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„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im;
do takich bowiem należy królestwo
Boże. Zaprawdę powiadam wam: Kto
nie przyjmie królestwa Bożego jak
dziecko, ten nie wejdzie do niego”.
Mk 10, 2 – 16.
„Co Bóg złączył, człowiek niechaj nie
rozdziela!” Czy to zdanie nie staje się dziś tyko anachronicznym powiedzeniem? Są jeszcze inne pytania. Chociażby takie: Czy zdanie
to wypadałoby wydrukować wielkimi i tłustymi literami i powiesić na widocznym miejscu
w kościelnej poradni małżeńskiej? Tak dla
przypomnienia i przestrogi. Albo: Czy ktokolwiek chciałby czy mógłby je tak zupełnie

XXVII NIEDZIELA
ZWYKŁA
7 października 2018 r.
chłodno przypomnieć temu, kto właśnie się
rozwiódł? Przyjacielowi czy dobrze znanej koleżance. Czy w ogóle jest dobrze, gdy zdanie
to traktuje się jako prawo? Czy nie byłoby
znacznie lepiej, traktować je jak przypomnienie, sobie prawdy, że to sam Bóg wymyślił
nierozdzielną miłość małżeńską i wspiera ją
całą swoją miłością, jeśli tylko dwoje ludzi się
odnajduje i chce się z sobą związać, i nawzajem uszczęśliwić- Albo także jako szczere, wyraźne słowo mówione od serca, co więcej - do
sumienia, że tego rodzaju związek zasługuje na
największy wysiłek i najwyższe poświęcenie, żeby ocalić go mimo ciężkich kryzysów i stale go
umacniać. Dobór słów w
tym zdaniu nie jest zapewne przypadkowy: „co
Bóg złączył”, znaczy dosłownie, co „zaprzągł
do jednego jarzma”. Małżonkowie wydają się
wołami, dobrowolnie zaprzęgli się do ciężkiej
pracy, ale wspólnie mogą też podołać bardzo
wielkim zadaniom.
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Dzisiejsza Ewangelia, tak dobrze znana, może pouczyć nas o dwóch sprawach. Po
pierwsze, wyraźnie wskazuje, że nasza Ewangelia ma głębokie i dobre korzenie. Jezus
przytacza pouczenia Boże, zawarte w Starym
Testamencie, dając do
zrozumienia, że to jest
fundament, na którym
stoimy i na którym możemy budować. - Jest
dobrze, że nasza wiara
jest zakorzeniona w tej dawnej tradycji, że
sam Jezus z niej czerpie, tak jak już przed
Nim przez wiele stuleci czerpali z niej inni,
kierując swe spojrzenie na Boga, na wiernego Boga Izraela. Co więcej-Jezus nie tylko
sam z niej czerpie, ale na tej dawnej tradycji
opiera swoje orędzie, tak jak trwały dom na
dobrym fundamencie. Po drugie, dzisiejsza
Ewangelia poucza nas o wielkoduszności i
zaprasza do tego byśmy chcieli być tacy dla
innych. Kto wprawia siebie i swoje serce w

XXVIII NIEDZIELA
ZWYKŁA
14 października 2018 r.
przekraczaniu wszystkiego, co zbyt pewne i
dobrze znane, ten doświadczy wielkoduszności Boga i zostanie obdarowany wieloma nieoczekiwanymi, zaskakującymi, cudownymi
rzeczami. To jest fundament, grunt, na którym stoimy i możemy budować - Bóg, który
jest wierny, jest Bogiem, który zaprasza nas
do wielkoduszności, i jest to Bóg, który w
wielkoduszności wciąż stwarza dla nas rzeczy
nowe.

„Wtedy Jezus spojrzał z miłością
na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i
rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb
w niebie. Potem przyjdź i chodź za
Mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem
wiele posiadłości.” Mk 10, 17 – 30.
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Rzekli Mu: ,,Użycz nam, żebyśmy
w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej,
drugi po lewej Twej stronie". Jezus im odpowiedział: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy
możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo
przyjąć chrzest, którym Ja mam być
ochrzczony? ”. Mk 10, 35 – 45.
Znakiem chrześcijan jest służba. Tak widzi to Jezus. Uczniowie widzą to inaczej. Chcą panować.
Zresztą nie tylko uczniowie w czasach Jezusa. Dzisiaj zapewne jest podobnie. Skoro już wypełniamy
wolę Bożą, to moglibyśmy też - niejeden myśli - coś
z tego mieć- Na przykład pieniądze. Albo trochę
strawy. Albo więcej wpływów. Ostatecznie zaś jakieś dobre, może nawet lepsze, miejsce w niebie. O
tym wszystkim marzyli już Jakub i Jan, uczniowie
samego Jezusa. A ponieważ mieli dość tupetu, poprosili wprost Jezusa: Chcemy, żebyś nam pozwolił
w niebie usiąść po Twojej prawej i lewej stronie.
Gdy Jezus odniósł się do ich prośby, nabrali odwagi i ośmielili się wyznać, że są gotowi i mogą, jeśli
tylko będzie trzeba, ponieść - tak jak On - wszelkie

