namaszczano 
zmarłych, wskazuje na ludzką naturę 
Jezusa i w konsekwencji zapowiada 
Jego śmierć.

Od końca średniowiecza na 
pamiątkę tych darów święcono 
pierścionki jako złoto, żywicę jako 
kadzidło oraz ziarnka jałowca jako 
mirrę, a także dodatkowo wodę na 
pamiątkę chrztu Jezusa oraz kredę. 
Dziś święcimy kadzidło i kredę. Po 

powrocie z kościoła święconą kredą 
piszemy inicjały imion trzech kró-
lów, oddzielając je krzyżykami 
(K+M+B) wraz z cyframi bieżącego 
roku. Można także napisać C+M+B 
(Christus Mansoni Benedicat), co 

oznacza „Niech Chrystus błogosławi 
temu domowi”. Litery na drzwiach 
świadczą o tym, że w domu mieszka 
chrześcijańska rodzina.

Nazwa „Objawienie Pańskie” tłu-
maczy sens tej uroczystości. Jezus 
Chrystus objawia się światu, to zna-
czy, że przyszedł na ziemię nie tylko 
dla wybranego przez Boga narodu, 
ale dla wszystkich ludzi, którzy 
kiedykolwiek żyli i będą żyć. Taki 
wydźwięk mają także teksty litur-
giczne. Szczególnie List do Efezjan 
podkreśla współuczestnictwo wszyst-
kich ludzi w łaskach ofiarowanych 
przez Chrystusa.

Jak widać święto to obchodzone na 
początku roku kalendarzowego jest 
pełne nadziei. Nie dość, że zarysowuje 
przed nami uniwersalność zbawienia, 
ale także otwiera nasze umysły na 
perspektywę eschatologiczną i pragnie 

ucieszyć znękane biedą tego świata 
serca wizją Królestwa Niebieskiego, 
gdzie Królem i jedynym Światłem jest 
Jezus Chrystus. Zbyt często zapomi-
namy o Nowej Ziemi, którą przygoto-
wuje nam Bóg, a zatrzymujemy się na 
tym świecie, tak jakby poza śmiercią 
już nic nie istniało.

Pójdźmy i my złożyć dary Jezu-
sowi: złoto naszego życia, kadzidło 
naszych modlitw i mirrę naszego 
cierpienia. Pójdźmy tam, gdzie Jezus 
rodzi się każdego dnia, na ołtarzach 
naszych Kościołów. Prośmy o błogo-
sławieństwo dla rodzin.

www.niezbędnik.niedziela.pl
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Uczynki miłosierdzia dla każdego 
i na każdy miesiąc, dzień...

W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży papież Franciszek zaproponował 
Kościołowi realizację uczynków miłosierdzia. Po jednym uczynku względem ciała 
i względem duszy na miesiąc. Na styczeń i luty przypadają cztery z nich. Jaki jest ich sens 
i jak je realizować?

Głodnych nakarmić, 
spragnionych napoić
Znaczenie dwóch pierwszych uczyn-
ków miłosierdzia względem ciała jest 
oczywiste. Podać jedzenie tym, którzy 
cierpią niedostatek. Ważne jest, by 
robić to mądrze, „nie miłować sło-
wem i językiem, ale czynem i prawdą” 
(1 J 3,18). Wprowadzać miłosierdzie 
w życie, przekuwać deklaracje na kon-
kretne działanie. Potrzebne jest naj-
pierw zastanowienie się nad własnym 
stosunkiem do jedzenia. Z tym bywa 
różnie. Niektóre statystyki podają, że 
na świecie marnuje się corocznie 1,3 
mld ton żywności, co stanowi aż 1/3 
produkcji. W tym samym świecie 2 
spośród ponad 7 mld ludzi w 2014 r. 
było niedożywionych. Chcielibyśmy 
o tym nie myśleć, zepchnąć odpowie-
dzialność na rządzących i instytucje. 
Świat nie radzi sobie na poziomie spra-
wiedliwości. Może właśnie dlatego 
potrzeba w nim ludzi z wyobraźnią 
miłosierdzia, która przekracza miarę 
czystego rachunku. Świata nie napra-
wimy, możemy jednak uwrażliwić 
własne serca, obudzić mądrość, otwo-
rzyć oczy, zaangażować się. Piękni 
są ludzie, którzy potrafią się dzie-
lić, zrobić zakupy nie tylko dla sie-
bie. O takich Jezus powiedział, że są 
błogosławieni (Mt 25,31n). Obyśmy 
nigdy nie ominęli proszącego nas 
Chrystusa („Byłem głodny, a nie dali-
ście mi jeść”). Pierwsze dwa uczynki 
miłosierdzia względem ciała mówią 
nam o tym, że On jest w zniszczo-
nej twarzy bezdomnego człowieka, 
który wyciąga do mnie nas zabru-
dzoną dłoń, w domu sąsiada, twarzy 
głodnego dziecka…

