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17.12. – O godz. 18. 00 rozpoczęła się
Msza św. - kolejny dzień rorat, na któ-
rych ks. Leszek przedstawił dzieciom
postać młodego Włocha Mateo Fariny, w
którego życiu owocem Ducha Św. była
dobroć oraz Chilijkę bł. Laurę Vicuna
(owoc Ducha Św. – łagodność)

W następnym dniu rorat dzieci poznały
kolejne owoce Ducha Św. i postaci mło-
dych Polaków: Heleny Kmieć - radość,
Hanny Chrzanowskiej - cierpliwość oraz
„Poznańskiej Piątki” – pokój.

Na zakończenie rorat ks. Leszek przy-
bliżył dzieciom postać Św. Elżbiety Ca-
tez od Trójcy Świętej OCD i owoc Du-
cha Św. – opanowanie oraz Alberto Mi-
chelotti i Carlo Grisolia – uprzejmość.

18.12. – O godz. 19.00 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia. Podczas modlitwy
trwaliśmy w atmosferze naszego oczeki-
wania na przyjście Jezusa oraz naszej go-
towości spotkania z Nim.

21.12. – Podczas Mszy św. o godz.18.00
ks. Dawid w homilii rozważył temat: „Za
sprawą Ducha Św. upodabniamy się do
Jego obrazu”. Ks. Dawid nawiązując do
Ewangelii z dnia zwrócił uwagę na to,
byśmy czerpali wzór z Maryi i żyli tak,
by inni mogli rozpoznać w nas Chrystu-
sa.

22.12. – O godz. 7.00 została odprawio-
na ostatnia Msza św. roratnia dla doro-
słych. Podczas homilii ks. Dawid rozwa-
żając temat Sakramentu Pokuty i Pojed-
nania, zwrócił uwagę na to, że podczas
spowiedzi spotyka się dwóch grzeszni-
ków – kapłan i penitent, jednak jest to
przede wszystkim spotkanie z miłosier-
nym Chrystusem. Dlatego w Sakramen-
cie Pokuty i Pojednania powinniśmy
uwielbiać Boga. Ks. Dawid podkreślił
również, że przystępując do Sakramentu
Pokuty i Pojednania musimy stanąć w
prawdzie wobec siebie i Boga. Tylko
wtedy spowiedź jest szczera i owocna.

Bożena S.



PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW  (31GRUDNIA 2018 - 06 STYCZNIA 2019 )

PONIEDZIAŁEK (31.12.2018 r.) - OKTAWIA BOŻEGO NARODZENIA

  7.00 - Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB, św. Jana Pawła II i św.
Ojca Pio w intencji Jadwigi i sióstr: Teresy i Zofii z rodzinami, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski i Boże błog. w minionym  roku

  7.30 - Różaniec
15.00 - Ślub konkordatowy:  Bartos -Czaja  
16.00 1/za Parafian

2/za zmarłych w grudniu:
3/za + męża Henryka Schier ++ rodziców: Emilię i Romana, ++ Stefanię i Alojzego

WTOREK (01.01.2019 r.) - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

 7.30 - w intencji Marty z podziękowaniem Bogu za 75 lat życia, prosząc o dalsze
błog. Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę pokoju dla całej rodziny (Te Deum)

 9.30 - do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem NMP, św. Jana Pawła II, św. Ojca Pio,
w intencji Jadwigi i sióstr: Teresy i Zofii z rodzinami z prośbą o zdrowie, dary Ducha
Św., Boże błog. i opiekę NMP,  Aniołów Stróżów dla nich, rodziny i przyjaciół

11.00 - do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Św. Faustyny z podzięk. za udaną
operację Faustynki z prośbą o dalsze zdrowie dla niej, jej sióstr: Izuni
i Elizy oraz o zdrowie duszy i ciała dla całej rodziny

12.30 - w intencji wszystkich członków diakonii i grup parafialnych oraz ich rodzin,
prosząc o Boże błog. w Nowym 2019 Roku w służbie dla naszej wspólnoty

