SIERPIEŃ 2018 r.
NUMER 295

Wspólnota w Kościele

SPES

SIERPIEŃ 2018 r.

SIERPIEŃ 2018 r.

SPES

3

Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba! Odpowiedział
im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto
we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie J 6, 24-35
Bóg zsyłając swojemu ludowi mannę, w nieznośnym skwarze pustycudowny Chleb, pyta go, Czy wierzycie Mi, że ni w ogóle nie przeczuwa, ze
żyjecie dzięki Mnie, tak jak
Jego
blidzięki spożywaniu codzienskość
na
nego chleba? W tym potym pustkoczątkowo ,,obcym" cudowwiu jest jesznym chlebie zbliża się do
cze w ogóle możliwa. Bóg
swego ludu sam Bóg: obcy i
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zsyłając tajemniczy pokarm
bardzo znajomy, daleki i
swemu ludowi, dodaje mu
bardzo bliski. Zniża się do swego ludu, który sił, aby nie ustał w drodze i dotarł do celu.

XVIII NIEDZIELA
ZWYKŁA

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten
chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. J 6, 41-51
Jaką prowokacją musiały być dla słu- zobaczyć również fizycznymi
chaczy Jezusa słowa: ,,Chlebem, który Ja oczyma, a nie tylko oczyma
dam, jest moje ciało..." Niezrozumienie, duszy, przynajmniej coś z
oburzenie, przerażenie… Co pozostało z tych owego elementarnego wydaniesłychanie dosadnych
rzenia,
w
słów? Jak daleki jest od
k t ó r y m
nich ryt przyjmowania Kouczestniczymy: spożywania
munii oczywiście w swoim
Ciała Jezusa i dzielenia się
czysto zewnętrznym przejaNim, przyjmowania i spowie. Nawet jeśli mówi o
żywania, Żywego Chleba,
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uczcie, to jakże to, czego
który ma wciąż na nowo
faktycznie doświadczamy i czego jesteśmy tchnąć w nas życie - życie dla nas, życie dla
świadkami, odbiega swym charakterem od wszystkich. Ta wspólna uczta powinna doprawdziwej uczty. Niekiedy chciałoby się, że- tknąć samego naszego wnętrza, i przemienić
by powrócić do jakiejś innej jej formy albo ją nas zaniepokoić i uczynić głodnymi czynu.
dopiero wymyślić - takiej, która pozwalałaby

XIX NIEDZIELA
ZWYKŁA

Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu. Moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. Łk 1, 39-56
1 listopada 1950 roku papież Pius XII no już wyraz w ormiańskim
ogłosił dogmat o wzięciu Maryi do nieba z malarstwie książkowym 600
ciałem i duszą. Ogłaszając ten dogmat, Ko- lat wcześniej: ,,Wierzący mościół chciał zwrócić
gą żyuwagę na to, że człow i ć
wiek nie jest tylko
n a ciałem ani tylko dudzieję, że Jezus w goszą, lecz ciałem i dudzinie ich śmierci bęszą. Erich Garhamdzie przy nich i nie
15 sierpnia 2018 r.
mer, teolog, starał się
pozwoli im upaść,
podać współczesną interpretację prawdy o lecz podniesie". Na końcu człowieka nie czewzięciu Maryi do nieba, której jednak dawa- ka otchłań, lecz wzięcie do nieba.

UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWZIĘCIA NMP
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Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go
wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a
Krew moja jest prawdziwym napojem. J 6, 51 – 58
Co żywi człowieka? Chleb i pytanie, co znajemy: ,,W żyżywi, co czyni sytym, należą jak się wydaje, ciu musi być coś
do centralnych tematów wiary i bycia czło- więcej
niż
to
wiekiem w ogóle. Jezus sam podejmuje ten wszystko".
Bez
obraz (i wzbudza tym niemałe poruszenie, a obawy, nie patrzę
nawet zgorszenie): ,,Ja jestem chlebem ży- na człowieka przez
wym, który zstąpił z nieba". Co żywi człowie- czarne
okulary,
ka, nasze ciało, naszą duszę, naszego ducha, naszą
tęsknotę, nasze wspomnienia i naszą nadzieję?
W zasadzie człowieka nic
ale widzę istotę, która
nie żywi tak naprawdę.
wciąż czegoś potrzebuje,
19
sierpnia
2018
r.
Wszystko jest tymczasostale doświadcza nędzy,
we, wszystko pozostaje
bez przerwy jest zdana na
niegotowe i niedopełnione, nic nie jest w sta- kogoś i której dusza z wielkim trudem znajnie nas nasycić raz na zawsze. Pozostajemy duje ukojenie. Gdy patrzę na ten mały, niewciąż głodni i bezustannie szukamy, niekiedy pozorny, kawałek Chleba modlę się: ,,Jezu,
nawet chciwie i nienasycenie, i wreszcie cza- zostałeś połamany, niecały, niepozorny- ale
sami - słowami lngeborga Bachmanna- wy- żywisz mnie, i sycisz mnie.

XX NIEDZIELA
ZWYKŁA

Jezus na uwagę swojej Matki, że wina
zabrakło, odpowiada: ,,Czyż to moja lub
Twoja sprawa, Niewiasto!" A Matka, zamiast
nie zawracać sobie już dalej głowy tym kłopotem, mówi do sług:
,,Zróbcie wszystko, cokol-

dzieć dzisiaj, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej? Matka Boża pierwsza, wcześniej niż my, dostrzega nasze potrzeby i braki, i pierwsza, zanim uczynimy to my, mówi
o nich swemu
Synowi.
Następnie pewna
w ys ł u c h an i a,
choć zdawałoby się, że bez26 sierpnia 2018 r.
podstawnie,
wiek wam powie". zwraca się do nas, z prośbą byśmy zaufali Jej
Następnie Jezus, Synowi, zrobili wszystko, co nam powie.
nic nie mówiąc Wtedy jest szansa na cud - wielki, niespoMatce, każe słu- dziewany, przerastający oczekiwania, zaspogom napełnić stą- kajający wszystkie potrzeby, a zarazem jakby
gwie wodą, którą codzienny, prawie niezauważalny. Dla wizamienia w wino. dzącego serca jednak oczywisty. Dany, byCo owa historia śmy uwierzyli w Niego, Jezusa, który każdechce nam powie- go dnia objawia swą chwałę.

UROCZYSTOŚĆ
NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina».
Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług:
«Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» J 2, 1 – 11
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Lipiec w naszej parafii
CHRZTY:

ŚLUBY:

Paulina Ewa Banach
Mateusz Michał Kaczorek
Tadeusz Aleksander Kiczor
Przemysław Konrad Różycki
Piotr Dariusz Staśko

Marek Cofalik – Agnieszka Kułak
Sebastian Łopatka – Anna Nowak

POGRZEBY:
Henryk Bartoszewski
Antoni Bocian
Gertruda Budzińska
Władysława Czerpak
Marianna Kapusta
Janusz Kozłowski
Jan Siwek
Józef Sowa

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
Adrian Stelmach – Marta Jabłońska
Wiktor Początek – Barbara Olejnik
Paweł Januszewski – Marta Leśniak
Łukasz Urbańczyk – Marzena Piecha
Damian Szmid – Patrycja Nogły
Kacper Boruszewski – Patrycja Pogoda
Adam Rutter – Marta Baranowska
Roman Rosłaniak – Anna Ziemnik

