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Św. Jacek wielokrotnie
zmieniał miejsce
pobytu. Kilkukrotnie
przemierzył Polskę
pieszo. Już za życia
otoczyła go sława
cudotwórcy. Żywił
głęboki kult Matki
Bożej. Przyczynił się
do podniesienia
poziomu życia
religijnego ludności
polskiej. Był siódmym
dominikaninem i
piątym Polakiem
wyniesionym na
ołtarze.
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W kontekście odwiedzin naszej parafii przez księży neoprezbiterów – ks. Michała
Dielehnera i ks. Adriana Kurzala – nieustannie przychodzą na myśl wciąż aktualne
słowa Pana Jezusa: „Żniwo wielkie, a robotników mało”.
3 lipca po raz pierwszy na Sośnicy odbyła się uliczna ewangelizacja organizowana
przez wspólnotę SNE. Ekipa z Naszej Wspólnoty wraz z księdzem Arturem
i księdzem Jarkiem wyruszyła z Dobrą Nowiną na osiedle.
„Bóg. Cisza. Prostota...” – taką krótką treść miały kartki pocztowe, które
wysłaliśmy z Taizé m.in. na naszą plebanię. W tych trzech słowach można opisać
cały „klimat”, który panuje w tamtejszej wspólnocie.
Dnia 10 lipca o godz. 18:00 w naszej wspólnocie parafialnej modliliśmy się za
miasto Gliwice i wszystkich mieszkańców. Uroczystą Mszę Świętą w tej intencji
celebrował ks. bp Andrzej Iwanecki w asyście ks. prob. Krzysztofa Śmigiery.

Tym razem krótko, bo wakacyjnie. Odpust u św. Jacka oraz dożynki to czas
dziękczynienia i radości. Podziękujmy Panu Bogu za zebrane plony podczas
okresu żniw i prośmy o to, aby nigdy nie zabrakło nam naszego codziennego
chleba na stole. Doceńmy ciężką pracę rolników i to, co Bóg daje nam każdego
dnia.

KALENDARIUM WYDARZEŃ
Kochani Parafianie!
Nikt z nas nie spodziewał się, że ubiegłoroczne święta wielkanocne będą
przeżywane w niespotykanej dotychczas formie. Być może, że znów nie
będzie nam dane przeżywać niektórych z podanych niżej wydarzeń. Jednak
ufność pokładamy w Panu i wciąż polecamy błagalną modlitwę do Boga, aby
„zachował nas od zarazy i zdrowia ludowi swemu dać raczył”. Wydarzenia od
uroczystości odpustowej naszego patrona, aż do kolejnego „Posłańca św.
Jacka”, czyli do uroczystości Wszystkich Świętych:
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03-05 września (pt. /niedz.): kolejny Męski Wyjazd Młodych
07-09 września (wt. /czw.): Bardo Śl. - Wambierzyce 125. Sośnicka Pielgrzymka Ślubowana
11 września, sobota: Uroczystość Podwyższenia
Krzyża Świętego na Górze św. Anny – procesja ze świecami
11 września, sobota: afterFestiwal, czyli spotkanie integracyjne
w duchu Festiwalu Życia dla młodych z całej diecezji
13 września, poniedziałek: Nabożeństwo Fatimskie
16 września, czwartek: modlitwy Taizé- przygotowanie
do wyjazdu na Europejskie Spotkanie Młodych w Turynie
17/19 września (pt. /sob.): Diecezjalna Nocna Pielgrzymka
Młodzieży do Rud (wymarsz o północy z gliwickiej Katedry)
19 września, niedziela: Dożynki Parafialne.
O godz. 9:00 suma dziękczynna za plony
24 września, piątek: #studenckiPIĄTEK,
czyli wieczorne spotkanie dla studentów
28 września, wtorek: Ewangelizacja w Sośnicy – po raz kolejny
Szkoła Nowej Ewangelizacji pośród mieszkańców naszej parafii
04 października, poniedziałek:
Błogosławieństwo zwierząt w dniu św. Franciszka
09 października, sobota: Diecezjalna Pielgrzymka
Członków Żywego Różańca do Rud
13 października, środa: Nabożeństwo Fatimskie
21 października, czwartek: modlitwy Taizé- przygotowanie
do wyjazdu na Europejskie Spotkanie Młodych w Turynie
24 października, niedziela:
Piąta rocznica konsekracji naszego kościoła
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ŻNIWO WIELKIE, A ROBOTNIKÓW WCIĄŻ MAŁO
KS. MICHAŁ DIELEHNER I KS. ADRIAN KURZAL ZE SŁOWEM BOŻYM
I BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM PRYMICYJNYM U ŚW. JACKA W SOŚNICY
W kontekście odwiedzin naszej
parafii przez księży neoprezbiterów:
ks. Michała Dielehnera i ks. Adriana
Kurzala nieustannie przychodzą mi na
myśl wciąż aktualne słowa Pana Jezusa:
„Żniwo wielkie a robotników mało”.
Po ponad dwóch tysiącach lat,
niewiele się zmieniło. Tak to niestety
jest, kapłanów jest wciąż za mało.
„A żniwo wielkie”. Tylu jeszcze ludzi nie
ma głębokiej wiary; tylu jeszcze ludzi chociaż są ochrzczeni - jest oddalonych
od Jezusa; dla tak wielu jeszcze ludzi
ksiądz jest postacią jakby z innego
Ks. Adrian Kurzal świata. I to właśnie dlatego, że księży jest
mało.
Kiedy słyszymy dziś o „wielkim żniwie” weźmy pod
uwagę jeszcze dwie sprawy. Pierwsza dotyczy samego
„żniwa”. Chodzi tu o ludzi spragnionych Boga. Przypominają
oni dojrzałe zboże. Takie zboże gotowe jest do zebrania, ale
nikt go nie żnie. Podobnie ci ludzie - oni chcą poznać Boga,
ale brakuje, tych którzy mogli by im w tym pomóc.
Druga sprawa to fakt, kogo Jezus posyła. Nie posyła
apostołów, ale „innych 72 uczniów”. I teraz możemy powrócić
do naszego pytania: Czy trzeba prosić o księży? Odpowiedź
jest oczywista: TAK.
Trzeba nie tylko prosić, trzeba wręcz błagać o kapłanów.
Ale najpierw trzeba błagać o tych kapłanów, których już
mamy - ks. Michała i ks. Adriana. Trzeba bardzo się modlić
o to, aby oni byli kapłanami do końca, nie oglądając się na
cały świat.

