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UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH
1 listopada 2014 r.
Ewangelia o błogosławieństwach została dobrze dobrana do uroczystości Wszystkich
Świętych. Łączy ona bowiem żądanie z obietnicą. Jezus ukazuje, jakimi powinni być ci,
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Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A Gdy
usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi
słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie...” Mt 5,1-12a

którzy chcą Go naśladować, i zarazem okazuje zaufanie, że tak właśnie będą żyli. Błogosławieni... w każdym z nas złożone jest nasienie świętości.

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH
WIERNYCH ZMARŁYCH
2 listopada 2014 r.
ŚWIĘTO POŚWIĘCENIA
BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
9 listopada 2014 r.
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W domu Ojca mego jest mieszkań wiele.
Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam
miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam
miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do
siebie J 14,1-6

Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków,
powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki
i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły
powywracał. J 2, 13-22

Najważniejszym kościołem papieskim nie
jest, jak wielu sądzi, bazylika św. Piotra, lecz
bazylika św. Jana na Lateranie. Nazwa
„Bazylika Laterańska" pochodzi od nazwiska
starożytnego rodu Lateranów, posiadaczy
ziem na których się ona wznosi. Cesarz Neron pod pozorem spisku zgładził Piantiusa
Laterana i zagarnął jego pałac. Konstantyn
Wielki podarował ten pałac papieżowi Sylwestrowi I. Do 1308 roku był on rezydencją papieży. Po edykcie Konstantyna obok pałacu

wybudowano świątynię pod wezwaniem
Chrystusa Zbawiciela, którą w 324 r. konsekrował Sylwester l. W V w. Grzegorz Wielki
dodał świątyni wezwanie św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Świątynia ta była
pierwszym kościołem chrześcijańskim uroczyście dedykowanym Bogu i pierwszą katedrą Rzymu, dlatego na jej frontonie widnieje
napis: Mater et Caput Omnium Ecclesiarum
Urbis et Orbis - Matka i Głowa wszystkich
kościołów miasta i świata.

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA
KU CZCI ŚW. KATARZYNY
16 listopada 2014 r.

Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie
sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz, niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej
trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do
wieku swego życia? Mt 6, 24 – 34

Jeśli Ewangelia ma jakieś serce, to bije ono w łych słowach Jezusa: Nie troszczcie
się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i
pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Ale Jezus nie poprzestaje na nich i zaraz dopowiada: Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
Ale zapytajmy się szczerze: Kto tak postępuje? Jezus nie zachęca do beztroski. Pozostaje
na drugim planie. Jezus uczy przede wszystkim zaufania. Gdy wzrasta zaufanie, wtedy

troska staje się mniejsza. O tym właśnie mówi Jezus. Całe Kazanie na Górze jest jednym
wielkim argumentem, który ma przekonać,
że możemy polegać na Bogu, że możemy Mu
zaufać. Stanąć przed trybunałem wykształconych mędrców i bronić swojej wiary, przeciwstawić się ojcu, pogardzić dobrobytem
przyszłości w imię Jezusa—czy można ściślej
ukazać zaufanie św. Katarzyny? Módlmy się
przez wstawiennictwo św. patronki o takie
zaufanie Bogu dla nas.
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UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA
KRÓLA WRZECHŚWIATA
23 listopada 2014 r.

I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a
On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi
po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Mt
25, 31-46

Słysząc tę Ewangelię o sądzie ostatecznym najczęściej czujemy się wezwani do pomagania ludziom, którzy znaleźli się w potrzebie. Pełni dyskomfortu. a może także lęku słuchamy gróźb o wiecznej karze, które zawarł Jezus na końcu swej mowy o
zburzeniu Jerozolimy i swoim ponownym przyjściu. Chciałbym dzisiaj przyjrzeć się temu tekstowi jednak z innego punktu widzenia, mianowicie oczyma ludzi cierpiących i
doznających niesprawiedliwego ucisku. Jeśli tak się nań spojrzy, okazuje się, że słowa Jezusa mają w sobie
rzeczywiście coś pocieszającego: Jezus
daje w nich wyraz prawdzie, jak bardzo
bliski jest wszystkim ludziom, którzy cierpią!
Dla ewangelisty Mateusza bliskość Boga i ludzi - w osobie Jezusa - ma znaczenie istotne.
W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent
– czas, w którym w tekstach i pieśniach
wciąż na nowo będzie spotykał nas

„Emmanuel". Na początku zaś Ewangelii
Mateusza anioł tłumaczy Józefowi, że Jezus
jest oczekiwanym Emmanuelem - „Bogiem z
nami". A teraz jeśli w myślach przebiegniemy od tego początku Ewangelii Mateusza, poprzez mowę o sądzie ostatecznym do końca tej Ewangelii, to okaże
się. ze zaraz po tej mowie Mateusz
opisuje historię męki „Boga z nami".
Jezus może identyfikować się z cierpiącymi, ponieważ doznał największych cierpień. Mateuszowa historia
męki kończy się jednak pełną nadziei
wiadomością o zmartwychwstaniu Jezusa: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie
dni, aż do skończenia świata!" Bezspornym
pozostaje doświadczenie: cierpiący człowiek
odczuwa, ze Jezus jest blisko niego także poprzez tych. którzy towarzyszą mu w cierpieniu, pomagają mu nieść brzemiona.

I NIEDZIELA ADWENTU
30 listopada 2014 r.
Jezus był pewien: koniec świata jest
bliski. Fragment mowy o zburzeniu Jerozolimy i swoim ponownym przyjściu zakończył
słowami: „Zaprawdę, powiadam wam: Nie
przeminie to pokolenie. aż się to wszystko
stanie". Wraz z Nim rozpoczęło się coś zupełnie nowego
w historii Boga z człowiekiem. Ale nie będzie długo
trwało, wnet przeminie. Słońce się zaćmi i księżyc utraci
swój blask, i wtedy nastanie
koniec. A kiedy Jezus to powiedział, nagle
dodał: „Lecz o dniu owym lub godzinie nikt
nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn. tylko Ojciec”. A zatem – czy się pomylił? Z końcem świata sprawy nie mają się tak szybko.
Trwa nadal, do dziś. Ani Jezus nie zna dnia
ani godziny, jakie w swej Opatrzności prze-

Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas
ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z
człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił
swój dom, powierzył swoim sługom staranie o
wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
Mt 13, 33-37

widział Bóg. Tak, oczywiście Jezus jako człowiek. „Syn”, a nie jako Bóg. Nie rozumiemy
tego do końca. A jednak właśnie te słowa Jezusa, które przytacza tu Marek, przenika jakaś niezwykła pasja. To ona przekonuje
mnie o potrzebie czujności bardziej niż
wszystkie możliwe terminy rzeczy ostatecznych. Ta właśnie pasja ożywiająca Jezusa,
gdy chce nas ostrzec przed gnuśnością, brakiem czujności. Gdy czuję się znużony i
„śpiący”, chciałbym wciąż słyszeć słowa, które Jezus wypowiada ze świętą pasją:
„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan
przyjdzie”, i: „.Niebo i ziemia przeminą, ale
słowa moje nie przeminą”.
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Październik w naszej parafii
CHRZTY:

Andrzej Sobota – 57 lat
Wiktor Stępniak – 72 lata

Marcelina Anna Frątczak
Stanisław Maksymilian Kluk
Artur Grzegorz Piątek
Wiktor Henryk Reichman

ŚLUBY:

POGRZEBY:
Krystyna Skorek-Nosalik – 66 lat
Dziękujemy s. Joannie Goik za bardzo
miłe spotkanie z Seniorami w dniu 1
września. Siostra przywiozła list z Timoru Wschodniego, napisany przez naszego podopiecznego Leandra Ribeiro. List
ten umieszczamy niżej. Leandro jest drugim już chłopcem, któremu Seniorzy pomagają w zdobyciu wykształcenia zawo-

Tobiasz Tyman – Hanna Sitarz
Grzegorz Piątek – Ewelina Grund
Mariusz Jarosławski – Magdalena Pieles
Piotr Szczybyło – Anna Kałuża
dowego. Wszystkim Parafianom, którzy
przed Niedzielą Palmową nabyli palmy
serdecznie dziękujemy za włączenie się
w szlachetną pomoc misyjną. Ze palm
uzyskaliśmy kwotę 608 zł W sumie Seniorzy przekazali s. Joasi 1500 zł na dalsze kształcenie Leandra. Krystyna Wala

Kochani Dobrodzieje.