W pierwszym tygodniu wakacji wybrali- ciasto, buty na zmianę i trochę z nami pośmy się z ks. Piotrem, na parafialną pie- siedział, wspominając poprzednie pielszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Podobnie, grzymki.
jak w ubiegłych latach, wędrowaliśmy W środę i w czwartek udało nam się odszlakiem Orlich Gniazd. Po drodze modli- wiedzić jaskinie i zobaczyć miejsce, w któliśmy się Różańcem i Koronką i dużo rym już 135 pielgrzymek zgubiło czerwośpiewaliśmy. Słuchaliny szlak. Na Jasną Górę
śmy także audycji,
dotarliśmy bez przeszkód
PIESZA
prowadzonych przez
i pozdrowiliśmy od Was
PIELGRZYMKA
uczestników
pielMatkę Bożą. A w ostatnią
grzymki, którzy ponoc, co niektórzy bawili
NA
JASNĄ
GÓRĘ
zdrawiali różnorodsię w łamanie regulaminych
mieszkańców
nu Domu Pielgrzyma…
wszechświata i okolic. Rano spotykaliśmy W piątek uczestniczyliśmy we Mszy Św. w
się na Eucharystii, a wieczorami na kon- Kaplicy Cudownego Obrazu i odprawiliferencjach dotyczących wspólnoty w Ko- śmy na wałach Drogę Krzyżową, a później
ściele.
wróciliśmy do Jastrzębia, żeby zdążyć na
W poniedziałek wieczorem zjedliśmy gril- festyn odpustowy…
lowane kiełbaski, a później, zachęceni Dziękujemy tym, którzy nosili krzyż i naprzez naszego gorliwego kapłana, ustawi- głośnienie, tym, którzy prowadzili śpiewy,
liśmy się w kolejce do spowiedzi…
modlitwy i audycje, gitarzystom Gosi i
We wtorek trochę zmokliśmy, ponieważ Sławkowi, a przede wszystkim księdzu
goniła nas burza, pragnąca trafić w rozło- Piotrowi, za konferencje, sprawowaną
żone parasole i włączone nagłośnienie... A Eucharystię i gotowość posługi konfesjokiedy już nieco przeschnęliśmy, przyje- nału o każdej porze dnia i nocy...
chał do nas ks. Stefan. Przywiózł Bartka,
Ala Kaczorowska
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Co czeka nas w sierpniu
 5.08 – XVIII Niedziela Zwykła. Kolekta

przeznaczona na Wydział Teologiczny UŚ.
 6.08 – poniedziałek. Święto Przemienienia Pańskiego. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 27
po Mszy św. wieczornej.
 8.09 – środa. Wspomnienie św. Dominika, prezbitera.
 9.08 – czwartek. Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy
 10.08 - piątek. Święto św. Wawrzyńca,
diakona i męczennika. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 27 po Mszy św. wieczornej.
 11.08 - sobota. Wspomnienie św. Klary,
dziewicy. Odwiedziny chorych od godz.
9.00
 12.08 - XIX Niedziela Zwykła. Kolekta
na potrzeby parafii.
 13.08 – poniedziałek. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 29 po Mszy św. wieczornej.
 14.08 - wtorek. Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika
 15.08 – środa. Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Odpust parafialny ku czci NMP
Porządek Mszy św. niedzielny. Suma Odpustowa o godz. 12.15. Kolekta świąteczna.
 17.08 - piątek. Uroczystość św. Jacka,
kapłana, głównego patrona archidiecezji i
metropolii katowickiej. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 29 po Mszy św. wieczornej.
 18.08 – sobota. Nauka dla Rodziców i
Rodziców chrzestnych o godz. 16.30 w
Domu Parafialnym.
 19.08 - XX Niedziela Zwykła. Stanowa
pielgrzymka kobiet i dziewcząt do MB
Piekarskiej. Chrzty o godz. 12.15. Kolekta
na cele remontowe parafii.
 20.08 - poniedziałek. Wspomnienie św.

Bernarda opata i doktora Kościoła. Do
sprzątania kościoła zapraszamy parafian z
ul. Wrocławskiej 31 po Mszy św. wieczornej.
 21.08 – wtorek. Wspomnienie św. Piusa
X, papieża.
 22.08 – środa. Wspomnienie NMP, Królowej
 24.08 - piątek. Święto św. Bartłomieja,
Apostoła. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 31 po
Mszy św. wieczornej.
 26.08 – niedziela. Uroczystość NMP
Częstochowskiej. Mszy św. dożynkowa o
godz. 11.00. O godz. 15.00 festyn dożynkowy. Roczki o godz. 12.15. Jubileusze
małżeńskie o godz. 16.30. Kolekta na potrzeby parafii.
 27.08 - poniedziałek. Wspomnienie św.
Moniki. Msza św. w intencji Koła Gospodyń, emerytów, rencistów i sprzątających
kościół w sierpniu o godz. 18.00. Do
sprzątania kościoła zapraszamy parafian z
ul. Wrocławskiej 33 po Mszy św. wieczornej.
 28.08 – wtorek. Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła.
 29.08 – środa. Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
 30.08 – czwartek. Msza św. za zmarłych
w 30 dzień po śmierci oraz I rocznicę o
godz. 18.00.
 31.08 – piątek. Msza św. w intencji ks.
Proboszcza z okazji urodzin o godz. 18.00.
Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 33 po Mszy św.
wieczornej.
 1.09 – sobota. Dzień modlitw o uświęcenie duchowieństwa.
 2.09 – XXII Niedziela Zwykła. Kolekta
przeznaczona na potrzeby archidiecezji.
W katedrze Dzień Wspólnoty Ruchu
Światło – Życie o godz. 14.00.
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY
15 SIERPNIA NA GODZ. 12.15. NA SUMĘ ODPUSTOWĄ
KU CZCI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WNIEBOWZIĘTEJ
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
31 SIERPNIA NA GODZ. 18.00. NA MSZĘ ŚW.
W INTENCJI KS. PROBOSZCZA Z OKAZJI URODZIN
„Celem naszego życia nie są bogactwa, wiedza, zdolności. One są zaledwie środkami do
osiągnięcia jednego- świętości.”
Księdzu Proboszczowi Stefanowi życzymy,
by w Bogu dostrzegał cel swojego życia i
kroczył drogą świętości.
Duszpasterze i Redakcja.
„Najlepsza część naszego życia znajduje się
w sercach tych, którzy nas kochają.”
Księdzu Proboszczowi Stefanowi życzymy,
by doświadczenie Bożej miłości i ludzkiej
życzliwości napełniało Jego serce radością i
pokojem. Parafianie.

„Bardzo zwyczajne i proste akty miłości oraz
uczynki miłosierdzia sprawiają, że płomień
Chrystusowego światła może się wiecznie
palić.”
Wszystkim Auksyliatorom, którzy obchodzą
swoje urodziny i imieniny w sierpniu życzymy,
by swoim postępowaniem podtrzymywali
Chrystusowe światło w świecie.
Męski Legion Maryi.
„Mielibyśmy wielu świętych, gdybyśmy uwierzyli, że można dojść do świętości.”
Ks. Proboszczowi Stefanowi, ks. Dariuszowi,
Kamińskiemu, paniom Teresie Kwapińskiej i Bernadecie Janii oraz panu Juliuszowi Kamińskiemu życzymy, by
podążali drogą świętości i nie zniechęcali się
w czynieniu dobra. Seniorzy.

