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Jeśli dwaj z was na
ziemi zgodnie o coś
prosić będą, to
wszystkiego użyczy
im mój Ojciec, który
jest w niebie. Bo
gdzie są dwaj albo
trzej zebrani w imię
moje, tam jestem pośród nich.
Mt 18, 1515-20
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Jezusowi nie jest obojętne, jak żyją z sobą Jego uczniowie. Dlatego ewangelista Mateusz zwraca uwagę na organizację wspólnoty. Sposób odnoszenia się Jego uczniów nawzajem
do siebie jest treścią Ewangelii. Co dzieje się tu na naszej ziemi, ma znaczenie tam. w niebie. Konkretnie: Grzech brata dotyka wszystkich członków wspólnoty. Chodzi o ciężki grzech,
który zaciemnia świadectwo wiary składane przez wspólnotę i
który czyni ją niewiarygodną w oczach krytycznej opinii publicznej. Temu jednak, który dopuścił się takiego grzechu, a

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7 września 2014 r.
więc grzesznikowi, nie powinno się zamykać ust ani wstydliwie go ukrywać. Wezwanie Jezusa do odzyskania grzesznika
jest naglące i natarczywe. Grzesznika nie powinno się ani upokarzać, ani publiczne piętnować w pismach i gazetach, ani obgadywać czy rozsiewać o nim plotki, ani dręczyć go złośliwymi
uwagami i aluzjami. Celem jest pozyskanie grzesznika w rozmowie, która szanuje jego godność i jest nacechowana troską
pełną miłości. Gdzie jeden błądzi, tam i inni mogą zgubić drogę. Gdzie dwóch jest solidarnych z sobą. tam jest tez Jezus i
im błogosławi.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał
swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego
zbawiony.
J 3, 13zbawiony.
13-17

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
14 września 2014 r.
„ A Ja, gdy zostanę nad
ziemię wywyższony, przyciągnę
wszystkich do siebie.” wywyższenie Jezusa na krzyżu, które przede wszystkim jest upokorzeniem
na palu hańby, w ostatecznym i
najgłębszym sensie jest triumfem miłości. To, co przynosi
śmierć, prowadzi do zbawienia
nas wszystkich.
Kto odbiega od krzyża, ten
na swej drodze spotka krzyż jesz-

cze większy
Tożsamość chrześcijańska jest – mówiąc prosto –
przygodą spotkania z Jezusem
Chrystusem. Polega ona na
dzieleniu z Nim życia na drodze, która wiedzie na krzyż.
Krzyż jest drzewem, którego
cień skrywa nasze cienie. W
nim zaczyna rozpalać się
światło
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Chcę tez i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie.
Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy
na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak
ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
Mt, 20 11-16a

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
21 września 2014 r.

Przez to, ze mówi: pierwszy ma być
ostatnim, odbiera ci całą arogancję
i zakazuje ci wynosić się nad nierządnicę, nawet gdybyś był Abrahamem, Dawidem, Piotrem czy
Pawłem. Przez to, że mówi: ostatni
ma być pierwszym zabrania ci wykluczać siebie z grona świętych, nawet gdybyś był Piłatem, Herodem
czy Sodomą i Gomorą

Świat dalej się kręci. Wszystko toczy się
po staremu. Nie mogę tego pojąć. Czyż
nikt nie zauważa, że kogoś zabrakło? Tak
może niejeden pyta siebie, dziwi się i gorszy po utracie kochanej osoby. Pięć razy
udawał się właściciel winnicy na rynek,
aby nająć robotników. Nie dlatego, że nie
wiedział, ilu faktycznie ich potrzebuje, ale
dlatego, żeby ,,u Boga" nikogo nie zabrakło. Winnica Boża bez ostatniego robotnika przestałaby nią być. Zatrzyma się świat
- brakuje jeszcze ciebie.

Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą
przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do
was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu.
Mt 21, 2828-32

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
28 września 2014 r.
Jasne odpowiedzi padają rzadko.
Dwuznaczność i dwulicowość były znane już
w czasach Jezusa. Sprowokowały one Go do
opowiedzenia przypowieści o dwóch synach.
Jeden z nich powiedział ,,tak". ale nie zrobił
tego, co przyrzekł. Drugi powiedział ,,nie",
ale później zrobił to, o co go poproszono. Postępowanie ani jednego, ani drugiego nie
jest godne pochwały. Jezus jednak pochwalił
tego, który w końcu zrobił to, o co go proszono. Jeśli nie jego słowa, to jego czyn jest wiarygodny. Dlaczego Jezus opowiedział słuchaczom tak dziwną przypowieść? Bo chce
wzbudzić w nas otuchę. Chce nam powiedzieć, że słowo nie jest tak ważne jak czyn.
Można powiedzieć ,,nie". jeśli później jednak

będzie stać nas na czyn. Można odmówić, jeśli jednak później okażemy życzliwość, wrażliwość na potrzeby. Nie wolno tak często postępować, ale w ogóle może się zdarzyć. Do
jego słów nikt nie powinien przywiązywać
wagi. Czyn jest ważniejszy, i nawet współcześni ,,celnicy i nierządnice", którzy tak daleko -jak może się wydawać - odwrócili się
od Boga, mogą prędzej dostać się do Królestwa Bożego niż ci, którzy tak ładnie po
chrześcijańsku mówią. Słowa nie są kluczem
do nieba. Decydujące jest to, co ktoś robi.
Mówieniem nie osiąga się nieba. Nie czeka
ono na sto pięknych słów, lecz na jeden czyn
miłości.

SPES

WRZESIEŃ 2014 r.

Sierpień w naszej parafii
ŚLUBY:

CHRZTY:

Paweł Stawczyk – Aneta Błasiak
Marcin Komosa – Weronika Maciejczyk
Łukasz Sieńko – Monika Wysińska
Adam Wyrembelski – Magdalena Stencel
Damian Stawicki – Magdalena Cofalik
Dawid Skowrocki – Agata Betlińska
Kamil Kornas – Marta Winkler

Nadia Katarzyna Cieśla
Sandra Anna Duczmal
Kornel Ryszard Jędrzejewski
Antoni Leszek Podolski
Jakub Skowrocki
Jerzy Tadeusz Szczepanik
Pola Weronika Szulik
Krzysztof Piotr Kania
Lilianna Magdalena Komosa

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
Damian Nawrocki – Barbara Durczok
Mariusz Zabadaj – Agata Zabadaj
z d. Jabłońska
Piotr Szczybyło – Anna Kałuża

POGRZEBY:
Marianna Paceś – 90 lat
Janina Szot – 66 lat
Edward Szymik – 80 lat

W pierwszym tygodniu wakacji powędrowaliśmy pieszo na Jasną Górę. Pojechaliśmy autokarem do Ornontowic, by dołączyć do naszych towarzyszy i uczestniczyć
wspólnie we Mszy Św. Wędrówkę rozpoczęliśmy w Podzamczu. Przewodniczyli
nam: ks. Grzegorz Krzyk, ks.
Grzegorz Lech oraz ks.
Krzysztof Michalik. Trasa
podobnie jak w poprzednich
latach prowadziła przez jurę
krakowsko-częstochowską,
gdzie mogliśmy podziwiać uroki natury, a
także zwiedzić kilka jaskiń. Każdego dnia
uczestniczyliśmy w Eucharystii, słuchaliśmy
konferencji na temat pychy, przebaczenia i
miłosierdzia, a w czasie drogi modliliśmy
się Różańcem, Koronką do Bożego Miłosierdzia i śpiewaliśmy dużo nowych piosenek.
Pomimo deszczu, który rozpoczął nasze
pielgrzymowanie, niezniechęceni, po 4
dniach wędrówki dotarliśmy do Częstochowy, gdzie przed Obrazem Jasnogórskiej Pa-

ni powierzyliśmy Jej swoje troski. Prosiliśmy
w intencjach, z jakimi przybyliśmy do tronu
Maryi, ale również dziękowaliśmy za bezpieczną wędrówkę i możliwość uczestniczenia w pielgrzymce. Dziękujemy: Naszemu
ks. Grzegorzowi Krzykowi, za niestrudzone
granie na gitarze, śpiewanie,
przygotowanie śpiewników,
grillowanie kiełbasek a przede wszystkim cierpliwość dla
oazowiczów wymyślających
nowe piosenki i imiona… :)
Całej trójce Kapłanów za przygotowanie i
organizację pielgrzymki oraz głoszone Słowo, które niejednokrotnie przenikało nas jak
miecz...; Mateuszowi i Zbyszkowi za kierowanie ruchem; Malwinie, Julce i pani Elżbiecie za czuwanie nad naszym zdrowiem, Kierowcy za wożenie naszych bagaży oraz
wszystkim, którzy podjęli trud pielgrzymowania za ich obecność i stworzenie duchowej wspólnoty… Karolina Rak