XXIX NIEDZIELA
ZWYKŁA
21 października 2018 r.
cierpienia i wytrwać w nich do końca. To były mocne słowa: odważne wyznanie. Niejeden zawahałby
się je wypowiedzieć. Jezus jednak nie odrzuca ich
ambitnych zamiarów, nie wyśmiał ich. Powiedział
tylko, jak to powinno być między tymi, którzy chcą
uważać się za Jego uczniów: Kto między wami chce
być wielki, powinien służyć. To musi wystarczyć.
Służba jest wszystkim. O sławie, wpływach, pieniądzach albo miejscu w niebie
decyduje sam Bóg. Służba
musi nam chrześcijanom,
czyli uczniom Jezusa, wystarczyć. Kto nie uważa samego siebie za doskonałego
i godnego wielkich honorów, może się z pomocą Boga, takim stać, służąc innym.

Słuch uzdrawia wzrok. Ślepy Bartymeusz najpierw usłyszał o Jezusie,
potem dokładnie przysłuchiwał się,
co o Nim Mówiono, w końcu zrozu-

XXX NIEDZIELA
ZWYKŁA
28 października 2018r.
miał, a to, co usłyszał, napełniło go
ufnością. I Gdy zdarzyło się, że Jezus
przechodził obok niego, zaczął głośno wołać, by ulitował się nad nim.
A gdy Jezus kazał go przywołać,
zrzucił nawet swój płaszcz – jedyne
bogactwo żebraka. Jezus zatem mógł
jedynie powiedzieć: „Twoja wiara cię
uzdrowiła”. Tak to słuch uzdrawia
wzrok. Czy kiedykolwiek tak słuchałem Jezusa, tak otwarłem się na
Niego, że Jego Słowo miało szansę
mnie dotknąć i uzdrowić, ocalić,
przywrócić mi dobry wzrok?

A Jezus przemówił do
niego: „Co chcesz, abym ci
uczynił?” Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, żebym przejrzał„. Jezus mu rzekł: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł za
Nim drogą. Mk 10, 46 – 52.
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Wrzesień w naszej parafii
CHRZTY:

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:

Konrad Flisikowski
Tymoteusz Jan Grygierek
Jan Aleksander Kałuża
Dominik Franciszek Nawrocki

Mateusz Matuszczyk – Renata Matuszczyk
Krzysztof Płonka – Anna Rybarska
Marcin Fordas – Daria Labun

ŚLUBY:

Wojciech Bachlaj
Witold Michna
Jan Piejko
Zbigniew Rembelski
Ginter Sładkowski
Jerzy Witkowski

Adam Rutter – Marta Baranowska
Paweł Januszewski – Marta Leśniak
Adrian Stelmach – Marta Jabłońska
Mateusz Pisarczyk – Patrycja Sitek
Wiktor Początek – Barbara Olejnik

We wtorek 11 września nasi Parafianie, w ramach
dorocznej pielgrzymki Koła Emerytów i Rencistów
nr 7 w Jastrzębiu-Zdroju,
odwiedzili Jasną Górę w

POGRZEBY:

PIELGRZYMKA
KOŁA
EMERYTÓW

Częstochowie, gdzie wzięli
udział w Eucharystii oraz
Górkę Przeprośną, gdzie
przeżyli nabożeństwo Drogi
Krzyżowej.

Ks. Piotr Uroda

Co czeka nas w październiku
 7.10- XXVII Niedziela Zwykła.
 8.10- poniedziałek. Do sprzątania ko-

ścioła zapraszamy mieszkańców ul. Okopowej i ul. Rejmonta po Mszy św. wieczornej.
 9.10- wtorek. Spotkanie rodziców dzieci
z klasy III A z SP nr 19 o godz. 19.oo w
Domu Parafialnym.
 12.10- piątek. Do sprzątania kościoła zapraszamy mieszkańców ul. Okopowej i ul.
Rejmonta po Mszy św. wieczornej.
 13.10 –sobota. Wspomnienie bł. Hono-

rata Koźmińskiego, prezbitera. Msza św.
w intencji czcicieli MB Fatimskiej o godz.
8.00. Odwiedziny chorych od godz. 9.00.
 14.10- XXVIII Niedziela Zwykła. Dzień
Papieski. Przed kościołem zbiórka na
Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Kolekta na cele parafii.
 15.10- poniedziałek. Wspomnienie św.
Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła. Do sprzątania kościoła zapraszamy
mieszkańców ul.
Gałczyńskiego
(nieparzyste) po Mszy św. wieczornej.
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 16.10- wtorek. Uroczystość św. Jadwigi