Serdeczności

„Modlitwa winna ogarniać
wszystko, co składa się na
nasze życie.”
Pani Bogumile Stachowicz życzymy, by modlitwa była dla Niej źródłem siły i umocnieniem
w trudach dnia codziennego.
Żeński Legion Maryi.
„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On
sam będzie działał.”
Księdzu Proboszczowi Stefanowi życzymy,
by wszelkie doświadczenia życia powierzał
Bogu i realizował na co dzień Jego wolę.
Chór „Lira”

„Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą Nieba – dać zwycięstwo”
Ks. Stefanowi oraz Oli i Pawłowi Radwańskim, Marcie i Dominice Olszewskim i Anicie
Drescher, wszystkiego czego potrzebują do
walki o Niebo oraz umiejętności radowania
się już podarowanymi zwycięstwami życzy Oaza
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Dla dzieci
Jaka była reakcja Andrzeja
na to by 5000 ludzi nakarmić
5 bochenkami chleba i 2 rybami. Czy wiesz co się potem,
stało? Aby się dowiedzieć
rozszyfruj wiadomość.
Rozwiązanie prześlij na adres
krecikpolarny@gmail.com

Nagrodę za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Wiktoria Wykner i Wiktoria Brawańska. Gratulujemy!
Można ją odebrać 12 sierpnia
na Mszy św. o godz. 11.00


Opiekunem grupy jest ks. Andrzej
Kotula, a liderem Łukasz Kołeczko. Podobnie, jak patron grupy Św. Józef, chcemy być jak najbliżej Boga, aby doświadczać jego mocy i łaski w życiu codziennym. Aby to doświadczenie było ciągle żywe, spotykamy się co tydzień w małych
grupach na wspólnej modlitwie, gdzie

dary. Każdy może zaprosić osobę na spotkanie. Nie jest ważny wiek, stan cywilny,
wykształcenie czy stanowisko w pracy.
Spotykają się tu mężczyźni o różnych zainteresowaniach i z różnymi problemami
życiowymi i tu naprawdę nawiązują się
wzajemne relacje. Staramy się to wszystko
przekładać na życie rodzinne zgodnie z
nauką Jezusa Chrystusa.
Znamy się po imieniu. Te
spotkania często zmieniają
ludzi.
Grupa spotyka się w każdy
wtorek po Mszy świętej wieczornej w domu parafialnym. W trzeci poniedziałek
miesiąca wszystkie grupy spotykają się razem na Mszy świętej w Rybniku w Kaplicy
MB Częstochowskiej. Po Mszy Świętej zasiadamy przy kawie i herbacie. Zapraszamy wszystkich mężczyzn, którzy chcą coś
zmienić w życiu lub którzy mają jakiś problem. ●

Mężczyźni św. Józefa
wielbimy Boga i zanosimy swoje osobiste
intencje oraz prośby. Organizujemy kilka
razy w roku wyjazdy integracyjne (Męski
weekend) i sportowo-wyczynowe, żeby zarówno lepiej się poznać, jak i zaprosić też
osoby z poza grupy MŚJ, aby móc zaprezentować im nasze przesłanie. Dać się poznać jako zgrana ekipa mężczyzn, która
polegając na Bogu rozwiązuje swoje życiowe trudności i wielbi Boga za otrzymane
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INTENCJE MSZALNE
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 5.08
7.30 – Za + Jerzego Kubas – w 3 rocznicę
śmierci oraz ++ z rodziny Kubas, Śliwa.
9.30 – Za + Teresę Dudzik – w rocznicę
śmierci, rodziców Wiktorię i Stanisława Wieczorek oraz ++ Leokadię i Romana Dudzik.
11.00 – Do O.B., z podz. za otrz. łas., z prośbą
o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w int. synowej Beaty z okazji ur.
12.15 – Do O.B., za wstaw. MB Częstochowskiej, z podz. za otrz. łas., z prośbą o dalsze
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w int.
małż. Anny i Donata – z ok. 10 r. śl.
16.30 – Do O.B., z podz. za otrz. łas., z prośbą
o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w int. Eugeniusza Gajda – z okazji 60 r. ur.
PONIEDZIAŁEK - ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 6.08
6.30 – Za + żonę Czesławę Kulig – w 25 rocznicę śmierci, rodziców, teściów, 2 siostry,
brata i d. w czyś. cierp.
9.00 – Za + Mariannę Matera – od sąsiadów
z ul. Wrocławskiej 5.
18.00 – Do O.B., z podz. za otrz. łas., z prośbą o dalsze błog., opiekę i zdrowie w int. Teresy Nowakowskiej – z ok. 70 r. ur.
WTOREK 7.08
6.30 – Za + Krystynę Malanowską w 4 r. śm.
18.00 – Za ++ Józefa i Edytę Obracaj, synów
Kazimierza i Jerzego, synową Barbarę oraz
++ z pokrewieństwa.
ŚRODA – Wsp. św. Dominika 8.08
6.30 – Za + Józefa Obracaj, Albina Stencla,
Leona Woryna, żołnierzy AK, którzy zginęli
75 lat temu.
18.00 – Za + Lidię Piksa – w 6 rocznicę
śmierci, męża Wiktora oraz ++ z rodziny Piksa, Kasza, Borgiel.
CZWARTEK - ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA 9.08
6.30 – Za + Bronisława Gębica – od wnuczki
Malwiny oraz + Feliksa Wojtczak.
18.00 – Za + Kazimierza Fijałkowskiego – w
8 rocznicę śmierci, żonę Edeltraudę, ++ z pokrewieństwa, ++ z rodzin Kowalskich, Rakowskich, Marciniak, Golec, Gabryś, Szpak,
Arcikiewicz, Ruteckich, Olma, Abramczyk ++
Mariannę i Irenę i d. w czyś. cierp.
PIĄTEK – ŚW. ŚW. WAWRZYŃCA 10.08
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6.30 – Za + Zygmunta Szpyrka – od
sąsiadów z ul. Poznańskiej 3.
15.oo – Msza św. – Ks. Gość
18.00–Za + Bolesława Kulawczyk w 20 r. śm.
SOBOTA – Wsp. św. Klary 11.08
8.00 – Za + męża Ludwika Ostrzołek, rodziców, brata, bratową, teściów, 2 szwagrów,
Mariana Skórskiego, Emilię Chrobok i Adolfa
Musioła.
18.00 – Za + Annę Folwarczny – w 3 rocznicę śmierci, męża Franciszka, 3 synów, synową Urszulę, rodziców z obu stron, Józefa i
Stefanię Deptuła oraz ++ z pokrewieństwa.
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 12.08
7.30 – Za ++ Albina i Cecylię Stencel, Martę i
Leona Mazur oraz ++ z rodziny Stencel, Mazur, Sitek, Polnik.
9.30 – Za ++ rodziców Annę i Wiktora, Marię i Józefa, siostrę Marię, brata Stanisława,
bratowe Teresę, Zofię i Irenę oraz ++ z rodziny Duda, Wiącek, ++ Czesława i Czesławę
Kuszczak.
11.00 – Za + Jadwigę Nowosada – w 5 r.
śmierci, rodziców, teściów, brata i siostrę.
12.15 – Do O.B., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w int. Grzegorza Krasińskiego z ok. 50 r. ur.
16.30 – Za ++ Jana Sadło, żonę Sabinę, Jana
Niziołek, 2 żony, synów Antoniego i Tadeusza, synową Irenę, Urszulę Sadło oraz ++
dziadków z obu stron.
PONIEDZIAŁEK 13.08
6.30 – W int. czcicieli MB Fatimskiej.
18.00 – Do O.B., z podz. za otrz. łas., z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w int. Agaty z okazji kolejnej rocznicy ur.
oraz błogosławieństwo dla całej rodziny.
WTOREK – Wsp. św. Maksymiliana Marii
Kolbego 14.08
6.30 – Za + Zygmunta Szpyrka – od rodziny
Szumlas.
18.00 – Za ++ rodziców Alojzego i Lidię Kolarczyk, dziadków z obu stron oraz ++ z rodzin Sładkowski, Langer, Cholewa i Dobisz.
ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP 15.08
7.30 – Za + Jana Gwoździa, rodziców z obu
stron, dziadków oraz ++ z rodziny Gajda, Kocur, Gwóźdź.
9.30 – Za ++ Eugenię Langosz, męża Alojzego, Reginę i Mieczysława Skubis oraz ++ z
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rodzin Langosz, Skubis, Wala, Szulik.
11.00 – Do O.B., za wstawiennictwem MB
Licheńskiej, z podz. za otrz. łas., z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
int. małżonków Elżbiety i Arkadiusza z okazji
20 rocznicy ślubu – od rodziców.
12.15 – W INT. PARAFIAN.
16.30 – Za + Różę Sitko – w 9 rocznicę
śmierci, Katarzynę i Teofila Sitko, Franciszka
Sitko, Gertrudę Uherek, Klarę i Piotra Sykulskich oraz ++ z rodziny Olejak.
CZWARTEK 16.08
6.30 – Za ++ rodziców Pawła i Annę Kałuża,
ich rodziców i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę Dudzik, córkę Leokadię, syna Alfreda, synową Marię.
14.oo - Ślub.
18.00 – Za ++ Marię i Ludwika Kornas, ++
rodziców, rodzeństwo, dzieci i wnuki, ++
Marię i Jana Szmid, Ryszarda Grygier, Sylwię Grygier, Henryka Ciemięgo oraz ++ z rodziny i przyjaciół.
PIĄTEK – UROCZ. ŚW. JACKA 17.08
6.30 – Za + męża Andrzeja Wodzińskiego,
rodziców Danielę i Tadeusza Mikołajczyk
oraz ++ z pokrewieństwa.
18.00 – Za + Izydora Urbańczyk, Marię i Adolfa Musioł, Pawła i Martę Marcisz, córkę
Marię Biernat, Mariana Aleksińskiego i Bogumiła Płocha oraz d. w czyś. cierp.
SOBOTA 18.08
8.00 – Za ++ rodziców Annę i Wincentego
Piecha, ich rodziców, rodzeństwo, syna, córki, zięciów, Jadwigę i Michała Fajkis oraz ++
z pokrewieństwa.
14.00 – Ślub
18.00 – Za + Jana Zuchalskiego, jego rodziców, Leona i Różę Kłosek, ich rodziców, córkę Różę, syna Józefa, Anielę Krzystała oraz
Eugeniusza Banasik.
XX NIEDZIELA ZWYKŁA 19.08
7.30 – Za ++ rodziców Janinę i Stanisława
Sowa, teściów Franciszkę i Karola Lasko, męża Sylwestra Lasko oraz ++ z pokrewieństwa.
9.30 – Za +Bronisławę Polok, męża Józefa,
rodziców z obu stron oraz ++ z rodziny Kałuża, Trzaskalik i Winkler.
11.00 - Za + Kazimierza Kubiaka – w 8 r. śm.
żonę Łucję oraz ++ z rodziny Hoły, Kubiak.
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.
16.30 – Do O.B. z podz. za otrz. łas., z prośbą