16.30 - Nieszpory
17.00 - za + Stefana Poloka (od rodziny Wróbel i Handy)
20.00 - za Parafian    

ŚRODA (02.01.2019 r.) - Wspom. świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza
z Nazjanzu, bpów i dK

 7.00 1/za + Pawła Milejskiego w kol. r. śm.
2/za + brata Władysława Bazana (od siostry Hani)
3/za + Alicję Jaros (od koleżanek z Falek)
4/za + Marię Ligęzka (od bratanicy Katarzyny z rodziną)

 7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 - za + męża Huberta Kempnego w 2 r. śm. oraz jego ++ rodziców i dusze

w czyśćcu cierpiące

CZWARTEK (03.01.2019 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + Zbigniewa Drożdż (od kuzyna Mirosława Drożdż z rodziną)
2/za + Weronikę Podhorską (od brata Antoniego z rodziną)
3/za + Stefana Pośpiecha (od wujka Piotra z  żoną i dziećmi)

  7.30 - Różaniec
  7.30 - 17.30  Adoracja Najświętszego Sakramentu

12.00 - o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
17.30 - Nabożeństwo w intencji  nowych powołań kapłańskich i zakonnych  
18.00 - w intencji służby liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakry-

stianów, organistów i panów pełniących posługę kolektowania, Brac-
twa  Adoracji oraz ich rodzin

PIĄTEK (04.01.2018 r.) - Dzień powszedni

  7.00 1/za + siostrę Czesławę Parla w 1 r. śm. oraz za + męża Czesława
oraz ++ rodziców z obu stron

2/za ++ Ryszarda, Annę, Józefa i Joannę Kubalańca
  7.30 - Różaniec   
16.30 - Msza św. szkolna: za + Henryka Barę w 2 r. śm.
17.15 - Nabożeństwo do NSPJ         
18.00 1/do NSPJ w intencjach wszystkich rodzin

2/w intencji młodzieży i bierzmowańców

SOBOTA (05.01.2019 r.) - Dzień powszedni

  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

2/do Jezusa Miłosiernego o dar nieba dla ++ Edwarda i Łucjana, ++ rodzi-
ców: Stanisławę i Franciszka oraz ++ Marię i Władysława

3/za + Marię Palka w 19 r. śm., + męża Józefa, + córkę, + syna i ++ wnuki:
Janinę, Mateusza i Wojciecha

16.00 - Msza św. Chrztów:  Wolak Cezary, Darulis Anna, Zowada Bartosz, Szra-
mowski Piotr, Piecyk Emilia,Walkus Jakub, Ciaszczyk Michalina
oraz w I rocznicę sakramentu Chrztu: Kozłowski Jakub, Czoik Leon,
Fuklin Wiktoria, Markiewicz Cezary                  , 

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 - za + Zbigniewa Drożdż (od cioci Bożeny Drożdż oraz kuzyna Mariusza Drożdż)

NIEDZIELA (06.01.2019 r.) - UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

  7.30 - za + Zbigniewa Drożdż (od kuzynki Adriany Kolenda z rodziną)
  9.30 - do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem MB w intencji Jana Dobrowol-

skiego z ok. 75 r. ur., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą
opiekę i zdrowie oraz błog. Boże dla całej rodziny (Te Deum)

11.00 - do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy
w intencji Bogny i Krzysztofa z ok. ur. z  podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą  o Boże błog. dary Ducha Św. oraz zdrowie duszy i ciała
Po Mszy św. błogosławieństwo dla matek oczekujących potomstwa

12.30 - za Parafian
16.30 - Nieszpory Kolędowe
17.00 - za + Józefa Ziemnika (od Jacka Skrzypca z Paszyna)
20.00 -  za + Marię Ligęzka (od chrześniaka Piotra z rodziną)

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00
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Katechumenat (8)