30 sierpnia wyruszyła 69. Piesza Rybnicka Pielgrzymka na Jasną Górę, ale już
dzień wcześniej wyruszyły grupy: Wodzisławska, Pszowska i Jastrzębska. Nasza grupa liczyła 150 osób, a więc była znacznie

mniej liczna niż w zeszłym roku (niska frekwencja dotyczyła niestety całej pielgrzymki). Parafię reprezentowała silna grupka
osób w rożnym wieku, która pomagała min.
w umuzykalnieniu całej „ósemki” (taki jest

Piesza parafialna
Pielgrzymka
na Jasną Górę
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numer
Grupy
jastrzębskiej,
która nawet doczekała się w tym roku swojej
piosenki). Pogoda była wymarzona do maszerowania. Może trochę
inaczej wyglądał 3 dzień
pielgrzymki— kiedy wyruszyliśmy z postoju w Bytomiu-Górnikach do Tarnowskich Gór złapała nas wielka
ulewa. Jednak większość z nas wykorzystała
ten deszcz jako źródło wspaniałej zabawy…
Pielgrzymka dotarła do Częstochowy w sobotę 2 sierpnia. Kiedy ujrzeliśmy na horyzoncie Jasną Górę, dostaliśmy zastrzyk energii i w zapomnienie poszył mnogie odciski.
Zaraz na zakończenie wędrówki, na wałach,
odbyła się Eucharystia pod przewodnic-

twem abpa Wiktora Skowrca . Po Mszy św.
niektórzy z nas udali się do domów, natomiast reszta pozostała by uczestniczyć w
nocnym czuwaniu przed obrazem Czarnej Madonny. Jestem
pewny, że mimo wielu trudów
i przeciwności związanych z
maszerowaniem, większość z
nas wróci za rok na pielgrzymi szlak. Jeszcze kilka ciekawostek: najstarsza uczestniczka miała 81 lat, natomiast najmłodszy uczestnik 4 miesiące. Największym
zaskoczeniem było dziecko, które mimo tego, że miało 1,5 roku, na pielgrzymce było
już 3 razy (po raz pierwszy w brzuszku mamy) Konrad Skubis

Rybnicka piesza
Pielgrzymka
na Jasną Górę

Co czeka nas we wrześniu?
ROCZKI:
Kamila Patrycja Lebryk
Ariel Wiktor Migacz

18 URODZINY:
Monika Błasiak
Monika Borkowska
Krzysztof Gołębiowski
Przemysław Kruczek
Adrianna Stańco

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:
1 rocznica
Teresa i Karol Kisiel
Agnieszka i Łukasz Mateja
Katarzyna i Marek Wysoccy
5 rocznica
Weronika i Michał Mazur
Justyna i Marcin Nowak
Renata i Grzegorz Otfinowscy
Katarzyna i Przemysław Styl
Dagmara i Rafał Wojaczek
10 rocznica
Agnieszka i Szymon Ziemianin
Katarzyna i Mariusz Zniszczoł

15 rocznica
Elżbieta i Tomasz Bachalaj
Halina i Tadeusz Gołuszka
Jolanta i Dariusz Gruszczyk
Aleksandra i Jarosław Harasymiuk
Anna i Andrzej Kopytek
Mariola i Damian Mucha
Agnieszka i Grzegorz Nowak
Agnieszka i Piotr Sokal
Dorota i Marek Wcisło
Halina i Damian Wieczorek
20 rocznica
Anna i Mariusz Brodzik
Beata i Jarosław Grzegorczyk
Anna i Tomasz Pokrywka
Agnieszka i Mariusz Szmajduch
25 rocznica
Ewa i Zbigniew Chrostowscy
Gabriela i Michał Kowalscy
Aniela i Edward Lipskay
Henryka i Grzegorz Lodwich
Małgorzata i Wiesław Rejentowicz
Mariola i Henryk Rybak
30 rocznica
Katarzyna i Leszek Adamczyk
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Henryka i Leszek Szula
35 rocznica
Janina i Stefan Mazur
Anna i Jerzy Milka
40 rocznica
Halina i Ryszard Biedak
Kazimiera i Tomasz Bieryt
Urszula i Jerzy Gruchlik
Elżbieta i Andrzej Kisza
Krystyna i Marian Kołodziej
Teresa i Leonard Krajewscy
Krystyna i Waldemar Ogrodnik

Małgorzata i Józef Ostrzołek
Krystyna i Jan Piłat
Eugenia i Marian Reichman
Teresa i Edward Walczak
Alicja i Marian Zajączkowscy
45 rocznica
Hanna i Lech Kret
Magdalena i Piotr Kryń
Anna i Stanisław Słociak
Grażyna i Tadeusz Tusińscy
50 rocznica
Antonina i Tadeusz Brulikowscy

• 1.091.09 poniedziałek. Wsp. św. Bronisławy,

• 14.0914.09 niedziela. Święto Podwyższenia

dziew. Rozpocz. roku szkol. i katech. Do
sprząt. kościoła i kaplicy zaprasz. mieszkańców ul. Wrocławskiej 19 po Mszy św. wiecz.
• 3.093.09 środa. Wsp. św. Grzegorza Wielkiego,
pap. i doktora Kościoła. Biblioteka parafialna
czynna od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.
• 4.094.09 I czwartek miesiąca. Msza św. w intencji powołań o godz. 6.30.
• 5.095.09 I piątek miesiąca. Msza św. w intencji
czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Msza św. dla
dzieci o godz. 16.30. Nauki przedślubne o
godz. 16.30 w Domu Parafialnym. Msza św.
dla młodzieży o godz. 19.00 Do sprzątania
kościoła i kaplicy zaprasz. miesz. ul. Wrocławskiej 19 po Mszy św. dla młodzieży
• 6.096.09 I sobota miesiąca. Dzień modlitw o
uświęcenie duchowieństwa. Nauki przedślubne o godz. 16.30 w Domu Paraf.
• 7.097.09 23 niedziela zwykła. Pielgrzymka do
Sanktuarium NMP w Pszowie. O godz. 14.00
rozpoczyna się w Katedrze katowickiej Dzień
Wspólnoty Ruchu Światło- Życie. O godz.
11.00 Dożynki. Festyn Dożynkowy o godz.
15.00. Nauki przedś. o godz. 15.30 w koś.
• 8.098.09 poniedziałek. Święto Narodzenia
NMP. Do sprząt. koś. i kaplicy zapr. miesz.
ul. Wrocławskiej 17 po Mszy św. wiecz.
• 12.0912.09 piątek. Uroczystość NMP Piekarskiej,
głównej patronki archidiecezji. Do sprzątania
kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców
ul. Wrocławskiej 17 po Mszy św. wieczornej.
• 13.0913.09 sobota. Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i diakona Kościoła. Odwiedziny chorych od godz. 9.00. O godz. 6.30
Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej.

Krzyża Świętego. W Katedrze Dzień Wspólnoty Ruchu Dzieci Maryi. Rozpoczynamy Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego.
• 15.0915.09 poniedziałek. Wsp. NMP Bolesnej.
Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy
mieszk. ul. Wrocławskiej 16 i 15 po Mszy św.
wiecz.
• 16.0916.09 wtorek. Wsp. św. męcz. Korneliusza
pap. i Cypriana bp Poradnia Życia Rodzinnego w Domu Parafialnym o godz. 16.00. Katecheza dla dorosłych w Domu Parafialnym o
godz. 19.00
• 17.0917.09- środa. Biblioteka parafialna czynna
od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.
• 18.0918.09- czwartek. Święto św. Stanisława
Kostki, zak., patrona Polski i młodzieży.
• 19.0919.09 piątek. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszk. ul. Wrocławskiej 16
i 15 po Mszy św. wieczornej.
• 20.0920.09 sobota. Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła
Chong Hasang i Towarzyszy. Nauka dla rodziców i rodziców chrzestnych o godz. 16.30
w Domu Parafialnym.
• 21.0921.09 25 niedziela zwykła. Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu. Chrzty o
godz. 12.15.
• 22.0922.09 poniedziałek. Do sprzątania kościoła
i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 13 po Mszy św. wieczornej
• 23.0923.09 wtorek. Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera.
• 25.0925.09 czwartek. Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera.
• 26.0926.09 piątek. Do sprzątania kościoła i
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kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 13 po Mszy św. wieczornej.
• 27.0927.09 sobota. Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera.
• 28.0928.09 26 niedziela zwykła. Roczki o godz.
12.15. Jubileusze małżeńskie o godz. 16.30.
29.0929.09 poniedziałek. Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Msza św. w

intencji Koła Gospodyń, emerytów, rencistów
i sprzątających kościół o odz.18.00. Do
sprząt. kościoła i kaplicy zaprasz. miesz. ul.
Wrocławskiej 11 po Mszy św. wiecz.
• 30.0930.09 wtorek. Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła. Msza św.
w 30 dzień i I rocznicę po śmierci o godz.
18.00.

„ Najlepsza część naszego życia znajduje się w sercach
tych, którzy nas kochają.”
Ks. Proboszczowi Wacławowi Basiakowi życzymy z
okazji imienin, by każdego dnia doświadczał ludzkiej
życzliwości i wdzięczności, a Pan wlewał radość i pokój
w Jego serce. Duszpasterze, Parafianie i Redakcja.