Śląskiej, głównej patronki śląska.
 17.10 – środa. Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika. Biblioteka parafialna czynna od godz.
17.00. w Domu Parafialnym.
 18.10- czwartek. Święto św. Łukasza
ewangelisty. Rozpoczęcie Kongresu Różańcowego.
 19.10- piątek. Do sprzątania kościoła zapraszamy mieszkańców ul. Gałczyńskiego
(nieparzyste) po Mszy św. wieczornej.
Kongres Różańcowy.
 20.10- sobota. Wspomnienie św. Jana
Kantego, prezbitera. Nauka dla rodziców i
rodziców chrzestnych o godz. 16.30 w Domu Parafialnym.
 21.10- XXIX niedziela zwykła. Chrzty o
godz. 12.15. Światowy Dzień Misyjny. Początek Tygodnia Misyjnego. Kolekta przeznaczona na misje. Spotkanie Parafialnej
Rady Duszpasterskiej o godz. 17.3o na
Probostwie.
 22.10- poniedziałek. Wspomnienie św.
Jana Pawła II. Do sprzątania kościoła zapraszamy mieszkańców ul. Gałczyńskiego
(parzyste) po Mszy św. wieczornej.
 25.10- czwartek. Spotkanie lektorów
Słowa Bożego o godz. 19.oo.
 26.10- piątek. Do sprzątania kościoła zapraszamy mieszkańców ul. Gałczyńskiego
(parzyste) po Mszy św. wieczornej.
 28.10 – niedziela. Uroczystość rocznicy
poświęcenia kościoła własnego. Roczki o
godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o godz.

16.30. Kolekta na cele remontowe parafii.
 29.10- poniedziałek. Msza św. w intencji
sprzątających kościół w październiku, Koła Gospodyń, emerytów, rencistów o godz.
17.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy
mieszkańców ul. Leśmiana i ul. Staffa po
Mszy św. wieczornej.
 30.10 – wtorek. Święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Katowicach.
 31.10 – środa. Msza św. w 30 dzień i I
rocznicę po śmierci o godz. 17.00.
 1.11 –I czwartek miesiąca. Uroczystość
Wszystkich Świętych. Msze św. według
porządku niedzielnego. Msza św. w intencji powołań o godz. 6.30. Od południa
można uzyskać odpust zupełny. O godz.
15.30 nabożeństwo żałobne z procesją na
cmentarz.
 2.11- I piątek miesiąca. Msza św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Msze św. o godz. 6.30, 9.00 i 17.00. Spowiedź dla dzieci o godz. 15.3o. Msza św.
szkolna o godz. 17.oo. Do sprzątania kościoła zapraszamy mieszkańców ul. Leśmiana i ul. Staffa po Mszy św. wieczornej.
 3.11- I sobota miesiąca. Nabożeństwo
wynagradzające za cierpienie Niepokalanego Serca Maryi i Najświętszego Serca
Jezusowego o godz. 7.00. Msza w tej intencji o godz. 8.00
 4.11- XXXI Niedziela Zwykła. Kolekta na
renowację katowickiej Katedry

ZMIANA GODZINY ODPRAWIANIA
MSZY ŚWIĘTEJ WIECZORNEJ
Od 29 października przechodzimy na tak
zwany czas zimowy:
Od poniedziałku do soboty, Msze Święte
wieczorne, będą odprawiane o godz. 17.00

PAŹDZIERNIK 2018 r.
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W PAŹDZIERNIKU ZAPRASZAMY
NA NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE
Niedziela — godzina 15.45
Poniedziałek - sobota — godzina 17.15
od 29 października — godzina 16.15

„Prawdziwa wolność mierzy się stopniem gotowości do służby i do daru z siebie.”
Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji
Dnia Edukacji Narodowej życzymy, by potrafili
z pasją i poświęceniem realizować swoje powołanie. Duszpasterze i Redakcja.

„Działalność bez modlitwy jest tylko robieniem hałasu.”
Pani Jadwidze Tomczyk oraz panu Wernerowi Schroederowi życzymy, by z modlitwy i
życia sakramentalnego czerpali siłę do dawania świadectwa wiary. Chór „Lira”

„Najlepsza część naszego życia znajduje się
w sercach tych, którzy nas kochają.”
Legioniście Zdzisławowi Zawadowskiemu oraz
wszystkim Auksyliatorom,
którzy obchodzą swoje
urodziny lub imieniny w
październiku życzymy, by
każdego dnia doświadczali ludzkiej miłości
oraz wdzięczności, a Pan wlewał radość i pokój w Ich serca. Męski Legion Maryi.

„Celem naszego życia nie są bogactwa, wiedza, zdolności. One są zaledwie środkami do
osiągnięcia jednego- świętości.”
Paniom Helenie Krawczyk i
Irenie Olejnik życzymy by
potrafiły w Bogu dostrzegać
cel swojego życia i kroczyły
drogą świętości. Żeński Legion Maryi.

Serdeczności

„Modlić się to stopniowo wprowadzać w siebie wolę Bożą zamiast swojej woli.”
Paniom Irenie Olejnik, Łucji Penkala i Ewie
Gubała życzymy, by nieustannie odczytywały
wolę Bożą względem siebie i realizowały ją
w codzienności. Seniorzy.

„Kto zna innych ludzi jest mądry, ale ten, komu uda się poznać samego siebie, jest bez
wątpienia najmądrzejszy”
Ks. Cezariuszowi Wali chcemy życzyć by w
drodze poznawania siebie towarzyszyła Mu
miłość Jezusa, który pozwala znieść słabości i „Człowiek bez wiary jest jak podróżny bez
dobrze wykorzystać talenty. Duszpasterze,
celu, jak ktoś, kto walczy bez nadziei na zwyParafianie i Redakcja
cięstwo.”
Magdzie Stylok życzymy wiary, która nadaje
sens życiu i miłości, która umacnia w walce o
dobro. Oaza z ks. Stefanem.