o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w int. dziadków z okazji ur. – od dzieci, wnuków i prawnuków.
PONIEDZIAŁEK – Wsp. św. Bernarda 20.08
6.30 – Za + Krystynę Pękal – w rocznicę
śmierci, męża Mieczysława, brata Ewalda,
rodziców Bertę i Sylwestra Godziek.
18.00 – Do O.B., z podz. za otrz. łas., z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w int. kochanego Taty i Dziadka Bolesława z okazji 87 rocznicy ur.
WTOREK – Wsp. św. Piusa X 21.08
6.30 – Za + Teresę Orszulik, Agnieszkę Górniak, Annę i Emila Sobik, córkę Renatę, Bożenę Górniak oraz ++ z rodziny Sobik, Górniak i Orszulik.
18.00 – Za + Henryka Śmietana – w 13 rocznicę śmierci, Ernę Grzonka, męża Feliksa,
syna Daniela, ++ dziadków z obu stron,
Agnieszkę Mrowiec, Eugeniusza Mstowskiego, żonę Janinę oraz d. w czyś. cierp.
ŚRODA – Wsp. NMP, Królowej 22.08
6.30 – Za + Krystynę Brzoza, męża Jana, rodziców, teściów oraz ++ z rodziny.
18.00 – Za ++ Irenę i Stanisława Smiatek,
rodziców i teściów.
CZWARTEK 23.08
6.30 – Za + męża Bronisława Gębica – w
rocznicę śmierci od żony oraz ++ rodziców
Karolinę i Władysława Kotul.
12.oo – Ślub.
18.00 – Za + Antoninę Lazar – w rocznicę
śmierci, męża Franciszka, synów Jana i Andrzeja, wnuków Zbigniewa i Krystiana, zięciów Józefa i Stanisława.
PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA
Apostoła 24.08
6.30 – Za ++ Anielę i Sylwestra Gajda, 3
dzieci, rodziców z obu stron, Alfreda Krypczyk, Marię i Eugeniusza Wowra, Jana Sitek
oraz ++ z pokrewieństwa i d. w czyś. cierp.
18.00 – Za + Edwarda Szymik – w 4 rocznicę
śmierci, ++ rodziców i teściów.
SOBOTA 25.08
8.00 – Za + Józefa Świercz – w 10 rocznicę
śmierci, rodziców, brata, Annę i Czesława
Pośpiesznych oraz + Teresę Więcek.
14.00 – Ślub.
18.00 – Do O.B., przez wstawiennictwo MB
Częstochowskiej, z podz. za otrz. łas., z prośbą o błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla
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całej rodziny Stefanii i Jana z ok. 45 r. śl.
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ 26.08
7.30 – Do O.B., z podz. za otrz. łas. z prośbą
o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w int. Marii z okazji 69 rocznicy ur.
9.30 – Za + Henryka Folwarczny – w 2 rocznicę śmierci, żonę Urszulę oraz ++ z rodzin
Folwarczny, Gajda
11.00 – DOŻYNKI.
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI.
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.
PONIEDZIAŁEK – Wsp. św. Moniki 27.08
6.30 – Za + Daniela Grzonka, rodziców Ernę
i Feliksa Grzonka, Janinę i Eugeniusza
Mstowskich, Henryka Śmietana, Teresę, Jerzego i Jana Grzonka oraz ++ z rodziny Mrowiec oraz + Władysława Tarapatę.
18.00 – Do O.B. w int. KGW, emerytów i rencistów oraz sprzątających kościół w miesiącu
sierpniu.
WTOREK – Wsp. św. Augustyna 28.08
6.30 – Za ++ rodziców Bronisławę i Stanisława Żukowskich oraz ++ z rodziny Żukowskich, Rodziewicz i d. w czyś. cierp.
18.00 – Za ++ Roberta i Marię Brudny, córki, synów, synowe, zięciów i wnuki.
ŚRODA – Wsp. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela 29.08
6.30 – Za + Beatę Matys, ++ z rodziny Matys, Faber, Urbańczyk i d. w czyś. cierp.
18.00 – Za + Kunegundę Fajkis, męża Alfonsa oraz ++ z pokrewieństwa i d. w czyś. cierp.
CZWARTEK 30.08
6.30 – Za + Zygmunta Szpyrka – od rodziny
Borutów.
14.00 – Ślub.

18.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1
rok po śmierci.
PIĄTEK 31.08
6.30 – Za + Rafała Zabawa – w 2 rocznicę
śmierci, + męża Edwarda Stoch oraz ++ rodziców i ++ z pokrewieństwa.
13.00 – Ślub.
18.00 – Do O.B., w int. Ks. Proboszcza Stefana z okazji kolejnej rocznicy ur.
18.00 – Do O.B., w int. Ks. Proboszcza – od
III Zakonu Franciszkańskiego.
SOBOTA 1.09
8.00 – Za + Kazimierza Obracaj – w 3 rocznicę śmierci, rodziców, teściów oraz ++ z pokrewieństwa.
18.00 – Za + Zbigniewa Sternal – w 2 rocznicę śmierci, rodziców z obu stron oraz ++ z
pokrewieństwa i d. w czyś. cierp.
18.00 – Za ++ Marię i Reinholda Kałuża oraz
++ z rodziny Kałuża, Zauer.
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 2.09
7.30 – Za ++ Łucję i Józefa Cebula, zięcia
Reinholda oraz ++ z pokrewieństwa i d. w
czyś. cierp.
9.30 – Za + Henryka Sosna, brata, rodziców i
teściów, Marię Schroeder, Antoniego Nogły,
Henryka Smuga, żonę Teresę, Jana Galus,
żonę Annę, ++ z rodz. Sosna, Kocur, Nogły.
11.00 – W INT. PARAFIAN.
12.15 – Do O.B., z podz. za otrz. łas., z prośbą
o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w int. Beaty Okła z okazji 40 rocznicy ur.
16.30 – Za + Macieja Ludkiewicz.
19.30 – Do O.B., z podz. za odebrane łaski, z
prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i
zdrowie w int. Kingi z ok. 30 r. ur.