Grzeszących upominać
Wydaje się, że o wiele trudniejszym 
zadaniem jest realizacja uczyn-
ków miłosierdzia względem duszy. 
Zwłaszcza w sytuacji, w której wmó-
wiono nam, że przecież każdy jest 
wolny i może żyć po swojemu. Reali-
zacja upomnienia braterskiego czę-
sto mylnie utożsamiana jest z wyty-
kaniem błędów wszystkim i to na 
każdym kroku. Chodzi tymczasem 
o coś zgoła innego. Najpierw o zna-
czenie słowa brat. Nowy Testament 
podejmuje temat upomnienia zawsze 
w kontekście konkretnej wspólnoty. 
Sam Jezus udziela szczegółowych 
instrukcji na temat upomnienia 
braterskiego. „Jeśli brat twój zgrze-
szy przeciw tobie idź i upomnij go 
w cztery oczy. Jeśli zaś nie usłu-
cha, weź z sobą jeszcze jednego albo 
dwóch, żeby na słowie dwóch albo 
trzech świadków oparła się cała 
sprawa” (Mt 18,15n). Można powie-
dzieć, że pomiędzy upominanym 
i upominającym powinien istnieć 
rodzaj bliskiej więzi. Inaczej upo-
minanie jest niezalecane. Brat to 
członek mojej rodziny, współpra-
cownik, ktoś, kogo znam. Upomnie-
nie braterskie ma dotyczyć grzechu. 
Człowiek powinien reagować tylko 
tam, gdzie istnieje ewidentna nie-
sprawiedliwość i wykroczenie prze-
ciwko przykazaniom.

Ważna w  temacie upomnie-
nia braterskiego jest wewnętrzna 
postawa i intencja. Nie można upo-
minać drugiego z pozycji dominu-
jącej, traktować go z góry. Wszelkie 
apodyktyczne sądy wydane z pozy-
cji autorytetu wywołują zazwyczaj 

reakcję przeciwną do zamierzonej. 
I tutaj dochodzimy do sedna sprawy: 
upomnienie zakłada miłość, chęć 
pomocy i niesienia dobra, sprowa-
dzenia bliźniego na drogę sprawie-
dliwości. Ta właśnie intencja, która 
towarzyszy upominaniu, wydaje się 
najważniejsza. Jeśli mam na celu 
dobro drugiego, upominam z miło-
ścią, bez uprzedzeń mogę być pewien, 
że realizuję ewangeliczny nakaz. Za 
przykład niech posłuży sytuacja opi-
sana w Dzienniczku przez św. Fau-
stynę: „Dziś odwiedziła mnie pewna 
świecka osoba, przez którą miałam 
wielkie przykrości, która nadużyła 
mojej dobroci, kłamiąc wiele rzeczy. 
W pierwszej chwili, gdy ją zobaczy-
łam, ścięła mi się krew w żyłach, gdyż 
stanęło mi wszystko przed oczyma, 
co przez nią wycierpieć musiałam, 
choć jednym słowem od nich uwol-
nić bym się mogła. I przyszła mi 
myśl, aby jej dać poznać prawdę sta-
nowczo i natychmiast. Ale w jednej 
chwili stanęło mi miłosierdzie Boże 
przed oczyma i postanowiłam tak 
z nią postępować, jakby postąpił Jezus 
będąc na moim miejscu. Zaczęłam 
z nią rozmawiać łagodnie, a kiedy 
zapragnęła rozmawiać ze mną sam na 
sam, wtenczas dałam jej jasno poznać 
jej smutny stan duszy, w sposób bar-
dzo delikatny. Widziałam jej głębokie 
wzruszenie, choć kryła przede mną” 
(DZ 1694-1695).

Nieumiejętnych pouczać
Drugim uczynkiem miłosierdzia 
względem duszy jest pouczanie 
nieumiejętnych. Również tutaj 
występują pewne trudności, bo na 
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Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 9 stycznia 2022 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 16 stycznia 2022 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 23 stycznia 2022 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 30 stycznia 2022 r.
1.
2. 

9 stycznia 2022
1. Jakie wydarzenie opisuje dzisiejsza Ewangelia? (Łk 3, 15 – 16. 21 – 22)
2. Czyj głos z nieba słyszeli zgromadzeni nad Jordanem?

16 stycznia 2022
1. Wymień gości zaproszonych na wesele w Kanie Galilejskiej.
2. Jaki cud Jezus uczynił na weselu? (J 2,1 – 12)

23 stycznia 2022
1. Jaka księgę podano Jezusowi do czytania w synagodze?
2. Do kogo odnoszą się słowa Pisma, które czytał Jezus? (Łk 1,1; 4, 14 – 21))

30 stycznia 2022
1. Jakich proroków Pan Jezus 
wymienia w swojej mowie?
2. Po słowach Jezusa ludzie w synagodze rozgniewali się? Co chcieli 
z Nim zrobić? (Łk 4, 21 – 30))

6 lutego 2022
1. Jezus wsiadł do łodzi Szymona i z niej nauczał ludzi. Co kazał Mu 
zrobić, kiedy skończył mówić?
2. Co Jezus powiedział do Szymona po obfitym połowie ryb? (Łk 5, 
1 – 11)

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

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

różnego rodzaju pouczenia ludzie 
reagują raczej w alergiczny sposób. 
Kim jest nieumiejętny? Zgodnie 
z greckim źródłosłowem oznacza 
on tego, który jest u początku drogi 
i oczekuje, że zostanie przez kogoś 
poprowadzony. Oznacza także 
tego, który czegoś nie wie. Wyraź-
nie jednak chce zmiany, poniekąd 
domaga się wskazówek. Nawet jeśli 
nie wyraża tego wprost, jest w nim 
pewna otwartość.