8

SPES

PAŹDZIERNIK 2018 r.

Dla dzieci

Rozwiązanie prześlij na adres krecikpolarny@gmail.com
Nagrodę za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Szymon Drescher i Maksymilian Kołeczko. Gratulujemy! Można ją odebrać 14
października na Mszy św. o godz. 11.00

PAŹDZIERNIK 2018 r.

INTENCJE MSZALNE
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 7.10
7.30– Za ++ Rafała i Annę Sitek, rodziców, rodzeństwo, synową Irenę oraz ++ z
pokrewieństwa Sitek, Kocur, Barchański.
9.30– Za ++ męża Andrzeja Urbańskiego,
Zofię, Czesława i Tadeusza Urbańskich,
brata Bogdana, rodziców Helenę i Leona
Cybińskich oraz ++ z rodziny Golak, Kania, Cywiński, Urbański.
11.00 – Za + Teresę Mrowiec.
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.
16.30– Za + Józefa Winkler, brata Michała, rodziców z obu stron, Czesława Krzyżak, Apolonię i Ignacego Boruta oraz ++ z
pokrewieństwa.
16.30– Za + Teresę Pasło, rodziców z obu
stron, rodzeństwo oraz ++ z pokrew.
PONIEDZIAŁEK 8.10
6.30– Za + Annę Kałuża – w 19 rocznicę
śmierci, męża Pawła.
18.00 – Do O.B., z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji
małżonków Sylwii i Rafała z okazji 18
rocznicy ślubu.
18.00 – Do O.B. w intencji członkiń z Róży Franciszki Iwanickiej.
WTOREK 9.10
6.30– Za ++ członkinie z Róży Franciszki
Iwanickiej.
18.00 – Za ++ Kunegundę i Henryka
Wierzgoń, Marię i Ludwika Piechoczek,
braci Rafała i Donata, siostrę Leokadię,
męża Romana, Wiktorię i Jana Wierzgoń,
siostry, braci, szwagierki, szwagrów oraz
++ z pokrewieństwa.
18.00 – Za + Benedykta Wróblewskiego,
2 żony, syna Jana, Albinę Orszulik, męża
Franciszka oraz ++ z pokrew. z obu stron.
ŚRODA 10.10
6.30– Za ++ Janinę i Andrzeja Orłowskich, ++ rodziców z obu stron.
18.00 – Za + syna Dawida Solarz – w 5
rocznicę śmierci,
18.00 – Za + syna Sylwestra Brończyk, ro-
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dziców z obu stron oraz ++ braci.
CZWARTEK 11.10
6.30– Za + Bogumiła Płocha, Alojzego i
Agnieszkę Szczypka, syna, synową, zięciów i wnuków.
18.00 – Za + Włodzimierza Goika, jego
rodziców, siostrę Edytę, teściów Ludwika
i Jadwigę Gajda.
18.00 – Za ++ Ludwika i Jadwigę Gajda,
zięcia Włodzimierza, Wierę i Nikitę
Suszcz, zięciów Anatola i Stanisława oraz
++ z pokrewieństwa.
PIĄTEK 12.10
6.30– Za + Zygmunta Szpyrka – od sąsiadów z ul. Poznańskiej 3.
18.00 – Za ++ Mariannę, Edwarda, Katarzynę i Józefa Korpowskich, Marię i Franciszka Koch, Józefę i Rocha Gajek, dusze
w czyśćcu cierpiące.
18.00 – Za + Władysława Janickiego, rodziców, brata Kazimierza, siostrę Marię,
teściów, szwagrów Wacława, Kazimierza,
Stefana i Zbigniewa, szwagierki Krystynę i
Annę i dusze w czyśćcu cierpiące
SOBOTA – Wspomnienie bł. Honorata
Koźmińskiego 13.10
8.00 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.
13.00 – Ślub.
18.00 – Za + Maksymiliana Kafka, żonę
Helenę, rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa Kafka, Gajda, Kondziołka,
Uliarczyk, Rduch, Gembalczyk i dusze w
czyśćcu cierpiące.
18.00 – Do O.B. w intencji rodziców,
dziadków i pokrewieństwo zmarłego Nikodema Pastryk, + dziadka Stanisława
Pastryk.
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 14.10
7.30– Za + Henryka Figołuszka – w 2
rocznicę śmierci, rodziców z obu stron
oraz ++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.
9.30– Za + Aleksandra Trzonkowskiego,
rodziców z obu stron, Antoniego Trzonkowskiego, żonę, Leona Sitek, żonę, + Ryszarda Holesza, żonę, syna, wnuka, Czesława Dobruckiego jego rodziców, Antoniego Jarząbowskiego i dusze w czyśćcu
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cierpiące.
11.00 – Do O.B., z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji
Urszuli z okazji 50 rocznicy urodzin.
12.15 – Do O.B., z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. w intencji Pauliny z okazji 18
rocznicy urodzin oraz z okazji 50 rocznicy
urodzin Ewy.
16.30– Za + Kazimierza Gruca, jego rodziców, Irenę i Jana Ostrzołek, ich rodziców oraz + Mirosława Jóźwiak.
19.30– Za + syna Adama, rodziców, teściów oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w
czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Teresy od Jezusa 15.10
6.30– Za + Tadeusza Polnik – od Sławka,
Beaty, Andrzeja i Ewy z rodzinami.
18.00 – Do O.B., MB Częstochowskiej w
intencji Róź Heleny Paplak.
18.00 – Do O.B. w intencji Legionistów i
Auksyliatorów Prezydium żeńskiego Legionu Maryi.
WTOREK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ 16.10
6.30– Do O.B., z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji
Teresy z okazji 76 urodzin.
18.00 – Za + Witolda Pasek, zięcia, rodziców, rodzeństwo, teściów oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 Za ++ Annę i Alojzego Drzewieckich, ich rodziców i rodzeństwo z obu
stron, Leona i Apolonię Mazur, syna Alojzego, Stefana i Bronisławę Szprycha oraz
++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
ŚRODA – Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego 17.10
6.30– Za + Franciszka Ostrzołek, żonę
Augustynę, Gertrudę i Rafała Woźnica,
++ rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 – Za + Jadwigę Remian, męża Kazimierza, córkę Annę i syna Stanisława.