 1. Co Biblia mówi o Kościele.
Dz 4,32-33 "Jeden duch i jedno serce oży-

wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden
członek, lecz liczne [członki]."
1 J 1,6-7 "Jeżeli chodzimy w światłości, tak
jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy
jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew
Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nasz wszelkiego
grzechu."

wiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko
mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą
świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa,
a wszyscy oni mieli wielką łaskę."
1Kor 12,12-14 "Podobnie jak jedno jest ciało,
choć składa się z wielu członków, a wszystkie
członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali
ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy
to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy

2. Tymczasem... Jak zauważa Yves Congar
(ur. w 1904r., zm. w 1995r. - francuski teolog, dominikanin, ekspert Soboru Watykańskiego II, kardynał od 1994r.; chciał zwiększenia roli ludzi świeckich w Kościele; zajmował się eklezjologią - nauką o Kościele)
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przez całe wieki (przed SV II) powszechnie
panował pogląd, że Kościół jest czymś w rodzaju piramidy, której podstawa (wierni
świeccy) ma być całkowicie bierna i przyjmować wszystko od wierzchołka (duchowni,
hierarchia); "kler dominował nad wszystkim,
to on stanowił Kościół"; Kościół rozumiano
jako establishment - ekskluzywną społeczność kleru, który tworzył i zarządzał Kościołem; doskonale ten stan rzeczy oddaje pogląd: "Bóg stworzył hierarchię i w ten sposób
aż nadto zatroszczył się On o wszystko, czego
potrzeba, aż do końca czasów." (!) Hierarchię
rozumiano więc jako gotowy, dobrze zmontowany "zbiornik łask Bożych", który z wysoka udzielał łask wiernym świeckim. W tak
rozumianym Kościele nie było miejsca na relacje i więzi międzyludzkie, nie było możliwości wyrażenia siebie, a więc i wzajemnego
ubogacania się świadectwem wiary, bliskości
i poczucia realnej ludzkiej wspólnoty. Wykonywano jedynie zaprogramowany rytuał religijny. Było obco. "Wspólnota eucharystyczna
sama przez się nie zapewnia wspólnoty ludzkiej (..) Gdybyśmy wspólnie uczestniczyli tylko w Eucharystii, pozostając sobie obcy jedni
dla drugich – to cóż by to oznaczało?"
3. Na szczęście Sobór Watykański II… będąc
przełomowym wydarzeniem w życiu współczesnego Kościoła, wrócił do jego pierwotnej
wizji: Kościoła rozumianego jako Wspólnota
wszystkich wiernych.
"Nastąpiło przejście od wizji Kościoła jako
społeczności całkowicie gotowej, wielkiego,
świętego, dobrze zmontowanego mechanizmu – do wizji Kościoła jako aktywnie i aktu-

ści z Bogiem bez komunikacji, dzielenia się,
braterskiej wspólnoty. (..) Chrześcijanin, będąc członkiem Kościoła, nie może żyć dla samego siebie, skoncentrować się jedynie na
osobistym budowaniu samego siebie i odmówić udziału we wzajemnym budowaniu się
we wspólnocie. Dary Boże zostały złożone we
wszystkich wiernych, a oni powinni włączyć
się we wzajemną służbę jedni drugim."
"Wspólnota osób bogata życiem tych osób,
udzielanym i dzielonym, ma oczywistą siłę
przyciągania i płodność. (..) tak wielu ludzi
może stanąć na nogi w wierze opierając się
na świadectwie braci, którzy również są słabi
każdy z osobna, ale którzy wzmacniają się
wzajemnie: powróz potrójny niełatwo się zerwie" (Koh 4,12).
"W zmianie wizji Kościoła chodzi o potrzebę
przekroczenia relacji całkowicie zewnętrznych, w których nie znajdujemy możliwości
wyrażenia siebie, a zamiast tego ustanowienia relacji osobowych, interpersonalnych,
wymiany, bliskości. (..) To jest fakt, że przebywając razem, widząc się wzajemnie podczas modlitwy, milczenia i cichej adoracji,
wzajemnie się wzmacniamy. Również jeśli
przekazujemy sobie to, co Bóg złożył w naszym sercu i co pozwolił zrozumieć ze swojego Słowa. To jest doświadczenie naszego
dzielenia się Ewangelią, doświadczenie małych zespołów, spontanicznych grup."
4. Pasterze o wizji Kościoła-wspólnoty

a) na podstawie książki ks. Franciszka Blachnickiego „Sympatycy czy chrześcijanie?”

Formą społeczną Kościoła przyszłości będzie
Kościół-wspólnota, cechujący się tym, że będzie miał swój punkt
„krystalizacyjny”
w
słowie Bożymi w Eucharystii, że będzie się
składał z członków
świadomie i dobrowolnie akceptujących swoje powołanie w wierze
oraz kolegialnie (w sposób oparty na współpracy całej wspólnoty) czujących się odpowiedzialnymi za wzrost wspólnoty. Cechą
wspólnoty Kościoła przyszłości będzie też postawa misyjna, otwarta ku światu i eschatologiczna (nasz prawdziwy dom to przecież w
końcu wspólnota w Niebie. Tak zarysowana
teologiczna wizja Kościoła-wspólnoty w
Chrystusie wymaga, aby całe nasze duszpa-

Kościół jako wspólnota
ksiądz Piotr Uroda

alnie stwarzanego przez Boga. (..) Całość nie
jest dana i jak gdyby sprefabrykowana w
szczegółowo określonych ramach. Jest tu
miejsce dla osobistego wkładu poszczególnych osób."
"Komunia z Bogiem, jeśli jest prawdziwa,
staje się źródłem komunii, to znaczy jedności
jednych z drugimi. (..) Logicznym następstwem komunii z Bogiem jest komunia między nami. (..) Wynika stąd, że nie ma jedno-
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sterstwo zostało poddane nie indywidualistycznemu hasłu: „Ratuj duszę swoją”, ale
hasłu „wspólnota w Chrystusie”. Wymaga to
przede wszystkim gruntownej przebudowy
świadomości nas, duszpasterzy. Misja kapłanów musi być przeżywana wewnętrznie nie
tyle jako misja głoszenia słowa, szafarstwa
łaskami przez udzielanie sakramentów i kierowanie powierzonymi im „owieczkami”, ale
jako misja budowania wspólnoty przez posługę słowa, liturgii i pasterskiej miłości, diakonii. Zamierzony cel i kres naszych wysiłków musi żyć w naszej świadomości nie tyle
jako „zbawianie dusz” i przeprowadzanie ich
do szczęśliwej wieczności, ile jako tworzenie
wokół ołtarza żywej wspólnoty uczniów
Chrystusowych, wzrastającej ciągle w miłości
ku pełnej jedności. Konsekwentnie muszą się
zmienić perspektywy naszej działalności
duszpasterskiej. W centrum musi się znaleźć
liturgia zgromadzenia eucharystycznego jako
szczyt i źródło wszelkiej wspólnoty chrześcijańskiej. Miejsce szkolnej „nauki religii” musi zająć katechumenat wychowujący i wprowadzający do wspólnoty Kościoła Chrystusowego. Punkt ciężkości naszych wysiłków musi się przenieść z katechizacji ku rodzinie
chrześcijańskiej jako podstawowej komórce
całej wspólnoty Kościoła. Właśnie w rodzinie
jedynie skutecznie może się dokonać organiczne włączenie do wspólnoty całego Kościoła młodego, dorastającego pokolenia.
Wreszcie z duszpasterstwa masowego, a w
gruncie rzeczy indywidualistycznego, musimy przejść na duszpasterstwo małych grup,
które jako jedyne mogą być ukształtowane
jako prawdziwe wspólnoty i przez które dopiero będziemy mogli udzielać tego ducha
wspólnotowego masom naszych nominalnych chrześcijan. (Dlatego też ks. Blachnicki
związał Ruch Światło-Życie z parafią, by ją
ożywiał świadectwem swojej wiary.). Taka
nowa wspólnota ma być środowiskiem wzrostu dla chrześcijan. Nie tylko po to, by w dzisiejszym świecie utrzymali się jako chrześcijanie, ale by swą misyjnością pociągali innych za sobą. Naturalna ewangelizacyjna postawa małej grupy ma promieniować na całą
parafię, ma być życiodajna. Jednym słowem:
przez pracę nad elitą do całej parafii. Ruch
Światło-Życie, jak i każda inna mała wspólnota przy parafii, nie jest więc celem samym
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w sobie, ale środkiem do odnowy parafii w
duchu soborowym. Jeżeli w ten sposób zmienimy styl naszego duszpasterstwa, to znów
zbliżymy się do Pawłowej wizji Kościoła –
żywego organizmu i ciała.

b) Kardynał Wojtyła o oazie (w 1972r.)...