Cieszę się, że mogę przesłać Wam moje pozdrowienia i podziękowania z pięknego Venilale. Mam nadzieję, że wszyscy Seniorzy czują się dobrze. Ja mam się dobrze.
W przyszłym tygodniu rozpoczynamy egzaminy, które zakończą drugi okres
obecnego roku szkolnego. Z tego powodu muszę się przykładać poważniej do nauki.
Po egzaminach mamy 10 dni przerwy, w czasie której będę mógł pomóc mojej rodzinie w pracach na polach ryżowych. W tym roku pora deszczowa jest długa, a wiec
można zebrać ryż dwa razy.
Pod koniec sierpnia rozpoczniemy trzeci i ostatni okres, będzie to już bezpośrednie przygotowanie do
egzaminów
państwoLIST
wych, które zadecydują
czy w przyszłym roku będę mógł skończyć szkołę i
poszukać pracy, aby móc
Z
TIMORU
pomóc materialnie moim
bliskim.
Najtrudniejsze
będą egzaminy z Matema- WSCHODNIEGO tyki, Angielskiego i Portugalskiego, a także z przedmiotów zawodowych. Potrzebna jest minimalna ocena 22 z wszystkich tych czterech egzaminów.
Na zakończenie tego listu, pragnę jeszcze raz podziękować za pomoc materialną, która na pewno kosztowała Was wiele wyrzeczeń. Dzięki Waszej hojności mogę
uczyć się w szkole zawodowej, św. Marii Mazzarello.
Dziękuję bardzo i obiecuję moją modlitwę.
Leandro
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Nasza parafianka Pani Jadwiga Gaj- opieki Świętej Bożej Opatrzności i życzlida w dniu 17 października obchodziła wości od ludzi. Niech Pani dalej promie100 rocznicę urodzin.
niuje swoim spokojem pogodą ducha
Z tej okazji skłaoraz łagodnością.
SZCZEGÓLNE
URODZINY
damy naszej Jubilatce
Wszystkiego najnajserdeczniejsze życzenia: Bożego błogo- lepszego życzą Duszpasterze oraz cała
sławieństwa, wszelkich łask Bożych, Rodzina parafialna.
7 października w święto MB Ró- pochodzi z XV w. i wykonany jest weżańcowej grupa parafian pielgrzymowała dług reguł końcowego okresu sztuki bido Sanktuarium MB Rychwałdzkiej— zantyjskiej. Koronacji wizerunku MB RyPani Ziemi Żywieckiej. Autokarowej chwałdzkiej dokonał 18 maja 1965 roku
pielgrzymce przewodził ks. Dariusz Ka- prymas Polski kardynał Stefan Wyszyńmiński wspierany przez przewodnika ski wraz z kardynałem Karolem Wojtyłą.
pana Teodora. Historię sanktuarium 8 grudnia 1978 roku Jan Paweł II ofiaroprzedstawił nam ojciec Piotr ze zgroma- wał MB Rychwałdzkiej złoty różaniec a
dzenia franciszkanów konwentualnych w czasie pielgrzymki do ziemi żywieckiej
posługujących w tym miejscu od 6 sierp- 22 maja 1995 roku modlił się przed Jej obnia 1946 roku. Do
razem na rynku
tego czasu sanktua- NA PIELGRZYMIM SZLAKU ż y w i e c k i m .
rium prowadzone
Trudno było się
WIZYTA
było przez diecerozstać z tym
zjalnych. Wszyscy W RYCHWAŁDZIE I ŻYWCU pięknym sankuczestnicy zostali
t u a r i u m ,
indywidualnie namaszczeni rychwałdz- zwłaszcza, że pogoda dopisała.
kim olejkiem radości oraz otrzymali speW drodze powrotnej uczestnicy
cjalne błogosławieństwo. Kojąca woń wyjazdu, który od tej chwili przerodził
olejku napełniła świątynię.
się w wycieczkę, mieli okazję zwiedzić
Ks. Dariusz odprawił Mszę św. w Muzeum Browaru w Żywcu oraz zabytki
intencji uczestników grup działających w w obrębie rynku starego miasta.
naszej parafii oraz wszystkich parafian.
Podczas przejazdu był także czas
Po Eucharystii można było zaopatrzyć się na modlitwę, śpiew, kawały, zagadki i
w dewocjonalia a przede wszystkim w konkursy, za co ks. Dariusz miał sporo
olejek radości. Nie omieszkano także zro- „geszynków” w swojej tasi.
bić zakupów w infirmerii zielarskiej ojca
Za zorganizowanie tej wycieczko—
Grzegorza.
pielgrzymki wszyscy uczestnicy dziękują
Najważniejszym celem pielgrzymki była ks. Dariuszowi i przygotowują się do komożliwość modlitwy i oddania czci Mat- lejnego zapowiedzianego wyjazdu.
ce Bożej czczonej w cudownym, przeJan Kołeczko
pięknym obrazie, namalowanym na lipowej desce. Umieszczony w ołtarzu głównym obraz o wymiarach 91,5 na 113,5 cm
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Co czeka nas w listopadzie?
ROCZKI:
Maja Katarzyna Górniak

18 URODZINY:
Agata Jeżewska
Sylwia Marulewska
Katarzyna Niedziołko

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:
1 rocznica
Wioleta i Zbigniew Łuczyńscy
5 rocznica
Natalia i Stefan Bogocz—Chojka
15 rocznica
Lidia i Adrian Gosek
 1.11-

sobota.

Uroczystość Wszystkich
Świętych. Od południa można uzyskać odpust zupełny. O godz. 15.30 nabożeństwo żałobne z procesją na cmentarz.
 2.11- niedziela. Wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych. Kolekta przeznaczona
na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
 3.11- poniedziałek. Do sprzątania kościoła i
kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 1 po Mszy św. wieczornej.
 5.11- środa. Biblioteka parafialna czynna od
godz. 17.00 w Domu Parafialnym.
 6.11- I czwartek miesiąca. Msza św. w intencji powołań o godz. 6.30.
 7.11-I piątek miesiąca. Msza św. w intencji
czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Msza św. młodzieżowa o godz. 18.00. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul.
Wrocławskiej 1 po Mszy św.
 8.11- sobota. Odwiedziny chorych od godz.
9.00.
 9.11- niedziela. Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Światowy Dzień
Modlitw za Prześladowany Kościół.
 10.11- poniedziałek. Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. Do

20 rocznica
Izabela i Stanisław Sitek
25 rocznica
Barbara i Stanisław Belcik
Beata i Witold Michna
30 rocznica
Helena i Mirosław Bogus
Jolanta i Andrzej Trawnikowie
40 rocznica
Bernadeta i Henryk Jania
Łucja i Jan Mucha
Aleksandra i Zbigniew Turała
Danuta i Bogdan Zabielscy
45 rocznica
Elżbieta i Stanisław Szczepanowscy
Danuta i Zdzisław Włodarczyk
Józefa i Kazimierz Wysoccy
sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy
mieszkańców ul. Okopowej po Mszy św. wieczornej.
 11.11- wtorek. Wspomnienie św. Marcina z
Tours, biskupa. Święto Niepodległości. Msza
św. w intencji Ojczyzny o godz. 9.00
 13.11- czwartek. Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej o godz. 6.30
 14.11- piątek. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Okopowej
po Mszy św. wieczornej.
 16.11- Uroczystość odpustowa ku czci św.
Katarzyny. Dzień Muzyki Liturgicznej w Archidiecezji Katowickiej.
 17.11- poniedziałek. Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy. Do sprzątania
kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców
ul. Gałczyńskiego ( numery nieparzyste) po
Mszy św. wieczornej.
 18.11- wtorek. Wspomnienie bł. Karoliny
Kózkówny, dziewicy i męczennicy. Poradnia
Życia Rodzinnego czynna o godz. 16.00 w
Domu Parafialnym.
 19.11- środa. Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy. Biblioteka parafialna czynna od
godz. 17.00 w Domu Parafialnym.
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 21.11- piątek. Wspomnienie ofiarowania

NMP. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Gałczyńskiego ( numery nieparzyste) po Mszy św. wieczornej.
 22.11- sobota. Wspomnienie św. Cecylii,
dziewicy i męczennicy. Nauka dla rodziców i
rodziców chrzestnych o godz. 15.30 w Domu
Parafialnym.
 23.11- niedziela. Uroczystość Chrystusa,
Króla Wszechświata. Chrzty o godz. 12.15.
 24.11- poniedziałek. Wspomnienie świętych
męczenników Andrzeja Dung- Lac, prezbitera i towarzyszy. Msza św. w intencji Koła Go-

spodyń, emerytów, rencistów i sprzątających
kościół w październiku o godz. 17.00. Do
sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy
mieszkańców ul. Gałczyńskiego ( numery parzyste) po Mszy św. wieczornej.
 28.11- piątek. Msza św. w 30 dzień i I rocznicę po śmierci o godz. 17.00. Do sprzątania
kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców
ul. Gałczyńskiego ( numery parzyste) po
Mszy św. wieczornej.
 30.11- I niedziela Adwentu. Niedziela
Trzeźwości. Roczki o godz. 12.15. Jubileusze
małżeńskie o godz. 16.30.

