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Następnie wyznaczył Pan jeszcze
innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd
sam przyjść zamierzał! Łk 10, 1 – 9
Dobre sobie „Nie noście z sobą trzosa
ani torby, ani sandałów”! Dzisiaj, gdy wysyła
się kogoś na misje, zarazem się dba, by go
dobrze wyposażyć, nie wspominając o takich
drobiazgach, jak czeki turystyczne, ubezpieczenia, szczepienia... Są tego świadome
wszystkie instytucje, zwykle zgromadzenia
misyjne, które wysyłają misjonarzy na misje
nie tylko kapłanów, braci i siostry zakonne,
ale także osoby świeckie. Zadanie jednak - i
tych ewangelicznych siedemdziesięciu
dwóch, i tych współczesnych misjonarzy pozostało, oczywiście, to samo. Jest nim
„sprawa Jezusa”, czyli przynoszenie pokoju
Bożego, uzdrawianie chorych, mówienie ludziom: Bóg jest blisko was! I ze względu na
to zadanie, a nie ze względu na zgoła odmienne zewnętrzne warunki pracy misjonarzy, wciąż wielu decyduje się głosić Jezusa w
dalekich krajach. Tak jest też w naszym kraju. Również z naszego kraju wyjeżdża wielu
misjonarzy, zazwyczaj młodych ludzi, by służyć na misjach „sprawie Jezusa”. Ale oprócz
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tych niejako „klasycznych” misjonarzy jest
też wielu, którzy z radością służą „sprawie
Jezusa” tu, na miejscu. W wielu parafiach,
zgłaszają się wolontariusze, by w wolnych
chwilach odwiedzać chorych albo parafian,
którzy nie potrafią sami zaradzić swoim potrzebom i trudnościom. Może zatem również
dla tych zaangażowanych wolontariuszy
urządzać uroczystości rozesłania, która podkreślałaby, jak ważna jest ich rola, i byłaby
dla nich dodatkową zachętą, bo czuliby, że
nie są osamotnieni, że mają upoważnienie i
poparcie całej parafii. Poza tym takie rozesłanie pokazywałoby różne aspekty czy wymiary „wielkiego żniwa”, które wciąż czeka
na wielu robotników.
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Nie ma chyba na całym świecie człowieka, który by nie chciał być kochany i
być „ w pełni” człowiekiem. „Całym swoim
sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą
i całym swoim umysłem” wychodzić z miłością naprzeciw życiu i ludziom. Nie ma
chyba na całym świecie człowieka, który
nie chciałby być dobry i uprzejmy. „Całym
swoim sercem, całą swoją duszą, całą swo-
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ją mocą i całym swoim umysłem” wychodzić naprzeciw życiu i ludziom i im pomagać. A jednak chęci te tak często przynoszą
mizerne owoce. Co gorsza, zostają wypaczone i obrócone w swoje przeciwieństwo w postawę bez miłości, bez uprzejmości i
bez litości. Jezus w dzisiejszej Ewangelii, w
przypowieści o Samarytaninie, chce zwrócić naszą uwagę na napięcie, jakiego i my
stale doświadczamy, a mianowicie napięcie
między chęcią kochania i jej brakiem. Probierzem naszej miłości jest obcy, niekochany, zraniony, leżący przy drodze, ten mogący przysporzyć tylko kłopotu. A mówiąc
trochę ogólniej, probierzem naszej miłości
może być wszystko, co obce, nielubiane,
zranione i niepozorne, kłopotliwe... i to zarówno w naszym bliskim i dalszym otoczeniu, jak i w nas samych. Być może dlatego
tak ważne są słowa: „Kochaj bliźniego jak
siebie samego”. Postarajmy się przynajmniej przez jakiś czas, powiedzmy w tym tygodniu, przyjrzeć się temu, co w naszym
otoczeniu i w nas samych obce, nielubiane,
zranione i niepozorne... i pochylić nad tym,
i dołożyć troski, by zostało uleczone, i prosić Boga o potrzebną do tego łaskę.

Któryż z tych trzech okazał się,
według twego zdania, bliźnim tego,
który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie! Łk 10, 25 – 37
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Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się
Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się
koło rozmaitych posług! Łk 10, 38 – 42

Tu już teraz nie ma nic
do roboty. Nic, co nie cierpiałoby żadnej zwłoki. Jezus
oczekuje, że stać nas na zaprzestanie swojej krzątaniny.
Choćby na chwilę. Oczekuje,
że stać nas, żeby choć na
chwilę przestać się krzątać,
przysiąść i, nic nie robiąc, jedynie słuchać. Marcie się wydawało, że jest do załatwienia wiele spraw, i to zaraz. Co znaczy, że jej
się wydawało? Była o tym święcie przekonana, i to
do tego stopnia, że ośmieliła się zwrócić Jezusowi
uwagę. Nie wiemy, czy była rozczarowana słowami
Jezusa. Ale zupełnie nieoczekiwanie Jezus powiedział jej: Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele,
ale potrzeba tylko jednego, i miał na myśli niewątpliwie to, co robiła jej siostra - słuchanie. Słuchać
to trudne zadanie, i staje się coraz trudniejsze.
Przez cały długi dzień przepływa obok potok
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dźwięków, którym inni czy my sami nadajemy jakiś
sens: słowa, muzyka, krzyczące plakaty itd. Jest tak
nieskończenie wielkie mnóstwo do słuchania, że
wielu po prostu „się wyłącza”; nie chce słuchać już
niczego. Ale to błąd. Słuchać należy. Słuchać naprawdę oznacza skoncentrować się na czymś bardzo konkretnym. Na przykład na Słowie Bożym.
Ręce położyć na kolanach, zamknąć oczy i nastawić
uszu. Kto to uczyni, później lub wcześniej, może
zaraz, usłyszy szczególne słowa: „Nie bój się. Niepokoisz się o zbyt wiele. To mówię Ja, twój Bóg.
Nie troszcz się o tak wiele. Przecież mam staranie o
ciebie”. Zresztą Bóg powiedział nam to już niezliczenie wiele razy czy to na Mszach Świętych, czy to
w czasie czytania Biblii, czy to podczas modlitwy.
Nie szkodzi, posłuchajmy tego także dzisiaj. Odłóżmy na chwilę wszystkie pilne prace i posłuchajmy,
co chce nam powiedzieć Bóg, i radujmy się Jego
obietnicą pokoju.

Schody do Nieba. Czy modlitwa
naprawdę pomaga? Ludzie wciąż stawiają sobie takie pytanie. My też. Możemy na nie odpowiedzieć tylko osobiście. Zapewne możemy powiedzieć:
Tak, modlitwa pomaga - chociaż nie
zawsze w taki sposób, w jaki tego
oczekujmy. Zwykle modlitwa nie jest
pomocna w spełnianiu życzeń i zachcianek. Jakże wiele pozostaje niespełnionych życzeń. Ale modlitwa jest
pomocna w uwalnianiu się od swoich
życzeń i w oczekiwaniu na przyjście
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Boga. Z pewnością już nieraz spostrzegliśmy, jak to dobrze, że nie spełniają się wszystkie nasze życzenia i zachcianki, a już nieraz odczuliśmy wielkie pragnienie, żeby uwolnić się od
niejednych swoich
życzeń i zachcianek. I tylko
Bóg wie,
c z y
rzeczywiście dostanę to, co chcę bezwarunkowo dostać... Dotykamy tu tajemnic życia i wiary, których nie jesteśmy
w stanie całkowicie odsłonić. Możemy
jednak czuć się szczęśliwi, jeśli po dokładnym namyśle wolno nam stwierdzić: „To, co otrzymałem, pomogło
mi. Nie zawsze od razu. Nie zawsze się
też radowałem tym, co otrzymałem.
Niejednokrotnie wprost przeciwnie.
Ale w końcu nastała taka chwila, gdy
w ciszy zrozumiałem, że tak jest dobrze”.

Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a
otworzą wam. Każdy bowiem,
kto prosi, otrzymuje; kto szuka
znajduje; a kołaczącemu otworzą! Łk 11, 1 – 13
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Czerwiec w naszej parafii
CHRZTY:

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:

Hanna Marcisz
Lena Kamila Stania
Jagoda Szarek
Piotr Paweł Wejster

10 rocznica ślubu
Wioletta i Mariusz Więckowscy
20 rocznica ślubu
Monika i Adam Mielech
30 rocznica ślubu
Ewa i Marian Jarczok
45 rocznica ślubu
Barbary i Edwarda Łukasik
Anna i Stefan Majer

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
Michał Grygierek – Aleksandra Cichowicz
Damian Rosiński – Karolina Rosińska
(z d. Grabek)
Damian Maleska – Roksana Maleska
(z d. Grabek)
Janusz Fajkis – Iwona Kąsek
Adrian Nalbach – Iwona Domagała

ŚLUBY:

POGRZEBY:
Bernadeta Skora
Aneta Woźniak
Czesław Wróbel

Kamil Kaczówka – Alicja Lewandowska
Łukasz Zniszczoł – Emilia Ćwiek
W sobotę 1 czerwca, w Dzień Dziec- Pilcza w Smoleniu, pobliskie Góry Zegaka, grupa Dzieci Maryi i
rowe oraz ukryte w nich
ministrantów wraz z
jaskinie. Wśród panoraWYCIECZKA
opiekunem ks. Piotrem i
micznych widoków i przy
Rodzicami wybrała się na
pięknej pogodzie przewęDZIECI MARYI
wycieczkę na Jurę Kradrowaliśmy kilka godzin
kowsko-Częstochowską. I MINISTRANTÓW z dala od cywilizacji.
Dzięki przewodnikowi
Ks. Piotr Uroda
jurajskiemu poznaliśmy uroki ruin zamku
2 czerwca, już po raz trzynasty, dotarliśmy do celu. Spotkanie rozpoczęło
członkowie Towarzystwa Przyjaciół Semi- się konferencją, którą wygłosił ks. Marek
narium, wzięli udział w corocznym dniu Konsek—ekonom. Później wraz z klerykaskupienia w WŚSD w
mi, uczestniczyliśmy w
Katowicach. Zmuszo- XIII DZIEŃ SKUPIENIA zabawach ruchowych i
no nas przy okazji do
śpiewaliśmy piosenki. O
TP
SEMINARIUM
zwiedzenia miasta godz. 12.00 była Euchapolicjanci kierowali
rystia, a po niej pyszny
W
KATOWICACH
nas na różne ulice obobiad, kawa i ciasto. Zwyjazdowe, ponieważ na głównych odbywał kle posiłki spożywaliśmy na placu semisię bieg uliczny. Ulicę Wita Stwosza mu- naryjnym - niestety jest on nadal placem
sieliśmy przebyć na piechotę, ale w końcu budowy. Klerycy pierwszego roku, przyszczęśliwie, chociaż zziajani i spóźnieni, gotowali fantastyczny spektakl teatralny o
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Śląsku i historii Śląska. Byliśmy na grubie. Było cima, trzaskały szole, było wielkie tąpniecie, co często na grubach się
zdarza. Bergmany ledwo uszli z życiem, a
potem gorąco rzykali i czcili Piekarsko
Panienka. Jeden z górników w ciekawy
sposób przedstawił historię powstania
Bazyliki Piekarskiej i Cudownego Obrazu
Piekarskiej Pani, Śląskiej Gospodyni. Zostały też przekazane wiadomości o Powstaniach Śląskich i wielkich Ślązakach kardynale Hlondzie, księdzu Ficku i innych. Nawrócony ożyrok łozprawiał swoim kamratom ożyrokom o księdzu Ficku,
kiery bardzo promował trzeźwość na Śląsku, a fest nie cierpiał pijaństwa. Powiedział również o wielowiekowej tradycji
pielgrzymowania ludu śląskiego do Piekar

Śląskich, a szczególnie o pielgrzymce
chłopów. Na te coroczne chłopskie pielgrzymi przyjeżdżał najważniejszy chłop z
Krakowa, kiery był biskupem, a potem został papieżem. Na tej grubie wspólnie wysłuchaliśmy przemówienia Jana Pawła II
wygłoszonego 20 czerwca 1983 r. na Muchowcu. Cały spektakl był humorystyczny, wzruszający i pouczający. Widzowie
nazwali reżysera - kleryka Dominika drugim Kutzem. Dzień skupienia zakończył się Koronką do Bożego Miłosierdzia i
wspólnym zdjęciem. Bez przeszkód i objazdów wróciliśmy do Jastrzębia. Zachęcam parafian do udziału w takim dniu
skupienia w przyszłym roku. Bogu niech
będą dzięki za wspaniałe przeżycia duchowe.
Krystyna Wala

Serdecznie dziękuje Neoprezbiterowi Do- W niedzielę 9 czerwca odprawił razem ze
rianowi za zaproszenie
mną Mszę świętą w kana Święcenia kapłańplicy
Hospicjum
KSIĄDZ
DORIAN
skie i Prymicje. Ponie„Coridis” w Katowicach
waż nie mogłem się poi pobłogosławił także
U
KSIĘDZA
SENIORA
jawić, Ksiądz Dorian
wszystkich chorych i ich
odwiedził mnie i udzierodziny.
lił prymicyjnego błogosławieństwa.
Ks. Senior Wacław Basiak.
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31 maja oazowicze wyruszyli na podchody. Zrobili konkurs łódkowy, przeprowadzali sondę uliczną na temat zmiany herbu miasta, budowali piaskowego kutaloda
i tańczyli naprzeciw
myjni samochodowej.
OAZOWE
A na koniec zjedli
mcdonaldowe lody.
14 czerwca świętowali zakończenie roku
formacyjnego. Najpierw podczas Mszy
św. podziękowali za wszystko Panu Bogu,
a ks. Proboszcz rozesłał ich na wakacyjne
rekolekcje. Później długo jeszcze bawili
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się na Agapie - tańczyli, grali w mafię i inne gry, oglądali przygotowane przez grupy scenki i filmy, no i jedli pizzę, chipsy i
inne pyszności. A ponieważ ciągle jeszcze
byli głodni, to 16 czerwca spotkali się na grilloIMPREZKI waniu… Przy okazji nauczyli się rozkładać namiot i sprawdzali czy zmieszczą się jeszcze na dziecięcej huśtawce… No a teraz
czekają ich dwutygodniowe rekolekcje.
Oby był to błogosławiony czas…

Ala Kaczorowska

Co czeka nas w lipcu
 30.06 – XIII Niedziela Zwykła. Roczki o

 12.07 - piątek. Wspomnienie św. Brunona

godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o godz.
16.30. Kolekta na potrzeby parafii.
 1.07 - poniedziałek. Wyrusza parafialna
piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Do
sprzątania kościoła zapraszamy parafian z
ul. Opolskiej 12 po Mszy św. wieczornej.
 3.07– środa. Święto św. Tomasz, Apostoła
 4.07 – I czwartek miesiąca. Msza św. w
intencji powołań o godz. 6.30.
 5.07 – I piątek miesiąca. Msza św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Do
sprzątania kościoła zapraszamy parafian z
ul. Opolskiej 12 po Mszy św. wieczornej.
 6.07 – I sobota miesiąca. Wspomnienie
bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy.
Nabożeństwo wynagradzające NMP o godz.
7.00. Święto patronalne Apostolstwa Chorych. Ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Górę.
 7.07 - XIV Niedziela Zwykła. Kolekta na
potrzeby WŚSD w Katowicach.
 8.07 - poniedziałek. Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Opolskiej
14 po Mszy św. wieczornej.
 11.07 – czwartek. Święto św. Benedykta,
opata, patrona Europy.

Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika. Do sprzątania kościoła zapraszamy
parafian z ul. Opolskiej 14 po Mszy św.
wieczornej.
 13.07 – sobota. Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta. Odwiedziny chorych od godz. 9.00. Nauka dla
Rodziców i Rodziców chrzestnych o godz.
16.30 w Domu Parafialnym. Różaniec fatimski o godz. 17.00. Msza św. w intencji
Czcicieli MB Fatimskiej o godz. 18.00.
 14.07 - XV Niedziela Zwykła. Chrzty o
godz. 12.15. Kolekta na potrzeby remontowe parafii.
 15.07 - poniedziałek. Wspomnienie św.
Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła.
Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 16 po Mszy św. wieczornej.
 16.07 – wtorek. Wspomnienie NMP z Góry Karmel.
 19.07 - piątek. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 16 po
Mszy św. wieczornej.
 20.07- sobota. Odpustowy festyn parafialny od godz. 15.00 przy Domu Parafialnym. Msza św. wieczorna o godz. 17.oo.
 21.07- XVI Niedziela Zwykła. W naszej
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parafii Uroczystość Odpustowa ku czci
Opatrzności Bożej. Suma odpustowa o
godz. 12.15. Kolekta na potrzeby parafii.
 22.07- poniedziałek. Święto św. Marii
Magdaleny. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 18 po Mszy
św. wieczornej.
 23.07 – wtorek. Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy.
 24.07- środa. Wspomnienie św. Kingi,
dziewicy.
 25.07 – czwartek. Święto św. Jakuba,
Apostoła.
 26.07- piątek. Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców NMP. Do sprzątania
kościoła zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 18 po Mszy św. wieczornej.
 28.07 – XVII Niedziela Zwykła. Roczki o
godz. 12. 15. Jubileusze małżeńskie o godz.
16.30. Kolekta na remont katowickiej Katedry.
 29.07 – poniedziałek. Wspomnienie św.
Marty. Msza św. w intencji sprzątających

kościół w lipcu, Koła Gospodyń, emerytów
i rencistów o godz. 18.00. Do sprzątania
kościoła zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 20 po Mszy św. wieczornej.
 31.07 – środa. Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera. Msza św. za zmarłych w 30 dzień oraz I rocznicę po śmierci
o godz. 18.00.
 1.08 – czwartek miesiąca. Wspomnienie
św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i
doktora. Msza św. w intencji powołań o
godz. 6.30. Rozpoczynamy miesiąc trzeźwości i abstynencji.
 2.08 – I piątek miesiąca. Odpust Porcjunkuli. Msza św. w intencji czcicieli NSPJ o
godz. 6.30. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 20 po Mszy
św. wieczornej.
 3.08 – I sobota miesiąca. Nabożeństwo
wynagradzające NMP o godz. 7.00.
 4.08 – XXVIII niedziela. Kolekta na Wydział Teologiczny UŚ

„Znaleźć własną radość w radości bliźniego, oto
tajemnica szczęścia.”
Legioniście Henrykowi Osowskiemu oraz wszystkim Auksyliatorom, którzy obchodzą swoje urodziny lub imieniny w lipcu życzymy, by odnajdywali radość życia w obdarzaniu szczęściem bliźnich.
Męski Legion Maryi.

„Mielibyśmy wielu świętych, gdybyśmy uwierzyli,
że możemy dojść do świętości.”
Paniom Marii Kaczorowskiej i Annie Sikorze życzymy wiary w to, że z Bożą pomocą można pokonywać wszelkie trudności na drodze do świętości. Żeński Legion Maryi.

Serdeczności

„Jakość dokonywanych wyborów sprawdza się
w trudnych momentach i chwilach próby.”
Paniom Małgorzacie Adamczyk, Annie Marek i
Annie Drożnik życzymy, by w trudnych doświadczeniach życiowych potrafiły przylgnąć do Chrystusa i Jemu powierzyć swoją codzienność.
Chór „Lira”