ODPUST 2021

Bo czasami to jest tak, jak
z byle jakimi żniwiarzami. Co z tego, że
„robotnicy na żniwo” są, jeśli są leniwi?
Jeśli to są byle jacy robotnicy „żniwo”
nadal nie zebrane, nadal czeka na
żniwiarza.
I
tak
może
być
z księdzem, który nie traktuje poważnie
swoich obowiązków: nie przygotowuje
się do kazań i katechezy, jest opryskliwy,
nie interesuje się problemami swoich
parafian,
ucieka
od
konfesjonału,
zaniedbuje
swoją
duchowość
itd.
I dlatego trzeba się za swojego kapłana
modlić. Jeśli ksiądz jest gorliwy - módl
się, aby taki pozostał, jeśli zaś się
Ks. Michał
zaniedbuje - módl się, aby się nawrócił.
Dielehner
Ilu kapłanów możemy odzyskać? Ale do
tego musimy porzucić nasze urazy i uprzedzenia.
Trzeba się też modlić, aby kapłanów nie brakowało, aby
ci, którzy są wzywani przez Boga nie bali się zostać księżmi.
Wbrew pozorom wcale nie jest łatwo zostać księdzem, pójść
do seminarium, nosić sutannę.
Kiedy myślimy o księżach często nie bierzemy też pod
uwagę tak oczywistego faktu, jak starzenie się, choroby
i śmierć kapłanów. A jest takich przypadków coraz więcej.
Panie Jezu, obdarz naszych księży Michała i Adriana
duszpasterską gorliwością a nam daj świętych kapłanów, bo
żniwo wciąż wielkie.

„DOM ŚWIĘTEGO JACKA”
KROK DALEJ
Pierwszy termin (10 kwietnia br.) z powodu kolejnej fali
pandemii musiał być odwołany, dlatego przygotowujemy się
do drugiej przymiarki poświęcenia i oficjalnego otwarcia
„Domu św. Jacka”. Chociaż wciąż trwają rozmowy co do
terminu tej uroczystości, „Dom św. Jacka” praktycznie już
funkcjonuje i chciałbym w tym miejscu poinformować
o planach związanych z otoczeniem Domu św. Jacka.
O ile teren przy Domu św. Jacka od strony ul. Dzionkarzy
jest uporządkowany i za muszlą koncertową został wykonany
parking, to teren od ulicy Przedwiośnie pozostawia jeszcze
wiele do życzenia. Ale to nie znaczy, że na życzeniach ta
sprawa się kończy. Dzięki życzliwości i dobrej współpracy
z władzami naszego miasta, zostanie wykonany parking przy
ul. Przedwiośnie na terenie parafialnym, gdyż parking przy
naszej Szkole jest za mały, a nauczyciele i tak parkują na
nieutwardzonym terenie naszej parafii. Zostanie wykonany
łącznik – chodnik pomiędzy ulicą Dzionkarzy a ulicą
Przedwiośnie, biegnący pomiędzy Muszlą koncertową