Odwiedziny duszpasterskie
Piątek 21 listopada 2014r.
1. ul. Poznańska 24, 22, 20, 18
2. ul. Poznańska 16, 14, 12, 10
Sobota 22 listopada 2014r.
1. ul. Poznańska 8, 6, 4, 2
2. ul. Poznańska 31, 29, 27, 25
Niedziela 23 listopada 2014r.
1. ul. Poznańska 23, 21, 19, 17
2. ul. Poznańska 28, 26, 15, 13
Piątek 28 listopada 2014r.
1. ul. Poznańska11
2. ul. Poznańska 9
Sobota 29 listopada 2014r.
1. ul. Poznańska 7
2. ul. Poznańska 5
Niedziela 30 listopada 2014r.
1. ul. Poznańska 3
2. ul. Poznańska 1
Piątek 5 grudnia 2014r.
1. ul. Poznańska 96-30
2. ul. Podmiejska 21-12 i ul. Lwowska 5-1
Sobota 6 grudnia 2014r.
1. ul. Kondziołowiec 51a-8
2. ul. Gałczyńskiego (nieparzyste) 67-39
Niedziela 7 grudnia 2014r.
1. ul. Gałczyńskiego (nieparzyste) 37-1
2. ul. Gałczyńskiego (parzyste) 68-2
Piątek 12 grudnia 2014r.
1. ul. Reymonta 69-55 i ul. Okopowa 11-1

2. ul. Okopowa 52-2 (parzyste)
Sobota 13 grudnia 2014r.
1. ul. Długa 17d-2
2. ul. Staffa 38-20, ul. Leśmiana 31-2 i ul
Staffa 3-14
Niedziela 14 grudnia 2014r.
1. ul. Pochwacie 42-10 i ul Polna od końca
2. ul. Asnyka od 7, ul. Kasprowicza od 12,
Lechonia od 18, ul. Wierzyńskiego i ul.
Św. Katarzyny od 8
Piątek 19 grudnia 2014r.
1. ul. Strażacka 42-1
2. ul. Przybosia 29-4
Sobota 20 grudnia 2014r.
1. ul. Katowicka 14a i ul. Stodoły 14a-1
2. ul. Pszczyńska 200-130
Sobota 27 grudnia 2014r.
1. ul. Pszczyńska 124-76
2. ul. Równoległa 7-3 i ul. Pszczyńska 201
-189
Niedziela 28 grudnia 2014r.
1. ul. Pszczyńska 187-175
2. ul. Pszczyńska 173-159
Poniedziałek 29 grudnia 2014r.
1. ul. Pszczyńska 157-147
2. ul. Pszczyńska 145-119
Wtorek 30 grudnia 2014r.
1. ul. Pszczyńska 117-77a
2. Opolska 24
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INTENCJE MSZALNE
NIEDZIELA – WSP. WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH 2 LISTOPADA
7.3o – Za zmarłych zalecanych.
9.3o – Za ++ Jana Kania, rodz. Józefa i Józefinę.
10.oo – Za ++ Marię Dudzik, męża Alfreda i
Bronisławę Ogryzek.
11.oo – Do O. B., z podz. za otrz. łaski, z pr. o
dal. bł., op. i zdr. w int. Wandy z ok. 80 r. ur.
12.15 – Za ++ Albinę i Alfonsa Wowra, Jerzego Idzikowskiego, Alojzego i Czesława Zgrzędek, dusz. w cz.
16.3o – Za ++ Annę Krypczyk – w 2 r. ś.,
męża Maksymiliana, Ryszarda Pęcherczyk
oraz rodz.
PONIEDZIAŁEK 3 LISTOPADA
6.3o – Za ++ Jadwigę Justyniarską i męża –
od sąsiadów.
6.3o – Za ++ Bronisławę Kozieńską, męża
Jakuba oraz ++ z pokr..
18.oo – Do O. B., z podz. za otrz. łaski, z pr. o
dalsze bł., opiekę i zdr. w int. solenizanta.
WTOREK – Wsp. św. Karola Boromeusza 4
LISTOPADA
6.3o – Za + Annę Zacierka – w 2 r. ś..
17.oo – Za ++ Genowefę Cofalik, męża Ludwika i syna Bolesława.
17.oo – Za ++ Tadeusza Rakowskiego – w 28
r. ś., żonę Genowefę, córkę Krystynę, syna
Leszka, synową Halinę, ++ z rodziny, ++ z
rodz.Kowalskich, Fijałkowskich, Marciniak,
Gabryś, Szelągowskich, Cieślak, Golec, Bajzert, Wąsik, Arcikiewicz, Ryteckich, Olma,
Szpak, Abramczyk, ++ z pokr. i dusz. w cz.
ŚRODA 5 LISTOPADA
6.3o – Za ++ Joannę Goik – w 6 r. ś., męża
Antoniego, ojca Alberta, teścia Ryszarda oraz
++ z pokr..
17.oo – Za + Czesława Hojka – w 5 r. ś., ojca
Jana.
17.oo – Za + męża Tadeusza Langer, ++
rodz., teściów oraz ++ z pokr..
CZWARTEK – I czwartek miesiąca 6 LISTOPADA
6.3o – W int. powołań.
17.oo – Za zmarłych zalecanych.
17.oo – Za ++ Annę i Alojzego Myśliwiec, Zofię i Franciszka Ważny.
PIĄTEK – I piątek miesiąca 7 LISTOPADA
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6.3o – Za + Ryszarda Domagała oraz ++ z
pokr. Domagała, Królik, Szczęsny i Hojka.
9.oo – Do O. B. w int. ZS-2 z ok. 40-lecia
szkoły.
17.oo – Za ++ zalecanych.
17.oo – Za + Józefa Gruchlik – w 8 r. ś., żonę
Różę, rodz. z obu stron oraz ++ z rodz.
Dreczkowskich, Gruchlik, Wowra i Piechoczek.
SOBOTA – I sobota miesiąca 8 LISTOPADA
8.oo – Za ++ Jana Sadło – w kolejną r. ś.,
żonę Sabinę, Urszulę Sadło oraz ++ z pokr..
8.oo – Za ++ członkinie z róży Teresy Fajkis:
Zytę Potyka, Emmę Fajkis, Łucję Wojak,
Agnieszkę Adamek, Agnieszkę Płonka, Helenę Kopertowski, Agnieszkę Kuzara, Elfrydę
Bronny, Martę Durczok, Eugenię Langosz,
Hildegardę Szulik, Otylię Michalski.
17.oo – Za ++ Romana Dudzika, synową Teresę, Henryka Koczor oraz ++ z pokr. Wierzgoń, Piechoczek.
NIEDZIELA – ŚW. POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ 9 LISTOPADA
7.3o – Za ++ Franciszka i Zofię Stencel, ich
rodz., rodzeństwo, księży, zak. i siostry zak.
9.3o – Za ++ Leona i Martę Mazur, Cecylię i
Albina Stencel oraz ++ z pokr. Mazur, Stencel, Sitek.
10.oo – Za ++ Dorotę Skowron, Izabelę i Katarzynę Biskup, Henryka Sztajnowskiego
oraz ++ z rodz.Sztajnowskich, Wiśniewskich
i Skowronów.
11.oo – Do O. B., z podz. za otrz. łaski, z pr. o
dalsze bł., opiekę i zdr. w int. Ryszarda z ok.
60 r. ur.
12.15 – Do O. B., z podz. za odebrane łaski, z
pr. o dalsze bł., opiekę i zdr. w int. Heleny z
ok. 65 ur., bł. dla całej rodziny.
16.3o – Do O. B., z podz. za otrz. łaski, z pr. o
dalsze bł., opiekę i zdr. w int. Romana z ok.
70 r. ur.
PONIEDZIAŁEK Wsp. św. Leona Wielkiego
10 LISTOPADA
6.3o – za ++ Tatianę Borowską – w 25 r. ś.,
braci Władysława, Jarosława i Mikołaja, ojca
Michała oraz ++ z pokr. i dusz. w cz.
17.oo – Do O. B., z podz. za odebrane łaski, z
pr. o dalsze bł., opiekę i zdr. w int. Bartosza z
ok. 10 ur.
17.oo – Do O. B., z podz. za otrz. łaski, z pr. o
dalsze bł., opiekę i zdr. w int. Stanisławy z ok.
65 ur.
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WTOREK – Wsp. św. Marcina z Tours 11 LISTOPADA
6.3o – Za + Alicję Gross – od sąsiadów z ul.
Poznańskiej 7.
9.oo – W int. Ojczyzny.
17.oo – Za ++ córkę Beatę Kozieł – w 2 r. ś.,
męża Józefa Pawlik oraz ++ z rodz.i dusz. w
cz.
ŚRODA – Wsp. św. Jozafata 12 LISTOPADA
6.3o – Za + Józefa Hojka – w r. ś. oraz ++ z
rodz.Hojka i Kałuża.
17.oo – Za + Katarzynę Smyczek i rodzeństwo.
17.oo – Za ++ Edwarda Szymik, rodz., teściów oraz ++ z rodz.Szymik, Brudny.
CZWARTEK – Wsp. św. Benedykta, Jana,
Mateusza, Izaaka i Krystyna 13 LISTOPADA
6.3o – W int. czcicieli MB Fatimskiej.
17.oo – Za ++ Marię Machnik, męża Franciszka, syna Bernarda, zięcia Leona, wnuka
Bolesława oraz Kazimierza Rozwora.
17.oo – Za ++ Gertrudę Gajda – w r. ś., męża
Pawła, synów Leona, Józefa i Jana, synową
Gertrudę, zięcia Franciszka, wnuków Jolantę
i Bolesława.
PIĄTEK 14 LISTOPADA
6.3o – Za ++ Bogumiła Płocha, jego rodz.,
Alojzego i Agnieszką Szczypka, syna Franciszka i wnuków.
17.oo – Za ++ Jana, Łucję, Tadeusza i Ewę
Langer, Jana i Michalinę Cholewa.
17.oo – Za ++ Feliksa Barczyńskiego, żonę
Mariannę, krew. z obu stron oraz dusz. w cz.
SOBOTA 15 LISTOPADA
8.oo – Za + Stanisława Smyrak – w 2 r. ś. –
od żony, dzieci i wnucząt.
17.oo – Za ++ Józefa Poloczka, żonę Martę,
Leona i Martę Mazur.
17.oo – Za + Jana Zuchalskiego – w 4 r. ś..
UROCZ. ODPOSTOWA KU CZCI ŚW. KATARZYNY 16 LISTOPADA
7.3o – Za ++ rodz. Jadwigę i Henryka Komor.
9.3o – Za ++ żonę Krystynę Pikuta, rodz.,
Zofię Wiśniewską oraz rodz.
10.oo – Za ++ Cecylię i Karola Rączka, rodz.
z obu stron, wnuczkę Sylwię, Franciszka
Zniszczoł, rodz. z obu stron, Emilię i Franciszka Brzoza, ++ z pokr. Kocur, Raczka,
Zniszczoł, Pękala, ++ księży, nauczycieli, zakonnice, misjonarzy i dusz. w cz.