Czego dotyczy pouczenie?
Przede wszystkim chodzi o prze-
strzeń wiary, wyjaśnianie i tłuma-
czenie prawd związanych z Bogiem 
i  życiem według Jego słowa. 

Pouczanie nieumiejętnych nie jest 
natomiast wyrażaniem opinii o czy-
imś życiu, bezmyślnym szafowa-
niem cennymi radami dotyczącymi 
sposobu zachowania, krytycznym 
podejściem do czyichś postaw. Błę-
dem jest urządzanie świata i życia 
innych według własnych pomy-
słów i schematów. Takie rozumie-
nie pouczenia dalekie jest od miło-
sierdzia. Pouczenie to przekazanie 
słowa, które pomoże komuś uwie-
rzyć, odkryć Boga i związać z Nim 
swoje życie.

Kto może pouczać?
Chyba tylko człowiek żywej wiary, 
pokorny i oddany modlitwie. Ten, 

kto organizuje swoje życie zgodnie 
ze słowem Boga jest w stanie prze-
kazać część tej tajemnicy drugiemu. 
Tylko jeśli dam „pouczać” się Bogu, 
jestem w stanie podprowadzić do 
Niego nieumiejętnych, tych, którzy 
są na początku ewangelicznej drogi 
lub się w niej zatrzymali.

Pouczenie nieumiejętnych podob-
nie jak napominanie grzeszących 
zakłada zatem dużą dozę pokory, 
duchowej dojrzałości i mądrości 
życiowej. Konieczne także wydają 
się być otwarte oczy, współczucie 
i wrażliwość serca. Oby nigdy nam 
tego nie zabrakło.

www.faustinum.org/Faustinum/
Uczynki_miosierdzia.html
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BIBLIJNY ZAKĄTEK
Czasami brakuje nam pomysłu. Chcemy usiąść, przeczytać fragment Pisma Świętego, 
ale nie wiemy jak się do tego zabrać. Czytamy, czytamy i nie za wiele 
potrafimy wyczytać.

Jeśli masz w sobie takie pragnienie, 
jeśli chciałbyś zacząć czytać Pismo 

Święte, albo czytasz ale potrzebu-
jesz inspiracji, albo, tak po prostu....
co miesiąc będziemy zamieszczać 
fragment z Biblii i przykładowe pro-
pozycje jego rozważenia. Nie spiesz 
się, czytaj go tak długo i tyle razy ile 
będzie Ci to potrzebne. Nie trzeba 
codziennie sięgać do nowego frag-
mentu. Może jakieś Słowo trzeba 
w sobie ponosić dłużej.

PRZECZYTAJ:
Ewangelia według św. Łukasza 2, 
41-52
Rodzice Jezusa chodzili co roku do 
Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał 
lat dwanaście, udali się tam zwycza-
jem świątecznym. Kiedy wracali po 
skończonych uroczystościach, został 
młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie 
zauważyli Jego Rodzice. Przypuszcza-
jąc, że jest wśród pątników, uszli dzień 
drogi i szukali Go między krewnymi 
i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, 
wrócili do Jeruzalem, szukając Go. 
Dopiero po trzech dniach odnaleźli 
Go w świątyni, gdzie siedział między 
nauczycielami, przysłuchiwał się im 
i zadawał pytania. Wszyscy zaś, któ-
rzy Go słuchali, byli zdumieni bystro-
ścią Jego umysłu i odpowiedziami. 
Na ten widok zdziwili się bardzo, 
a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, 
czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec 
Twój i ja z bólem serca szukaliśmy 
Ciebie». Lecz on im odpowiedział: 
«Czemu Mnie szukaliście? Czy nie 
wiedzieliście, że powinienem być 
w tym, co należy do mego Ojca? » 
Oni jednak nie zrozumieli tego, co 
im powiedział. Potem poszedł z nimi 
i wrócił do Nazaretu; i był im pod-
dany. A Matka Jego chowała wiernie 

wszystkie te sprawy w swym sercu. 
Jezus zaś czynił postępy w mądrości, 
w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

ROZWAŻ:
• Czy nie wiedzieli-

ście, że powinienem być 
w  tym, co należy do 
mego Ojca? Odpo-
wiedź Jezusa może 
niektórym z nas 
wydawać się wręcz nie-
grzeczna. Dwunastoletni Jezus jest 
poddany swoim rodzicom, ale jest 
przede wszystkim posłuszny Ojcu. 
Wiek lat dwunastu, trzynastu jest 
wiekiem, w którym Izraelita staje się 
Bar Micwa – Synem Przykazania – 
odkrywa swoją bezpośrednią relację 
do Boga i posłuszeństwo Jego przy-
kazaniom. Jeżeli jesteś rodzicem: czy 
wychowujesz swoje dzieci do posłu-
szeństwa, czy przez posłuszeństwo 
rodzicom uczą się one posłuszeństwa 
Bogu? Czy ty sam (sama) uczysz się 
odkrywać i wypełniać wolę twojego 
prawdziwego Ojca?

• Oto ojciec Twój i  ja z bólem 
serca szukaliśmy Ciebie…. Jak reagu-
jesz, kiedy „gubisz” Jezusa w swoim 
życiu, kiedy odchodzisz od Niego. 
Czy wtedy rzucasz wszystko inne aby 
z drżeniem serca szukać swojego naj-
cenniejszego skarbu – Jego samego?