a Domem św. Jacka. Przed Domem św. Jacka (patrząc od
ul. Przedwiośnie, planujemy duży teren zielony z myślą
o przyszłych festynach i spędzaniu czasu wolnego na
świeżym powietrzu dla różnych grup wiekowych. Już trwa
szereg prac związanych z przygotowaniem dokumentacji
(projekt parkingu, projekt oświetlenia, projekt nasadzeń
nowych drzew i krzewów). Dokumentacja projektowa
i szereg uzgodnień i stosownych pozwoleń zajmuje dość
sporo czasu. Ale najważniejsze, że sprawy otoczenia Domu
św. Jacka nie stoją w miejscu.
Po raz kolejny zwracam się z ogromną wdzięcznością do
wszystkich którzy duchowo i materialnie pomagają
w realizacji pomysłu pt. Dom św. Jacka wraz z otoczeniem.
Św. Jacku nasz patronie, wypraszaj Boże błogosławieństwo
i potrzebne łaski dla wszystkich wspierających to dzieło.

PODSUMOWANIE EWANGELIZACJI SOŚNICY
SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI
Trzeciego lipca po raz pierwszy na Sośnicy odbyła się
uliczna ewangelizacja organizowana przez gliwicką
wspólnotę SNE. Już o godzinie 8:00 ekipa z Naszej Wspólnoty
wraz z księdzem Arturem i księdzem Jarkiem zaczęła
gromadzić się pod kościołem. Było nas 17 osób, potem
jeszcze kilka do nas dołączyło. Po krótkich ustaleniach,
połączeniu się w mniejsze zespoły głoszące i po krótkiej
modlitwie udaliśmy się na miejsce ewangelizacji. Tam
rozpoczęliśmy od rozłożenia sprzętu oraz nagłośnienia
i rozpoczęliśmy modlitwę uwielbienia, podczas której
członkowie ekipy mogli rozdawać ulotki oraz rozmawiać
z przechodniami. Duże zainteresowanie wzbudziły śpiew
i muzyka. Przyciągała dzieci oraz dorosłych. Nasze córki
rozdawały
chętnym
dzieciom
kolorowanki
ewangelizacyjne. Było pięknie! Czuliśmy i doświadczyliśmy
pięknego czasu spotkania z drugim człowiekiem. Budujące
były słowa jednego chłopczyka, który rozmawiał z Markiem
i z radością powiedział: „Nareszcie Kościół wyszedł do ludzi
i się nie chowa”. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za zgodę
na organizację tego (jak się okazało bardzo potrzebnego)
dzieła. Mamy nadzieję, że taka ewangelizacja stanie się na
Sośnicy wydarzeniem cyklicznym.
MAŁGORZATA I MAREK SIKORA

Śpiew i muzyka przyciągały dzieci i dorosłych

„Kościół wyszedł do ludzi i się nie chowa”