11.oo – W INT. PARAFIAN.
12.15 – Za + Jana Piotrowskiego – w 3 r. ś.,
rodz. i dziadków z obu stron.
16.3o – Za ++ Mirosława Jóźwiak, jego rodz.
Jana Ostrzołek – w r. ś., żonę Irenę, ich
rodz. i Kazimierza Gruca.
PONIEDZIAŁEK – Wsp. św. Elżbiety Węgierskiej 17 LISTOPADA
6.3o – Za ++ Jana Wilczek, ++ z rodziny,
Stanisława Danek i ++ z rodziny.
17.oo – Do O. B., z podz. za odebrane łaski, z
pr. o dalszą opiekę, zdr. i bł. w int. Kazimierza, Urszuli i Andrzeja z ok. ur.
17.oo – Do O. B., z podz. za otrz. łaski, z prośba o dalsze bł., opiekę i zdr. w int. małżonków Lidii i Adriana Gosek z ok. 15 r. śl.
WTOREK – Wsp. bł. Karoliny Kózkówny 18
LISTOPADA
6.3o – Za ++ Alfreda Grabarczyk, jego rodz.
oraz ++ z pokr..
17.oo – Za ++ Rozalię Drescher – w r. ś.,
męża Józefa oraz ++ z rodz.Drescher, Jonderko.
17.oo – Za + Wacława Koryto.
ŚRODA – Wsp. bł. Salomei 19 LISTOPADA
6.3o – Za ++ Jana Karnas – w 14 r. ś., żonę
Anielę, rodz. z obu stron oraz ++ z pokr..
17.oo – Za ++ członków III Zakonu Franciszkańskiego oraz ++ z ich rodzin.
17.oo – Za ++ Alojzego i Eugenię Langosz,
Reginę i Mieczysława Skubis oraz ++ z rodz.
CZWARTEK – Wsp. św. Rafała Kalinowskiego 20 LISTOPADA
6.3o – Za + Norberta Gruszka – w 3 r. ś. –
od córki z rodziną.
17.oo – Do O. B. w int. Leg. i Auksyliatorów.
17.oo – Za ++ Legionistów i Auksyliatorów.
PIĄTEK – Wsp. Ofiarowania NMP 21 XI
6.3o – Za ++ męża Stanisława Kamela, jego
rodz., Reginę i Franciszka Staszkiewicz,
Anielę i Franciszka Trzaskalik i ich rodz.,
Stanisława i Rajmunda Trzaskalik.
6.3o – Za ++ męża Jana Lazar, rodz., teściów i dusz. w cz.
17.oo – W INT. MINISTRANTÓW.
SOBOTA – Wsp. św. Cecylii 22 LISTOPADA
8.oo – Za ++ Alfreda, Anastazję i Alojzego
Grabarczyk oraz ++ z pokr..
8.oo – Za ++ rodz. Zofię i Aleksego Nejman,
brata Henryka, Barbarę i Jana Kawala oraz
++ z rodz.Tokarskich, Zagrodnik i dusz. w cz.

SPES
17.oo – Do O. B., za wstawiennictwem św.
Cecylii, w int. Chóru „Lira”
NIEDZIELA UROCZ. JEZUSA CHRYSTUSA,
KRÓLA WSZECHŚWIATA 23 LISTOPADA
7.3o – Za ++ Marię i Bertholda Janocha, Janinę i Bronisława Kapuścińskich, ++ z pokr.
Janocha, Wierzgoń, Kapuściński, Baran.
9.3o – Za ++ Halinę Spałek – w 13 r. ś., męża Leonarda, Otylię i Alojzego Michalskich,
Marię Dobrowolską.
10.oo – Za ++ Mirosława Matera – w r. ś.,
ojca Henryka oraz ++ z rodz. Czyż, Matera i
dusz. w cz.
11.oo – Do O. B., z podz. za otrz. łaski, z pr. o
dal. bł., opiekę i zdr. w int. Doriana z ok. ur.
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.
16.3o – Do O. B., z podz. za odebrane łaski, z
pr. o dalsze bł., opiekę i zdr. w int. Małgorzaty z ok. 18 r. ur.
PONIEDZIAŁEK - Wsp. św. męczenników
Andrzeja Dung-Lac. 24 LISTOPADA
6.3o – Za + Gertrudę Płonka – w r. ś..
17.oo – Do O. B. w int. KGW, emerytów i rencistów oraz sprzątających kaplicę i kościół w
miesiącu listopadzie.
17.oo – Do O. B., z podz. za otrz. łaski, z pr. o
dalsze bł., opiekę i zdr. w int. Ewy i Kariny z
ok. 40 r. ur.
WTOREK 25 LISTOPADA
6.3o – Za ++ Alojzję Łukasik, jej rodz., rodzeństwa oraz ++ z pokr. i dusz. w cz.
17.oo – Za + Jana Brzoza – w 3 r. ś..
17.oo – Za ++ Helenę Kopertowską, męża
Emila, syna Kazimierza, Marię i Leona Grygierek.
ŚRODA 26 LISTOPADA
6.3o – Za ++ Martę Goik, męża Ludwika, syna Jana, Wiktorię Brudny i dusz. w cz.
17.oo – Za ++ Gertrudę i Oswalda Guzy, Annę i Wincentego Piecha, Ludwinę i Wiktora
Guzy oraz ++ z pokr. Piecha, Guzy.
17.oo – Za ++ z rodziny.
CZWARTEK 27 LISTOPADA
6.3o – Za + Teodora Gretkowskiego – od sąsiadów z ul. Wrocławskiej 1.
17.oo – Za ++ rodz. Stefana i Cecylię Byczek,
teściów Edwarda i Józefę Żabickich, dziadków z obu stron.
17.oo – Za + Izabelę Szczęsny – w 16 r. ś..
PIĄTEK 28 LISTOPADA
6.3o – Za + Antoniego Rosner, ++ z rodziny.