18.00 – Za ++ Marię i Roberta Brudny,
córki, synów, synowe, zięciów i wnuki.
CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA,
Ew. 18.10
6.30– Za ++ Józefa i Edytę Obracaj, synów Kazimierza i Jerzego, synową Barbarę i ++ z pokrewieństwa.
18.00 – Za + Antoniego Dulemba – w
rocznicę śmierci, jego rodziców, ++ Jadwigę i Józefa Polnik.
18.00 – Za ++ Mirosława, Henryka Matera, Józefa i Annę Czyż, Józefa i Martę Matera oraz ++ z pokrewieństwa Matera,
Czyż i dusze w czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK 19.10
6.30– Za + Henryka Gawlik
18.00 – Do O.B. z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo opiekę i zdrowie w intencji
80 urodzin i 50-lecia profesji Wernera
Schroeder – III Zakon Franciszkański.
18.00 – Za + Antoninę Różę Oleksy – w 2
rocznicę śmierci.
SOBOTA – Wsp. św. Jana Kantego 20.10
8.00 – Za ++ rodziców Annę i Wiktora
Kołeczko, braci Franciszka i Józefa, bratową Zofię, szwagrów Bernarda i Krystiana,
rodziców Martę i Jana Gajda, Jerzego
Majka oraz ++ z pokrewieństwa.
13.00 – ŚLUB.
14.30– Do O.B., z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji
Wernera z okazji 80 rocznicy urodzin.
18.00 – Za + Feliksa Musioł – w kolejną
r. śmierci, żonę Joannę, syna Kazimierza,
zięcia Józefa, Stefanię i Józefa Deptuła,
zięcia Stanisława oraz ++ z pokrew.
18.00 – Za + Feliksa Grzonka, żonę Ernę,
syna Daniela, ++ dziadków z obu stron,
Henryka Śmietana, Agnieszkę Mrowiec,
Eugeniusza Mstowskiego, + żonę Janinę i
dusze w czyśćcu cierpiące.
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 21.10
7.30– Za + Franciszka Witak – w rocznicę
śmierci, żonę Lidię, ++ rodziców.
9.30– Za ++ rodziców Katarzynę i Włady-
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sława Śmieja, ich córkę, synów, zięcia, dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 – Do O.B., z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji
Ireny z okazji kolejnej rocznicy urodzin.
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.
16.30– Za + Macieja Ludkiewicz, babcię i
dziadków.
19.30– Za ++ Annę Kałuża, męża Pawła,
ich rodziców i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę Dudzik, córkę Leokadię, syna Alfreda, synową Marię.
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Jana Pawła II 22.10
6.30– Za + Łucję Antończyk, męża Ryszarda, Agnieszkę i Ryszarda Bazylak,
Marię i Bolesława Niemczyk oraz ++ z rodzin Antończyk, Szulik, Myśliwiec i dusze
w czyśćcu cierpiące.
18.00 – Do O.B., MB Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę w intencji Bożeny z okazji 60 r. urodzin.
18.00 – Do O.B., z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji
Renaty z okazji 50 rocznicy urodzin.
WTOREK 23.10
6.30– Za + Tadeusza Polnik – od brata
Gienka z żoną.
18.00 – Do O.B. w intencji członkiń z Róży Haliny Bieleckiej.
18.00 – Za ++ członkinie z Róży Haliny
Bieleckiej.
ŚRODA 24.10
6.30– Za śp. Stanisławę Faber, ++ z rodziny Faber, Matys, Urbańczyk i dusze w
czyśćcu cierpiące.
18.00 – Za + Szymona Ogrodnik – w 11
rocznicę śmierci, rodziców Stanisławę i
Czesława Popławskich, teścia Jana, Tadeusza, ++ dziadków z rodziny Nagórka i
Popławskich.
18.00 – Za + mamę Jadwigę, córkę Justynę, brata Tadeusza oraz brata Ryszarda
półtora miesiąca po śmierci.
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CZWARTEK 25.10
6.30– Do O.B. w intencji członków w Róży Męskiej.
6.30– Za ++ członków z Róży Męskiej.
18.00 – Do kochającego Boga z podziękowaniem za doświadczenie Jego miłości
oraz wszystkie dary i łaski, które do Niego
prowadzą, z prośbą o wsparcie w wybieraniu postawy miłości i w walce ze słabościami dla Ali Kaczorowskiej z okazji urodzin.
PIĄTEK 26.10
6.30– Za + Łucjana Franek – od zarządu i
pracowników Jastrzębskiej Spółdzielni
Spożywców.
18.00 – Za + Gertrudę Mołdrzyk, męża,
rodziców z obu stron, wnuka Marka oraz
++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 – Za ++ Marię i Adolfa Musioł,
Gertrudę i Henryka Wieczorek oraz ++ z
pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA 27.10
8.00 – Za + Leona Powieśnik – w rocznicę śmierci, żonę Waleskę, rodziców z obu
stron, Adolfa Kuźnik, żonę Helenę i dusze
w czyśćcu cierpiące.
18.00 – Za ++ rodziców Martę i Alojzego
Podeszwa – w rocznicę śmierci, syna
Henryka, wnuka Mariana, Dariusza Kałuża, ++ z rodziny Gajda oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 – Za + męża Jana Antos – w 11
rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, +
zięcia Stanisława Mazur i dusze w czyśćcu
cierpiące.
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO 28.10
7.30– Za + Stanisława Sitek, ++ rodziców
oraz ++ z pokrewieństwa.
9.30– Za ++ rodziców Wiktora i Emmę
Fajkis, ich rodziców i rodzeństwo oraz ++
z rodzin Fajkis, Szulik, Wala.
11.00 – W INTENCJI PARAFIAN
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI.
16.30– JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.
19.30– Za + Ireneusza Kowalczyk – w
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rocznicę śmierci, Jana Kowalczyk oraz ++
z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK 29.10
6.30– Za + Arnolda Reichman, jego rodziców, rodzeństwo, teściów, szwagierki,
szwagrów oraz ++ z rodzin Reichman,
Mazur, Wierzgoń, Posłuszny.
6.30– Za + Bożenę Górniak – w 1 rocznicę śmierci.
17.00 – Do O.B. w intencji KGW, emerytów i rencistów oraz sprzątających kościół
w miesiącu październiku.
WTOREK – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W KATOWICACH 30.10
6.30– Za ++ rodziców Klarę i Jana Góreckich, brata Kazimierza oraz ++ Agnieszkę
i Edwarda Szymik, dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 – Za + męża Stanisława Olejniczak,
siostrę Elżbietę Błażejewską.
17.00 – Za + córkę Izabelę Szczęsny – w
20 rocznicę śmierci.
ŚRODA 31.10
6.30– Za ++ Stanisława, Marię, Ignacego
i Jerzego Gajdzik, Eryka Polnik, Agnieszkę, Franciszka, Alfreda Błatoń, Jadwigę
Krzempek, Franciszka Skucika, Jadwigę
Placek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień
i 1 rok po śmierci.
17.00 – Za + Romana Rychel – w rocznicę
śmierci , żonę Hildegardę, syna Edwarda,
Agnieszkę i Rudolfa Pielesz, Krystynę i
Erwina Wita oraz ++ dziadków.
CZWARTEK – UROCZ. WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH – I czwartek miesiąca 1 11
7.30– W intencji Powołań.
9.30– Za ++ córkę Beatę Kozieł, męża Józefa Pawlik, rodziców Anastazję i Ludwika Korzeniowskich, teściów oraz ++ z rodzin Korzeniowskich, Pawlik, Jucha, ++
Alicję i Wacława Błaszczyk, Janinę Moskałę i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 – Za + męża Sylwestra Lasko, rodziców Janinę i Stanisława Sowa, teściów