KU GŁĘBSZEMU POZNANIU CHRYSTUSA
KATECHEZA DOROSŁYCH
Wraz z końcem roku szkolno-katechetycznego,
zakończył się cykl spotkań, w ramach katechezy dla
dorosłych. Spotkania odbywały się zazwyczaj co dwa
tygodnie. W spotkaniach uczestniczyło dwadzieścia jeden
osób.
Wszyscy uczestnicy spotkań, mieli głęboką
świadomość potrzeby zgłębiania wyjątkowości religii
chrześcijańskiej i porównania jej z innymi religiami.
Uwidoczniła się tu zasada „korelacji”, zgodnie z którą, nie
można odłączać przekazu orędzia chrześcijańskiego od jego
znaczenia dla człowieka i społeczeństwa, w którym człowiek
żyje. Jako odpowiedź na rozszerzający się kryzys tożsamości
chrześcijańskiej uczestnicy spotkań podnosili głosy, aby
w wierze odkrywać elementy istotne, w formie jasnej
i wyraźnej. Spotkania uwzględniały naukowy wymiar
podawanych treści oraz dbałość o współudział uczestników
w poszukiwaniach i przestrzeganiu hierarchii omawianych
prawd. Ponadto, co zauważyli katechizowani, dialog
kulturowy jest dzisiaj jednym z podstawowych czynników
gwarantujących prawidłowe dojrzewanie w wierze, a zatem
inkulturacja wiary i przesłania chrześcijańskiego, są także
dzisiaj koniecznymi zadaniami dla właściwej prezentacji
orędzia wiary. Jeżeli bierze się pod uwagę, że oddzielenie
wiary od kultury jest dramatem naszej epoki, (gdyż
powszechnie wiadomo, że wiara jest kulturotwórcza), to
znajdujemy się wobec zadania, które należy podjąć
z rzetelnością i odwagą, aby orędzie wiary było
przekonywające. Katecheza skupiała się wokół pięciu bloków
tematycznych: istota i geneza religii, religie monoteistyczne,
religie politeistyczne, sekty i grupy pseudoreligijne,
religijność ludowa, wyjątkowy charakter chrześcijaństwa.
Wielokrotnie można usłyszeć i przeczytać, że podstawowym
celem katechezy dorosłych jest nie tylko spotkanie
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z Jezusem, ale zjednoczenie, a nawet głęboka z Nim zażyłość.
Uczestnicy katechetycznych spotkań mieli tę świadomość,
gdyż przed katechezą brali udział we Mszy Świętej
i przystępowali do Komunii świętej. Jezus Chrystus był i jest
dla katechizowanych żywą Osobą, z którą nieustannie budują
miłosną więź. Nie wszyscy katechizowani mogli przyjść na
ostatnie spotkanie i odebrać „Certyfikat uczestnictwa
w katechezie”, wiele obiektywnych, rodzinnych przeszkód
u niektórych zaistniało. Odebrali oni swoje „Certyfikaty
uczestnictwa w katechezie” na sposób indywidualny.
Wszyscy uczestnicy spotkań, wyrazili radosną chęć
uczestnictwa w katechezie dla dorosłych, w nowym roku
szkolno-katechetycznym.

Uczestnicy za zakończenie katechezy otrzymali dyplom

Odbudowywana katedra Notre-Dame

Malownicze stare miasto w Strasburgu

Zdjęcie grupowe z Panteonu

PRE-FESTIWAL ŻYCIA
„SPOTKAJMY SIĘ”
Radość i entuzjazm towarzyszyły uczestnikom
pre-Festiwalu Życia, który miał miejsce od 14 do 16 maja
w naszym dekanacie. Podczas tych kilku dni spotkaliśmy się
w gronie ponad 60 młodych ludzi, aby doświadczyć
wspólnoty, wyjść z pandemicznej codzienności, poznać sens
życia i przede wszystkim pogłębić swoją relację z Bogiem.
Hasło przewodnie tego weekendu brzmiało: „Spotkajmy się”
– i w tym duchu mogliśmy popatrzeć na Abrahama i Sarę,
których historię poznaliśmy.
Pre-Festiwal rozpoczął się w parafii Chrystusa Króla
wieczornym nabożeństwem. Następnego dnia spotkaliśmy
się wszyscy wczesnym rankiem w naszej parafii na jutrzni
i medytacji biblijnej. Następnie była konferencja i spotkania
w małych grupkach. Podczas tego dnia każdy z uczestników
mógł
wziąć
udział
w
rozmaitych
warsztatach
m.in. tanecznych, muzycznych czy szkole animatora. Była
możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania
oraz osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu.
Kwintesencją drugiego dnia pre-Festiwalu była
wieczorna Eucharystia ze wspólnotą Małych Sióstr i Braci
Baranka, którzy po raz kolejny w tym roku przyjechali do nas
z Choronia. Po kolacji można było się zintegrować w Domu
św. Jacka lub wyciszyć uczestnicząc w czuwaniu - Wigilii
Uroczystości
Wniebowstąpienia
Pańskiego,
które
poprowadzili nasi goście.
Ostatniego dnia gościliśmy u naszych sąsiadów
w parafii NMP Wspomożenia Wiernych, gdzie rozpoczęliśmy
spotkanie festiwalową Mszą Świętą. Po Eucharystii było
grillowanie a także dzielenie się tym, czego mogliśmy w tych
dniach doświadczyć. Na zakończenie uczestniczyliśmy
w nabożeństwie majowym w grocie.