PRZYKAZANIE  MIŁOŚCI

Zastanawiałem się kiedyś dlaczego wie-
lu ludzi tak opornie podchodzi do Bo-
żych Przykazań. Wyjaśniło mi to kiedyś
małe dziecko: „Proszę księdza, już się
niedobrze robi od tego co nie wolno. Nie
rusz, nie dotykaj, nie wychodź, nie wra-
caj później niż..., nie patrz, nie słuchaj,
nie kłam, nie wyzywaj, nie pal, nie pij,
nie pyskuj, nie zachowuj się tak, .......
Może w końcu coś można?” Tak, oczy-
wiście, że można – po prostu prawdzi-
wie kochaj! Stary Testament jest religią
zakazów, unikania grzechu, powstrzyma-
nia się od działania mającego choćby
pozór zła. Nowy Testament to religia
miłości, aktywnego dobra, otwartości
mimo świadomości swej ułomności.
Przykazanie miłości nie jest jednak ni-
czym nowym. Ktoś kto naprawdę kocha
Boga będzie chciał się z ukochaną osobą
spotkać w modlitwie i sakramentach –
szczególnie Eucharystii. Ktoś kto na-
prawdę kocha Boga nie pozwoli aby szar-
gano Jego Imię. Ktoś kto naprawdę ko-
cha bliźniego nie będzie pozbawiał go
zdrowia, życia czy własności; nie będzie
poniżał, oszukiwał i traktował jak przed-
miot, którego się używa dla własnej przy-
jemności. Ktoś kto naprawdę kocha bliź-
niego będzie, bez względu na okoliczno-
ści, zachowywał cześć i szacunek do ro-
dziców. Kochać więc to znaczy to samo
co zachowywać przykazania tyle, że w
ujęciu pozytywnym. Człowiekowi po-
trzeba uściślenia tego co to znaczy ko-
chać. Dlatego więc w praktyce /szczegól-
nie przy rachunku sumienia/ korzystamy
ze starotestamentalnych Bożych Przyka-
zań. Nie jest jednak prawdą, że jest to
jedyne ujęcie. Nowy Testament ma dwa
takie szczególne miejsca, gdzie można
znaleźć konkretne cechy pozytywnej
miłości. Pierwsze z nich wyjęte jest z tak
zwanego „Kazania na Górze” zamiesz-

czonego w 5, 6 i 7 rozdziale Ewangelii
św. Mateusza. Nazywamy je 8 błogosła-
wieństw i stanowi on kodeks moralności
chrześcijanina. Drugie miejsce pochodzi
z pierwszego listu św. Pawła do Koryn-
tian. Tam w trzynastym rozdziale znaj-
dujemy „Hymn o miłości”, który zawie-
ra konkretne cechy prawdziwej miłości.
Warto znać te fragmenty na pamięć i czę-
sto przystawiać do nich nasz sposób my-
ślenia, wartościowania i działania aby
mierzyć stopień naszego postępowania w
miłości.

Dziś miłością nazywa się wiele rzeczy:
od tego co najpiękniejsze w życiu czło-
wieka do tego co prozaiczne, łudzące a
nawet brudne. Pierwszym skojarzeniem
dzisiejszego młodego człowieka na ha-
sło miłość jest cielesność. Warto więc
ciągle pytać o prawdziwą miłość, której
cielesny wymiar jest praktycznie naj-
mniej ważny. Trzeba więc mówić i rozu-
mieć kochanie jako dar z siebie dla dru-
giego na wzór Serca Jezusa, któremu
daleko było do idiotycznych podtekstów
i komentarzy jakimi dziś określa się mi-
łość. Jest prawdą, że dziś nawet w kon-
tekście religijnym, najczęściej mówi się
o miłości w wymiarze małżeństwa i ro-
dziny. I szkoda. Wygląda bowiem tak jak-
by przełożony nie musiał już kochać swo-
ich podwładnych i odwrotnie, kapłan
swych parafian, lekarz swych pacjentów,
wychowawca swych wychowanków,
poseł swych wyborców, prezydent swój
elektorat, ......