„Z biegiem lat w miarę rozwoju Kościoła, w
świadomości Kościoła, w orientacji pastoralnej Kościoła, muszą przyjść formy nowe. I
myślę, że właśnie ta forma, którą reprezentują oazy jest taką nową formą. Przede wszystkim założenia doktrynalne, teologiczne są
bardzo ściśle związane z Soborem Watykańskim II. To jest przetłumaczona na język
pewnego Ruchu, pewnego działania, eklezjologia Vaticanum Secundum w jej elementach
centralnych: osoba, wspólnota ludu Bożego,
wspólnota apostolska w najbardziej podstawowym znaczeniu tego słowa”.

c) Jak w niebie, będzie dopiero w… niebie ks. Tomas Halik o Kościele
Ks. Tomas Halik (znany czeski teolog) w
książce "Dotknij ran", przytacza legendę o
św. Marcinie, który w świetlistym wizerunku
Chrystusa rozpoznał, na podstawie brakujących ran, chytrze przebranego Antychrysta.
"Gdybym spotkał Kościół odnoszący sukcesy
i bardzo wpływowy, błyszczący bezspornymi
zasługami na polu charytatywnym, politycznym i kulturalnym, z doskonałymi przywódcami, teologami i menedżerami, cieszący się
szacunkiem i uznaniem wszystkich, Kościół
bez cieni, plam, bez zadraśnięć i bolesnych
ran, zszedłbym z przerażeniem z drogi, ponieważ byłbym pewien, że mam do czynienia
z szatańskim trikiem. Gdybym za takim Kościołem mocno zatęsknił, zacząłbym odprawiać egzorcyzmy. Gdybym spotkał Kościół
ewangelicznie ubogi, wypełniony pokorą i
świętością wszystkich swoich członków, nie
dający nikomu w niczym powodów do zgorszenia, taką właśnie, ową oblubienicę piękną,
Kościół święty, chwalebny, bez skazy, o którym czytamy w Piśmie, uznałbym, że w tym
wypadku diabły jeszcze bardziej próbowały
się maskować. Gdzie są twoje rany? - zapytałbym. Gdzie są te wszystkie przejawy naszej ludzkiej słabości, grzeszności i niewierności, gdzie jest ta wiecznie zakurzona i zabagniona gleba naszego człowieczeństwa, w
którą Bóg złożył ziarno swojego Słowa i z
której ulepił człowieka?" ●

14

SPES

SIERPIEŃ 2018 r.

 W naszej parafii grupa Dzieci Maryi
liczy ok. 20 uczestników i cztery animatorki. Naszym opiekunem jest ksiądz
Piotr Uroda. W każdy sobotni ranek spotykamy się w domu parafialnym.
Ktoś mógłby zapytać, dlaczego dzieci chcą
wcześnie wstawać w dzień wolny od szkoły i zamiast oglądania kreskówek, przychodzić na spotkania. Co sprawia, że
wiernie,
często
przez
wiele lat, służą wspólnocie? Najlepszą odpowiedzią na te pytania będą wypowiedzi
samych uczestniczek.

"Ja przychodzę na spotkania, żeby stać
się lepszym człowiekiem i uczyć się, jak
naśladować Maryję i świętych"
"Jestem w grupie Dzieci Maryi, aby móc
umacniać swoją wiarę, wpatrywać się w
Maryję i być jak Ona. Można tu tez poznać dużo ludzi, wymieniać się spostrzeżeniami. Jest dużo zabawy i śmiechu."

"Przychodzę na Dzieci Maryi, ponieważ
chcę naśladować Maryję, wpatrywać się w
Nią. Chcę też umacniać swoją wiarę, poznawać innych ludzi i rozmawiać z nimi o
Bogu. Bardzo pomaga mi to ufać Bogu i
nie tracić nadziei. Osoby, które tu spotykam zawsze pomagają sobie nawzajem.
Panuje tu bardzo miła atmosfera."

Często sobotnie spotkania są jedynym
czasem w tygodniu, kiedy dzieci mogą
otwarcie porozmawiać o wierze, czytać i
rozważać Pismo Święte. Poznają w ten
sposób Maryję i Boga. Uczą się Go rozumieć, na swój prosty sposób i z dziecięcą
ufnością.
Na spotkaniach dzieci także dużo śpiewają, bawią się. Czasem organizowane są jakieś wspólne wyjścia, czy wyjazdy. W
trakcie wakacji można wyjechać na specjalne rekolekcje trwające 9 dni.
Spotkania grupy Dzieci Maryi odbywają
się w soboty o godz. 10.00 w domu parafialnym. Uczestniczyć w nich mogą
wszystkie dzieci (nie tylko dziewczynki) ●

 Nasza wspólnota ministrancka liczy
około 30 ministrantów w różnym przedziale wiekowym. Obecnie naszym opiekunem jest ks. Piotr Uroda. Wraz z nim
spotykamy się na sobotnich zbiórkach
oraz wspólnej modlitwie. Oczywiście
wszyscy pamiętamy, że służba samemu
Bogu jest
dla nas
bardzo
ważna i
to ona nadaje sens życiu - cóż można zrobić bez Boga. Razem się modlimy i razem
odpoczywamy. Wspólnie spotykamy się
na dekanalnych dniach skupieniach w parafiach - możemy wtedy wszyscy się poznać, porozmawiać, wymieniać uwagami
lub poglądami na temat służby czy powymieniać pomysłami dotyczącymi prowadzenia spotkań ministranckich.
Należy pamiętać, że nasza służba nie
ogranicza się tylko i wyłącznie do obo-

wiązków. Po zbiórkach lubimy razem pograć w piłkę nożną, zagrać w gry planszowe, wyjechać wspólnie, aby wypocząć, czy
też spotkać się na tzw." nocy filmowej".
W grupie ministranckiej początkowo zostaje się kandydatem na kandydata… następnie kandydatem, a dopiero później
ministrantem – dzieje się to poprzez uroczyste ustanowienie w trakcie liturgii. Z
czasem można zostać np. kantorem czy
lektorem. Starsi chłopcy, mogą także
uczestniczyć w specjalnych kursach, a ci z
nich, którzy pomyślnie przejdą egzamin,
zostają przez biskupa ustanowieni animatorami. W trakcie wakacji ministranci
mogą uczestniczyć w specjalnie dla nich
organizowanych 9 dniowych rekolekcjach.
Zbiórki ministranckie odbywają się w soboty o godz. 9.00 w domu parafialnym.
Zapraszamy na nie chłopców (szczególnie
tych, którzy przeżyli już I Komunię Św.) ●

Dzieci Maryi

Ministranci
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 Chór „Lira” obchodził dwa lata temu
30—lecie powstania—jest to liczna grupa,
która swym śpiewem wielbi naszego
Stwórcę. Do chóru należy ok 30 osób—
przeważają ludzie starsi, chociaż ostatnio
pojawiło się kilka młodszych osób. Prezesem
chóru
jest p. Maria
Kurowska,
wspaniałą i
wesołą dyrygentką p. Wioletta Żankowska, a opiekunem zawsze uśmiechnięty
ks. Andrzej Kotula. Chórzyści spotykają
się w każdy wtorek o godz. 17.00 w domu
parafialnym, aby przygotować się do występów i ćwiczyć nowe pieśni. W repertuarze mamy pieśni na każdy okres roku liturgicznego i różne inne okoliczności.