Franciszkę i Karola Lasko, bratową Małgorzatę, szwagra Jacka i dusze w czyśćcu
cierpiące.
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.
16.30– ZA ++ ZALECANYCH.
19.30– Za + Jana Waleńczyk – w 8 rocznicę śmierci, rodziców, dziadków oraz ++
z pokrewieństwa Marczyńskich i Waleńczyków.
PIĄTEK – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – I piątek miesiąca 2 11
6.30– W intencji czcicieli NSPJ.
9.00 – Za ++ zalecanych.
17.00 – Za ++ zalecanych.
SOBOTA – I sobota miesiąca 3 11
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie Niepokalanego Serca Maryi i Najśw.
Serca Jezusowego i zadośćuczynienie za
grzechy własne, swoich bliskich, naszej
Ojczyzny i całego Świata.
8.00 – Za + Genowefę Cofalik, + męża,
syna i zięcia.
17.00 – Za + Bożenę Szlezak, teścia Zygfryda, szwagra Pawła, bratową Jolantę
oraz ++ dziadków z obu stron.
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 4 11
7.30– Za ++ rodziców Radowskich, Czyżników, 3 siostry i 5 szwagrów.
9.30– Za + Jana Kania, rodziców Józefinę
i Józefa.
11.00 – Za ++Franciszkę i Jana Olejnik,
Mariannę Stykała, ++ z rodzin Olejnik,
Stykała oraz ++ Annę i Henryka Macha i
Klaudię Kaufolt.
12.15 – Do O.B., z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji
Marii Kozyra – z okazji 70 rocznicy urodzin.
16.30– Za + Jana Sadło – w kolejną rocznicę śmierci, żonę Sabinę, synową Urszulę.
19.30– Za+ Marię Dudzik, męża Alfreda
oraz ++ z rodziny Ogryzek, Nurek.
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 Współcześnie w śpiewnikach kościelnych jest tendencja do tworzenia
śpiewów responsorialnych. Pieśni te polegają na śpiewie na przemiennym kantora
lub zespołu śpiewaczego z całym zgromadzeniem wiernych. Tekst zwrotki najczęściej jest tłumaczeniem fragmentów z Pisma Świętego. Bardzo często się zdarza,
że za zwrotki służą teksty psalmów. Z
Śpiewnika Archidiecezji Katowickiej można wyliczyć takie śpiewy jak: O, Boże mój,
Wszystko, co żyje, Skosztujcie i zobaczcie,
Pan nie opuszcza nigdy, Przystąpię do ołtarza Bożego¸ i wiele innych. Jest to
ukłon współczesnych twórców względem
chorału gregoriańskiego. Zwrotki, które
stanowią fragmenty z ksiąg natchnionych
najczęściej oparte są na tonach gregoriańskich, a tekst refrenów zaczerpnięty jest z
antyfon mszalnych. Jednakże te śpiewy,
tworzone są dopiero po Soborze Watykańskim II.
Przeważająca liczba pieśni kościelnych wykonywana jest przez całe zgromadzenie liturgiczne. Także i poetyckie przekłady tekstów z Pisma Świętego, które zostały napisane o wiele wcześniej przed Sobór Watykański II. Niewątpliwymi lidera-