Czasami zarzuca się językowi polskie-
mu, że wzorem greckiego /oryginał NT/
lub łacińskiego nie wypracował osob-
nych pojęć na różne formy okazywania
miłości. Wydaje się to jednak bliższe ory-
ginalnemu pojęciu miłości, która kiedy
jest czysta, zawsze jest jedna i ta sama.

Z przykazaniem miłości wiąże się ści-
śle pojęcie moralności. Moralność jest to
bowiem stosunek myśli i czynu do nor-
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Duszpasterskie odwiedziny rodzin
C + M + B + 2018

Christus Mansionem Benedicat
(Chrystus Mieszkanie Błogosławi)

Data .......……….................................................................................................………………

Godz. rozpoczęcia kolędy …..........……………

Spotkajmy się na wspólnej modlitwie!

Wzór

zostanie udzielone specjalne błogosławieństwo dla matek oczekujących po-
tomstwa. Również w inne dni istnieje możliwość takiego błogosławieństwa po
uprzednim poinformowaniu kapłana.

10.W niedzielę (6.01) obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech
Króli). Kolekta będzie zbierana na Misje.

11. Od 2 stycznia kontynuujemy Odwiedziny Duszpasterskie. Plan Kolędy znaj-
duje się w gablotkach, na stronie internetowej parafii i facebooku. W ramach
ewangelizacji zachęcamy Parafian do włączenia się w informowanie swoich Są-
siadów o terminie zbliżających się odwiedzin. Wzór ogłoszenia, które można
umieścić na korytarzu (klatce), znajduje się w gazetce parafialnej.
Odwiedziny duszpasterskie (kolęda) w tym tygodniu:
02/01/2019 r godz. 16.00 /środa/ Piastów 18 i Mieszka I 11
03/01/2019 r godz. 16.00 /czwartek/ Tysiąclecia 1 i B. Krzywoustego 6 + 11A
05/01/2019 r godz. 14.30 /sobota/ Piastów 5, Piastów 10 m. 1 - 56 i

Piastów 10 m. 57 - 112
06/01/2019 r godz. 14.30 /niedziela/ Tysiąclecia 15, Piastów 10 m. 113 - 168

i Piastów 10 m. 169 - 224
Z parafii nikt nie dzwoni do mieszkańców z informacją o kolędzie! Jeżeli ktoś z taką
informacją dzwoni, to na pewno są to oszuści i należy wtedy uważać jakie informacje
podajemy przez telefon i komu otwieramy drzwi w dniu kolędy.

12.W styczniu 2019 r. są jeszcze wolne intencje mszalne o godz. 7.00. Intencje przyj-
mujemy w Kancelarii Parafialnej.

13.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Szczególne podzięko-
wania dla Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół. W przyszłą
sobotę o godz. 7.30 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg
zapłać za wszystkie ofiary materialne składane dzisiaj na budowę cmentarza. Co-
dziennie, po każdej Mszy św. w zakrystii indywidualni fundatorzy mogą złożyć ofia-
rę i dokonać wpisu do Księgi Fundatorów.

6



my. Dla chrześcijanina taką normą jest
właśnie przykazanie miłości rozprowa-
dzone w Bożych przykazaniach, błogo-
sławieństwach lub hymnie o miłości. O
naszej moralności świadczy fakt jak da-
lece nasze czyny zgodne są z tą normą.
Warto przy okazji po raz kolejny zauwa-
żyć, że normy chrześcijańskie nie są
sprzeczne z normami ogólnoludzkimi.
Jest to zrozumiałe, gdyż Bóg stwarzając
człowieka nie wyjął go z tego świata na
jakieś dziwne obłoczki. To co ktoś na-
zwie „nieludzkie” chrześcijanin nazwie
grzeszne. Jest taka dobra zasada oceny
moralności myślenia i działania: „ to co
naturalne i normalne jest moralne i do-
puszczalne”.