„Zwyczajnie być dobrym, a
wtedy już nie trzeba niczego poprawiać.”
Pani Danucie Kaweckiej życzymy, by każda myśl,
słowo, czyn odzwierciedlały dobroć Ich serca a
Pan wynagradzał Im trud służby innym. Seniorzy.
„Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości.”
Darii Gardziejewskiej życzymy pokoju, radości i
nadziei, których źródłem jest przekonanie o byciu kochanym przez Boga.
Oaza z księdzem Stefanem
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INTENCJE MSZALNE
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 30.06
7.30– Za + Zofię Stencel – w 30 rocznicę
śmierci, męża Franciszka, syna Jana, zięcia
Władysława oraz ++ z rodziny Stencel, Bronny,
Wala.
9.30– W INTENCJI PARAFIAN.
11.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Sławomira Majda z okazji 70 rocznicy urodzin
oraz błogosławieństwo dla całej rodziny.
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI.
16.30– JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.
PONIEDZIAŁEK 1.07
6.30– Za + Annę Hoszek, Wiktorię Brudny i
dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha
Św. w intencji wnuka Oskara – z okazji 18 rocznicy urodzin oraz błogosławieństwo dla Jego
rodziców.
WTOREK
2.07
6.30– Za + Annę Michalec, jej rodziców, siostry i szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00– Za + męża Henryka, rodziców, teściów,
rodzeństwo z obu stron, ++ z rodziny Sztymelskich, Przewodowskich.
ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, Ap. 3.07
6.30– Za + Edwarda Nowak – od Stanisława
Wujtowicz z żoną Marią.
18.00– Za ++ Franciszkę i Leona Gorzelnik,
Annę, Stanisława, Józefa i Piotra Sowa.
CZWARTEK – I CZWARTEK miesiąca 4.07
6.30– W intencji Powołań.
18.00– Za ++ Franciszkę i Jana Olejnik, Jadwigę Omecką, Stanisławę Omecką oraz ++ z
rodzin Olejnik, Omecki i Markowicz oraz ++
Henryka i Annę Macha i Klaudię Kaufolt.
PIĄTEK – I PIĄTEK miesiąca 5.07
6.30– W intencji czcicieli NSPJ.
18.00– Za ++ Agnieszkę i Ryszarda Krótki – w
rocznicę śmierci, syna Leona, córkę Gertrudę,
zięciów Arnolda, Józefa, Mieczysława i Jana,
Annę i Franciszka Antończyk, 2 synów, zięcia
Józefa oraz ++ z pokrewieństwa Krótki, Antończyk, Capek i dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA – I SOBOTA miesiąca Wspomnienie
bł. Marii Teresy Ledóchowskiej –6.07
8.00– Ofiara wynagradzająca za cierpienie
Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca Je-
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zusowego i zadośćuczynienie za grzechy własne, swoich bliskich, naszej Ojczyzny i całego
Świata.
13.00– Ślub.
18.00– Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji małżonków Marii i Piotra Karwath z okazji 45 rocznicy
ślubu.
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 7.07
7.30– Za + Zofię Marek – w rocznicę śmierci,
++ z pokrewieństwa.
9.30– Za ++ Antoniego Piechoczek – w rocznicę śmierci, żonę Olgę, brata Tadeusza, ++ rodziców, teściów, pokrewieństwo z obu stron, +
Eryka Krypczyk i Alojzego Wojaczek.
11.00– Za + męża Jana Antos, rodziców z obu
stron, zięcia Stanisława Mazur i dusze w czyśćcu cierpiące.
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji
małżonków Ireny i Franciszka z okazji 30 rocznicy ślubu.
16.30– Za ++ Helenę i Władysława Malina,
Franciszka Brzoza, SM Imeldę oraz ++ z rodziny Malina, Różański, Brzoza, Wzientek.
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Jana z
Dukli 8.07
6.30– Za + Grzegorza Kowalskiego – w 36
rocznicę śmierci, żonę Józefę, ++ z pokrewieństwa, ++ z rodzin Rakowskich, Fijałkowskich,
Marciniak, Gabryś, Wąsik, Olma, Szpak, Golec,
Abramczyk, Arcikiewicz, Ruteckich, Mariannę i
Adama Madera, Irenę Podsiadło, dusze w
czyśćcu cierpiące.
18.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji
małżonków Katarzyny i Ryszarda z okazji kolejnej rocznicy ślubu.
WTOREK 9.07
6.30– Za ++ rodziców Michała i Helenę, teściów Edwarda i Wandę, syna Marka, rodzeństwo: Stanisława, Marię, Alfonsa, Jana, Kazimierza i Michała, 4 szwagrów, bratową Marię
oraz ++ z rodzin Szczurek, Juszczakiewicz.
18.00– Za + Jana Kłosek, żonę Agnieszkę, syna
Eugeniusza, żonę Anielę, Józefę i Józefa Wrożyna oraz ++ z pokrewieństwa.
ŚRODA 10.07
6.30- Za + Elżbietę Gajda, rodziców, rodzeń-
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stwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00– Za ++ Zofię i Józefa Myśliwiec, Annę i
Alfonsa Ledwoń, wnuka Grzegorza, ++ sąsiadów, Adelajdę Dudzik, syna Ryszarda, Agnieszkę Sawicki, Tadeusza Myśliwiec i Mariana
Aleksińskiego.
CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA
11.07
6.30– Za ++ Marię i Bolesława Niemczyk.
18.00– Za + Józefa Winkler.
PIĄTEK – Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu 12.07
6.30– Za + Józefa Musioł, jego rodziców, teściów, syna Krystiana, zięcia Eugeniusza, szwagrów Jana, Andrzeja i Stanisława.
18.00– Za + Marię Szmid – w 8 rocznicę
śmierci oraz ++ z rodziny Szmid, Gajda, Kornas i Grygier.
SOBOTA – Wspomnienie św. pustelników Andrzeja, Świerada i Benedykta 13.07
8.00– Za + Zofię Potyka – w rocznicę śmierci,
14.00– Ślub.
18.00- W intencji czcicieli MB Fatimskiej.
XV NIEDZIELA ZWYKŁA 14.07
7.30– Za + Kunegundę Wierzgoń – w kolejną
rocznicę śmierci, męża Henryka.
9.30– Za + Józefa Sowa – w 1 rocznicę śmierci,
syna Piotra.
11.00– Za + Lucynę Matuszczak – od koleżanki
Pelagii.
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.
16.30– Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji córki Anety i syna Jarosława z rodzinami.
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Bonawentury 15.07
6.30– Za + Henryka Koczor, ++ rodziców i
dziadków.
18.00– Do Opatrzności Bożej w intencji członkiń Róży Różańcowej Anieli Szmajduch o Boże
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej.
WTOREK – Wspomnienie NMP z Góry Karmel 16.07
6.30– Za + Marię Biernat, ++ rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu
cierpiące.
18.00– Za + Ryszarda Domagała.
ŚRODA 17.07
6.30– Za ++ Gertrudę i Jerzego Płonka, rodziców z obu stron.
18.00– Za + Jana Gajda – w rocznicę śmierci,