• Oni jednak nie zrozumieli tego, 
co im powiedział (…) A Matka Jego 
chowała wiernie wszystkie te sprawy 
w swym sercu.Maryja nie rozumie od 
razu, ale zachowuje i rozważa w sercu 
te “sprawy”. Grecki oryginał używa 
tutaj ważnego słowa “rhemata“, które 

można tłumaczyć 
także  jako rzeczy, wydarzenia, 
czyny a także “słowa”. Rhemata to 
jednak wyjątkowy rodzaj słów kie-
rowanych do Maryi i do każdego 
z nas – to słowo skierowane osobi-
ście do danej osoby, niosące życie, 
słowo, które mnie dotyka, porusza. 
To Słowo Boże, które jest precyzyj-
nym światłem dotyczącym two-
jej osoby i sytuacji twojego życia. 
Maryja chowa wiernie te rhemata 
– czyli trzyma się tego Słowa, roz-
mawia z Nim, przyjmuje je, stosuje 
je i mówi mu amen.

• A ty jak zachowałeś się wobec 
spraw – słów, którymi poruszał cie-
bie Bóg w twojej historii życia? – czy 
tak, jak Maryja, czy raczej pozwoli-
łeś, aby Jego słowa – życiodajne rhe-
mata – gdzieś zniknęły, rozpły-
nęły się w gonitwach życiowych? 
Ale także czy nie odrzucasz Słowa 
Bożego wtedy, gdy jest dla ciebie 
niezrozumiałe, gdy rodzi bunt? Czy 
pozwalasz aby ono w tobie trwało 
i pracowało mimo tego, że począt-
kowo go nie pojmujesz swoim 
intelektem? 

Por. https://www.onjest.pl/slowo/
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INTENCJE MSZALNE – STYCZEŃ 2022
Sobota, 1.01.2022 
UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ 
RODZICIELKI MARYI
6.30 Za + Henryka Szymichowskiego.
8.00 Intencja wynagradzająca Niepoka-

lanemu Sercu Najświętszej Maryi 
Panny wszelkie zniewagi ludzkie.

9.30 W intencji Parafian.
11.00 Za + Marię Szmidt, + Helenę Ga-

czorek, + Piotra Gaczorek.
12.15 W intencji Dobrodziejów i Ofiaro-

dawców naszej parafii.
18.00 Za + Karolka Pekrul w VIII roczni-

cę śmierci.

Niedziela, 2.01.2022 
II NIEDZIELA PO NARODZENIU 
PAŃSKIM
6.30 1. W intencji Parafian.
 2. W intencji siostry Hilarii w do-

wód wdzięczności ofiara od pewnej 
rodziny.

8.00 Do Opatrzności Bożej przez wsta-
wiennictwo MB Wniebowziętej 
z  podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski z  prośbą o  dalszą opiekę, 
zdrowie i Boże błogosławieństwo.

9.30 Za + Bronisławę Piskorek w I rocz-
nicę śmierci.

11.00 W intencji Marii i Alojzego Nowak 
z okazji 50 rocznicy ślubu, jako po-
dziękowanie 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 są-

siadów z ul. Irysowej.

Poniedziałek, 3.01.2022
6.30 Za + Jana Sterkowicza o Miłosier-

dzie Boże i zbawienie – of. od bra-
tanicy Doroty i Wojciecha Mierzwa 
z rodziną.

8.00 Za Dusze zmarłych w  minionym 
roku od prowadzącej modlitwy.

18.00 1. Za + Agnieszkę Kargul w I rocz-
nicę śmierci

 2. Za ++ Weronikę i  Franciszka 
Gorgul, syna Benedykta, synową 
Danutę.

 3. Za ++ Stanisławę i  Stanisława 
Matuszek.

Wtorek, 4.01.2022
6.30 Za + Jana Sterkowicza – of. od bra-

tanka Grzegorza Sterkowicza z ro-
dziną.

8.00 O zwycięstwo Miłosierdzia Bożego 
w nas i na całym świecie – od ofia-
rodawców.

18.00 1. Za + Janinę Klęczor w I rocznicę 
śmierci.

 2. Za + Józefa Słanina w IX roczni-
cę śmierci.

 3. Za Michała Wilk oraz ++ dział-
kowców z ul. Mariackiej.

OD POCZĄTKU 
– CZYLI PO CO MI 

KATECHIZM

FILM? CZYLI POLECAMY, 
CO WARTO ZOBACZYĆ

DROGA ŻYCIA
(reż. Emilio Estevez, 2010)

Film opowiada historię pochodzącego 
z Saint-Jean-Pied-de-Port, okulisty Toma 
Avery’ego. Pewnego dnia odbiera on telefon 
z Francji. Głos w słuchawce oświadcza mu, że 
jego syn Daniel zmarł w czasie burzy w Pire-
nejach podczas pielgrzymki do Santiago de 
Compostela w Galicji, w północno-zachod-
niej Hiszpanii. Kolejny krok, na jaki się decy-
duje, jest niespodziewany. Ze skremowanymi 
zwłokami postanawia dokończyć to czego nie 
udało się jego synowi...