Ważnym elementem festiwalu były zajęcia w grupach

Wiem, że ten weekend był tylko namiastką Festiwalu
Życia, który w dniach 23-29 sierpnia odbędzie się w Kokotku
pod hasłem „Wyjdź”. Już dziś zapraszam Cię, byś wziął w nim
udział. Do zobaczenia!
ANGELIKA FURTEK

Pierwszy dzień preFestiwalu Życia miał miejsce
w paraf ii pw. Chrystusa Króla w Gliwicach

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
ODKRYĆ DUCHA ŚWIĘTEGO
Jak poucza Katechizm Kościoła Katolickiego, sakrament
bierzmowania „udoskonala łaskę chrztu; (…) daje Ducha
Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym,
ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź
z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc
w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu
towarzyszą czyny” (KKK 1316). Rzeczywiście, sakrament
bierzmowania przyłącza chrześcijanina do Chrystusa,
którego „Bóg namaścił Duchem Świętym” (Dz 10, 38).
Tę pieczęć Ducha 7 czerwca w naszej parafii otrzymało
44 młodych ludzi.
Przez
kilka
ostatnich
miesięcy,
uczestnicząc
w poniedziałkowych spotkaniach, w ramach przygotowania
do sakramentu bierzmowania, wraz z ks. Markiem byliśmy
świadkami, jak animatorzy „dawali z siebie wszystko”, aby jak
najlepiej pokazać swoim młodszym kolegom/koleżankom:
kim jest Bóg? Sami czasem przyznawali, że w tym procesie
towarzyszenia i dzielenia się wiarą, więcej dostają, niż dają.
W tym miejscu chcielibyśmy im bardzo podziękować za ich
zaangażowanie oraz świadomość swego posłannictwa
w Kościele i w świcie.
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Ks. Jacek Orszulak, dziekan dekanatu Gliwice-Sośnica,
który udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży,
w homilii zwrócił uwagę na wypaczone dziś pojęcie
szczęścia. Na koniec życzył wszystkim, aby nigdy nie
powiedzieli: „Mam wszystko, czego chciałem. Teraz do
szczęścia to mi już nic nie potrzeba… nawet Boga”.
„Kiedy trener wysyła na boisko piłkarza, kładzie mu rękę
na ramieniu i daje mu ostatnie wskazówki. W ten sposób
można zobrazować bierzmowanie. Zostaje na nas położona
ręka. Wkraczamy na „boisko życia”. Dzięki Duchowi
Świętemu wiemy, co mamy robić. Słowa Jego posłania
dźwięczą nam w uszach. Czujemy Jego moc. Nie doznamy
od Niego zawodu i będziemy zdecydowani grać dla Niego.
Musimy tylko chcieć i Go słuchać” (YC 203).
Młodym – bierzmowanym – życzymy, by byli dobrymi
piłkarzami, by rozegrali piękny mecz na boisku swojego
życia, by zawsze czuli, że do bycia w pełni szczęśliwymi,
potrzebują Boga.

WYJAZD MŁODZIEŻY DO TAIZÉ
CHOCIAŻ DWA TYGODNIE TO JEDNAK ZA KRÓTKO...
„Bóg. Cisza. Prostota…” – taką krótką treść miały kartki
pocztowe, które wysłaliśmy z Taizé m.in. na naszą plebanię.
W tych trzech słowach można opisać cały „klimat”, który
panuje w tamtejszej wspólnocie. W Taizé, do którego
każdego tygodnia przyjeżdża mnóstwo ludzi, spędziliśmy
tydzień. Później pewną skrajność życia w malutkiej wiosce
zamieniliśmy na doświadczenie zupełnie przeciwne –
spędzenia kilku dni w ogromnej paryskiej aglomeracji.
Francuska stolica zaskoczyła na wiele sposobów.

Nasz „jakby luksusowy” Fiat
Dla większości z nas był to pierwszy wyjazd do Francji,
dlatego trzeba było dobrze się przygotować. Taizé jest
położone zdecydowanie bardziej na południe niż
jakiekolwiek miejsce w Polsce, więc spodziewaliśmy się
gorącej aury – także w grę wchodziły tylko letnie ubrania,
takie jak krótkie spodenki. Jak się później okazało, było raczej
chłodno i deszczowo, podczas gdy w Polsce panowały upały.
Cały wyjazd wydawał się być dobrze przygotowany ze strony
organizacyjnej i od razu trzeba przyznać, że faktycznie taki
był. Na dzień przed wyjazdem przed plebanią stał już
pierwszy z busów, którymi mieliśmy jechać. Sprawiał świetne