„Każdy człowiek w pewnych momentach życia potrzebuje rady i pomocy innych ludzi.”
Pani dyrygent Wioletcie Żankowskiej życzymy, by każdego dnia doświadczała ludzkiej życzliwości i dobroci.
Chór „Lira”.

„Życie nie musi obfitować w wielkie wydarzenia. Codzienny obowiązek, prosty i niepozorny, wystarczy, aby
je upiększyć i uszlachetnić.”
Paniom Marii Ledwoń i Wiesławie Klusek życzymy, by
potrafiły powierzać codzienność Bogu i z radością serca
spełniać swoje obowiązki. Żeński Legion Maryi.

„Zgięte kolana i złożone ręce są gestami wolnego człowieka.”
Paniom Marii Grygier, Irenie Kaziszyn, Marii Ledwoń,
Otylii Szymik życzymy, by modlitwa czyniła Ich życie
wolnym od zła. Seniorzy.
„Człowiek, aby się wznieść, musi uklęknąć”
Manueli Góreckiej,
Góreckiej życzymy, aby czas spędzony z Jezusem owocował nieustannym wzrastaniem
miłości.
Redakcja

Serdeczności

„Grzeszy ten, kto mając możliwość wyświadczania dobra, nie czyni tego.”
Legionistom Janowi Kołeczce i Ryszardowi Juszczakiewiczowi oraz auksyliatorom Anieli Sitarz, Józefowi
Sowie, Łucji Sitko, Annie Gajdzie, Jadwidze Jóźwiak,
Marianowi Krawczykowi życzymy umiejętności wykorzystywania każdej szansy, jaką daje życie, by czynić
dobro i uszczęśliwiać innych. Męski Legion Maryi.
W minionym roku szkolnym rozpoczęliśmy cykl spotkań katechezy dla dorosłych. Wiele osób uczestniczących w tych
spotkaniach wyraziło chęć kontynuacji. Aby
zorientować się w doborze tematów na kolej-

„Wszystko co robimy dla miłości nabiera wartości i piękna”
Milenie Henicz i Manueli Góreckiej życzymy, aby miłość
była motorem Ich najdrobniejszych, nawet niewidocznych czynów. Oaza z ks. Grzegorzem
stus , Zmartwychwstanie, Proces Jezusa,
Duch św. i Kościół, Wierzę?, Aniołowie,
Sprawy ostateczne) oraz Teologia życia duchowego, na którą głosowało najwięcej osób
z tematami: Etapy życia duchowego i ich
omówienie 16
września,
Grzech pychy
21 października, Zazdrość 18
listopada, Lenistwo 16 grudnia, Nieopanowanie w jedzeniu i piciu 27 stycznia, Nieczystość, Gniew, Chciwość, Jak przebaczać, Poznać siebie (temperament, wada główna, rachunek sumienia). Daty spotkań od lutego
ustalę w styczniu, pojawią się zapewne w lutowym numerze „Spesa”. Na spotkania serdecznie zapraszam.

Katecheza dla dorosłych 2014/2015 r.
Ks. G. Krzyk
ny „sezon” podałem uczestnikom ankietę z
możliwymi zakresami poruszanych kwestii.
Do wyboru były: Biblia (Księgi historyczne,
Księgi prorockie, Ewangelie, Życie i działalność Św. Pawła, Księgi Pięcioksięgu, Pozostałe listy Apostolskie, Apokalipsa, Mojżesz,
Abraham, W szkole św. Jana) Teologia
(Wierzę w Boga Ojca, Kim jest Jezus Chry-
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INTENCJE MSZALNE
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 7 .09
7.3o – Za ++ Genowefę Cofalik – w 12 r. śm.,
męża Ludwika, syna Bolesława i dusze w
czyśćcu cierpiące.
9.3o – Za ++ Łucję i Józefa Cebula – w 2 r.
śm..
10.oo – Za ++ Stefanię Domańską, męża Tadeusza, rodziców z obu stron, Reginę i Pawła
Mołdrzyk.
11.oo – DOŻYNKI
12.15 – Za ++ Albinę i Józefa Skroban, syna
Stefana Ljubinkę, Eugeniusza Konior oraz
++ z rodzin z obu stron.
16.3o – Za + Stanisława Gozdalskiego.
PONIEDZIAŁEK- ŚWIĘTO NARODZENIA
NMP 8 .09
6.3o – Za ++ Martę Podeszwa, męża Franciszka, ++ z rodz. i zięciów Jana i Zbigniewa.
18.oo – Do Op. B., z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i dary Ducha
Św. w int. Jakuba i Patryka z ok. ur. oraz w
int. ich rodzin.
WTOREK 9 .09
6.3o – Do Op. B., z podz. za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.
Ryszarda z ok. 70 r. ur..
18.oo – Za ++ Andrzeja Kiełkowskiego, rodziców, teścia oraz ++ z rodziny.
ŚRODA
10 .09
6.3o –Za + Macieja Ludkiewicz – w rocz. śm.
18.oo – Za ++ Reginę Mołdrzyk, męża Pawła,
rodziców z obu stron, Leona Rakowskiego,
Tadeusza i Stefanię Domański i dusze w
czyśćcu cierpiące.
CZWARTEK 11 .09
6.3o – Za ++ Marię i Adolfa Musioł, Izydora
Urbańczyk, Gertrudę Wieczorek, Ludwika
Ostrzołek oraz ++ z pokrew.
18.oo – Za ++ Katarzynę Smyczek, męża
Maksymiliana.
PIĄTEK – UR. NMP PIEKARSKIEJ 12 .09
6.3o – Za ++ Marię i Wiktora Poloczek, syna
Antoniego, żonę Ewę, wnuczkę Agnieszkę
oraz ++ z rodz. Poloczek, Mazur, Szlezinger.
18.oo – Za + Wandę Papierok – w 5 rocz. śm.
SOBOTA – Wspomnienie św. Jana Chryzostoma 13 .09
8.oo – W int. czcicieli MB Fatimskiej.
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12.oo – Do Op. B., z podz. za otrzymane łask,
z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.
Marii z ok. 70 rocz. ur.
18.oo – Do Op. B. z podz. za otrzymane łask,
z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie dla
małżonków Eugenii i Mariana z ok 40 rocz.
śl.
NIEDZIELA –ŚW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW. 14 .09
7.3o Za ++ rodziców Herminę, Klemensa Baron, Magdalenę i Roberta Jeglorz oraz ++
braci Reinholda i Józefa i ++ dziadków.
9.3o – Za ++ Franciszka i Wiktorię Kaczorowskich, Stanisławę, Leona i Zbigniewa Kamińskich oraz ++ z rodziny Grafów, Piekiełek, Giera i dusze w czyśćcu cierpiące
10.oo – Za ++ rodziców Helenę i Stanisława
Łaźniowskich – w rocz. śm., rodziców Rozalię i Alojzego Kędzia, rodziców Józefę i Andrzeja Mercik, braci Franciszka i Szczepana
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
11.oo – Do Op. B., z podz. za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.
małż. Szymona i Agnieszki z ok. 10 rocz. śl.
12.15 – Do Op. B., z podz. za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie dla
małżonków Urszuli i Jerzego z ok. 40 r. ślubu
oraz bł. Boże dla córek Hani i Kasi z rodzinami.
16.3o – Za + córkę Justynę.
PONIEDZIAŁEK Wsp. NMP Bolesnej 15 .09
6.3o – Za ++ Jana Gwoździa, rodziców z obu
stron, dziadków oraz ++ z rodzin Gajda, Kocur, Gwóźdź.
18.oo – Do O.B. z podz. za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.
Joanny Pasek z ok. 77 rocz. ur..
WTOREK – Wsp. św. św. męcz. Korneliusza i
Cypriana 16 .09
6.3o – Za ++ członkinie z Róży Apoloni Mazur.
18.oo – Za ++ Marię i Alojzego Wuwer, Ryszarda Wiśniewskiego.
ŚRODA 17 .09
6.3o – Za + męża Kazimierza – w 8 r. śm.,
rodziców, teściów oraz pokrewieństwo z obu
stron.
18.oo – Za ++ członków III Zakonu Franciszkańskiego oraz ++ z ich rodzin.
CZWARTEK – ŚW. ŚW. STANISŁAWA
KOSTKI
18 .09
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6.3o – Za ++ Franciszka i Krystynę Kołodziej, Helenę i Władysława Pędrak, 3 siostry
Marię, Martę i Łucję, brata Tadeusza oraz ++
z pokrewieństwa z obu stron.
18.oo – Za + Michała Fajkis – w 1 rocz. śm.
PIĄTEK 19 .09
6.3o – Za ++ Roberta, Eugeniusza, Franciszkę, Różę, Marię, Pawła Szkatuła, Bożenę Niekrawiec oraz ++ z rodz. Grzesik i Mieszczak.
18.oo – Za + Marcina Kuleta.
SOBOTA Wsp. św. św. męcz. Andrzeja Kim
Taegon i Pawła Chong Hasang
20 .09
8.oo – Za ++ Leona Mazur – w r. śm., żonę
Marcjannę, syna Józefa oraz zięciów.
15.oo – Ślub.
18.oo – Za ++ Jana Zuchalskiego Franciszkę
i Franciszka Zuchalskich, Leona i Różę Kłosek, córkę Różę, syna Józefa, Teodora i Joannę Marcol oraz Anielę Krzystała.
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 21 .09
7.3o – Za + Kazimierza Gruca – w 3 rocz. śm.
9.3o – Za ++ rodziców Emmę – w r. śm. i
Wiktora Fajkis.
10.oo – Za ++ Cecylię Rączka – w 2 r. śm.,
męża Karola, rodziców z obu stron, wnuczkę
Sylwię, Franciszka Zniszczoł, rodziców z obu
stron, Franciszka i Emilię Brzoza, ++ z pokrewieństwa Rączka, Zniszczoł, Kocur, Pękala, ++ księży, zakonników, misjonarzy, misjonarki oraz dusze w czyść. cierp.
11.oo – Do Op. B., z podz. za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.
Teresy i Leonarda z ok. 40 rocz. ślubu.
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.
12.15 – Do Op. B., z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze bł., opiekę i dary Ducha Św.
w int. Ani z ok. 18 rocz. ur. (Ks. Gość)
16.3o – Za + Wiesława Podsiedlik – w 6 r.
śm. rodziców, teściów, dusze w czyś. cier.
PONIEDZIAŁEK 22 .09
6.3o – Za + Annę Sobik – w 3 rocz. śm., jej
rodziców w kolejną rocz. śm..
18.oo – Do OB, z podz. za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze bł. w int. córki Anny i wnuków Błażeja i Jakuba.
WTOREK – Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny 23 .09
6.3o – Za ++ Marię i Józefa Niemczyk – w r.
śm., córki Stefanię i Annę, syna Alojzego, 2
zięciów oraz ++ z rodziny Niemczyk, Budziń-