były występy

były i konkursy ….
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6.3o – Za + Stanisława Krajewskiego – od
Stanisława i Barbary Mróz z synami i synowymi.
17.oo – Msza św. za zm. w 30 d. i 1 rok po ś..
SOBOTA 29 LISTOPADA
8.oo – Do O. B., w int. członkiń z Róży Heleny Paplak.
8.oo – Za ++ człon. z Róży Heleny Paplak.
17.oo – Do O. B., z podz. za otrz. łaski, z pr. o
dalsze bł., opiekę i zdr. w int. Bernadety i
Henryka Jania z ok. 40 r. ślubu.
I NIEDZIELA ADWENTU 30 LISTOPADA
7.3o – Za ++ Otylię Michalską – w 2 r. ś.,
męża Alojzego, Halinę i Leonarda Spałek,
Marię Dobrowolską, Stanisława Sitek oraz
++ z pokr..
9.3o – Za ++ Edwarda Sztymelskiego – w r.
ś., rodz., teściów, rodzeństwo i dusz. w cz.
10.oo – Za ++ Jadwigę Tomanowski, Zofię i
Józefa Myśliwiec, Annę i Alfonsa Ledwoń,
wnuka Grzegorza.
11.oo – Do O. B., z podz. za otrz. łaski, z pr. o
dalsze bł., opiekę i zdr. w int. Andrzeja Wojtan z ok. 70 r. ur.
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI.
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.
PONIEDZIAŁEK 1 GRUDNIA
6.3o – Za + Stanisława Krajewskiego – od
Zofii i Romana Sekuła z rodziną.
17.oo – Do O. B., z podz. za od. łaski, z pr. o
dal. bł., opiekę i zdr. w int. Krystyny z ok. ur.
17.oo – Do O. B., z podz. za otrz. łaski, z pr. o
dalsze bł., opiekę i zdr. w int. Krystyny Żubertowskiej z ok. 80 ur.
WTOREK 2 GRUDNIA
6.3o – Za ++ Bernarda Pustelnego, syna
Ewalda, córkę Irenę oraz ++ z pokr..
17.oo – Za ++ Marię Niemczyk – w 9 r. ś.,
męża Bolesława, Reginę i Antoniego Słowik,
++ z rodzin Niemczyk, Myśliwiec, Cnota,
Mołdrzyk.
17.oo – Za + Macieja Ludkiewicz oraz ++
babcie i dziadka.
ŚRODA – Wsp. św. Franc. Ksawerego 3 XII
6.3o – Za + brata Jerzego Raczek, rodz. z
obu stron oraz Ryszarda, ++ pokrewieństwo i
dusz. w cz.
17.oo – Za ++ Marię Schroeder – w 10 r. ś.,
rodz. Augustyna i Wiktorię Nogły, Ernę
Schroeder – w r. ś., męża Eryka, s. Karola.
17.oo – Za + Zdzisława Olszewskiego – w 1 r.

...nagrody
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ś. – od sąsiadów ul. Opolska 18.
CZWARTEK – Wsp. św. Barbary – I czwartek miesiąca 4 GRUDNIA
6.3o – W int. powołań.
9.oo – W int. Górników i ich rodzin.
17.oo – Za + Władysława Ługowy – w 5 r. ś..
PIĄTEK – I piątek miesiąca. 5 GRUDNIA
6.3o – W int. czcicieli NSPJ.
6.3o – Za + Stanisława Krajewskiego – od
rodz. Miśtaków.
17.oo – Do O. B., za wstaw. MB Fatimskiej, z
podz. za otrz. łaski, z pr. o dalsze bł., opiekę i
zdr. w int. syna Sebastiana Wala z ok. ur.
SOBOTA – I sobota miesiąca 6 GRUDNIA
8.oo – Za ++ Ludwika Niziołek, męża Jana,
żonę Genowefę, Jana i Sabinę Sadło, Urszulę
Sadło oraz ++ z pokr..
8.oo – Za ++ Helenę, Kazimierza, Bolesława,
Zenona Paplak, Władysławę, Jana, Stanisła-

wę, Stanisława z rodz. Biłgorajski oraz ++ z
rodziny.
17.oo – Za ++ Helenę i Józefa Odulińskich –
w r. ś., synową Ewę oraz ++ z rodziny.
II NIEDZIELA ADWENTU 7 GRUDNIA
7.3o – Za + córkę Dagmarę Godlewską – w 8
r. ś., męża Józefa.
9.3o – Za + Lidię Kujawińską – w 1 r. ś..
10.oo – Za ++ Tadeusza Domańskiego, żonę
Stefanię, rodz. z obu stron, rodzeństwo, Reginę i Pawła Mołdrzyk.
11.oo – W int. Parafian.
12.15 – Za ++ Katarzynę i Pawła Adamczyk, 2
córki, 2 zięciów, wnuczkę, Martę i Henryka
Kołeczko, córkę, synową i dusz. w cz.
16.3o – Za ++ Stanisława Jarosławskiego – w
13 r. ś., ++ z rodz. Jarosławskich, Annę i Michała Chojnackich ++ z rodz. Chojnackich i
Salów.

„ Religia jest jak lampa płonąca w ciemnym pokoju
naszych doświadczeń”
Pani Janinie Karnafał życzymy, aby Chrystus –
Światłość świata, rozświetlał Jej drogę życia i dodawał siły w trudnych doświadczeniach codzienności.
Żeński Legion Maryi.

„Modlitwa winna ogarniać wszystko, co składa się na
nasze życie.”
Pani Marii Kurowskiej życzymy, by potrafiła w modlitwie powierzać swoją codzienność Bogu, ufając Mu
bezgranicznie. Chór „Lira”.

„ Życie ubogaca się każdym darowanym gestem miłości.”
Auksyliatorom Urszuli Obracaj, Kazimierzowi Obracaj, Joannie Grygierek, Katarzynie Juszczakiewicz,
Janowi Gąsiorowi, Urszuli
Piksie oraz Urszuli Mazur
życzymy, aby nieustannie wzrastali w miłości, czyniąc
swoje życie darem dla innych. Męski Legion Maryi.

„ Jeśli chcesz mieć udział w Królestwie Chrystusa,
musisz żyć biorąc z Niego przykład.”
Pani Jadwidze Gajdzie która świętowała swoje
100 urodziny a także Paniom Krystynie Wali, Helenie Sowie, Janinie Karnafał i
Mariannie Czarnik życzymy, by
Chrystus był dla Nich wzorem
życia i drogowskazem w podążaniu drogą świętości. Seniorzy.

Serdeczności

„Człowiek bez wiary jest jak podróżny bez celu,
jak ktoś, kto walczy bez nadziei na zwycięstwo.”
Ks. Salezjaninowi Piotrowi Wali życzymy wiary, która
nadaje sens ludzkiemu życiu i umacnia w walce o
dobro. Duszpasterze, Parafianie i Redakcja.
„Kiedy Bóg drzwi zamyka to otwiera okno”
Klerykowi Dorianowi Figołuszce ufności w tę twórczą Miłość Boga życzą Duszpasterze i Redakcja

„Istnieją dwa sposoby, aby być dobrym: nigdy nie
upadać i zawsze powstawać”
Magdzie Pluskocie, Magdzie Borowieckiej, Magdzie
Tokarek, Alkowi Palczakowi, Wojtkowi Stylokowi i
Dorianowi Figołuszce tego, by nigdy nie zabrakło
Im sił do walki o miłość i odwagi do powstawania z
upadków życzy Oaza z ks. Grzegorzem

SPES
Pragnę głosić Ewangelię. Uświadamiam sobie, że jej istotą jest doświadczenie
miłości Boga. Że o tej miłości należy mówić,
że o nią należy walczyć, zmagać się – czy w
tym kontekście prawda o piekle nie wydaje
się przebrzmiałą, niepotrzebną fantazją rodzącą lęki, zamiast motywować do miłości?
Po co nam dziś prawda o piekle?
Po pierwsze dlaczego ogień?
Od II w. Ojcowie kościoła zastanawiali się
nad naturą ognia piekielnego. Czy pojmować
go w sposób naturalistyczny (który parzy i
sprowadza cielesny ból) czy też duchowy jako palący ogień wyrzutów sumienia. Mnie