Ocenę filmu zostawiamy Wam:)

Warto wrócić do początków, przypomnieć sobie, co jest ważne 
w kościele, dlaczego mamy dogmaty, poznać nowe terminy 
i odświeżyć sobie wiedzę na temat swojej wiary.

W tym numerze, o tym co to jest katechizm i czemu jest 
ważny

Katechizm jest w pewnym sensie, „księgą tradycji” Kościoła. Zawsze 
odnosi się do Pisma Świętego. Zawiera również i to, co rozwinęło 
się dzięki postępowi nauki w Kościele i stało się wspólnym dobrem 
wiary. Bez katechizmu nie wiedzielibyśmy na przykład, dlaczego 
zbieramy się na Mszę Świętą w niedziele, dlaczego pościmy w cza-
sie Wielkiego Postu, kiedy i dlaczego obchodzimy Wielkanoc. Nie 
znalibyśmy tysięcy innych rzeczy i reguł życia, istotnych w codzien-
ności każdej wspólnoty chrześcijańskiej. Bez katechizmu lud Boży 
pozbawiony byłby środowiska, w którym mógłby żyć i oddychać 
jako wspólnota chrześcijanin.

Czytanie katechizmu – aby „nadać życiu kształt” – to genialny 
przepis dla wszystkich chrześcijan i dla tych, którzy chcą nimi zostać.

Istnieje definicja, która najlepiej przemawia do serca: „Kate-
chizm jest księgą Kościoła, w której wszystko jest nazwane spójnie, 
oświetlone rozumem i zagwarantowane przez Kościół, co ma uza-
sadnione podstawy i w co należy koniecznie wierzyć, i co należy 
konsekwentnie czynić, aby być chrześcijaninem”. Katechizm zawiera 
zatem dobrze opracowane sformułowania, które stanowią funda-
ment tego, w co wierzymy.

Por. https://www.youcat.org/
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Środa 5.01.2022
6.30 Za ++ Józefa i Annę Węgrzyk, ++ 

rodziców z  obu stron, wnuka Syl-
westra.

8.00 1. Do MB Nieustającej Pomocy 
w  intencji Czcicieli i  Ofiarodaw-
ców.

 2. Za wszystkich członków Stowa-
rzyszenia Rodziny bł. E. Bojanow-
skiego i ich rodziny, z prośbą o po-
trzebne łaski i Boże błogosławień-
stwo.

18.00 1. Za Daniela Juraszczyk w  rocz-
nicę ziemskich urodzin, ++ dziad-
ków.

 2. Za + Eugenię Dziwoki – of. od 
sąsiadów z ul. Napierskiego.

Czwartek, 6.01.2022 
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA 
PAŃSKIEGO
I CZWARTEK MIESIĄCA
6.30 Za + Jolantę Groborz, ojca Włady-

sława.
8.00 1. Do Jezusa Chrystusa Najwyż-

szego i Wiecznego Kapłana o nowe 
powołania kapłańskie i  zakonne – 
oraz 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.

9.30 Za ++ Stefanię i Jana Musioł.
11.00 W intencji Parafian.
12.15 Dziękczynna w  intencji Krysty-

ny z  okazji 85 urodzin, z  prośbą 
o zdrowie i Boże błogosławieństwo 
dla całej rodziny.

17.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU.

18.00 Za + Macieja Skorupa w III roczni-
cę śmierci.

Piątek, 7.01.2022 
I PIĄTEK MIESIĄCA
6.30 Za ++ Antoninę i Stefana Jaroszew-

skich.
8.00 Do Najświętszego Serca Pana Jezu-

sa w intencji Czcicieli i Ofiarodaw-
ców.

18.00 1. W  intencji dzieci po wczesnej 
Komunii św. i ich rodziców.

 2. Za + Zygmunta Brzoza w I rocz-
nicę śmierci.

 3. Za + Jacka Bagińskiego w I rocz-
nicę śmierci.

Sobota, 8.01.2022 
SOBOTA PO OBJAWIENIU 
PAŃSKIM
6.30 Za ++ Karola i  Gertrudę Otawa, 

syna Janusza, ++ rodziców z  obu 
stron.

8.00 1. Do Niepokalanego Serca Maryi 
w intencji matek.

 2. Za + Agnieszkę Grad w 100 rocz-
nicę ziemskich urodzin.

13.00 Dziękczynna z  okazji 50 rocznicy 
ślubu Henryki i Tadeusza Bednarz.

18.00 1. Za + Waleriana Papier – ofiara 
od sąsiadów z ul. Damrota.

 2. Za + Rufina Kowol, córkę Urszu-
lę.

Niedziela, 9.01.2022 
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
6.30 W intencji Parafian.
8.00 W  intencji męża Marcina Kóska 

z okazji 40 urodzin, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą 
o  dalsze zdrowie, błogosławień-
stwo Boże na dalsze lata dla Soleni-
zanta i jego rodziny.

9.30 Za + Marię Nawrat w  rocznicę 
ziemskich urodzin..

11.00 Za + Eryka Połomskiego w I rocz-
nicę śmierci.

12.15 Dziękczynna z  okazji 18 urodzin 
Marcina Brachman.

18.00 Za + Józefę Kołodziejczyk w  III 
rocznicę śmierci.

Poniedziałek, 10.01.2022
6.30 Za ++ Helenę i Władysława Zięba, 

Ignacego Tlałka, dwie żony.
8.00 W intencji Ojczyzny.
18.00 1. Za + Bożenę Zyguła w I rocznicę 

śmierci.
 2. Za + Edeltraudę Kiełkowską 

w XIII rocznicę śmierci, męża Józe-
fa, córkę Ewę.