ski.
18.oo – Za + Józefa Guzy, syna Hieronima,
rodziców, teściów, Jana Kusy, Pawła Wilk, 2
żony i córkę Urszulę.
ŚRODA
24 .09
6.3o – Za + Franciszka Sitko.
18.oo – Za ++ Alfreda Wowra – w 16 r. śm.,
rodziców, teściów, Tadeusza i Zbigniewa Balzam, Irenę i Ludwika Koloch.
CZWARTEK – Wspomnienie bł. Władysława
z Gielniowa 25 .09
6.3o –Za ++ Stefanię i Józefa Deptuła Tomasza Sendrowskiego i Mariana Szwelickiego.
18.oo – Za ++ męża Józefa Pawlik – w 8 r.
śm. Beatę Kozieł ++ z rodz. dusze w czyś.
PIĄTEK
26 .09
6.3o – Za ++ Leszka Adasiak, Edytę i Józefa
Obracaj, syna Jerzego, synową Barbarę, Józefę i Józefa Adasiak, córki Ludwikę i Janinę,
syna Zenona, Antoniego Szewczyka oraz ++ z
pokrewieństwa Obracaj, Adasiak, Lazar.
18.oo – Za + Reinholda Kałuża w r. śm. żonę
Marię, dzieci, synowe oraz ++ z rodz. Kałuża
i Zauer
SOBOTA – Wspomnienie św. Wincentego à
Paulo 27 .09
8.oo – Za ++ Albinę Wowra w r. śm., męża
Alfonsa, rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo
13.oo – Ślub.
18.oo – Za ++ Józefa i Helenę Odulińskich,
synową Ewę ++ z rodz. oraz Adama Serwach.
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 28 .09
7.3o – Za ++ Marię Mazur, męża Alojzego,
córkę Eleonorę, rodziców i rodzeństwo ++
księży, nauczycieli, dusze w czyś.
9.3o – Za ++ Henryka Sosna, rodziców, teściów, Marię Schroeder, Henryka Smuga, żonę Teresę, Jana Galus, żonę Annę oraz ++ z
rodzin Sosna, Kocur, Nogły.
10.oo – Za ++ Antoniego i Łucję Ruśniok,
Stanisławę Lisiecką, ojca Franciszka.
11oo – Do Op. B., z podz. za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze bł., opiekę i dary Ducha Św.
w int. wnuczki Anny z ok. 18 rocz. ur.
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI.
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.
PONIEDZIAŁEK –ŚW. ARCH. MICHAŁA,
GABRIELA I RAFAŁA 29 .09
6.3o – Za + Stanisława Krajewskiego – od
Ireny i Katarzyny z rodzinami.
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18.oo – Do Op. B. w int. KGW, emerytów i
rencistów oraz sprzątających kościół i kaplicę
we wrześniu.
18.oo Do Op. B., za wstawiennictwem Matki
B. Nieustającej Pomocy i Archanioła Michała, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o bł.,
dary Ducha Św. i zdrowie dla syna Michała
oraz wszystkich bliskich.
WTOREK – Wspomnienie św. Hieronima
30 .09
6.3o – Za ++ Barbarę i Jana Kocur, 2 zięciów, ++ z rodziny Gajda, Kocur, Chromik,
Gwóźdź.
18.oo – Msza Św. za zmarłych w 30 dzień i 1
rok po śm..
ŚRODA – Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus 1 .10
6.3o – Za ++ Izydora Urbańczyk, Adolfa Musioł, Martę i Pawła Marcisz oraz ++ z pokrewieństwa.
18.oo – Do OB za wstaw. MB Królowej Wniebowziętej z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o
błogosł. Boże, dary Ducha Św., zdrowie oraz
pomyślne roz. wszystkich trudnych spraw.
18.oo – Za ++ Stanisława Olejniczak – w 10
r. śm., rodziców Natalię i Stanisława oraz
brata Tadeusza.
CZWARTEK – Wsp. św. Aniołów Stróżów – I
czwartek 2.10
6.3o – W int. Powołań.
18.oo – Do Op. B., z podz. za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.
Zdzisława z ok. 70 r. ur..
18.oo – Do Op. B., z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w
int. Tomasza i Aleksandry z ok. 10 rocz. śl.
PIĄTEK–I piątek miesiąca 3.10
6.3o – W int. czcicieli NSPJ.
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16.3o – Za + Teresę Pasło, rodziców, siostrę
Jadwigę oraz ++ z pokrewieństwa.
18.oo – Za + Władysławę Lisowską – w 10 r.
śm. męża Arnolda, Mariannę Stykała oraz ++
z rodz. Markowicz, Lisowskich.
SOBOTA – Wspomnienie św. Franciszka z
Asyżu – I sobota miesiąca 4 .10
8.oo – Za ++ męża Tadeusza Zazulak, ojca
Zygmunta, brata Remigiusza oraz teściów.
8.oo – Za ++ rodziców Annę i Wiktora Kołeczko, braci Franciszka i Józefa, bratową Zofię, rodziców Martę i Jana Gajda oraz Jerzego Majka.
18.oo – Do Op. B., z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w
int. Michała Kowalskiego z ok. 50 r. ur.
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 5 .10
7.3o – Za + Magdalenę Maciejczyk w 17 r.
śm..
9.3o – Do O.B. z podz. za odebrane łaski z
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.
małżonków Danuty i Zbigniewa z ok. 35 r.
ślubu.
10.oo – Za + Karola i Cecylię Rączka, rodziców z obu stron, wnuczkę Sylwię, Franciszka
Zniszczoł, rodziców z obu stron, Emilię i
Franciszka Brzoza oraz ++ z pokrewieństwa
Rączka Zniszczoł, Kocur, Pękala, ++ księży,
zakonników, misjonarzy, misjonarki oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.oo Msza św. jubileuszowa – w int. członków III Zakonu Franciszkańskiego.
12.15 – Do O.B. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błogosł. opiekę i zdrowie w int.
małżonków Marii i Leopolda z ok. 35 r. śl.
16.3o – Za ++ Ireneusza Kowalczyk – w r.
śm. Jana Kowalczyk, dziadków z obu stron,
++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśc. cier.