żonę Annę, rodziców z obu stron, ++ rodzeństwo, Helenę Matloch oraz ++ z pokrewieństwa Gajda, Matloch.
CZWARTEK 18.07
6.30– Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za powrót do zdrowia Ewy, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie.
18.00– Za + Izydora Urbańczyk, żonę Marię,
Adolfa Musioł, Martę i Pawła Marcisz, Bogumiła Płocha, Mariana Aleksińskiego oraz ++ z
pokrewieństwa.
PIĄTEK 19.07
6.30– Za ++ Agnieszkę i Alfreda Antończyk –
w rocznicę śmierci oraz ++ z pokrewieństwa
Antończyk, Wrona.
14.00– Ślub.
18.00– Za + Marię Kachel – w 11 rocznicę
śmierci, męża Stanisława.
SOBOTA 20.07
8.00Za + Tadeusza Balzam – w 10 rocznicę
śmierci, jego rodziców, syna Zbigniewa, Marię
i Sylwestra Kołeczko, Krystiana Balzam, Alfreda i Bogdana Wowra, Antoniego Nogły.
14.00– Ślub.
17.oo – Za zmarłych Pielgrzymów i Parafian.
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA UROCZYSTOŚĆ
ODPUSTOWA KU CZCI OPATRZNOŚCI BOŻEJ 21.07
7.30– W intencji Pielgrzymów z Żor i Jastrzębia-Bzia.
9.30– W intencji Pielgrzymów z Rybnika i Połomii.
11.00– Za + Franciszka Folwarczny, żonę Annę, 3 synów, synową, Urszulę, Józefa i Stefanię
Deptuła.
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Bożeny i Helmuta z okazji 35 rocznicy ślubu.
16.30– Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji 45
rocznicy ślubu Zofii i Jana.
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW MARII MAGDALENY
22.07
6.30– Za + Genowefę Kalinowską oraz ++ z
pokrewieństwa.
18.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha
Św. w intencji wnuczki Łucji z okazji urodzin.
WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY 23.07
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6.30– Za + Adelę Szpyrka – w 25 rocznicę
śmierci, męża Zygmunta.
18.00– Za + Reginę Mołdrzyk – w rocznicę
śmierci, męża Pawła, syna Kazimierza, rodziców z obu stron, Leona Rakowskiego, Tadeusza i Stefanię Domańskich oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
ŚRODA – Wspomnienie św. Kingi 24.07
6.30– Za + Albinę Orszulik, męża Franciszka,
Benedykta Wróblewskiego, 2 żony, syna Jana
oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.
18.00– Za ++ członków III Zakonu Franciszkańskiego oraz ++ z ich rodzin.
CZWARTEK - ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA Ap.
25.07
6.30– Za ++ śp. dziadków Marię i Józefa, Annę
i Stanisława Krystaszek, Halinę Krystaszek
oraz ++ z pokrewieństwa Pękal, Godziek.
18.00– Za + Walentego Danieluk, rodziców
Rozalię i Jerzego, siostry Stanisławę i Annę,
szwagra Zbigniewa.
PIĄTEK – Wspomnienie św. Joachima i Anny,
rodziców NMP
26.07
6.30– Za ++ Józefa i Marię Krosny, brata Alojzego oraz Waleskę i Franciszka Sikora, syna
Klaudiusza, ++ z pokrewieństwa.
18.00– Za ++ Anielę i Jana Dreczkowskich, 2
wnuków, córkę Ewę oraz ++ z rodzin Gruchlik
i Wowra.
SOBOTA 27.07
8.00– Za ++ rodziców Alojzego i Lidię Kolarczyk oraz ++ z rodziny Sładkowski, Langer,
Dobisz.
18.00– Za + Ewę Nowak-Olszowską – w 6
rocznicę śmierci.
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 28.07
7.30– Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Stanisława z okazji 70 rocznicy urodzin.
9.30– Do Opatrzności Bożej, MB Królowej
Wniebowziętej, z podziękowaniem za odebrane
łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla
Marii z okazji 70 rocznicy urodzin.
11.00– Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Witolda
z okazji 50 rocznicy urodzin.
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI.
16.30– JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Marty
29.07
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6.30– Za + Jana Gąsior – od sąsiadów ul. Wrocławska 3.
18.00– Do Opatrzności Bożej w intencji KGW,
emerytów i rencistów oraz sprzątających kościół w miesiącu lipcu.
WTOREK 30.07
6.30– Za + żonę Marię Bella, rodziców z obu
stron.
18.00– Za + Józefa Kuczera.
ŚRODA – Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli
31.07
6.30– Za + męża Łucjana Franek.
18.00– Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1
rok po śmierci.
CZWARTEK – I CZWARTEK miesiąca. Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego – 1.08
6.30– W intencji Powołań.
18.00– Za + Eugenię Wrzos – w 5 rocznicę
śmierci.
PIĄTEK – I PIĄTEK miesiąca 2.08
6.30– W intencji czcicieli NSPJ.
18.00– Za + męża Jerzego Plewniak – z okazji
urodzin.
SOBOTA – I SOBOTA miesiąca. 3.08
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.
18.00– Za + Jana Zuchalskiego, jego rodziców,
Leona i Różę Kłosek, syna Józefa, córkę Różę,
Anielę Krzystała i Eugeniusza Banasik.
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 4.08
7.30– Za + Bertholda Janocha – w kolejną
rocznicę śmierci, żonę Marię.
9.30– Za ++ rodziców Alicję i Jerzego Sętkowskich, siostrę Mirosławę.
11.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla małżonków Renaty i Piotra z okazji 30 rocznicy ślubu.
12.15 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem MB Częstochowskiej z podziękowaniem
za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Stefana
Filipczyk z okazji 70 rocznicy urodzin oraz błogosławieństwo dla całej rodziny.
16.30– Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Romana Drescher z okazji 40 rocznicy urodzin.
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Kodeks Prawa Kanonicznego podaje –
„Odpust jest to darowanie wobec Boga kary
doczesnej za grzechy odpuszczone już co do
winy.” (Kan 932) O jakiej doczesnej karze
jest tutaj mowa?
Podczas spowiedzi Bóg przebacza mi grzechy, następuje nasze pojednanie, wracam do
komunii z Nim, do bliskości, ale i tak czeka
mnie jeszcze kara. Można to porównać do sytuacji z prawa ludzkiego. Wyobraź sobie, że
jechałam zbyt szybko samochodem i zabiłam
na przejściu dla pieszych Twoją mamę. Przyznałam się do winy i przeprosiłam Cię wiesz, że żałuję. Przebaczyłeś mi, bo jesteś
miłosierny. Czy to znaczy, że sąd nie skarze
mnie na pobyt w więzieniu? Oczywiście, że
tam trafię i bardzo dobrze. Inny przykład –
dziecko nie posprzątało zabawek. Mama mu
to przebacza, nie obraża się, ale za karę nie
pozwala zjeść lodów. Karze swoje dziecko pomimo przebaczenia, ponieważ je wychowuje
- jest to dla nas oczywiste. Zemsta dokonuje
się bez przebaczenia – chcę by ciebie zabolało tak jak mnie, albo najlepiej jeszcze mocniej. Kara natomiast wychowuje, buduje coś
nowego, pozwala wzrastać, dojrzewać. Doświadczenie związanego z nią bólu, trudu,
straty, pozwala człowiekowi zrozumieć, że
uczynione zło, czy brak miłości zawsze niesie
ze sobą konsekwencje. Zło zawsze coś niszczy
– jeśli tego doświadczę na sobie, łatwiej mi
będzie następnym razem wybrać dobro. Dobrze przeżyta kara, pozwala też powrócić do

bawić się gorącym żelazkiem, a ono nie posłucha, to ból oparzenia i pamiątkowa blizna,
są wystarczającą karą.
A jakie są konsekwencje grzechu? Trzeba by
zacząć od zrozumienia, czym właściwie jest
grzech? Najprościej odpowiedzieć, że przekroczeniem Bożego prawa. Ale ta odpowiedź
nie będzie pełna, jeśli od razu nie dopowiemy
sobie, jak to prawo w Bogu powstało. To bardzo ważne. Można powiedzieć, że Bóg opowiadając nam o Sobie, o tym co lubi, a czego
nie lubi, dał nam instrukcję, jak postępować,
aby Go nie zranić, nie oddalić się od Niego,
nie zerwać relacji z Nim. Trochę podobnie
może być z kimś, kto chciałby budować relację ze mną. Mogę mu na przykład powiedzieć, że nie lubię cebuli. Jeśli po takim wyznaniu, przyjdę do tej osoby, a ona poda mi
na kolację potrawę z dużo ilością cebuli, to
będzie mi przykro i będę się zastanawiała
dlaczego ta osoba to zrobiła. Czy zlekceważyła moje „nielubienie”, czy specjalnie chciała
mi uprzykrzyć życie, czy też może nie słuchała mnie uważnie, albo ważniejsze było dla
niej to, że ona lubi cebulę, czy też to, że inni
goście ją lubią… Z obawy przed kolejnymi
porcjami cebuli, mogę się więcej z tym kimś
nie spotkać… W ten sposób niejako tworzę
praw0 – nie możesz być moim przyjacielem,
jeśli karmisz mnie cebulą… Ale choć pod
względem budowania relacji, te sytuacje są
podobne, to nie są takie w swojej najgłębszej
istocie. Otóż fakt, że ja nie lubię cebuli nie
znaczy, że cebula jest zła. Inaczej jest z Panem Bogiem –
jeśli On czegoś nie lubi, to
znaczy, że jest to złe i nie ma
tu miejsca na żadne dyskusje.
On wie, że jest to coś co niszczy, coś co nie jest miłością, ale iluzją miłości. I tu wracamy do konsekwencji grzechu –
on zawsze coś niszczy. Czasem więcej, czasem mniej. Nie widzimy całej duchowej rzeczywistości, która dzieje się po naszym grzechu. Tylko Bóg to widzi i wie. Dlatego nas
przed tym złem ostrzega. Jeśli zabiłam na pasach Twoją mamę to widzę jej śmierć i Twój
ból. Ale mogę już nie wiedzieć o tym, że ktoś
o tym wydarzeniu usłyszał i tak bardzo zgorszył się faktem, że osoba konsekrowana jeździ za szybko samochodem, że aż odszedł z