Nasz pierwszy obiad w Taizé

Pierwsze zdjęcie z Taizé z widokiem na naszego Forda
wrażenie – nowy, przestronny i, co najważniejsze, miał
klimatyzację. Na tle zielonego Volkswagena, który przecież
dojechał do Taizé rok wcześniej, bez problemu wrócił do
Polski i ciągle świetnie jeździ, biały Fiat był czymś „jakby
luksusowym”.
Dodatkowo
na
jego
dachu
został
zamontowany duży box dachowy, który zdecydowanie
powiększył przestrzeń bagażową. Drugim z busów był
beżowy Ford, który także sprawiał wrażenie dobrego
kompana podróży.

Widok z baraka nr 174 na baraki po drugiej stronie

Lampka z naszym logo podczas nocnego czuwania
w kościele w Taizé

Spotkanie z bratem Aloisem, przeorem wspólnoty
i imamem, który przybył z grupą muzułmanów

Kiedy nadszedł czas wyjazdu, każdy oprócz walizki miał
w których znajdują się jedynie łóżka piętrowe – na żadne
jeszcze inne torby, plecaki, śpiwory. Podróżowały z nami
luksusy nie mogliśmy liczyć, ale przecież nie o to chodzi
także dwie gitary. Całe szczęście, wszystko udało się zmieścić
podczas pobytu w Taizé. Warto wspomnieć, że to i tak
do samochodów.
wyjątkowe warunki, bo wielu ludzi, którzy przyjeżdżają do
wspólnoty, nocuje w namiotach.
Podróż do Taizé rozpoczęła się w niedzielę ok. godz.
14:30. Nastawialiśmy się na przyjazd w poniedziałek rano,
Bracia z Taizé żyją tylko i wyłącznie ze swojej własnej
ponieważ mieliśmy przed sobą niespełna 1,5 tys. km do
pracy, m.in. ze sprzedaży rękodzieła, którym zajmują się
pokonania. Trzeba przyznać, że podróż przebiegała sprawnie
każdego dnia; nie przyjmują żadnych darowizn, a rodzinne
i oprócz małego korka przed bramkami na autostradzie
spadki ofiarują najuboższym. Dlatego także i nasz pobyt
we Wrocławiu, nie było już
w Taizé nie mógł być tylko
później żadnych utrudnień
turystyczny – na zasadzie,
i zatrzymywaliśmy się tylko,
że my płacimy i wymagamy –
aby się posilić czy zatankować
ale
również
musieliśmy
samochody.
W
efekcie
włączyć
się
w
prace
do
Taizé
dojechaliśmy
na rzecz wszystkich, którzy
w poniedziałek ok. godz. 9:00.
do
wspólnoty
przybyli.
Zajmowaliśmy się różnymi
Jakie
były
pierwsze
rzeczami. Niektórzy pracowali
wrażenia? Przede wszystkim –
w ogrodzie, inni pomagali
to bardzo mała miejscowość,
opiekować się dziećmi rodzin,
położona
na
wzgórzu.
które przyjechały do Taizé,
Wszystkie domy w Taizé
a jeszcze inni pracowali
(a jest ich kilkanaście) są
w kuchni. W ten sposób
znacznie starsze niż bloki
wspólnota
żyje
pracą
z wielkiej płyty, które mamy
wszystkich ludzi, którzy do
w Sośnicy – zbudowane
niej przyjeżdżają.
z kamienia, niejednokrotnie
mające
spore
pęknięcia
Każdy dzień w Taizé ma
na murach. Największym
bardzo podobny przebieg.
miejscem w tej niewielkiej
Zaczynaliśmy od Mszy, która
wsi, jest wspólnota braci
odprawiana była w różnych
z Taizé – zajmuje naprawdę
językach – w języku polskim,
Bracia wychodzą - modlitwa się kończy
spory obszar, na którym
francuskim,
angielskim,
znajdują się kościół, baraki, w których mieszkaliśmy, pole
niemieckim i nie tylko… Później modlitwa poranna, po której
namiotowe, ogród, parkingi oraz Oyak – miejsce otwierające
jest czas na śniadanie. Około 10:00 zaczyna się praca dla osób,
się wieczorem, w którym można poznać nowych ludzi,
które wykonują ją rano oraz warsztaty biblijne dla
porozmawiać i wspólnie się pobawić. Baraki, w których
pracujących po południu.
mieszkaliśmy, są w rzeczywistości małymi pokoikami,