W imieniu parafii składamy serdeczne podziękowanie dzieciom pierwszokomunijnym oraz ich rodzicom za ofiary złożone na rzecz parafii. SP 1 ofiarowała 700 zł., SP
19 ofiarowała 1600 zł. Z ofiar tych zakupiono dla parafii: ozdobne Etui na Ewangeliarz
za 835 zł, Ornat zielony za
334 zł wraz z
DAR DZIECI KOMUNIJNYCH Dalmatyką za
350 zł oraz 4
Ornaty czerwone
za 576 zł. W sumie wydano 2095 zł. Zdjęcia wszystkich zakupionych rzeczy były prezentowane w sierpniowym numerze SPES’a. „BÓG ZAPŁAĆ” wszystkim darczyńcom.
Do rozdysponowania zostało jeszcze 205 zł. Jak tylko je rozdysponujemy, przedstawimy w SPESIE co zostało za nie kupione. Duszpasterze.
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Ostatni raz posłuchałem jakiegoś księdza! Mówił taki jeden niedawno, że zmęczenie ma głęboki sens, że niby wtedy spotyka się Jezusa, że warto tego doświadczać i takie tam inne gadanie. Sami wiecie najlepiej, jak to księża potrafią nawijać. No, ale z tym spotkaniem Jezusa to mi się nawet spodobało. To nie powinno być takie
trudne. Zmęczę się porządnie i zobaczymy co z tego wyjdzie. Może
spotkam Jezusa. I postanowiłem spróbować. Ja to się zawsze dam
nabrać. Najpierw chciałem podnieść taką wielgaśną skrzynię 40 razy większą ode mnie. Trochę się zmęczyłem tym próbowaniem, ale
Pan Jezus się nie pojawił. Pomyślałem, że to jeszcze za mało i zauważyłem taki wózeczek z grubaśnymi książkami (kto to w ogóle czyta...?) No to go troszkę powożę. To mnie na pewno zmęczy. Nie ma
innej opcji. Kazałem jeszcze Krecikowi wejść do góry i zabrać tam
kilka zwierzątek. Niech będzie, jak najciężej. No i zacząłem ciągnąć.
Długo wózek nie chciał ruszyć, aż w końcu... Wszystko się wysypało, wózek się połamał, a ja mam złamaną nogę, bo mnie jedno tomisko przygniotło (słyszałem, że wiedza może być przytłaczająca...)
Niestety to jeszcze nie koniec. Tata się trochę zdenerwował i wymyślił, że mi pomoże się zmęczyć bez głupich pomysłów. Głupich?! A
jak niby nazwać Jego pomysł, że mam zmywać naczynia przez następny miesiąc....? No i nie spotkam Jezusa... Osiołek Ofiarka
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Chyba, jak zawsze, pomożemy Osiołkowi zrozumieć
o co chodziło z tym spotkaniem Pana Jezusa i przybliżeniem się do Niego.
Jeśli sam nie bardzo wiesz,
najlepiej rozwiąż zadanie.
Trzeba wykreślić z tabelki
wszystkie podane niżej rzeczowniki. Literki, które zostaną utworzą rozwiązanie. Gdy je przeczytasz dowiesz
się kiedy przy zmęczeniu można spotkać Jezusa. Rozwiązanie prześlij na adres krecikpolarny@gmail.com A
nagrodę za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Alicja Cholewa i Marysia Pałasz. Można je odebrać
14 września na Mszy św. o godz. 10.00. Gratulujemy.
STÓŁ, KRAWATY, SŁOŃ,
MIŚ, ŁYŻKA, WAZON,
ROBOT, ROŻNO, ROBAK,
KATAR,
IZOLATKA,
TRĄBA, OKRĘT, BIBUŁA,
MRÓWKA, PARA, ARA,
OGON, KOTEK, KOŃ,
KROK, STO, OSA

W czasie, w którym rozpoczynam pisać
ten artykuł, pozostałe strony naszej gazetki
są jeszcze puste. W zamyśle mają się na niej
pojawić: wywiady z księdzem Tomaszem,
który zmienia miejsce swojej posługi, wywiad
z ks. Dariuszem, który rozpoczyna u nas swe
kapłańskie posługiwanie, może wywiad z naszymi klerykami. Sytuacja ta skłania mnie, by
numer, który z redakcją zaczynamy składać
skierować na tematy kapłańskie. Zastanawiam się, czy nadać naszej gazetce tytuł
„kapłaństwo”, czy „kapłani” - pierwszy łatwiejszy, bo mówi o tym co ma być, drugi o
tyleż trudny o ile mówi o tym jak jest! Jacy

jesteśmy my—kapłani? Czy jesteśmy kapłanami według serca Jezusowego? Czy czynimy
to co powinniśmy? Ale właściwie co powinniśmy robić? Budować? Być społecznikami?
Animatorami życia kulturalnego? Policjantami moralności? „Odprawiaczami” sakramentów? Biurokratami instytucji kościelnej? Zapewne wszystkim po trochu…. Kiedy czytam
Ewangelię, wiem, że Jezus powołuje nas do
głoszenia Ewangelii: „idźcie na cały świat, i
głoście Ewangelię…„(Mk 16,15) a potem dopiero „chrzcijcie” (Mk 16,16). Nie jest łatwo
dziś być ewangelizatorem, mówić o Bogu do
tych, którzy nie zawsze są zainteresowani. To

SPES
mówienie, które stawia wymagania także
mnie - głoszącemu. Skoro mówię, powinienem również tym Słowem żyć - a przecież
wiem, że tak nie jest…. Znam swoją niegodność, ułomność—czy zatem odejść? Przestać
głosić? Skończyć z wymaganiami od innych
skoro samemu nie jest się w stanie...? To, że
nie mogę sprostać Słowom, które uznaję za
Prawdę, nie oznacza, że mam zaprzestać. Jezus mówi nawet o faryzeuszach: „Czyńcie
więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą,
lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bo-

Kapłani
Ks. G. Krzyk
wiem, ale sami nie czynią” (Mt 23,3) . Otwiera to moją świadomość na prawdę, że Słowo,
które odkrywam i głoszę, przepowiadam
przede wszystkim do siebie. Że nie ze mnie
jest ta „przeogromna moc” (por. 2 Kor 4,7)
działania Bożego—jestem tylko narzędziem.
Moim obowiązkiem jest jednak pamiętać, że
ten skarb otrzymany od Boga, „nosimy w glinianych naczyniach”, oraz że nawet najlepszy
pokarm, który daje nam Pan, chociaż zawsze
jest pożywny, może nie smakować, kiedy
przyjmuje się go z „brudnego talerza”. Eucharystia odprawiana byle jak, nieuważnie
sprawowany sakrament pokuty i pojednania,
byle jakie kazanie, brak życzliwości w codziennych kontaktach, czy poniżające ferowanie wyroków kiedy trzeba komuś odmówić
… —to moje/nasze kapłańskie brudne naczynia, z których, zdaję sobie sprawę, trudno
przyjmować pożywną Bożą „zupę” Jego miłości. Nie wolno mi/nam jednak się poddawać.
Muszę głosić „w porę i nie w porę” (por. 2
Tym 4,2) nawet wtedy kiedy świadczę przeciwko sobie, kiedy mówię coś, co w pierwszej
mierze dotyczy mnie - inaczej sprzeniewierzył bym się powołaniu (może to jest główny
powód wyrzutów sumienia św. Pawła—czuje
się niegodny bycia Apostołem por. 2 Kor
2,17). Zdaje sobie sprawę, ile jeszcze do
„zrobienia”, zgadzam się również z powiedzeniem , że na parafii 5% procent ludzi nas nie
lubi, 5 % nas kocha, pozostały procent, to
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osoby, którym jesteśmy obojętni. To chyba
dobrze—Ci, którzy nas wspierają dają motywację, Ci, którzy krytykują odkrywają prawdę, która chociaż boli, prowadzi do Miłości,
Ci, którzy są obojętni uczą, by skupiać się nie
na sobie, lecz na Bogu. Dlatego Ciebie dziś w
imieniu swoim/pozostałych kapłanów chciałbym przeprosić za zło popełnione, podziękować za otrzymane dobro, ale przede wszystkim prosić o modlitwę, byśmy naprawdę byli
takimi, jakimi oczekuje od nas Pan Jezus.
Dlatego na koniec spróbuję na ile to dla mnie
możliwe wymienić tych, którzy w naszej parafii kiedykolwiek posługiwali jako proboszczowie lub wikarzy. Wielu z nich pamiętasz.
Zachęcam do modlitwy również za tych, których nie ogarniamy naszą pamięcią, tym bardziej za tych …. którzy Cię może zranili…

Proboszczowie:

ks. Mikołaj od ok. 1380 do 1385
ks. Marcin od ok. 1385 co najmniej do 1391 r.
ks. Jakub Spandel po 1627 do 1652 r.
ks. Maciej Aleksy Osiecki od 1652 do 1678 r.
ks. Paweł Szipiński od 1678 do 1726 r.
ks. Jerzy Józef Filipek od 1727 do 1733 r.
ks. Józef Antoni Morkis od 1734 do 1742 r.
ks. Jerzy Czanibal od 1742 do 1745 r.
ks. Adam Śmietana od 1745 do 1747/1748 r.
ks. Jerzy Pinduk od 1748 do 1781 r.
ks. Georg von Wallhofen od 1781 do 1794 r.
ks. Jan Muriński od 1794 do 1812 r.
ks. Franciszek Fesser od 1812 do 1823 r.
ks. Karol Józef Eguart od 1823 do 1832 r.
ks. Ignacy Lodzik od 1831 do 1852 r.
ks. Walenty Siekiera od 1852 do 1890 r.
ks. Gustav Vogel od 1891 do 1894 r.
ks. Henryk Weltike od 1894 do 1905 r.
ks. Wiktor Dyrbach od 1906 do 1920 r.
ks. Jan Sobczyk od 1921 do 1925 r.
ks. Józef Czernik od 1925 do 1932 r.
ks. Augustyn Machalica od 1932 do 1940 r.
ks. dziekan Józef Okręt od 1940 do 1945 r.
ks. Augustyn Machalica od 1945 do 1959 r.
ks. Antoni Pitas od 1959 do 1971 r.
ks. Czesław Podleski od 1971 do 1974 r.
ks. Bernard Czernecki od 1974 do 1979 r.
ks. Emil Dyrda od 1979 do 1986 r.
ks. Wacław Basiak od 1986 do 2012 r.
ks. Stefan Wyleżałek - od 2012 r.
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Wikarzy:

Ks. Tadeusz Strach 81—83
Ks. Michał Anczok 82—85
Ks. Herbert Wójcik 82—?
Ks. Andrzej Papoń 82—85
Ks. Henryk Górecki 83—84
Ks. Benedykt Zowada 83—84
Ks. Tadeusz Adamczyk 85—86
Ks. Michał Kostoń 85—88
Ks. Krzysztof Kasza 86—90
O. Andrzej Mochalski SVD 88—89
Ks. Jacek Spyra 89—92
Ks. Alojzy Sobik 90—94
Ks. Andrzej Anhert 92—94
Ks. Mieczysław Kroemer 93—96
Ks. Walerian Tront 94—?
Ks. Ryszard Noras 94 —97
Ks. Mariusz Pacwa 95—99
Ks. Marek Szastok 96– 2000
Ks. Grzegorz Wiśniewski 97-2001
Ks. Ryszard Skowronek 99-2000
Ks. Marcin Szkatuła 2000—2004
Ks. Tomasz Seweryn 2000—2003
Ks. Grzegorz Jagieł 2001—2003
Ks. Bernard Grabowski 2003—2007
Ks. Grzegorz Lech 2004—2007
Ks. Mariusz Kłos 2007—2008
Ks. Krzysztof Jurczyński 2007—2010
Ks. Mirosław Czeglik 2008-2011
Ks. Grzegorz Krzyk 2010—
Ks. Tomasz Madzia 2011—2014
Ks. Dariusz Kamiński 2014—

A.K.: Proszę, aby się Ksiądz przedstawił .

Ks.D.K.: Nazywam się Dariusz Kamiński pochodzę z pięknej miejscowości jaką jest Ruda
Śląska. Moja parafia rodzinna to parafia
Świętego Piusa X w Rudzie Śląskiej. Mam
siostrę Magdalenę. Rodziców Marka i Iwonę.

wodowym pilotem. Jednak, prócz świadectwa innych kapłanów, dało się słyszeć również głos samego Chrystusa, który wlewał go
w moje serce. To pragnienie pozwoliło usłyszeć i odpowiedzieć na to wezwanie, które
sam Jezus 2000 lat temu skierował do św.
Piotra: „ Pójdź za mną „

sywny i dzięki temu mogłem widzieć, jak
księża pracują, pomagają i działają na rzecz
drugiego człowieka. To rodziło we mnie pragnienia by być jak oni. Oczywiście w ramach
dojrzewania dorastania decyzje się zmieniały,
był etap że pragnąłem zostać aktorem czy za-

Ks.D.K.: Przed seminarium byłem związany z
kilkoma grupami oraz wspólnotami miedzy
innymi: Ministranci ,Oaza, Odnowa w Duchy
Świętem, Wspólnota Nowej Ewangelizacji.
Na pewno to przyczyniło się do wzrostu mojej wiary oraz pogłębiania mojego powołania.

Ks. Antoni Kurpas od 1954
Ks. Kazimierz Tabacki od 1954—56
Ks. Kazimierz Wyciślik 56— 58
Ks. Waldemar Sitek 58—59
Ks. Jan Miłkowski 66—67
Ks. Józef Duda 67—70
Ks. Aleksander Nitsche 70—?
Ks. Antoni Swadźba—70—71
Ks. Stanisław Płaza 71—?
Ks. Piotr Polaczek 71—74
Ks. Wacław Basiak 72—75
Ks. Józef Kozyra 72—73, 77—?
Ks. Henryk Kołodziej 73—74
Ks. Florian Ludziarczyk 73—76
Ks. Gerard Piecha 74—74
Ks. Grzegorz Hermais 74—77
Ks. Eugeniusz Górnik 74—76
Ks. Józef Palka 74—77
Ks. Alojzy Majnusz (rezydent) 74—75
Ks. Kazimierz Garbocz 75—?
Ks. Henryk Jośko 75—?
Ks. Henryk Białas 75—78
Ks. Antoni Stych 76—?
Ks. Zenon Sojka 76—?
Ks. Zygmunt Wiśniowski 76—78
Ks. Stefan Brommer 77—78
Ks. Stanisław Sojka 77—78
Ks. Adam Drożdż 77 - ?
Ks. Leon Loska 78—81
Ks. Jan Joszko 78—82
Ks. Eryk Jurecki 79—82

A.K.: Jak trafił Ksiądz do Seminarium? Jaka
A.K.: Jest Ksiądz związany z jakimś ruchem
jest historia Księdz powołania?
Ks.D.K.: Od młodzieńczych lat zawsze impo- odnowy Kościoła, wspólnotą? Jeśli tak, to janowała mi postawa i posługa księży. Od 2 kim? Czy był Ksiądz z nim związany już przed
klasy szkoły podstawowej byłem ministran- seminarium? Miało to wpływ na odkrycie i
tem, wiec kontakt z księżmi był dość inten- wybór drogi kapłańskiej?

SPES
Wiele sytuacji, które miały miejsce w tym
czasie, gdy aktywnie uczestniczyłem w grupach nie wydarzyłyby się, gdyby nie obecność
w tych wspólnotach. Na przykład poznawanie księży oraz ich posługi, pracy, obowiązków, z którymi jest związana praca duszpasterska. Grupy parafialne, co jest najistotniejsze, pomagały mi pogłębiać relację z Bogiem – Tym, od Którego wypływają wszelkie
powołania. Pomagały również i umacniać
siebie w tym wyborze, który pragnąłem podjąć. Nie wspominając o tych wszystkich ludziach, z którymi zawiązywałem prawdziwie
relacje przyjacielskie.

A.K.: Ma Ksiądz jakieś ciekawe zainteresowania czy sposoby spędzania wolnego czasu?
Pomagają jakoś w wychowywaniu siebie na
księdza? Ma Ksiądz nadzieję, że pomogą w
pracy duszpasterskiej?
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Kolejna sprawą jest to, iż kapłan staje się
drugim Chrystusem - to jest ta wielkość, która zostaje jakoby nadana kapłanowi, a na
która nie zasłużył. Wielkość i mnogość łask,
które otrzymuje powołany jest niesamowicie
wielka i liczna. A pociągające jest to, że
wszystko otrzymujemy z daru, z łaski, z miłości Boga do człowieka . Widać to na przykładzie sakramentu pokuty i pojednania, gdzie
na słowa kapłana, Bóg autentycznie odpuszcza grzechy.

A.K.: Ma Ksiądz jakieś pomysły duszpasterskie, które chciałby Ksiądz u nas zrealizować? Jakie?
Ks.D.K.: Wiele jest pomysłów, które są już w
mojej głowie, a pewnie jeszcze więcej będzie
się rodziło w ramach pobytu w Parafii. Ale
niech one będą na razie tajemnicą.

A.K.: Ma Ksiądz w sobie jakieś obawy dotyKs.D.K.: Lubię podróżować i zwiedzać różne czące tego bycia z nami? Jakie? Spodziewa
piękne miejsca, kraje. To poszerza perspekty- się Ksiądz jakichś trudności? Jak Ksiądz sowę patrzenia na Kościół, jako na wspólnotę bie z tym radzi?
Ks.D.K.: Zawsze jest pewna
obawa w człowieku, kiedy zmienia miejsce pobytu lub zamieszkania. Są to obawy związane z tym czy zostanie dobrze
przyjęty na nowym miejscu. Z drugiej strony
zostawia się coś co przez prawie 26 lat było
codziennością , rodzinę, parafię rodzinną,
przyjaciół i idzie się tam gdzie Bóg posyła…

Z ks. Darkiem Kamińskim
Rozmawia Ala Kaczorowska
ludzi. Poznaje się wtedy nowe tradycje, zwyczaje lokalnych Kościołów. A zainteresowania: motoryzacja, taniec , film, podróże , jazda na nartach, paintball.

A.K.: Czym się Ksiądz zajmował w Semina- A.K.: Może jest coś, co chciałby Ksiądz jeszrium poza nauką i formacją?
cze nam powiedzieć?

Ks.D.K.: Przede wszystkim posługiwałem jako kleryk potem jako diakon i także teraz w
czasie wolnym w Ogrzewalni Świętego brata
Alberta w Katowicach, wśród osób bezdomnych. Kolejnym moim posługiwaniem w seminarium było chodzenie do osób chorych i
cierpiących np. hospicjum, szpitale. Prócz
tego przez 3 lata byłem seminaryjnym ceremoniarzem.