 3. Msza św. 30-dniowa za śp.: Lesz-
ka Bugdoł, Krystynę Szmid, Elż-
bietę Jarkulisz, Michała Wilk, Jana 
Adamczyk.

Wtorek, 11.01.2022
6.30 Za ++ Jana i Annę Kuszek, ++ Julię 

i Antoniego Krawczyk.
8.00 Za + Stanisława Ogrockiego w  II 

rocznice śmierci.
18.00 1. Za + Zenona Janik w I rocznicę 

śmierci.
 2. Za + Marię Nawrat w I rocznicę 

śmierci.
 3. Za + Tadeusza Cnota – of. od są-

siadów z ul. Rymera.

Środa, 12.01.2022
6.30 Za + Wiesława Władarz.
8.00 O radość życia wiecznego dla zmar-

łych z rodzin: Kóska, Pawełek oraz 
+ szwagra Wiesława Władarz.

18.00 1. Za + Jadwigę Krężołek w I rocz-
nicę śmierci..

 2. Za + Bolesława Dębskiego 
w I rocznicę śmierci.

 3. Za + Jerzego Urbisz, ++ Zofię 
i Wiesława Kaczor.

Czwartek, 13.01.2022
6.30 Za ++ Różę i Ryszarda Pawełek.
8.00 Do Miłosiernego Pana Jezusa, 

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

17.00 Nabożeństwo do MB Fatimskiej.
18.00

Piątek, 14.01.2022
6.30 Za + Tadeusza Porwoł w VIII rocz-

nicę śmierci.
8.00 Za + Michała Wilk – of. od rodziny 

Stróżów.
18.00 1. Za + Antoniego Skut w II roczni-

cę śmierci.
 2. Za + Alojzego Ośliźlok w  VI 

rocznicę śmierci.
 3. Za ++ Krystynę i  Jerzego Bed-

norz.

Sobota 15.01.2022
6.30 Za + Michała Wilk – od rodziny 

Cudów.
8.00 Do MB Patronki Radości Macie-

rzyńskiej o prawo do życia każdego 
poczętego dziecka.

18.00 1. Za + Felicję Sajdak, męża Józefa, 
synów Augustyna i Krzysztofa.

 2. Za + Zenona Śmietana w  II 
rocznicę śmierci, ++ teściów Ste-
fanię i  Zygmunta Augustyniak, + 
Krzysztofa Porwoł.

 3. Za + Stanisława Warzeszka 
w rocznicę ziemskich urodzin.

Niedziela, 16.01.2022 
II NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 Za + Henryka Weber w  XX rocz-

nicę śmierci, ++ rodziców Jadwigę 
i Michała Weber, Emilię i Alojzego 
Smołka.

8.00 Za + Małgorzatę Skupień w  III 
rocznicę śmierci i  na pamiątkę 
ziemskich urodzin.

9.30 Za + Rajmunda Polnik, ++ rodzi-
ców oraz ++Jana i Marię Barczyk.

11.00 Za roczne dzieci.
12.15 1. Msza Święta z liturgią sakramen-

tu Chrztu Św.
 2. Dziękczynna z okazji 50 urodzin 

Piotra Wernera oraz 40 urodzin 
Romana Rduch, z  prośbą o  Boże 
błogosławieństwo dla Solenizan-
tów i ich rodzin.

16.30 Nieszpory niedzielne z  koncertem 
kolędowym z  okazji Dnia Babci 
i Dziadka.

18.00 Za + Wiesława Michalskiego 
w XVI rocznicę śmierci.

Poniedziałek, 17.01.2022
6.30 W pewnej intencji.
8.00 O dar życia wiecznego dla śp. Józe-

fa Kościółka- of. od byłych współ-
pracowników i przyjaciół.

18.00 1. Za + Henryka Pasztaleniec 
w I rocznicę śmierci.

 2. Za + Zygmunta Herok w II rocz-
nicę śmierci.

 3. Za + Barbarę Sendek – of. od są-
siadów z ul. Wolności, bl.8

Wtorek, 18.01.2022
6.30
8.00
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18.00 1. Za + Adriana Marszolik w I rocz-
nicę śmierci.

 2. Za + Urszulę Buchta w VI rocz-
nicę śmierci.

 3. Za + Krystynę Wojciechowską.

Środa 19.01.2022
6.30
8.00
18.00 1. Za +Jadwigę Konieczny w I rocz-

nicę śmierci.
 2. Za + Antoniego Kazimierskiego, 

++ rodziców i teściów.
 3. Za + Pawła Zieleźnego, żonę Ur-

szulę, ++ rodziców z obu stron.

Czwartek, 20.01.2022
6.30
8.00
17.00 Adoracja Najświętszego Sakra-

mentu.
18.00 1. Za + Mariana Bronder w I rocz-

nicę śmierci.
 2. Za + Anielę Kania, męża Eryka, 

++ rodziców z obu stron.
 3. Za + Barbarę Sendek – of. od są-

siadów z ul. Wolności, bl. 8.