Piekło
Ks. G. Krzyk
przekonuje opis znajdujący się w 28 rozdziale księgi Ezechiela, który mówi o szatanie
(pod przykrywką króla Tyru), z którego wnętrza wydobywa się palący go ogień. Czy tak
nie jest z nami, kiedy mamy gorące pragnienia, takie, którym się poddajemy, a co do
których mamy pewność, że nas niszczą, oddalają od Boga i ludzi, a jednak poddajemy
się tej niszczącej sile (kto nie „płonął” z zazdrości, chęci zemsty, a jednocześnie z rozpaczy, że się tym „siłom” poddaje?). nie spodziewam się w piekle diabłów z rogami, ani
wymyślnych tortur– wiem, że „palący kocioł”
może być we mnie, i nie tylko w przyszłości,
ale już dziś odkrywam w sobie tą „palącą”
siłę przekory i pychy.
Po co piekło - skoro jest miłosierdzie?
To naprawdę brzmi paradoksalnie, ale właściwym kryterium rozstrzygającym w kwestii
piekła jest miłość. Skoro Bóg jest miłością,
nie powinno być piekła… ale miłość, która
jest darem dla nas, wymaga, by stać się miłością przyjętą w akcie ludzkiej woli – mogę
zatem tę miłość odrzucić. To Bóg jest sensem
naszego życia, tzn. Jego miłość nadaje życiu
znaczenie i kierunek, bez Niego jest ono bezsensem (po co żyję, dla kogo?) dlatego życie
bez Boga jest … piekłem. Katechizm podkreśla: „umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie ża-

łując za niego i nie przyjmując miłosiernej
miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego
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wyboru na zawsze oddzielonym od Niego” (KKK 1033). (Dyskusyjną rzeczą jest na

ile jesteśmy wolni od różnych determinujących nas spraw np. wychowania, społeczeństwa, nałogów itd. – ale one nie powinny stanowić dla nas usprawiedliwienia w indywidualnym staraniu się o wolność od nich). Potępienia nie należy więc przypisywać inicjatywie Boga, gdyż w swej miłosiernej miłości
może On pragnąć jedynie zbawienia istot
przez siebie stworzonych. Stąd bardzo ważny
wniosek na dziś…
I co z tym piekłem?
Wniosek ten musi brzmieć tak: to nie Bóg, to
my stworzyliśmy piekło, i tworzymy je ciągle
dziś. Granica między niebem a piekłem jest
w nas, w naszych sercach. Doświadczamy, że
ludzie tworzą nam w tym świecie piekło…,
ale trzeba pamiętać, że również ja oddalając
się od Boga, stwarzam je w sobie i wokół.
Ciekawym jest, że zło „lubi” nie mieć oblicza,
być anonimowym. Może dlatego, że jest rozkładem i rozpadem osobowości, dlatego cechą charakterystyczną jest to, że występuje
bez oblicza, że jego siłą jest nierozpoznawalność (ile zła czynię w ukryciu, by nikt nie zauważył? Ile razy do zła się nie przyznaję? „to
się samo stało”, „to się samo zepsuło” itd.).
Zło zrywa i uniemożliwia relacje dlatego
stwarza osamotnienie (a nie samotność). W
piekle nie ma „kumplostwa” (nie będzie
„imprez”, „balang”, „orgii”, itd.).
Czy straszyć piekłem?
Wobec przeszłości, która w głoszeniu nauki o
piekle wypaczała proporcję i przerysowywała
aspekt grozy, potrzeba nam dziś wyważonego mówienia, które naświetli nam sedno
przekazu tej trudnej prawdy wiary i ukaże we
właściwej relacji do reszty depozytu wiary.
Może to moja odosobniona opinia: ale uważam, że dziś nie boimy się piekła, bardziej
przejmujemy się zdrowiem, ludzką opinią,
wygodą życia. Nie boimy się, nie dlatego, że
tak kochamy Boga, że nie ma w nas lęku, ale
dlatego, że jesteśmy obojętni. Jezus powiedział: „nie przyszedłem bowiem po to, aby
świat sądzić, ale by świat zbawić” J 12,47
oraz czytamy w liście św. Pawła do Tytusa:
„ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie
zbawienie wszystkim ludziom” Tt 2,11. Te
słowa świadczą o zbawczej woli Boga. Bóg
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pragnie byśmy całą uwagę i siłę skupili na
zdobywaniu, doświadczaniu i uczeniu się Jego miłości, nie straszy nas piekłem, ale przypomina (taki sens mają dość straszne wypowiedzi Ewangelii, szczególnie w trzech pierwszych), że to realny wybór, którego dokonuję
dziś. Zło, piekło nie są równorzędną siłą, będącą antagonistą Boga, lecz realną możliwością nie wybrania Boga i Jego miłości. Po co
nam prawda o piekle? Bo ono istnieje, a jego
oddechu doświadczamy w naszej rzeczywistości. Ta prawda wiary nie pozwala nam w
strachu trwać, bo piekła, owszem, należy się
bać, ale to znaczy tyle, że powinienem się ze
złem zastanym (szczególnie w sobie) skon-

frontować: że nawet w piekle (którego doświadczam dziś z różnych powodów) mogę
walczyć o swoją tożsamość zakorzenioną w
Bogu (wbrew tym, którzy anonimowo sieją
wokół siebie zło), że mogę nie poddać się złu
i mieć wewnętrzny pokój a nie rozpacz, że
mogę (bo jestem do tego zdolny) dawać dobro, tam gdzie otrzymuję zło. Uświadamia
mi, ze tak jak dziś czuję się goniąc za mymi
pragnieniami, których nikt i nic nie może zaspokoić, tak będzie w piekle – tylko przez
wieczność, bez złudzeń i bez nadziei. Piekło
to przegrana rozpaczy, a Ty trwaj i umacniaj
się nadzieją.

Poniżej prezentujemy krótkie wypowiedzi młodych ludzi proszonych by odpowiedzieli na pytania zawarte w tytule. Pozostawiliśmy oryginalne wypowiedzi, nawet
jeśli niezgodne są z naszą wiarą, albo zawierają błędy.
Moje piekło to: utrata ukochanej osoby i niemożność odzyskania jej pomimo uczucia
dwojga do siebie nawzajem jedynie przez
otoczenie które nie zezwala na to. A jedynie
co pozostaje to krótkie spoglądania na tą
drogą osobę gdy nosi maskę udając że daje
radę
Piekło to dla mnie życie
w samotności i brak
jakichkolwiek przyjaciół z powodu utraty
zaufania lub dwulicowość tych osób

łamią przykazania Boże
Piekło dla mnie to: mieszkanie z ciotką, matematyka, deszcz
Piekło dla mnie to zginąć śmiercia naturalną
i dostać się do Helregen a nie do Valhali

Piekło to dla mnie ...
Moim piekłem jest ...

Piekło to dla
mnie miejsce w którym ludzie
cierpią
za
swoje czyny
moje piekło to: obojętpoprzez doświadczenie pana Boga a następność osoby, w której pokłada się uczucie.
nie oddzieleni zostają od niego (…) w ten
Piekło to dla mnie: Relacja między ludzka w sposób wiedzą co stracili a ból związany z
której jedna osoba wyniszcza drugą dla wła- wiedza że tego nie doświadczą już nigdy jest
snych przyjemności.
większy
Moje piekło to szkoła z którą zmagam się co- moje piekło to ciągły stres i strach
dziennie
piekło to dla mnie przerażające miejsce do
Piekło to dla mnie miejsce gdzie trafiają którego nigdy nie chciał bym się udać
zgrzeszone dusze, oraz te które notorycznie
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Moje piekło to samotność, myśl, że nie ma
się nikogo przy sobie, bycie ciągle wykorzystywaną, a nie dostawać nic w zamian
Piekło to dla mnie: krzyki, gniew drugiego
człowieka do mnie, bycie niesprawiedliwie
ocenianym.
Piekło to dla mnie przemoc rodzinna, przemoc w szkole, alkoholizm w rodzinie, znęcanie się psychiczne i fizyczne.
świadomość swoich grzechów, niewykorzystanych okazji, popełnionych błędów, oglądanie całego swojego życia z dystansu, brak
szansy na poprawę
piekło dla mnie to dom szatana i wszystkich
złych ludzi.
Piekło dla mnie to mój grzech, przez grzech
stajemy się niewolnikami szatana. Człowiek
kuszony przez diabła stracił zaufanie do
Stwórcy. Przypomina mi się cytat: „Gdybyś
wiedział, że po grzechu Szatan Cię na pewno
opęta, pewnie nie odważyłbyś się grzechu popełnić. Skoro więc stan grzesznika jest gorszy
od stanu człowieka opartego w obliczu świętych, za wszelką cenę grzechu świętego się
wystrzegaj”
piekło to dla mnie miejsce do którego mogę
trafić po śmierci jeśli nie będę żył zgodnie z
przykazaniami
to moje grzechy i moje słabości i zaniedbania
miejsce gdzie ludzie zostają karani za swoje
grzechy, które zrobili tu na ziemi i nie dostali
rozgrzeszenia
piekło to dla mnie coś złego i nie fajnego
brak akceptacji najbliższych wobec moich
poglądów, brak chęci zrozumienia, wyśmiewanie przekonań.

LISTOPAD 2014 r.