A.K.: Co najbardziej Księdza pociąga w byciu
kapłanem? Może jest coś czego nie może się
już Ksiądz doczekać?
Ks.D.K.: Przede wszystkim kontakt z drugim
człowiekiem, jaki ksiądz nawiązuje poprzez
swoja posługę. Niesamowite jest to, że dzięki
łasce Boga, człowiek z drugim człowiekiem,
naszym bliźnim może nawiązywać relacje i
wspólnie ramię w ramię iść do tej świętości,
do której jesteśmy wszyscy wezwani.

Ks.D.K.: Bardzo się cieszę z tego faktu, że
właśnie ta parafia świętej Katarzyny jest
pierwszą parafią na drodze mojego kapłańskiego życia. To właśnie pierwszą parafią
wspomina się przez całe swoje kapłańskie życie. Pragnę już teraz serdecznie pozdrowić
wszystkich parafian i zaprosić do tego wspólnego dzieła, jakim jest dążenie do świętości,
niech poprzez moja posługę i zaangażowanie
wszystkich, Bóg staje się dla nas jeszcze bliższy i jeszcze bardziej zrozumiały w Swojej
miłości. Niech nas wszystkich zawsze łączy
wspólna modlitwa i przyjaźń braterska.

A.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę by
praca wśród nas przybliżyła Księdza do Jezusa, a mam nadzieję, że z tej bliskości i my będziemy mogli korzystać...
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wać do bycia kapłanami? To była trudna decyzja?
D.F.: Nadal się nad tym zastanawiam… Nie, po
prostu po wstępnym rozeznaniu stwierdziłem, że
to jest to co chcę w życiu robić. Tak była to dla
mnie trudna decyzja, bo musiałem się pożegnać z
studiami na Akademii Muzycznej.
K.J.: Myślę, że nikogo nie dziwi to, że decyzja o
pójściu do seminarium jest trudna i nie trzeba
nawet tego pisać. Ale dlaczego tak jest? Wybierając jakikolwiek kierunek studiów, tak jak to
czynili moi rówieśnicy, decydowałbym o tym jaki
zawód będę wykonywał w przyszłości. Jednakże
zawód zawsze można zmienić, kapłaństwo natomiast jest postanowieniem na całe życie. Pod tym

narium jest wyśmiany, albo nawet i odepchnięty
od swojego otoczenia, w którym dorastał i zawierał przyjaźnie. Po za tym księża w dzisiejszym
świecie są czasem niesłusznie oskarżani i wyśmiewani. Często jest też tak, że księży traktuje
się stereotypowo, czyli jako osobną grupę społeczną , a nie jako uczestnika danej społeczności,
jako jednostkę, co też jest niebezpieczne. Ale jeśli Bóg z nami to któż przeciwko nam…
K.J.: Moim zdaniem kapłaństwo było i jest
ogromnym wyzwaniem, zarówno dzisiaj jak i
przed laty. Owszem, cały czas pojawiają się nowe,
wynikające z niezwykle dynamicznego rozwoju
kultury i technologii problemy, z którymi zmaga
się cały Kościół. Jednakże tak było od zawsze,
kapłani byli posyłani do społeczeństwa, w którym się urodzili, dorastali i żyli. Tak też jest
dzisiaj. To jednak nie oznacza, że kapłaństwo
staje się łatwiejsze, a wręcz przeciwnie podkreśla fakt, że od samego początku ksiądz stanowił
podporę dla wiernych i pełnił rolę przewodnika
na drodze do Boga. Pod tym względem kapłaństwo zawsze będzie trudnym, bo bardzo odpowiedzialnym wyzwaniem.

Z klerykami
Dorianem Figołuszką
i Krzyśkiem Jarczokiem
Rozmawia Ala Kaczorowska
względem stanęło przede mną wiele trudniejsze
zadanie niż w przypadku wyboru innych, zwyczajnych studiów. Dlaczego właśnie kapłaństwo?
To pytanie żyło we mnie na długo przed ostatecznym podjęciem decyzji. Już pod koniec gimnazjum, kiedy miałem większy kontakt z Misjonarzami Kombonianiami, pojawiały się dosyć poważne myśli, czy nie pójść tą drogą. Życie jednak
przyniosło wiele niespodziewanych zwrotów akcji, kiedy to wydawało się, że kapłaństwo zupełnie nie jest dla mnie. Dopiero ostatnie pół roku
przed wstąpieniem do seminarium, było czasem
wzmożonego rozmyślania nad tą kwestią. Gdybym miał odpowiedzieć jednym zdaniem na pytanie dlaczego, odpowiedziałbym, że nie wiem.
Gdyby mnie zapytano, czy jestem pewny, że to
jest właśnie moja droga, również odpowiedziałbym, że nie wiem. Jest jednak we mnie coś, co
podpowiada mi, że zmierzam w dobrym kierunku. Tyle, że to jest tylko iskra, którą podsyca sam
Bóg, dając mi konkretne potwierdzenia swojej
obecności i w rezultacie rozpala płomień powołania. Myślę, że właśnie ta tajemniczość dodaje naszemu życiu piękna i pozwala być wolnym. Ponieważ właśnie nie mając pewności, jestem pewny, że to nie ja, ale Bóg.

A.K.: Uważacie, że w obecnym czasie trudno czy
łatwo być księdzem? Dlaczego?
D.F.: Tak uważam, że w dzisiejszych czasach nie
łatwo być księdzem. Coraz częściej bywa tak, że
chłopak podejmujący decyzję o pójściu do semi-

A.K.: Czego się obawiacie, gdy myślicie o tym,
że za jakiś czas będziecie księżmi ?

D.F.: Obawiam się tego, że ktoś przeze mnie w
przyszłości może odwrócić się od Kościoła.
K.J.: Przebywając na co dzień w środowisku kapłańskim, dostrzegam jak bardzo dostępny i
otwarty na drugiego człowieka musi być kapłan
w obecnych czasach. Wiąże się to z ciągłą dyspozycyjnością i gotowością do działania na rzecz
bliźnich, co pochłania wiele czasu i sił. Przy tym
nie można też zaniedbać siebie, własnej więzi z
Bogiem. Póki co, ten społeczny aspekt kapłańskiego życia budzi we mnie najwięcej obaw.

A.K.: Co Was najbardziej cieszy w życiu kapłańskim? Czego nie możecie się już doczekać?
D.F.: Oj wielu naprawdę wielu rzeczy nie mogę
się doczekać. Podstawową rzeczą, której nie mogę się już doczekać to sprawowanie sakramentów, szczególnie odprawiania Mszy Świętej, czy
posługi w konfesjonale.
K.J.: Najbardziej wyjątkowe w kapłaństwie jest
bycie pośrednikiem między Bogiem i ludźmi, co
doskonale ujawnia się w sakramentach w Eucharystii czy sakramencie pojednania. To dzięki kapłanowi mamy tę możliwość bycia przy Chrystusie tak blisko. Pod tym względem księża są niezastąpieni i dlatego też tak bardzo potrzebni. Myślę, że to wezwanie do służby w tak wyjątkowy
sposób, najbardziej mnie pociąga i ono spowodowało, że wybrałem taką, a nie inną drogę.

A.K.: Jak ten rok seminaryjny na Was wpłynął?
Zmieniliście się jakoś? Umocniliście relację z Je-
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zusem? Dowiedzieliście czegoś o sobie co pomaga w pracy nad charakterem, duchowością..?

D.F.: Tak, to był bardzo owocny i pracowity rok.
Praca nad samym sobą z ojcem duchownym i z
psychologiem, ale to wszystko żeby jeszcze bardziej wzmocnić się w powołaniu.
K.J.: Po upływie tego roku, dostrzegam ogromny
postęp zarówno w swojej duchowości , jak i w
relacji z drugim człowiekiem. Myślę, że lepszym
określeniem na to co się ze mną działo w tym
czasie będzie nie tyle "zmiana" co uświadomienie sobie siebie. Innymi słowy najpierw odkrycie, a później stopniowe dążenie do zrozumienia
tego, w jaki sposób funkcjonuję i istnieję, sam
dla siebie, wobec Boga, jak i wobec otaczających
mnie ludzi. Na to kładłem wraz z moimi przełożonymi największy nacisk, ponieważ aby zrozumieć drugiego człowieka, konieczne jest najpierw rozumienie siebie samego. Najbardziej pomocne na tej drodze były dla mnie spotkania z
psychologiem i regularne, cotygodniowe rozmowy z ojcem duchownym (kierownikiem duchowym), których tematem przewodnim była analiza i świadome przeżywanie swoich uczuć.