Po co nam odpusty
Ala Kaczorowska

relacji z Bogiem, ze wspólnotą, z człowiekiem, ze samym sobą. Nie wrócę życia Twoje
mamie – to jest nie do naprawienia. Ale
przyjęty przeze mnie trud więzienia, może
sprawić, że będę mniej egocentryczna, że
moja miłość się oczyści, będzie głębsza, bardziej podobna do Jezusowej. Pozwoli mi też
poradzić sobie z poczuciem winny – przebaczyć sobie…
Czasem karą są same konsekwencje, które
trzeba przeżyć. Jeśli mama zabrania dziecku
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Kościoła. Mogę nie wiedzieć, że Twoja córka,
która przez mój grzech wychowa się bez babci, nie będzie potrafiła być babcią dla swoich
wnuków. Że jej wnuk przez to znielubi
wszystkie kobiety i nie będzie potrafił założyć
rodziny. Konsekwencje mojego grzechu, mogą ciągnąć się daleko w przyszłość… To tylko
taki przykładowy scenariusz. Może trochę
melodramatyczny, ale chodzi mi tu tylko o
to, byśmy sobie uświadomili, że nie mamy
pojęcia jakie niszczące konsekwencje może
przynieść najdrobniejszy nawet grzech… Nie
mówiąc już o rzeczywistości duchowej, o
niszczeniu świata, o ranie Boga, o niszczeniu
piękna własnej duszy… Tylko Bóg to wszystko wie i tylko On jest w stanie to udźwignąć.
Tak naprawdę żadna kara nie jest w stanie
odbudować w zranionym przeze mnie człowieku, świecie i we mnie tego, co zniszczył
mój grzech. Dlatego właśnie istnieją odpusty.
One nie tylko darują czy zmniejszają karę,

którą człowiek powinien przeżyć dla dobra
własnego i innych ludzi, po to by oczyściła się
jego miłość i by był zdolny mieszkać w Niebie. Odpusty to dar Boga, który chce leczyć
świat po moim grzechu. Moja miłość tu nie
wystarczy. Dlatego mogę zaczerpnąć ze
Skarbca Kościoła, w którym zgromadzone są
wszystkie akty miłości świętych i samego Jezusa. Wszystkie posty, umartwienia, akty
zgody na wolę Boga, wszystkie dobre czyny…
można by tu długo wymieniać. Oni nagromadzili tego tak wiele, że wystarczy i dla nas.
Zrozumiałam to, gdy czytałam różne teksty
mądrych i świętych ludzi, aby napisać ten artykuł. Wcześniej myślałam, że chodzi tylko o
to by Bóg darował mi karę, teraz widzę, że
jest to także, sposób naprawy świata po moim grzechu, łagodzenie jego strasznych konsekwencji. Dlatego rozpala się we mnie pragnienie by częściej te odpusty „zdobywać”.
Życzę Ci tego samego pragnienia… ●

 Przedstawiam poniżej przepisy dotyczące
odpustów. Tekst został zaczerpnięty z Kalendarza Liturgicznego Archidiecezji Katowickiej (za wyjątkiem fragment tłumaczącego,
czym jest brak przywiązania do grzechu)
1. Odpust jest to darowanie wobec Boga kary
doczesnej za grzechy odpuszczone już co do
winy; otrzymuje je wierny, odpowiednio
przygotowany po wypełnieniu pewnych określonych warunków, przez działanie Kościoła,
który jako sługa odkupienia autorytatywnie
rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynień Chrystusa i Świętych.

wania kary doczesnej, ile on sam jej otrzymuje przez wykonanie dobrej czynności.
Stąd tym więcej będzie darowania, im więcej
gorliwości okaże osoba zyskująca odpust.
3. Nikt nie może przekazywać innym osobom
żyjącym odpustów, jakie sam zyskuje. Odpusty zarówno cząstkowe jak i zupełne mogą
być zawsze ofiarowane za zmarłych na sposób wstawiennictwa.
4. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden w ciągu dnia. Jednakże w momencie
śmierci wierny może uzyskać odpust zupełny, chociażby tego dnia zyskał już inny od-

Przepisy dotyczące odpustów

czyli jak i kiedy „zdobyć” odpust zupełny lub cząstkowy
2. Odpust jest cząstkowy albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od kary doczesnej,
należnej za grzechy w części lub w całości.
Odpust cząstkowy jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość z jaką ktoś
wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym. Mianowicie zyskującemu odpust Kościół przydziela ze swego skarbca tyle daro-

pust zupełny. Odpust cząstkowy można uzyskać kilka razy dziennie, chyba że co innego
jest wyraźnie zaznaczone.
5. Do uzyskania odpustu zupełnego wymaga
się wykonania dzieła obdarzonego odpustem
oraz wypełnienia trzech następujących warunków:
– spowiedź sakramentalna;
– Komunia eucharystyczna,
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– modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
Ponadto wymaga się wykluczenia wszelkiego
przywiązania do grzechu nawet powszedniego. Jeśli brakuje pełnej tego rodzaju dyspozycji, albo nie zostaną spełnione wyliczone
warunki, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy.
O co chodzi z brakiem przywiązania do grzechu? Przywiązanie nie polega na nieumiejętności wyzwolenia się z jakiejś słabości, przez
którą człowiek upada w grzechy lekkie. Słabość — także nabyta, jak na przykład nałóg
— nie jest przywiązaniem. Jest brakiem,
ułomnością, często skutkiem grzechów swoich własnych czy grzechów cudzych, nad którą człowiek nie panuje, choć się o to stara,
jak może. Jeśli, mimo naszych usilnych
próśb, Bóg jej nam nie zabiera, należy ją —
na wzór Apostoła Pawła — zaakceptować jako narzędzie, poprzez które Pan uczy nas pokory i nieopierania się na sobie samym, lecz
na Jego łasce. Taka słabość może nawet paradoksalnie pomóc w zyskiwaniu odpustów,
jeśli jej owocem jest pokora i miłość do innych braci nie radzących sobie z własnymi
słabościami. Przywiązanie do grzechu lekkiego polega natomiast na świadomym
i dobrowolnym stosowaniu tzw. drobnych
grzeszków jako metody radzenia sobie
w życiu. Jest to w gruncie rzeczy postawa
nienawrócenia i paktowania ze złem, które
człowieka w ten sposób postępującego, wcześniej czy później doprowadzi do grzechów
ciężkich.
6. Wypada, by Komunia święta i modlitwa w
intencjach Ojca Świętego miały miejsce w
tym dniu, w którym wykonuje się dzieło obdarzone odpustem.
7. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać kilka odpustów zupełnych. Natomiast po jednej Komunii eucharystycznej i
po jednej modlitwie w intencjach Ojca Świętego zyskuje się tylko jeden odpust zupełny.
8. Warunek dotyczący modlitwy w intencjach
Ojca Świętego wypełnia się całkowicie przez
odmówienie jeden raz „Ojcze nasz” i
„Zdrowaś”. Pozostawia się wiernym swobodę
wyboru jakiejkolwiek modlitwy zgodnie z ich
pobożnością.
9. Jeżeli do uzyskania odpustu związanego z