Tymczasem jednak warto ciągle upar-
cie wpatrywać się w Serce Jezusa, do-
broci i miłości pełne, i Krzyż, na którym
pokazał, że „nikt nie ma miłości więk-
szej nad tą gdy ktoś oddaje życie za przy-
jaciół swoich”.

O sile przyk³adu
w przekazywaniu wiary
dzieciom i bliskim

Czy można kogoś zmusić do wiary?
Nie. Czy można dziecko do wiary przy-
zwyczaić? Tak, ale czy to będzie praw-
dziwa wiara? Otóż nie, bo wiara jest re-
lacją z Bogiem budowaną latami, miło-
ścią niekończącą się i odwzajemnioną.
Niby wszyscy wiemy, że nie da się niko-
go zmusić do miłości, a jednak bardzo
często próbujemy to uczucie wymusić na

naszych dzieciach i później z przykrością
patrzymy, jak oni coraz bardziej oddalają
się od Boga. Co wiec możemy zrobić, aby
Ci, na których najbardziej nam zależy, za-
częli wyznawać te same wartości, patrzeć
w tę samą stronę? Odpowiedź jest tylko
jedna - trzeba samemu płonąć z miłości i
tym płomieniem rozpalać innych. Za-
miast narzucać innym praktykowanie
wiary spróbuj pokazać im jaką siłę, mą-
drość i piękno daje Ci Bóg. Opowiedz o
tym niewiarygodnym spokoju, jaki On
wlewa w Twoje serce. Niech świat wi-
dzi, jak Ojciec w blasku swojej miłości
pomaga Ci walczyć ze słabościami i sta-
wać się lepszą wersją siebie. Ludzie
pragną szczęścia i szukają go w rozma-
itych, przeważnie zupełnie niewłaści-
wych miejscach, a Ty przecież wiesz, że
to szczęście jest na wyciągnięcie ręki.

Każdy z nas ma w sobie naturalny, ludz-
ki głód prawdziwej miłości, który nie
może zostać całkowicie zaspokojony, jak
tylko w Bogu. Jeśli wiesz, co nam na
myśli, przeżyłeś lub przeżyłaś to, nie za-
trzymuj tej prawdy tylko dla siebie. Jeśli
naprawdę kochasz, to doskonale wiesz,
że wiara jest źródłem największych skar-
bów. Kojarzysz to uczucie lekkości i we-
wnętrznego spokoju po spowiedzi? Czy
nie tego duchowego ukojenia szukają lu-
dzie w używkach? A to bezgraniczne za-
ufanie, którym obdarzasz Ojca i wiara w
to, że nawet jeśli przechodzisz trudne
życiowe momenty, to On wyciągnie z
nich dobro? Czy to nie jest coś pięknego
i czy nie zastępuje Ci antydepresantów?
A to poczucie, że nie brak Ci niczego, że
masz wszystko czego potrzebujesz, cho-
ciaż nie mieszkasz w pałacu, nie nosisz
najdroższej biżuterii i nie jeździsz luk-
susowym autem, nie jest prawdziwym
skarbem? Jeśli czujesz wdzięczność za
każdy nowy dzień, za każdy posiłek, za
uśmiech, zdrowie, skupienie w pracy i
naukę zdobytą na życiowych błędach, to
wiedz, że należysz do grona najszczę-
śliwszych ludzi na świecie! Nie wie-

J.K.

rzysz? Spójrz ilu ludzi traci cenne godzi-
ny życia w pogoni za pieniądzem, luksu-
sem, awansami i pozycjami społeczny-
mi tylko po to, aby zapełnić pustkę w
sercu i zdobyć coś czego nie mają inni.
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ci
biedacy szukają szczęścia nie tam gdzie
trzeba i nigdy nie poczują się spełnieni.
Nawet jeśli osiągną wytyczony cel, zdo-
będą wymarzony status, to zawsze będą
chcieli czegoś więcej.