15

cierpienie, wieczna męka, stan bez łaski, stan
grzechu
piekłem jest zło, miejsce w którym jest płacz
i zgrzytanie zębów, gdzie jest cierpienie i ból
Piekło to brak miłości, wspólnoty ludzi. Brak
zrozumienia, osamotnienie i świadomość, że
się to wybrało
Dla mnie piekłem jest wieczne cierpienie,
brak miłości i obecności Boga, zero nadziei
na zbawienie, kara za popełnione grzechy,
konsekwencja nieposłuszeństwa wobec Pana
Boga.
Piekło to dla mnie otchłań, w której nie ma
miłości, jest nienawiść, cierpienie, rozpacz.
Jest tam ogień, jęki, szyderstwo i żal.
brak miłości, samotność, tęsknota, ból, kara,
wieczność, poczucie winy, brak przebaczenia
Piekło jest wieczną karą, odrzuceniem od
wszystkich i wszystkiego, wieczną samotnością, pułapką bez wyjścia
Dla mnie piekłem jest: wojna, mordowanie w
imię religii
Piekło jest dla mnie miejscem z którego nie
ma wyjścia. Miejsce wiecznej śmierci do którego trafiają świadomie popełniający samobójstwo
Piekło to ostateczna decyzja by nie przyjąć
Miłości Boga, a co za tym idzie, również miłości ludzi. To nieumiejętność przyjęcia daru
Miłości, odrzucenie Jej, niewiara w tę Miłość
i jednoczesna rozpacz, że nie jest się kochanym przez nikogo.
Dla mnie, piekłem tu na ziemi, jest walka z
myślami, że oprócz Pana Boga nikt mnie nie
kocha i nie potrzebuje, że przeszkadzam i że
dla nikogo spotkanie ze mną nie jest przyjemnością.
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Św. Jan Bosko doświadczył wizji piekła
w swoich snach. Na początku widzi pustynię,
na której nie ma życia, w niektórych miejscach są tylko resztki zżółkniętej roślinności.
Następnie ukazuje mu się piękna, szeroka,
idealnie wybrukowana, lekko pochylająca się
w dół droga, którą prowadzi go Przewodnik.
Widzi na tej drodze swoich wychowanków.
Niektórzy z nich wpadają w ledwo dostrzegalne sidła, które symbolizują grzechy. Najwięcej było sideł nieczystości, nieposłuszeństwa i pychy. Na drodze leżały noże, dzięki

Piekło w wizjach
św. Jana Bosko
Oprac. Krzysztofa Urbaś
którym schwytani mogli się uwolnić od pułapek. Broń ta symbolizowała m. in. czytanie
duchowe, częstą Komunię Świętą, nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu itd. Reszta chłopców omijała pułapki bez problemu.
Dalej droga robiła się coraz bardziej stroma i
trudniejsza do przebycia, wręcz było to niemożliwe. Na samym dole święty zobaczył
ogromny, brzydki budynek. Było to „miejsce,
gdzie nie ma zbawienia”. Na każdych
odrzwiach widniał jakiś cytat z Biblii, np.:
„Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień
wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!” (Mt 25,41) Co jakiś czas z ogromną
prędkością do budynku wpadali chłopcy,
uciekając przed gniewem Bożym. Gdy Prze„Boska Komedia” jest syntezą średniowiecznej myśli filozoficznej, historycznej,
teologicznej oraz panoramą świata. Podobnie
jak Dante o piekle myśleli ludzie średniowiecza Jedną z jej części jest piekło (pozostałe to
czyściec i raj). Działo przedstawia wędrówkę
poety przez zaświaty, kolejno piekło, czyściec
i raj. W tej wizji Piekło powstało, gdy Lucyfer,
największy z aniołów (jego imię oznacza
"niosący światło", od łac. lux - światło), po
zdradzeniu Boga został strącony z nieba. Zrobił przy tym ogromną dziurę w ziemi i tak powstało Piekło. Piekło to ma kształt gigantycznego, składającego się z dziewięciu kręgów

wodnik namówił świętego do wejścia do
środka, po przejściu pełnego grozy korytarzem, ukazała im się ogromna, straszna, rozgrzana do białości pieczara. Tam przebywali
chłopcy, którzy zawisając w nieruchomej pozycji, płonęli wielkim ogniem. Bluźnili, krzyczeli, szlochali z bólu i byli męczeni zazdrością oraz gniewem, widząc przez kryształ
skrawek nieba i cieszących się tam szczęściem wiekuistym kolegów. W drugiej pieczarze, położonej nieco niżej, przebywali chłopcy, którzy byli torturowani wyrzutami sumienia. Przypominali sobie wszystko, co zrobili,
uświadamiając sobie, że jest już za późno, żeby coś zmienić i czeka ich cierpienie przez
całą wieczność. W kolejnej pieczarze święty
widział nie tylko swoich wychowanków, ale
także innych ludzi, których obsiadło różnego
rodzaju robactwo i wgryzało się w ich ciała.
Cierpiący stali nieruchomo, ponieważ ich
wolność została im odebrana. Ostatnia pieczara przypominała salę, w której było kilka
wejść. Na każdym z nich był napis z przykazaniem, które zostało złamane, czyli tam odbywały się kary indywidualne, w zależności
od popełnianych grzechów. Wychodząc z piekła, Przewodnik zmusił św. Jana Bosko, by
dotknął murów piekła, aby móc powiedzieć,
że nie tylko je widział, ale i doświadczył.
Święty po przebudzeniu się zauważył, że ręka
była spuchnięta i schodziła z niej skóra. Opisując to wszystko, św. Jan Bosko uświadamia
nas, że wiele rzeczy pominął, żeby nas zbytnio nie wystraszyć, mimo że je widział i doświadczył.
stożka zwężającego się ku dołowi. Na każdym
kręgu piekielnym osadzeni są coraz więksi
grzesznicy, a na samym dnie jest Lucyfer.
Nad bramą piekła widnieje złowieszczy napis: Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy
wchodzicie.
Krąg I - Znajdują się tu dusze dzieci nieochrzczonych oraz ludzi dobrych i sprawiedliwych, którzy nie zostali ochrzczeni. Nie doznają oni cierpienia, lecz nieustannie towarzyszy im uczucie tęsknoty. Wśród nich znajdują się cnotliwi poganie, mistrz poetów Homer, ludzie pióra np.: Horacy, filozofowie:
Sokrates, Platon, Arystoteles, Juliusz Cezar, a
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także bohaterowie mityczni: Hektor i Eneasz. Wszyscy oni są wykluczeni z Nieba tylko
dlatego, że nie poznali Jezusa Chrystusa.
Krąg II - Tu pod strażą Minosa(syn Zeusa,
sędzia zmarłych) znajdują się dusze ludzi,
którzy nie potrafili zapanować nad zmysłami. Tutaj Dante spotyka Kleopatrę, Achillesa, Tristana. W całym Piekle Kary potępieńców związane są z grzechami przez nich potępionymi na zasadzie contrapasso (czasami
tłumaczone jako odwet), tj. podobieństwa
lub przeciwieństwa (logicznie powiązanego z
czynami jakich człowiek się dopuścił) w ten
sam sposób ludzie cierpią w czyśćcu i są nagradzani w niebie. Targanych przez zmysły
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dusze grzęzną w Styksie, bijąc się ze sobą.
Krąg VI - w rzędach grobów znajdują się heretycy. Ich groby płoną, a natężenie ognia
jest zależne od stopnia odstępstwa od wiary
herezji, które owi ludzie za życia głosili.
Krąg VII - w tym kręgu, podzielonym na trzy
rejony, przebywają gwałtownicy. W każdym
rejonie znajdują się gwałtownicy innego rodzaju: przeciwko innym ludziom, przeciwko
samemu sobie i przeciwko Bogu.
Krąg VIII - miejsce strzeżone przez potwora
Geriona, zwane Złymi Dołami, dzieli się na
10 czeluści. Rezydują tu i cierpią rozmaite
męki stręczyciele, uwodziciele i pochlebcy,
symonici (także papież Mikołaj III), wróżbici, oszuści, hipokryci, złodzieje, fałszywi doradcy, mąciciele i siewcy
niezgody oraz fałszerze.
Krąg IX - Ostatni krąg przeznaczony
jest dla zdrajców oraz tych, którzy
nadużywali zaufania. Dzieli się na 4
podkręgi. W pierwszym, zwanym
Kaina, umieszczeni są zdrajcy osób bliskich,
w drugim – Antenora, znajdują się zdrajcy
swego kraju lub stronnictwa. W trzecim podkręgu, zwanym Tolomea, cierpią ci, którzy
nadużyli zaufania innych. Czwarty krąg, nazywający się Giudecca, to dno Piekła i miejsce przebywania Lucyfera. Jest to największy
zdrajca – zdrajca samego Boga i całego świata. Lucyfer to potwór o trzech paszczach, pogrążony w lodzie. W każdej z paszczy potwora znajduje się jeden zdrajca ludzkości. Są to
po kolei: Judasz, Brutus i Kasjusz. Ostatni
krąg Piekła stanowi centrum Ziemi. Znajduje
się tam też się tunel, którym można przejść
na drugą półkulę ziemi do Góry Czyśćcowej.