A.K.: Co jest dla Was najtrudniejsze w seminaryjnym życiu?
D.F.: Silentium :) A.K.: Kto Cię zna to wie… :)
K.J.: Jako, że jestem typem samotnika, a seminarium jest miejscem tętniącym życiem, to też
bardzo dużo wysiłku kosztuje mnie ciągłe przebywanie w grupie, gdzie w każdej chwili trzeba
być dostępnym dla drugiego człowieka. Nie
sprzeciwiam się jednak temu, ponieważ wiem, że
jest to dla mnie doskonałe przygotowanie i
wprowadzenie w realia życia kapłańskiego. Jednakże nie przychodzi mi to łatwo. Inną trudnością w seminarium jest kwestia pogodzenia ze
sobą formacji duchowej, opartej na osobistej relacji z Bogiem, z formacją intelektualną czyli studiami na Wydziale Teologicznym. Problem pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy ze względu na napięty plan dnia trzeba dokonywać wyboru pomiędzy modlitwą, a nauką, gdzie jedno i drugie
jest bardzo ważne. Kiedy jednak przebrnąłem
przez kilka takich sytuacji, doświadczyłem tego
jak wspaniały i nieograniczony jest Pan Bóg.
Czasem, który obfituje w takie okazje jest sesja
egzaminacyjna. W moim przypadku również
czas egzaminów, zwłaszcza po pierwszym semestrze pokazał, że Bóg jest ponad wszystkimi moimi problemami. Dlatego też choć sprawia mi to
wiele trudności, to cieszę się, że mam okazję do
stawania przed takimi wyborami.

A.K.: Czy są takie rzeczy, sprawy które trzeba było zostawić i z których trudno było Wam zrezygnować? Widzicie jakieś dobre owoce tej ofiary?

WRZESIEŃ 2014 r.

17

D.F.: Trzeba było zostawić muzykę, tzn. nie całkowicie, bo ciągle jestem organistą w seminarium, ale studia muzyczne, dalszą edukację muzyczną, ale uważam, że jeżeli się chce i dobrze
wykorzystuje talenty dane przez Boga to wszystko da się pogodzić. Cierpią czasem relacje, które
zawarłem przed seminarium, ale „ograniczenie”
kontaktu jest czasem tylko pozorne.
K.J.: Oczywiście, że są i jest ich wiele. Natomiast
dla mnie najważniejszą rzeczą, jeśli tak można to
nazwać, z której w pewnym sensie cały czas rezygnuję jest rodzina. Owszem, zawsze będę do niej
należał, jednakże już teraz widzę, że z upływem
czasu w wielu kwestiach muszę poświęcać życie
rodzinne na rzecz swojej formacji. Kosztuje mnie
to bardzo wiele, tym bardziej, że trudno jest mi
zrozumieć, iż kiedyś moją rodzinę będą stanowić
parafianie, czy ludzie do których zostanę posłany
i to właśnie im będę poświęcał najwięcej czasu.
Ostatecznie jednak świadomie godzę się na to,
gdyż jest to nierozerwalnym elementem kapłaństwa, do którego się przygotowuję.

A.K.: Jaki według Was powinien być dobry
ksiądz? Jakimi chcielibyście być kapłanami?
Znacie konkretnych księży, którzy są dla Was
takim wzorem, do których w przyszłości chcielibyście być podobni? Dlaczego właśnie oni?
D.F.: Mam swoje ideały księży. Są to często księża z naszego otoczenia. Kapłani do tańca i do różańca i takim również chciałbym być, jeśli dotrwam. Kapłan jest przeznaczony do służby Kościołowi czyli ludziom. Sam Pan Jezus służył ludziom i do tego wzywał. Kapłan powinien mieć
bliską relację z Bogiem, nie powinien sobą zasłaniać Chrystusa, ale jak Maryja zawsze wskazywać na Niego. Powinien być kapłanem z ludu
wybranym i do ludu posłanym.
K.J.: Uważam, że nie da się opisać takiego wzorowego księdza, takiego który jest dobry. Przede
wszystkim dlatego, że nie mamy możliwości
obiektywnego ocenienia jakiegokolwiek z księży.
Ale swój wzór do naśladowania mam, jest nim
Jezus. Jestem pewien, że On jest dobry.

A.K.: Co według Was znaczy być kapłanem Jezusa, osobą konsekrowaną?

D.F.: Kapłan Jezusa czy osoba konsekrowana to
osoba oddana na wyłączną służbę Bogu. Sługa
Chrystusa i posłany do ludzi, aby im służyć. Posłany do sprawowania sakramentów dla uświęcenia ludu i do rozmowy o ludzkich problemach,
czy też do zwykłej rozmowy o tym co będzie dzisiaj na obiad.
K.J.: Być kapłanem Jezusa? Czyli być Jezusa. I
tylko Jego. Choć można by na ten temat napisać
osobny artykuł… A.K.: Może Cię kiedyś o to po-

proszę… Wielkie dzięki Chłopcy za rozmowę...
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A.K.: To pierwsza parafia, na której Ksiądz
pracował. Czy tak właśnie wyobrażał Ksiądz
sobie duszpasterstwo i życie w parafii? Czy
coś Księdza zaskoczyło, było zupełnie inaczej
niż Ksiądz oczekiwał? Co?
Tak to jest pierwsza parafia, ale zanim tu
przyszedłem nie chciałem robić sobie żadnych wyobrażeń. Po prostu chciałem wejść w
parafię taką jaką ona jest i ją poznać.

radość pusta. Dlatego szczególnie cenię sobie
wszystkie rozmowy i spotkania, szczególnie
te przypadkowe, gdzieś „po drodze” z naszymi parafianami.

A.K.: Może doświadczył Ksiądz tutaj czegoś
niezwykłego czym chciałby się podzielić?
Zawsze to podkreślałem, że uderzyła mnie
pozytywnie życzliwość i gościnność naszych
parafian. Uważam to za coś niezwykłego. Jesteście niesamowici!

A.K.: Jak się Księdzu współpracowało z innymi Kapłanami? Jak mieszkało na naszym A.K.: Co powie Ksiądz o nas mieszkańcom
probostwie?
Bardzo dobrze.

Z ks. Tomkiem Madzią

A.K.: Jak praca w tej parafii na Księdza
wpłynęła? Co się zmieniło w Księdza
spojrzeniu, myśleniu? Dowiedział się
Ksiądz czegoś o sobie? Odkrył coś ważnego,
przemieniającego? Zmienił się jako człowiek?
Chyba to, że utwierdziła mnie w przekonaniu, że droga, którą wybrałem to jest właśnie
droga kapłaństwa i sprawia mi wiele radości.

A.K.: Nauczył się Ksiądz czegoś pracując u
nas? Czego?
Bardzo wielu rzeczy… ;-)

A.K.: Jak wyglądała praca z grupami, którymi
się Ksiądz opiekował? Jak wyglądały relacje z
osobami należącymi do tych grup? Widzi
Ksiądz już teraz jakieś owoce swojej pracy?

Myślę, że pozytywnie, ale takie pytanie trzeba
by było chyba w pierwszej kolejności postawić przedstawicielom tych grup. O owocach
też nie ośmielam się mówić, bo to chyba jeszcze za wcześnie na to.

A.K.: Co było dla Księdza trudne? Co uznałby
Ksiądz za najtrudniejsze doświadczenie z
czasu pobytu u nas? Czy zmaganie się z tym
przyniosło jakieś dobre owoce?
Nie przypominam sobie jakiegoś bardzo
trudnego doświadczenia.

A.K.: A jakie zadania, sprawy, spotkania
sprawiały Księdzu najwięcej radości?
Można lubić różna zadania, sprawy itd. wynikające z różnych zainteresowań związane np.
z liturgią, Pismem Świętym, śpiewem itp. I
może to wszystko sprawiać radość, ale jeśli w
tym wszystkim nie będzie prawdziwego spotkania z Bogiem i człowiekiem to będzie to

Rozmawia Ala Kaczorowska
parafii do której Ksiądz został posłany, gdy
zapytają jak tu nas było, jacy jesteśmy?

Tych pozytywnych aspektów jest tak wiele, że
trudno to podsumować w jednym zdaniu….

A.K.: A co nam Ksiądz powie o swojej nowej
parafii? Co Ksiądz o niej wie? Wie Ksiądz już
jakie tam czekają Księdza zadania? Jakie?
Kolejne sanktuarium na mojej drodze. Parafia św. Szczepana i jednocześnie Sanktuarium Matki Boskiej Boguckiej. Najstarsza parafia w Katowicach. Na pewno będę pracował
z młodzieżą, ale szczegółów jeszcze nie znam.

A.K.: Może chciałby Ksiądz jeszcze coś powiedzieć żegnając się z nami?

Oczywiście. Przede wszystkim nie może zabraknąć podziękowań Wam drodzy Parafianie! Dziękuję po prostu za wszystko, za modlitwę, także tę w formie margaretek, za rozmowy, spotkania, wszelką pomoc, za gościnność i życzliwość, za uśmiech, za kartki z wakacji ;-), za hektolitry miodu i innych specyfików gardłowych ;-). Niejako jak ojciec rodziny czuje się dumny ze swojego dziecka to ja
czuję się dumny z Was! A, że tworzymy jedną
rodzinę to nadal polecam się Waszym modlitwom i też o modlitwie zapewniam.

A.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę i w imieniu Parafian dziękuję też za posługę w naszej
parafii, za głoszone Słowo, sprawowane sakramenty, pracę z grupami i dobry humor,
którego Księdzu nie brakowało. Powodzenia.
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