SPES

13

dziś są one wykonywane. W tymże Psałterzu umieszczono również pieśń Kto się w
opiekę i stanowi to pierwsze umuzycznienie poetyckiego przekładu psalmu 91 (lub
według Wulgaty – 90).
Jednak na co dzień nie korzystamy
z muzyki napisanej przez Mikołaja Gomółkę. Pieśń, która jest nie tylko tłumaczeniem psalmu, ale w wielu starszych
zbiorach weszła do repertuaru pieśni do
Bożej Opatrzności doczekała się wielu
muzycznych opracowań. Jest wciąż chętnie śpiewana przez ludzi, a ze względu na
zanik ogólnego nabożeństwa do Bożej
Opatrzności przeniesiona została do działu pieśni przygodnych.
Na Śląsku, w archidiecezji katowickiej zazwyczaj śpiewane są trzy melodie
tejże pieśni. Dwie zawarte z nich zawarte
są w Śpiewniku Archidiecezji Katowickiej
pod numerem 597. Jako źródło pierwszej
melodii podany jest Chorał Śląski. Chodzi
tutaj o Chorał do modlitewników śląskich
wydawany w latach 1966-1968 przez śląskich muzyków i kapłanów: Roberta
Dwornika, Józefa Jakaca i ks. Romualda
Raka. Jednak warto zaznaczyć, że nie jest
to pierwsza publikacja tejże melodii. Dru-

Słów kilka o „Kto się w opiekę”
diakon Dorian Figołuszka

mi wśród twórców takich pieśni są Jan
Kochanowski i Franciszek Karpiński, którzy na podstawie swoich tłumaczeń psalmów, ale także i innych tekstów tworzyli
swoje dzieła.
Jan Kochanowski jest twórcą Psałterza Polskiego. To z jego tłumaczenia
czerpał Mikołaj Gomółka – renesansowy
polski kompozytor, żyjący w latach 1535 –
prawdopodobnie 1609. Napisał on Melodie na Psałterz Polski (pisownia uwspółcześniona), które na dobre weszły do repertuaru wielu chórów i zespołów i po