Piekło w „Boskiej komedii”
Dantego Alighieri
Oprac. Wojtek Dudzik
za życia po śmierci targa wichura.
Krąg III –tutaj pod strażą Cerbera, znajdują
się ci, którzy nie znali umiaru w jedzeniu i
piciu. Tu cierpią głód, cały czas pada zimny
deszcz i wszyscy brodzą w błocie. Dodatkową
karą było nieustanne szczekanie cerbera,
które doprowadzało do obłędu.
Krąg IV -. Krąg ten podzielony jest na dwie
części w jednej znajdują się skąpcy w drugiej
rozrzutnicy, jedni nie potrafią zrozumieć
drugich i nieustannie ścierają się ze sobą jak
dwie armie a następnie wracają na swoją połowę. Pilnuje ich Pluton – bóg gniewu
Krąg V - znajdują się tu gwałtownicy oraz
apatyczni i leniwi. Podobnie jak w kręgu IV

ludzkich postaciach podobne do przezroczystych, rozżarzonych węgli. Postacie były wyrzucane z wielką siłą wysoko wewnątrz płosię za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza mieni i spadały ze wszystkich stron, jak iskry
gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czynię podczas wielkiego pożaru, lekkie jak puch,
to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzesz- bez ciężaru i równowagi wśród przeraź-liników i za zadośćuczynienie za grzechy po- wych krzyków, wycia i bólu rozpaczy wywopełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu łujących dreszcz zgrozy. Diabli odróżniali się
Maryi» . Przy tych ostatnich słowach rozłoży- od ludzi swą okropną i wstrętną postacią, poła znowu ręce jak w dwóch poprzednich mie- dobną do wzbudzających strach nieznanych
siącach. Promień światła zdawał się przeni- jakichś zwierząt, jednocześnie przezroczyskać ziemię i zobaczyliśmy jakby morze ognia. tych jak rozżarzone węgle. Przerażeni, podZanurzeni w tym ogniu byli diabli i dusze w nieśliśmy oczy do Naszej Pani szukając u
Siostra Łucja pisze, że podczas objawienia 13 lipca 1917 r. Matka Boża pokazałamim piekło „Matka Boża prosiła: «Ofiarujcie
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Niej pomocy. A Ona pełna dobroci i smutku
rzekła do nas: Widzieliście piekło, do którego
idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je
ratować…” S. Łucja wspomina, że wizja pie-

które idą do piekła, i tych ludzi, którzy tam
żywcem płoną, jak drzewo w ogniu. Drżąc
klękała z rękami złożonymi, aby powtarzać
modlitwę, której Pani nasza nas nauczyła: O
kła do tego stopnia przerażała siedmioletnią mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zaHiacyntę „Że wszystkie kary i umartwienia chowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź
wydawały się jej zbyt małe, aby uzy-skać u wszystkie dusze do nieba a szczególnie te,
Boga łaskę wybawienia niektórych dusz. Jak które najbardziej potrzebują Twojego Miłoto się stało, że Hiacynta taka mała, mogła sierdzia.” Maryja powiedziała Hiacyncie, że:
„najwięcej ludzi trafia dopiekła przez grzechy
nieczystości. Mówiła również: Gdyby ludzie
wiedzieli, czym jest wieczność, na pewno
uczyniliby wszystko, by odmienić swoje życie. Pojawią się na świecie mody, które będą
obrażać naszego Pana. Ludzie, którzy służą
Oprac. Ala Kaczorowska
Bogu, nie mogą być niewolnikami mody. W
zrozumieć ducha umartwienia i pokuty i z Kościele nie ma miejsca na mody. Bóg jest
takim zapałem mu się oddać. Wydaje mi się, zawsze ten sam."
że była to najpierw szczególna łaska, której Według relacji s. Łucji, Franciszek, w przeciBóg za pośrednictwem Niepokalanego Serca wieństwie do swojej siostry Hiacynty, był
Maryi chciał udzielić, a potem widok piekła i mniej przejęty wizją piekła, „choć zrobiła na
nieszczęścia dusz, które się tam dostają. Nie- nim wielkie wrażenie. Całą swoją uwagę skuktórzy ludzie, nawet pobożni, nie chcą dzie- pił na Bogu, który jest Trójcą Przenajświętszą
ciom mówić o piekle, żeby ich nie przerażać, w tym Świetle ogromnym, które nas przeniale Bóg nie zawahał się pokazać go trojgu kało do głębi duszy. Potem powiedział: mydzieciom, z których jedno miało zaledwie 8 śmy płonęli w tym świetle, które jest Bogiem,
lat... Hiacynta często siadała na ziemi lub na i nie spaliliśmy się. Jakim jest Bóg, tego nie
jakimś kamieniu i zadumana zaczynała mó- można by powiedzieć. Tego właśnie nikt nie
wić: «Piekło, piekło, jak mi żal tych dusz, zdoła wypowiedzieć."

Piekło w wizji
dzieci z Fatimy

W objawieniach św. Faustyna widziała
dwie drogi. Pierwsza była szeroka, wysypana

Piekło w dzienniczku
Św. Faustyny
Oprac. Magda Pluskota

kwiatami, pełna muzyki, przyjemności. Ludzi szli tą drogą bawiąc się tak dobrze, iż nie
dostrzegali przepaści, którą się kończyła.
Wszyscy wpadali w nią na oślep. Druga
ścieżka była wąska, zasłana kamieniami, raniącymi stopy. Wędrowcy mieli łzy w oczach,
często upadali na ziemię, ale zaraz się pod-

nosili. Na końcu drogi znajdował się wspaniały ogród, w którym każdy zapominał o
cierpieniu i mógł być szczęśliwy. Faustyna,
wprowadzona przez anioła do piekła zapisała
rodzaje mąk, których doświadczają przebywające tam dusze. Są to: utrata Boga, ustawiczny wyrzut sumienia, świadomość niezmienności swojego losu, duchowy ogień
gniewu Bożego, ciemności, towarzystwo szatana oraz rozpacz, nienawiść Boga, złorzeczenia i bluźnierstwa. Te męki wszystkie dusze cierpią razem, ale są męki dla dusz poszczególne - każda dusza jakim zmysłem
grzeszyła, tym jest dręczona. Święta wyraźnie zaznacza jedną rzecz - jest tam najwięcej
dusz, które niedowierzały, że jest piekło.
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Nie będę dzisiaj dużo pisał, bo
zaraz muszę się chować. Żebym
tylko zdążył zanim znów wyskoczą te wszystkie potwory. Cały czas za mną chodzą. Są wielkie
straszne, paskudne... Brr... Jeszcze straszniejsze niż sprawdzian z matematyki. Straszniejsze nawet niż pusta lodówka. Co tam pusta lodówka—są nawet bardziej straszne niż robienie porządków w moim
pokoju... Wszystko jest takie nieprzyjazne. Wszędzie czai się wróg...
Już nie wiem co robić. Nikomu nie można ufać. Nawet Krecik i Kłapcio zmieniają się w jakieś straszydła... Ratunku... Nikt mnie nie uratuje... Wszyscy chcą mnie skrzywdzić... Wszyscy są przeciwko mnie...
Gdzie mam się ukryć... Strasznie przestraszony Osiołek Ofiarka

Dla dzieci
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Osiołek jest chyba bardzo przestraszony. Czy możemy Mu jakoś
pomóc? Jeśli chcesz to zrobić, rozwiąż zadanie, a hasło wyślij na
adres krecikpolarny@gmail.com
Osiołek ma w najbliższym czasie dyżur przy odbieraniu maili
przychodzących do redakcji więc na pewno przeczyta wasze
podpowiedzi.
Aby uzyskać hasło trzeba przebrnąć przez labirynt literkowy.
Rozpoczynamy od literki oznaczonej strzałką czyli literki „B” a
następnie poruszamy się zgodnie z szyfrem strzałkowym,
umieszczonym pod tabelą z literkami i
tak odczytujemy hasło.
A nagrodę za rozwiązanie z poprzedniego
numeru
otrzymują Anita
Drescher i Karol
Sitek.
Można je odebrać 9 listopada
na Mszy św. o
godz. 10.00.
Gratulujemy!

Kaznodzieja odpustowy
Ks. FRANCISZEK KOENIG