Bóg jest cudowny, wszechmogący, naj-
lepszy, łatwy do kochania, więc jedyne

co powinniśmy zrobić, to postarać się
pokazać innym piękno Jego i tej naszej
relacji z Nim. Do tego cierpliwość, mo-
dlitwa i wiara w to, że wszystko będzie
dobrze. Nic nie dzieje się od razu. Kro-
pla drąży skalę, więc na efekty tych na-
szych starań na pewno trzeba będzie po-
czekać. Ale warto! Pamiętajmy, że drogi
do nawrócenia bywają długie i kręte.
Wielu z nas musiało najpierw nieźle po-
błądzić, aby w końcu, nierzadko po wie-
lu latach, odnaleźć drogę do domu. Jego
domu.

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (30 grudnia 2018)
  1.W poniedziałek (31.12) przypada ostatni dzień roku kalendarzowego. O godz. 16.00

zapraszamy wiernych na Mszę św. połączoną z nabożeństwem ekspiacyjnym i dziękczyn-
nym oraz z duszpasterskim sprawozdaniem na zakończenie starego roku. W tym dniu
odpust zupełny zyskuje każdy, kto spełni zwykłe jego warunki i w ostatnim dniu roku
odmówi pobożnie i publicznie hymn: „Ciebie, Boga, wysławiamy”.

  2.We wtorek  (1.01) rozpoczyna się 2019 rok. Tego dnia obchodzimy Uroczy-
stość Świętej Bożej Rodzicielki oraz Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Koń-
czy się też oktawa Bożego Narodzenia. W tym dniu Msze św. odprawiamy jak
w niedzielę, zaś kolekta będzie przeznaczona na Wyższe  Śląskie Seminarium
Duchowne w Katowicach. O godz. 12.30 odprawimy Mszę św. w intencji
wszystkich członków diakonii i grup parafialnych.

  3.W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
  4.W czwartek przez cały dzień będzie wystawiony Najświętszy Sakrament.

O godz. 12.00 odprawimy Mszę św. w intencji nowych powołań kapłańskich
i zakonnych z naszej parafii. Zaś o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św.
w intencji służby liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów,
organistów i panów pełniących posługę kolektowania, Bractwa Adoracji oraz ich
rodzin. Po Eucharystii spotkanie Bractwa Adoracji w salce nr 1.

  5.W piątek o godz. 16.30 zapraszamy wszystkie dzieci na Mszę św. pierwszopiątkową.
Wcześniej o godz. 16.00 spowiedź św. dla dzieci. Wieczorem, o godz. 18.00 zaprasza-
my na Mszę św. pierwszopiątkową sprawowaną do NSPJ w intencjach wszystkich
rodzin. Podczas Mszy św. rozważymy konferencję nt. Liturgia Eucharystyczna.
„W liturgii Mszy świętej sprawowanej na ziemi uczestniczy niebo”. Kolekta zbierana
w czasie Mszy św. będzie przeznaczona na biedne rodziny.

  6.Zapraszamy całą młodzież naszej parafii na Mszę św. młodzieżową w I pią-
tek miesiąca o godz. 18.00. Wcześniej, o godz. 17.15 okazja do spowiedzi św.

  7. W sobotę zapraszamy na Mszę św. w intencji wszystkich czcicieli Niepokalanego
Serca NMP, którą odprawimy o godz. 7.00. Po Mszy św. Nabożeństwo do MB.

  8.W sobotę (5.01) o godz. 16.00 Msza św. chrzcielna oraz w intencji dzieci ob-
chodzących I rocznicę Chrztu św. Rodziców i chrzestnych zapraszamy na kate-
chezę w piątek o godz. 18.45 do salki nr 2.

  9.W przyszłą niedzielę (Pierwsza niedziela miesiąca) po Mszy św. o godz. 11.00

Agnieszka Kołowicz
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