Tak długi jest kościół w Taizé
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modlitwę – zawsze trwa kilka minut. Później znów wracamy
do śpiewania kanonów i gdy bracia wychodzą, oznacza to
zakończenie wspólnej modlitwy. Wieczorem jednak można
zostać w kościele po modlitwie i czuwać naprawdę długo,
bowiem kościół otwarty jest przez całą dobę. Sami kiedyś
postanowiliśmy pójść do kościoła późno w nocy i modlić się
przy krzyżu, śpiewając po polsku kanony z Taizé.
Dwa razy w ciągu tygodnia modlitwa wieczorna w Taizé
wygląda nieco inaczej. W piątek skupiamy się na męce Pana
Jezusa i w momencie, kiedy bracia wychodzą z kościoła,
w miejsce, gdzie zazwyczaj siedzą, zostaje przyniesiony krzyż.
Wtedy przez bardzo długi czas trwa adoracja, podczas której
każdy może podejść bliżej i czuwać przy krzyżu. W sobotę
wieczorem natomiast przy wejściu do kościoła otrzymuje się
cieniutkie świeczki, które symbolizują światło paschalne.
Ta modlitwa symbolizuje Zmartwychwstanie i dlatego w jej
trakcie śpiewa się przede wszystkim kanony związane z tym
najważniejszym dla nas, chrześcijan, wydarzeniem.
Będąc w Taizé, trafiliśmy na weekend przyjaźni
chrześcijańsko-muzułmańskiej. Do wspólnoty przyjechali
muzułmanie i najważniejszym celem tego weekendu była
rozmowa i budowanie relacji. Nikt nikogo nie przekonywał do
przejścia na inną religię, ale zwyczajnie starał się wysłuchać
i rozumieć. Mogliśmy wejść na muzułmańską modlitwę i po
prostu zobaczyć, jak ona wygląda. Z drugiej strony,
wyznawcy islamu też mogli przypatrywać się naszym
modlitwom. To bardzo cenna inicjatywa, która pozwala
pozbyć się uprzedzeń i znaleźć wiele wspólnych punktów
zaczepienia między chrześcijaństwem a islamem.
Kolejną – bardziej przyziemną – sprawą, którą warto
opisać, są posiłki. Zacznijmy więc od najważniejszego posiłku
w ciągu dnia, czyli śniadania. Skłamałbym, gdybym napisał,
że są one bardzo różnorodne – otóż, nie są.

Księża w pracy
Po 12:00 zbieramy się na modlitwie w południe, a po niej
nadchodzi czas na obiad. Następnie chwila wolnego czasu
i praca lub warsztaty biblijne. O 17:00 czas na herbatę, po
której można uczestniczyć w przygotowanych warsztatach
albo wykorzystać tę chwilę na zwiedzenie najbliższej okolicy.
Daleko jednak nie da się odejść, bo o 19:00 czas na kolację,
a o 20:30 modlitwa wieczorna, po której można pójść do
Oyaka i tam spędzić miło wieczór.
Warto opisać, jak wyglądają modlitwy. Na każdą z nich
woła dzwon – to znak, że powinniśmy już zgromadzić się
w kościele. Kiedy dzwon przestaje bić, modlitwa się
rozpoczyna, a w jej trakcie śpiewane są kanony z Taizé, czyli
pieśni o krótkim tekście, najczęściej fragmenty z Pisma
Świętego, powtarzanym wielokrotnie. Najbardziej chyba
znanym w całej Polsce kanonem z Taizé jest pieśń „Pan jest
mocą swojego ludu” – jest też absolutnie jednym
z najbardziej znanych kanonów na całym świecie,
przetłumaczonym na języki całego świata. Śpiewy w Taizé są
prowadzone w wielu językach – raz cały kościół śpiewa po
francusku, później po niemiecku, a są także kanony, które
śpiewa się po polsku i codziennie jest co najmniej jeden taki
moment. Podczas każdej modlitwy czytane są fragmenty
z Pisma Świętego – aby jak najwięcej osób mogło w pełni
uczestniczyć w lekturze Biblii, przy wejściu można wziąć
kartkę, na której rozważany fragment jest zapisany w kilku
językach. Po części biblijnej jest czas ciszy na osobistą