Występujemy z okazji wszystkich uroczystości, odpustów, urodzin. Śpiewamy także w innych parafiach i uczestniczymy w
dekanalnych festiwalach.
Oprócz ćwiczeń i występów, chórzyści
znajdują czas na relaks w postaci wyjazdów na pielgrzymki i wycieczki. Spotykamy się też na pogawędkach przy grillu.
W naszym chórze brakuje przede wszystkim męskich głosów, ale czekamy na każdego. Zapraszamy—nie trać takiej wspaniałej okazji, by być członkiem wesołej
grupy jaką stanowi nasz chór parafialny.
Spotkania chóru Lira odbywają się we
wtorki o godz. 17.00 w domu parafialnym. Zapraszamy na nie wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje wokalne możliwości i służyć nimi całej parafii ●

 Hospicjum Domowe istnieje przy parafii od maja 1993 roku. W Domu Parafialnym im. św. Jana Pawła II dysponujemy dwoma pomieszczeniami. Jedno to
magazyn, a drugie to pomieszczenie, w
którym spotykamy się, co tydzień w każdy
poniedziałek. Omawiamy wtedy bieżące
sprawy hospicjum, dzielimy się swoimi
spostrzeżeniami i uwagami. W każdy

chorym oraz ich rodzinom. Najważniejszą
cechą członków naszego zespołu jest życzliwość, serdeczność i otwartość na potrzeby cierpiących osób. Wśród wolontariuszy są emeryci, ludzie czynni zawodowo,
studenci oraz uczniowie szkół średnich.
Wolontariuszem posługującym przy chorych może zostać tylko osoba pełnoletnia.
Wolontariusze podnoszą swoje umiejętności uczestnicząc w sesjach
naukowych, kursach, szkoleniach, rekolekcjach, mają do
dyspozycji pomocną lekturę.
Wolontariusze niemedyczni idą do chorych zawsze w towarzystwie wykwalifikowanych i doświadczonych pielęgniarek.
Po tzw. stażu, gdy nabiorą doświadczenia
chodzą do chorych sami, zwłaszcza dla
trwania przy chorym. Trzeba podkreślić,
że wszyscy członkowie hospicjum pracują
bezinteresownie - nie posiadamy etatów.
Opieka hospicyjna jest nieodpłatna dla
chorego i jego rodziny.
Spotkania wolontariuszy hospicjum odbywają się w poniedziałki o godz. 19.00 w
domu parafialnym. Zapraszamy pełnoletnich, którzy odkrywają w sobie dar cierpliwego trwania przy chorych. ●

Chór Lira

Hospicjum domowe

ostatni poniedziałek miesiąca odbywa się
Msza święta. Jest ona sprawowana przez
kapelana hospicjum ks. proboszcza Stefana Wyleżałka, w intencji zmarłych w
ostatnim okresie podopiecznych hospicjum, oraz za wolontariuszy, którzy obchodzą imieniny lub urodziny w danym
miesiącu. W okresie Wielkiego Postu i
Adwentu odbywają się Dni Skupienia dla
członków hospicjum. Zespół hospicjum
tworzą lekarze, pielęgniarki, ksiądz kapelan oraz wolontariusze niemedyczni. Wolontariusze niemedyczni to serce hospicjum. Są to ludzie nie mający wykształcenia medycznego, którzy poświęcają swój
wolny czas, aby towarzyszyć i pomagać
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 W naszej parafii III Zakon św. Franciszka spotyka się na wspólnej modlitwie
w 3 niedzielę miesiąca o godz. 14.00.
Członkowie grupy mają też czasem swoje
dni skupienia. Opiekunem wspólnoty jest
ks. Piotr Uroda.
Tercjarze starają się dążyć do doskonałości przez: 1. kształtowanie na wzór Pana

wszechnego dobra i braterstwa; 5. niesienie ludziom radości i nadziei w każdym
czasie i w każdym miejscu; 6. żarliwą modlitwę: indywidualną i wspólnotową; 6.
czynienie miłosierdzia jak: bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.
Nasi tercjarze modlą się codziennie za kapłanów, o nawrócenie grzeszników, o pokój, starają się
modlić częścią Liturgii Godzin, Koronką do Miłosierdzia Bożego a także odwiedzają chorych.
Spotkania III Zakonu św. Franciszka odbywają się w 3 niedzielę miesiąca o godz.
14.00 w domu parafialnym. Zapraszamy
dorosłych w różnym wieku, którzy pragną
żyć we franciszkańskim duchu wsłuchiwania się w Ewangelię ●

III Zakon Franciszkański
Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez
całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną, którą Ewangelia nazywa
"nawróceniem"; 2. oczyszczanie serca ze
złych skłonności, żądzy posiadania i panowania; 3. budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji; 4. walkę z pokusami - szerząc w
środowisku pracy i w domu pojęcie po Ruch Światło—Życie jest ruchem dla
młodzieży, dorosłych i rodzin, ale w naszej parafii mamy obecnie, tylko oazę
młodzieżową, którą od niedawna opiekuje się ks. Stefan Wyleżałek. Grupa spotyka się w piątki. Zaczynamy Mszą św. wieczorną, a potem przechodzimy do domu
parafialnego, gdzie animatorzy prowadzą
spotkania w małych grupach. O przynależności do grup decyduje etap formacji i
wiek, ponieważ we wspólnocie są zarówno szóstoklasiści, jak i studenci. Później
jest jeszcze spotkanie
ogólne prowadzone
przez Księdza lub
moderatorkę. Nie są
to wykłady — zwykle wiele się dzieje i jest
zabawnie... Całość kończymy modlitwą,
ale można zostać dłużej, aby porozmawiać, pośpiewać albo się pobawić. Niektóre spotkania ogólne, w całości przeznaczamy na zabawę, albo na modlitwę w kościele. Latem uczestniczmy w 17 dniowych rekolekcjach, co jest podstawą naszej formacji.

Oaza

Mamy też w parafii trochę zadań: prowadzimy niedzielną Jutrznię, przygotowujemy oprawę Mszy św. o 9.30 i Mszy św.
dla młodzieży, budujemy Stajenkę, Boży
Grób, przygotowujemy Jasełka, pieszą
pielgrzymkę na Jasną Górę, czasem jakieś
czuwania, liczymy wiernych, pomagamy
przy organizacji festynu, wspieramy redakcję Spesa i takie tam inne drobiazgi…
A oprócz tego: jeździmy na zimowiska i
inne wycieczki (szczególnie rowerowe),
czasem bawimy się na podchodach, ogniskach, imprezkach i naciągamy Opiekuna
na pizzę, cukierki, chipsy i lody...
Spotkania oazy odbywają się w piątki po
Mszy św. wieczornej w domu parafialnym. A w zasadzie rozpoczynają się tą
Mszą św. Zapraszamy na nie młodzież od
6 klasy szkoły podstawowej, gimnazjalną,
licealną i starszą. Uwaga dla rodziców:
spotkania kończą się ok. 21.20, ale można
zostać do 22.00. To późno, ale wracamy
do domów grupami, lub odwozimy
uczestników samochodem, dbamy o to,
by nikt nie wracał sam, chyba, że musi
wyjść zanim skończymy spotkanie...●
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 Legion Maryi to grupa, której członkowie za wstawiennictwem Maryi chcą
nieść pomoc potrzebującemu—zarówno
poprzez modlitwę, jak i uczynki miłosierdzia. Nazwa sugeruje, że Legion Maryi
stara się naśladować legiony rzymskie,
które słynęły z odwagi, męstwa, wierności
i dyscypliny.