Piątek, 21.01.2022 
Wspomnienie św. Agnieszki, dz. 
i męcz.
6.30 Dziękczynna w  intencji Helenki 

z okazji 3 urodzin.
8.00 Za + Hildegardę Sterkowicz w  II 

rocznicę śmierci.
15.00 Do Opatrzności Bożej, przez wsta-

wiennictwo MB Wniebowziętej 
z  okazji 85 urodzin Eriki Rangol 
oraz 90 urodzin Ireny Kołeczko 
z podziękowaniem za odebrane ła-
ski z prośbą o zdrowie i Boże błogo-
sławieństwo.

18.00 1. Za + Jadwigę Sosna w I rocznicę 
śmierci.

 2. Za + Bronisława Kuśka w I rocz-
nicę śmierci.

 3. Za + Janusza Grzegoszczyk 
w rocznicę ziemskich urodzin. – of. 
od syna z rodziną.

Sobota, 22.01.2022
6.30
8.00 Za + + Alfreda i  Bronisławę Rze-

chanek, wnuka Michała, ++ Stefa-
nię i Józefa Polok.

10.00 Msza św. w  intencji członków 
Franciszkańskiego Zakonu Świec-
kich (Regionalny dzień skupienia 
FZŚ) 

14.00 Dziękczynna z  okazji 85 urodzin 
Eryki, z prośbą o zdrowie i błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny.

18.00 1. Za + Jadwigę Wieczorek w I rocz-
nicę śmierci.

 2. Za + Janinę Gregorek w I roczni-
cę śmierci.

 3. Za + Józefa Kościółek – of. od 
działkowców z ul. Wieczorka, Ma-
riackiej, Solskiego oraz z  zarządu 
ROD „Hortensja” w Radlinie

Niedziela, 23.01.2022 
III NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30
8.00 W intencji Parafian.
9.30 Za + Józefa Kościółek – ofiara od 

Sióstr Służebniczek.
11.00 Dziękczynna w intencji Magdaleny 

Bartela z okazji 80 urodzin.
12.15 W  intencji ks.  Jakuba Gojnego 

z okazji urodzin.
18.00 Za + Emila Strugała w  I  rocznicę 

śmierci.

Poniedziałek, 24.01.2022 
Wspomnienie św. Franciszka 
Salezego, bpa i dK
6.30
8.00
18.00 1. Za + Przemysława Sochackiego 

w I rocznicę śmierci.
 2. Za + Danutę Kolarską.
 3. W pewnej intencji.

Wtorek, 25.01.2022 
Święto Nawrócenia św. Pawła 
Apostoła
6.30 Za + Klemensa Szymichowskiego.
8.00
18.00 1. Za + Mariana Adamiec w I rocz-

nicę śmierci.
 2. Za + Helenę Cesarz, męża, córkę, 

3 synów, synową, zięciów.
 3. Za + Michała Wilk oraz zmar-

łych działkowców z ul. Mariackiej.

Środa, 26.01.2022
6.30 Za + ks.  Prałata Alfreda Wlokę 

na pamiątkę ziemskich urodzin, 
z prośbą o dar życia wiecznego.

8.00 Za + ks.  Prałata Alfreda Wlokę 
w rocznicę ziemskich urodzin – of. 
od rodzin: Kominek, Wala, Janas.

18.00 1. Za + ks.  Prałata Alfreda Wlokę 
w rocznicę ziemskich urodzin – od 
rodzin z ul. Rymera i przyległych.

 2. Za + Krystynę Kubica w rocznicę 
śmierci, męża Alfreda.

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

Czwartek, 27.01.2022
6.30 Za ++ Elżbietę i Emanuela Gomo-

lec, ++ rodziców z obu stron.
8.00
17.00 Adoracja Najświętszego Sakra-

mentu
18.00 1. Za + Ilonę Serednicką w I roczni-

cę śmierci.
 2. Za + Grażynę Kilian w rocznicę 

ziemskich urodzin.
 3. Za + Witolda Kazimierczak.

Piątek, 28.01.2022 
Wspomnienie św. Tomasza 
z Akwinu, prezb., i dK
6.30
8.00 Za + Małgorzatę Kominek.
18.00 1. Za + Stanisława Kiermaszek 

w I rocznicę śmierci.

 2. Za ++ Reginę i Henryka Pawełek 
– of. od wnuczek.

 3. Za + Agnieszkę Skrobol w I rocz-
nicę śmierci.

Sobota, 29.01.2022
6.30
8.00 Za + Ryszarda Rojek.
18.00 1. Msza św. 30-dniowa za śp.: Ma-

rię Środa, Hannę Procek, Magdale-
nę Wuwer, Jana Mydło, Genowefę 
Rurek, Bożenę Gaszka, Brunona 
Fyrla, Zofię Młynarczyk-Szkałuba, 
Józefa Kościółek, Rafała Rojek.

 2. Za ++ Elżbietę i Antoniego Pysz-
ny, synów Waldemara i Michała.

 3. Za + Adama Wiosna, ++ rodzi-
ców, ++ Jadwigę i Andrzeja Błatoń, 
+ Stefanię Zając.

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.

18.00 Za + Jana Ososińskiego.

Poniedziałek, 31.01.2022 
Wspomnienie św. Jana Bosko, 
prezb.
6.30
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.
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 + Józefa Kościółek – ofiara od 
pracowników probostwa.