jakimś dniem wymagane jest nawiedzenie
kościoła lub kaplicy, to można go dokonać od
południa dnia poprzedzającego, aż do północy kończącej dzień oznaczony.
10. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny wypełniając warunki określone w punkcie 5 i
następujące dzieła obdarzone odpustem:
– adoracja Najświętszego Sakramentu trwająca przynajmniej przez pół godziny;
– pobożne przyjęcie błogosławieństwa udzielonego przez papieża Miastu i Światu (Urbi
et orbi) lub przez błogosławieństwa papieskiego udzielonego przez biskupa – choćby
tylko przez bezpośrednią transmisję telewizyjną lub radiową;
– nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8
listopada połączone z modlitwą – choćby tylko w myśli – za zmarłych (odpust ten może
być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące);
– pobożny udział w obrzędzie liturgicznym w
Wielki Piątek i ucałowanie krzyża;
– pobożny udział w uroczystym obrzędzie
eucharystycznym na zakończenie Kongresu
Eucharystycznego;
– udział w rekolekcjach trwających przynajmniej przez trzy dni;
– publiczne odmówienie Aktu Wynagrodzenia w uroczystość NSPJ;
– publiczne odmówienie Aktu poświęcenia
rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi w
uroczystość Chrystusa Króla;
– w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i
Pawła, każdy kto pobożnie używa przedmiotu religijnego (krzyża, różańca, szkaplerza,
medalika) poświęconego przez Papieża lub
Biskupa i w tym dniu odmówi Wyznanie wiary;
– wysłuchanie w czasie misji kilku kazań i
udział w uroczystym ich zakończeniu;
– przystąpienie po raz pierwszy do Komunii
św. lub udział w takiej pobożnej ceremonii;
– odprawienie pierwszej Mszy św. lub pobożne uczestnictwo w niej;
– odmówienie różańca w kościele, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej (należy odmówić przynajmniej jedną część, jednakże pięć
dziesiątek w sposób ciągły, z modlitwą ustną
należy połączyć pobożne rozważanie tajemnic, w publicznym odmawianiu tajemnice
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winne być zapowiadane zgodnie z zatwierdzoną miejscową praktyką, w odmawianiu
prywatnym wystarczy, że wierny łączy z modlitwą ustną rozważanie tajemnic);
– odnowienie przez kapłana w 25-, 50-, 60-,
70-lecie święceń kapłańskich postanowienia
wiernego wypełniania obowiązków swojego
powołania, uczestniczenie w Mszy św. jubileuszowej;
– czytanie Pisma św. z szacunkiem należnym
słowu Bożemu, przynajmniej przez pół godziny;
– nawiedzenie kościoła, w którym trwa Synod diecezjalny i odmówienie tam „Ojcze
nasz” i „Wierzę”;
– odmówienie w sposób uroczysty hymnu
„Przed tak wielkim Sakramentem” w Wielki
Czwartek;
– uczestnictwo w uroczystej procesji eucharystycznej szczególnie w uroczystość Bożego
Ciała;
– publiczne odmówienie hymnu „Ciebie, Boga wysławiamy” w ostatnim dniu roku;
– publiczne odmówienie hymnu „Przybądź
Duchu” w Nowy Rok i w Zesłanie Ducha
Świętego;
– pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej
(przed stacjami prawnie erygowanymi, połączone z rozważaniem Męki i Śmierci Chrystusa i przechodzeniem od stacji do stacji; w
publicznym odprawianiu wystarczy przechodzenie prowadzącego);
– pobożne nawiedzenie kościoła w święto tytułu (odpust parafialny) i dnia 2 sierpnia
(odpust Porcjunkuli) i odmówienie „Ojcze
nasz” i „Wierzę”;
– pobożne nawiedzenie kościoła lub ołtarza
w dniu jego uroczystego poświęcenia i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę”;
– pobożne nawiedzenie kościoła we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
(Dniu Zadusznym) i odmówienie „Ojcze
nasz” i „Wierzę” (odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące);
– pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy
zakonnej w święta Założyciela i odmówienie
tam „Ojcze nasz” i „Wierzę”;
– udział w czynności świętej, której przewodniczy wizytator w czasie odbywania wizytacji
pasterskiej;
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– odnowienie przyrzeczeń chrztu św. w czasie nabożeństwa Wigilii Paschalnej lub w
rocznicę swego chrztu;
– pobożne nawiedzenie jednej z czterech patriarchalnych bazylik rzymskich i odmówienie tam „Ojcze nasz” i „Wierzę”;
– pobożne nawiedzenie bazyliki mniejszej i
odmówienie tam „Ojcze nasz” i „Wierzę” w:
uroczystość tytułu, w uroczystość św. ap. Piotra i Pawła, w dniu 2 sierpnia, w którym
przypada odpust „Porcjunkuli”, raz w roku w
dniu wybranym przez wiernego;
– pobożne nawiedzenie kościoła katedralnego i odmówienie tam „Ojcze nasz” i „Wierzę”
w: uroczystość tytułu, w uroczystość św. ap.
Piotra i Pawła, w święto Katedry św. Piotra
Apostoła, w rocznicę poświęcenia Bazyliki
Laterańskiej (9 listopada), w dniu 2 sierpnia,
w którym przypada odpust „Porcjunkuli”;
– pobożne nawiedzenie sanktuarium ustanowionego przez kompetentną władzę kościelną i odmówienie tam „Ojcze nasz” i „Wierzę”
w: uroczystość tytułu, raz w roku w dniu wybranym przez wiernego oraz ilekroć uczestniczy w pielgrzymce, która odbywa się przy
licznym udziale wiernych;
– udział w świętych czynnościach sprawowanych w jakimś kościele stacyjnym w dniu wyznaczonym dla danego kościoła;
– w momencie śmierci, o ile wierny miał za
życia zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw (w tym wypadku wymieniony warunek
zastępuje trzy zwyczajne warunki uzyskania
odpustu zupełnego), dla uzyskania tego odpustu chwalebną rzeczą jest posługiwać się
krucyfiksem lub krzyżem.
– Odmówienie wobec publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum Najświętszego Sakramentu Koronki do
Bożego Miłosierdzia. Jeżeli zaś ci wierni z
powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie
będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z
pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny, z zachowaniem przepisów co do
„mających przeszkodę”, zawartych w normach 24 i 25 Wykazu odpustów. W innych
okolicznościach odpust będzie cząstkowy. ●
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Przy Kościele Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła stoi drewniana figura św.
Jana Nepomucena. Liczy ona sobie ponad
200 lat. Bardzo mocno wpisała się w najnowsze dzieje naszego miasta i naszej parafii.
Mam nadzieję, że tę historię przybliżę naszym parafianom.
Kult św. Jana Nepomucena, kanonika
praskiego rozszerzył się w XVIII i XIX wieku
na ziemiach polskich - zwłaszcza pod zaborami: austriackim i pruskim. Jest to bardzo widoczne na Śląsku.
Jan Welflin - syn sędziego urodził się
w Nepomuku koło Pragi ok. 1348 roku.
Pierwsza historyczna wzmianka o nim pochodzi z 1370 roku. Był wtedy klerykiem i został zatrudniony w charakterze notariusza w
kurii biskupiej w Pradze. W 1380 roku został
wyświęcony na kapłana i wkrótce otrzymał
probostwo przy kościele św. Galla w stolicy
Czech. W następnym roku podjął studia uniwersyteckie - najpierw na Uniwersytecie Karola w Pradze, a następnie w Padwie. Wrócił
z Włoch w 1387 roku z tytułem doktora prawa. Bardzo szybko piął się po szczeblach kariery kościelnej. Był kanonikiem przy kościołach praskich: św. Idziego i św.św. Piotra i
Pawła. W 1390 roku arcybiskup praski Jan
Jenzenstein mianował Go archidiakonem, a
następnie wikariuszem generalnym metropolii praskiej. W tych czasach królem Czech
był Wacław IV Luksemburski. Jego relacje z
władzami kościelnymi układały się źle. Doszło nawet do aresztowań przez żołnierzy
królewskich najbliższych współpracowników
arcybiskupa praskiego. Spotkało to także Ja-