Legion Maryi
Członkowie grupy mają obowiązek codziennej modlitwy różańcowej i specjalnej modlitwy legionowej, a także wypełniania zadań, którymi mogą być prace na
rzecz parafii, ewangelizacji czy uczynki
miłosierdzia wobec potrzebujących. Z
tych zadań zdają sprawozdanie na cotygodniowym spotkaniu prezydium.
 28 października 2004 roku został poświęcony nasz Dom Parafialny. Pierwsze
spotkanie grupy seniorów miało miejsce
8 listopada, a założycielem i opiekunem
grupy był ks. Wacław Basiak. Obecnie jest
nim ks. Stefan Wyleżałek. Nasze spotkania odbywają się w poniedziałki i czwartki. Serdecznie na nie zapraszamy. Celem
powołania grupy była mobilizacja starszych osób
do wyjścia z
domu,
do
spaceru.
Przez te 12 lat spotkań nawiązały się przyjaźnie. Kiedyś przed laty, pewne panie
mówiły „my się tam będziemy wstydzić
bo tamte panie mówią, a my „godómy”,
obecnie mówimy i godómy razem, nie ma
podziałów ani skrępowania. Często celowo uczymy się godać i to nam się podoba.
Nasze spotkania mają luźny charakter,
jednak zawsze odmawiamy Koronkę do
Bożego Miłosierdzia w intencji kapłanów
i kleryków. Od 12 lat należymy też do Towarzystwa Przyjaciół Seminarium Du-

Seniorzy
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W naszej parafii istnieją dwa prezydia:
żeńskie, którym obecnie opiekuje się ks.
Andrzej Kotula i męskie, pod opieką ks.
Piotra Urody Oprócz członków prezydiów
do Legionu należą także auksyliatorzy,
którzy nie uczestniczą w regularnych spotkaniach (tylko kilka razy do roku) ale
swoją modlitwą wspierają wysiłki legionistów.
Na terenie naszej parafii Legion Maryi
włącza się na przykład w prowadzenie
modlitw, prowadzi adoracje, roznosi Gościa Niedzielnego, odwiedza chorych,
przygotowuje kongres różańcowy.
Spotkania męskiego prezydium odbywają
się w poniedziałki, a żeńskiego w czwartki. I jedno i drugie, ma miejsce po Mszy
św. wieczornej w domu parafialnym. Zapraszamy dorosłych mężczyzn i kobiety.●

chownego w Katowicach i jeździmy do
Seminarium na dni skupienia. Bierzemy
udział w rekolekcjach dla emerytów w
Brennej i w Kokoszycach. Na spotkania
zapraszamy nasze misjonarki, przyjeżdżające na urlopy. Staramy się je wspierać nie tylko modlitewnie, ale i finansowo. Pomagamy w zdobyciu wykształcenia
młodzieży z Timoru Wschodniego.
Dwóch z nich, Nazario i Leandro, już je
dzięki tej pomocy zdobyli. Co miesiąc dajemy dobrowolną składkę do misyjnego
woreczka. Lubimy się bawić i brać udział
w wycieczkach organizowanych przez
nas, Zarząd Osiedla Górne—Dolne i Koło
Emerytów, a ostatnio także przez ks. Dariusza. Na nasze imprezy zapraszani są
przedstawiciele tego Zarządu, przedstawiciele Rady Miasta, a nawet poseł na
sejm RP.
Spotkania grupy Seniorów odbywają się
w poniedziałki i czwartki o godz. 9.00 w
domu parafialnym. Zapraszamy osoby
starsze, samotne, emerytów. ●
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 OREMUS (Módlmy się), jak sama nazwa wskazuje, jest parafialną grupą modlitewną, która co środę po Mszy św. wieczornej gromadzi się na swoich spotkaniach modlitewno-formacyjnych. Opiekunem grupy jest ks. Piotr Uroda. W spotkaniach, które
odbywają się w
salce domu parafialnego lub w
kościele uczestniczy przeważnie kilkanaście osób. Trzon grupy stanowią osoby
należące kiedyś do Odnowy w Duchu św.
i dlatego członkowie obecnej grupy OREMUS trwają w charyzmacie tej wspólnoty.
Podstawą naszej modlitwy jest dziękczynienie z uwielbieniem i rozważanie Słowa
Bożego. Co drugą środę podczas spotkania w kościele adorujemy Jezusa wysta-

wionego w Najświętszym Sakramencie.
Nasza grupa jest otwarta. Zapraszamy
wszystkich, którzy pieśnią i spontaniczną
modlitwą chcą uwielbiać Boga i wypraszać potrzebne łaski dla całej parafii.
Trwanie w naszej wspólnocie modlitewnej pozwala na osobisty rozwój duchowy,
który w konsekwencji prowadzi do głębszej wiary i chęci dzielenia się z innymi
otrzymanymi darami duchowymi. Stąd
niektórzy z nas biorą czynny udział w życiu parafii udzielając się przy różnych posługach, np. w hospicjum czy w zakrystii.
Zapraszamy! "Przyjdź i zobacz". Stań się
jednym z nas!
Spotkania grupy Oremus odbywają się w
środy po Mszy św. wieczornej w domu
parafialnym lub kościele. Zapraszamy na
nie dorosłych w różnym wieku ●

 W To jedna z najmłodszych grup parafialnych. Działa dopiero od około 3 lat.
Nie znaczy to jednak, że parafia nie działała wcześniej na polu caritas – miłości
miłosiernej wobec bliźnich. To w naszej
parafii istniał przez lata punkt wydawania
żywności w ramach programu PEAD
(skrót francuskiej nazwy Programme Eu-

celu niesienie pomocy wszystkim najbiedniejszym z terenu naszej parafii w
formie osobowej, kiedy ludzie chorują lub
cierpią na samotność, wyobcowanie bądź
odrzucenie, a także w formie materialnej,
kiedy na skutek różnych kolei życiowych
potrzebne jest wyciągnięcie pomocnej
dłoni i pomoc rzeczowa. Do zespołu należy obecnie kilka osób, a
spotkania odbywają się co
dwa miesiące i ich terminy
są podawane w niedzielę w
ramach ogłoszeń. Opiekunem grupy jest
ks. Stefan Wyleżałek. Wszystkich chętnych zapraszamy do zaangażowania się w
dzieło miłości miłosiernej, bo to – według
słów Jezusa – z niej będziemy sądzeni.
Spotkania Zespołu charytatywnego odbywają się co 2 miesiące według ogłoszeń.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby
poświęcić swój czas innym, poprzez proste uczynki miłości ●

Oremus

Zespół Charytatywny
ropeen d'Aide aux plus Demunis) - po
polsku tłumaczonego jako Europejski
Program Pomocy Żywnościowej. Głównym celem programu jest niesienie pomocy żywnościowej najbiedniejszym osobom w całej Europie. Także od wielu lat
we współpracy z OPS’em w JastrzębiuZdroju, wydawane były gorące posiłki dla
najbiedniejszych z terenu całego miasta.
Parafialny Zespół Charytatywny ma na

Wydawca SPES: Parafia św. Katarzyny w Jastrzębiu - Zdroju ul. Św. Katarzyny 3 www.katarzyna.katowice.opoka.org.pl
tel. 32 4712055
Kontakt z redakcją: adres mailowy: krecikpolarny@gmail.com strona: www.spes24.pl
Zespół redakcyjny: Ala Kaczorowska, ks. Stefan Wyleżałek ,
Zdjęcia: Teres Bąk, Bogusława Suliga, Magda Tokarek, Sławek Pluskota
Numer zamknięto: 31 lipca 2018 r. Nakład: 300 egzemplarzy

SIERPIEŃ 2018 r.

SPES