gie umuzycznienie pieśni Kto się w opiekę
zaczerpnięte jest z Śpiewnika kościelnego
wydanego w 1838 roku przez ks. M. M.
Mioduszewskiego. W tym przypadku
można również domniemywać, że melodia jest wcześniejsza, gdyż Mioduszewski
zbierał poszczególne tradycje melodyczne
z terenu Małopolski i umieszczał w swoim
śpiewniku. Trzecia wersja, bardzo zapomniana, ponieważ nie jest publikowana w
żadnym ze współczesnych śpiewników.
Niestety co raz częściej zapominane
są śląskie melodie do tejże pieśni. Więk-
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szość z organistów korzysta z najnowszego wydania Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego, a także z Śpiewnika Archidiecezji Katowickiej, w których to ujęta jest dosyć prosta wersja ze śpiewnika
Mioduszewskiego. W wielu parafiach,
szczególnie wiejskich, podtrzymywane są
śląskie melodie ujęte w Zbiorze melodyi
do śpiewnika dla ludu katolickiego wydanego przez Ryszarda Gillara, organistę z
Bytomia, w 1903 roku. Jak można zauważyć na opublikowanych zdjęciach wersja
Mioduszewskiego (w śpiewniku oznaczona skrótem Miod.) jest oparta na bardzo
prostej melodii, na dwóch powtarzających się zdaniach muzycznych oraz na zakończeniu, a cała pieśń zamyka się w
schemacie AA BB C. Niewątpliwym plusem takiej pieśni jest to, że jest ona bardzo melodyjna i szybko wpadająca w
ucho, przez co bardzo łatwa do zapamiętania.
Inną sytuację mamy w przypadku melodii
śląskich, gdzie pojawiają się liczne melizmaty, a także sama linia melodyczna nie
jest tak prosta jak w przypadku zbioru
Mioduszewskiego. Zdarzają się wychylenia tonacyjne poprzez wprowadzenie
dźwięków des i a, które nie przynależą do
tonacji Es-dur, a w której to została napisana poniższa pieśń. Poniżej opublikowa-

ne melodie pochodzą wcześniej wspomnianego chorału Gillara. Wersja oznaczona numerem 679b jest zawarta w
Śpiewniku Archidiecezji Katowickiej, jednakże jest bardzo rzadko używana przez
organistów. Częściej można usłyszeć wersję 679a, i to ona jest ciągle żywa w pamięci wielu parafian, którzy chętnie ją
wykonują.
Zachęcam do uwielbiania Boga poprzez śpiew. Ważne, byśmy również poznawali historię śpiewów, które z chęcią
wykonujemy. Dbajmy również o tradycje
muzyczne w naszych parafiach, abyśmy
nie zatracili tego co wypracowali nasi
przodkowie i co przynależy do śpiewu w
kościołach na Śląsku. ●
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1. Modlitwa nie wymaga specjalnych słów
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2. Módl się po swojemu nie oglądaj się na innych

3. Długa nie znaczy
najlepsza
4. Nie oczekuj
natychmiastowych rezultatów

6. Gdy Ty nie potrafisz
się modlić, wiedz, że
Duch Św. potrafi zawsze

7. Nie gardź prostą
modlitwą

10. Znajdź dobre
miejsce na modlitwę
9. Modlitwa
to przyjaźń

5. Nie musisz powiadamiać
Boga o wszystkim
co się wydarza

8. Nie krytykuj
modlitwy
innych ludzi
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12. Słowa nie są
potrzebne

11. Niektóre poranne modlitwy są lepsze od innych

13. Módl się w nagłej
potrzebie

14. Módl się, gdy nie czujesz
się godny modlitwy

16. Modlitwa nie może być ucieczką
od obowiązków

15. Nie zdołasz pomodlić się za
wszystkich ludzi na ziemi
nazywając ich po imieniu

17. Modlitwa
musi rosnąć
razem z Tobą

18. Nie szkodzi jeśli trochę
ponarzekasz.
Pan Bóg to
zniesie
19. Nie musisz krzyczeć.
Pan Bóg nie jest daleko

21. Bądź szczery i uczciwy
wobec Boga
20. Nie troszcz
się zbytnio o
rezultaty
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22. Szukaj Boga, a nie religijnych
uniesień i wzruszeń

23. Zacznij się
w końcu modlić!
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24. Nie staraj się
zbyt mocno

25. „Marnuj czas”
z Panem Bogiem

27. Modlitwa
potrzebuje pożywienia
26. Bóg chce,
żebyś pytał.

30. Nie popadaj
w skrajności

28. Nie próbuj się modlić
jak mnich, jeśli nim nie jesteś
29. Jeśli masz
dość to powiedz
to Bogu

31. Nie staraj się odnosić sukcesów

32. Wdzięczność
to także
modlitwa
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33. Dbaj
o prostotę

35. Modlitwa
jest jak miłość, nie pyta
dlaczego

34. Nie ścigaj
się
z innymi

37. Bóg nie jest „gdzieś tam”

36. Nie
zmuszaj
nikogo,
aby modlił
się tak, jak
Ty

38. Wykorzystaj okazję do
modlitwy
41. Bądź
sobą
40. Bądź
uczciwy,
wyrażając
swe pragnie39. Boga
nie można
znudzić

42. Śmiej się
ze swoich
rozproszeń

43. Myśl o
Bogu,
nie o sobie
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44. Nie staraj się
mierzyć swoich
postępów
45. Bóg
nie zawsze
rozdaje
cukierki

47. Nie
asekuruj
się gdy
o coś
prosisz

46. Nie staraj się
o ozdobniki

48. Zatrzymaj
swoje
pędzące myśli

49. Pokochaj
ciszę
50. Pozwól
Bogu, by Cię
poprowadził

52. Przygotuj swoje ciało

51. Nie stwarzaj
sztucznej, ciepłej
atmosfery

54. Nie bądź
drobiazgowy
53. Nie szukaj
utrudnień

55. Nie mów o modlitwie,
tylko módl się...
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