tedry św. Wita w Pradze, gdzie spoczywają
do dzisiaj w grobowcu po prawej stronie ołtarza głównego. Dopiero kilkadziesiąt lat po
męczeńskiej śmierci zaczęła się szerzyć
wieść, że Jan Nepomucen, będąc spowiednikiem małżonki Wacława IV, poniósł śmierć
za zachowanie tajemnicy spowiedzi. Oficjalny proces beatyfikacyjny zakończono przy
usilnych staraniach Habsburgów - katolickich władców Cesarstwa Austrii w 1721 roku.
Papież Innocenty XII potwierdził oddawany
powszechnie od stuleci tytuł błogosławionego. W kilka lat później, w 1729 roku papież
Benedykt XIII zaliczył Jana Nepomucena do
grona świętych. Już wcześniej, bo w 1683 roku na kamiennym moście Karola ustawiono
figurę późniejszego świętego. Twórcą pomnika był Jan Brokoff. Przedstawia postać stojącą w lekkim pochyleniu, ubraną w sutannę,
rokiety i mantolet. Na głowie ma biret. Przed
sobą trzyma krucyfiks i palmę męczeństwa.
Nad Jego głową umieszczono wieniec z pięciu gwiazd. Miały one ukazać się w wodach
Wełtawy w miejscu odnalezienia ciała. Cokół
pomnika ozdobiono płaskorzeźbami z życia
królowej i tragicznego zrzucenia ciała Jana
Nepomucena z mostu do rzeki. Ten wizerunek stał się wzorcem dla wielu późniejszych
dzieł o tematyce nepomuceńskiej. Oczywiście
następowały pewne modyfikacje. Zależało to
od zdolności i wyobraźni artysty, bądź fundatorów dzieł. Sporadycznie bywa, że święty
przedstawiany jest z księgą zamiast palmy.
Znacznie częściej pojawia się z palcem na
ustach, symbolizującym zachowanie milczenia - chodzi o dotrzymanie sekretu spowiedzi

Św. Jan Nepomucen—część 2.
Andrzej Kinasiewicz

na Nepomucena. Poddano Go okrutnym torturom, a następnie - jeszcze żywego zrzucono
z mostu Karola do Wełtawy. Najprawdopodobniej miało to miejsce w dniu 20 marca
1393 roku. Dopiero w dniu 17 kwietnia wyłowiono Jego ciało z rzeki i tymczasowo pochowano w pobliskim kościele św. Krzyża. Po
pewnym czasie szczątki przeniesiono do ka-

świętej. Na obrazach świętego Jana Nepomucena często przedstawia się w pozycji klęczącej, adorującego krzyż. Męczeństwo św. Jana
Nepomucena oraz szerzące się powszechnie
przekonanie, że poniósł śmierć w obronie tajemnicy sakramentu pokuty, sprawiły, że
przypisano Mu wiele dziedzin życia, którym
patronował. Jest opiekunem spowiedników,
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sakramentu pokuty, wiary głoszonej publicznie, dobrej sławy, milczenia jako cnoty itp.
Jego wizerunki pojawiały się powszechnie w
miejscach publicznych - przy ratuszach, na
miejskich rynkach, placach, przy drogach, w
pobliżu kościołów i w ich wnętrzach, na
cmentarzach, w parkach itp. Zwracano także
uwagę nie tylko
na
przyczynę
męczeńskiej
śmierci kapłana,
ale także upamiętniano miejsce Jego kaźni Wełtawę,
po
zrzuceniu z mostu Karola. W
ten sposób połączono świętego z
wodnym żywiołem. Tym bardziej, że podczas
procesów beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego,
przedstawiano
szereg dowodów
na rolę świętego
przy cudownych
ocaleniach topiących się w
rzekach czy w
studniach.
To
było też powodem lokalizowania figur i kaplic
świętego w pobliżu zbiorników
wodnych. Za patrona obrali Go
między innymi:
młynarze, marynarze, wioślarze, budowniczowie mostów. Już w XVII wieku przypisywano św. Janowi Nepomucenowi ochronę
przed chorobami i zarazą. Nic dziwnego, że
na Śląsku figury, obrazy, czy kaplice św. Jana Nepomucena są tak powszechne. Przy
drodze powstały kaplice św. Jana Nepomucena w Szerokiej czy w pobliskich Krzyżowicach. Rokokowa kaplica w Szerokiej powstała w 1796 roku na gruntach kościelnych. W
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pobliżu kościoła - przy drodze w kierunku
Warszowic wybudowano kaplicę w Krzyżowicach, z ludowo-barokową rzeźbą świętego
z przełomu XVIII/XIX wieku. Symboliczne
znaczenie ma obraz Wszystkich Świętych w
kościele w Szerokiej, namalowany w 1816 roku przez Franciszka Fromla z Fulneku na
Morawach. Nieprzypadkowo
centralną postacią tej kompozycji jest św. Jan
Nepomucen
w
otoczeniu innych
świętych. Świadczy to dobitnie o
powszechnym
kulcie nepomuceńskim na naszej ziemi. Figury i kaplice świętego znajdują się
w Zebrzydowicach, Marklowicach,
Kończycach Wielkich,
Kaczycach i innych. Również w
innych obecnych
dzielnicach Jastrzębia - Zdroju
spotykamy miejsca kultu św. Jana Nepomucena.
W Bziu, przy
cmentarzu - w
pobliżu nowego
kościoła stoi zabytkowa,
kamienna
figura
Świętego.
Jest
pięknie odnowiona, barokowa kapliczka
Świętego w Szerokiej - przy ul. Fredry. Murowana - niedawno odnowiona kapliczka
znajduje się także w Moszczenicy. Wierni z
parafii Matki Boskiej Różańcowej corocznie
uczestniczą w dniu 21 maja w nabożeństwach ku czci św. Jana Nepomucena. W następnym odcinku przedstawię historię kultu i
figury św. Jana Nepomucena związanej z naszą parafią. ●
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Dla dzieci

Wstaw w poniższe zdania brakujące wyrazu, które musisz
ułożyć z liter podanych obok. Litery zaznaczone kółkiem,
wpisz kolejno w linie na dole strony. Przeczytaj o zdarzeniu z Józefem w księdze Rodzaju 37, 3-36. Rozwiązanie prześlij na adres: krecikpolarny@gmail.com
Nagrody za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Wiktoria Wojtan i Hania
Grygier. Gratulujemy! Można je odebrać 7 lipca na Mszy św. o godz. 11.00.
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