Środa, 02.02.2022 
Święto Ofiarowania Pańskiego
6.30
8.00 Do MB Nieustającej Pomocy w in-

tencji Czcicieli i Ofiarodawców.
18.00 1. Za + Marię Gruszczyk.
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CHRZTY

Czaplak Tomasz – Czaplak Katarzyna

Œluby

Tomas Tadeusz ur. 1961 zam. Radlin, ul. Wolności +27.11.2021
Ogrocki Edward ur. 1938 zam. Radlin, ul. Sienkiewicza +29.11.2021 
Kuczera Bernadeta ur. 1949 zam. Radlin, ul. Korfantego +25.11.2021
Labus Eugeniusz ur. 1939 zam. Bąków, ul. Osiedlowa +30.11.2021
Pojda Andrzej ur. 1958 zam. Radlin, ul. Spacerowa +29.11.2021
Banaszczuk Stanisław ur. 1948 zam. Radlin, ul. Wolności +30.11.2021
Szmid Krystyna ur. 1954 zam. Rybnik, ul. Wrębowa +05.12.2021
Kraszewska Elżbieta ur. 1949 zam. Rybnik, ul. Hetmańska +03.12.2021
Kasprzyk Bronisława ur. 1930 zam. Radlin, ul. Mielęckiego +03.12.2021
Grabowska Magdalena ur. 1981 zam. Radlin, ul. Mariacka +24.11.2021
Gągała Józef ur. 1947 zam. Radlin, ul. Korfantego +27.11.2021
Goik Krystian ur. 1966 zam. Radlin, ul. Rybnicka +29.11.2021
Wilk Michał ur. 1940 zam. Radlin, ul. Wolności +08.12.2021
Jarkulisz Elżbieta ur. 1940 zam. Głożyny, ul. Kasztanowa +07.12.2021
Adamczyk Jan ur. 1935 zam. Wodzisław Śląski +10.12.2021
Szewczyk Jan ur. 1953 zam. Rybnik, ul. Wrębowa +11.12.2021
Środa Maria ur. 1955 zam. Radlin, ul. Wieczorka +11.12.2021
Orzechowski Eugeniusz ur. 1956 zam. Kokoczyce, ul. Oraczy +10.12.2021
Mydło Jan ur. 1947 zam. Rybnik, ul. Wrębowa +17.12.2021
Rurek Genowefa ur. 1935 Radlin, ul. Sienkiewicza +18.12.2021
Gaszka Bożena ur. 1964 zam. Radlin, ul. Matejki +20.12.2021
Fyrla Brunon ur. 1941 zam. Radlin, ul. Rymera +19.12.2021
Wuwer Magdalena ur. 1948 zam. Radlin, ul. Wieczorka +14.12.2021
Zofia Młynarczyk-Szkałuba ur. 1927 zam. Radlin, ul. Rymera +20.12.2021
Bugdoł Leszek ur. 1968 zam. Radlin, ul. Damrota +18.12.2021
Kościółek Józef ur. 1942 zam. Radlin, ul. Wieczorka +20.12.2021

ODESZLI 
DO WIECZNOŚCI

5.12.2021 
Maria Dziuba 
Larissa Stasiak

18.12.2021  
Pola Grolik

19.12.2021 
Artur Abrachamczyk 
Suzanne Bachurek 

Julia Gabrys 
Lena Woryna

 2. Za + Andrzeja Zielińskiego.
 3. Za + Michała Wilk – of. od sąsiadów z ul. Wolności bl.6.

Czwartek, 03.02.2022 
I CZWARTEK MIESIĄCA
6.30
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 Za ++ rodziców: Celinę i  Stanisława Kępka w  IV i  XIV 

rocznicę śmierci.

Piątek, 04.02.2022 
I PIĄTEK MIESIĄCA
6.30 Za ++ Bolesława i Weronikę Janosz.
8.00 Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w  intencji Czcicieli 

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

rodziców.
 2. Za ++ Łucję i Zygfryda Mandrysz, ++ Walentego i Fran-

ciszkę Lubszczyk.

Sobota, 05.02.2022 
Wspomnienie św. Agaty, dz. i męcz.
I SOBOTA MIESIĄCA
6.30
8.00 1. Intencja wynagradzająca Niepokalanemu 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 Fatimskiej z podziękowaniem 

za 60 lat życia Janiny, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
dla całej rodziny.

18.00 1. Za ++ Rozalię i Franciszka Bednorz, ++ 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 W intencji Michaliny z okazji urodzin.
11.00 Za + Romana Brzezinka w V rocznicę śmierci.
12.15 Msza św. z liturgią sakramentu Chrztu św.
18.00 Za + Andrzeja Zielińskiego w I rocznicę śmierci.

Składamy serdeczne podziękowania 
ks. Proboszczowi za sprawowaną Mszę św. 

w intencji
śp. Brunona Fyrla

Naszą wdzięczność kierujemy również do Sióstr 
Służebniczek, członków Automobilklubu Śląskiego 

i wszystkich uczestniczących w ceremoniach 
pogrzebowych.

Za wszelką życzliwość i okazane serce „Bóg zapłać”.
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Nowa salka do spotkań 
grupy Siloe

Barbórka 4 grudnia 2021



Odwiedziny św. Mikołaja – 6 grudnia 2021

Pasterka 2021