Jedna z głównych uliczek w Cluny starego miasteczka nieopodal Taizé

Mapka wspólnoty w Taizé
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Plan tygodnia w Taizé
Codziennie śniadanie w Taizé wygląda dokładnie tak
samo. Dostajemy bułkę, dwa małe patyczki czekolady
i kosteczkę masła, do tego miseczka herbaty albo kakao. Oto
całe nasze śniadanie. Jak komuś się uda, to może dostanie
dwie bułki… Jedynie w niedzielę dostaliśmy odświętne
śniadanie – zamiast czekolady był dżem. Nikt jednak nie
ma na myśli krytykowania tego śniadania, bo przecież
jesteśmy w Taizé i tutaj ważniejsze jest skupić się na Panu
Bogu niż na tym, co dostaliśmy rano do jedzenia. A może to
właśnie celowy zabieg, aby nie zajmować się tak
przyziemnymi sprawami? A poza tym wszystkim, bułka
z czekoladą to chyba pewien znak rozpoznawczy tego
miejsca, który na długo zostaje w pamięci i którego później
w pewien sposób jednak brakuje… Obiady zawsze są
bezmięsne i generalnie opierają się na warzywach – raz
mieliśmy obficie doprawioną fasolkę szparagową, a innym
razem marchewkę z soczewicą i w takich klimatach podczas
obiadów się obracaliśmy. O 17:00 był czas na herbatę i zawsze
było przygotowane do niej coś słodkiego. Kolacje natomiast
wyglądały trochę tak, jak drugi obiad. Można było wybrać
danie z mięsem lub bez niego, chyba że akurat było
przewidziane tylko danie bezmięsne, to wszyscy wtedy takie
mieli. Posiłki w Taizé podawane są na plastikowych
naczyniach, ale nie są one jednorazowe. Wspólnota bardzo
zwraca uwagę na ekologię i używając naczyń wielokrotnego
użytku ogranicza zużycie plastiku.
Ostatnią charakterystyczną sprawą jest Oyak, czyli
miejsce, znajdujące się w wiosce przeznaczony specjalnie dla
luźniejszych i integracyjnych spotkań. Generalnie można do
niego przyjść zawsze, ale sprzedaż jest prowadzona tylko
między 21:45 a 22:30 i wtedy też są w nim ludzie. W ciągu dnia
Oyak świeci pustkami. To jedyne miejsce w Taizé, w którym
można napić się troszeczkę wina lub piwa i bardzo jest
pilnowane, aby nie przesadzić z ich ilością – sprzedawcy
bowiem dobrze zapamiętują, kto już kupił sobie malutki
kubeczek wina lub troszkę większy piwa i następnej porcji
alkoholu nie sprzedadzą. Poza tym w Oyaku można kupić
naleśniki,
słodycze
oraz
inne
napoje.
To
także
najprawdopodobniej najgłośniejsze miejsce w Taizé, bowiem
często zdarzało się, że graliśmy tam na gitarach
i śpiewaliśmy. Polskie przeboje i piosenki ludowe robiły tam
w tym roku największą furorę. Niestety, zazwyczaj, kiedy
zabawa dopiero się rozkręciła, ktoś przychodził, gasił światło
i ogłaszał koniec Oyaka na dziś, mimo że powinien być
otwarty jeszcze przez jakiś czas. Wtedy tylko do baraków,
umyć się i szykować do spania.
Spędziliśmy w Taizé tydzień. Powinien to być
wystarczający czas na to, aby zaczerpnąć tamtejszego ducha
i przemyśleć sprawy dotyczące każdego z nas. Były chwile na
modlitwę, ciszę, pracę i zabawę. Czas ten jednak nikomu się
nie dłużył – wręcz przeciwnie, bardzo szybko minął. Z chęcią
spędzilibyśmy więcej czasu we wspólnocie, choć zazwyczaj

drugi tydzień w Taizé przeżywa się w ciszy. To też mogłoby
być cenne i dobre doświadczenie. Cisza właśnie była czymś
niezwykle istotnym podczas pobytu w Taizé, ponieważ tak
często brakuje jej na co dzień.
Drugim naszym celem podróży był Paryż, do którego
z Taizé mieliśmy ok. 400 km drogi. Nie jechaliśmy jednak
autostradami, ponieważ te są we Francji w zdecydowanej
większości płatne i niestety, przy bramkach trzeba zostawić
całkiem spore kwoty. Biorąc więc pod uwagę, że mieliśmy
dwa busy i musieliśmy przejechać niemałą odległość, jazda
autostradą skutkowałaby znacznymi kosztami. Fakt, że
poruszaliśmy się drogami niższych kategorii, też miał swoje
niepodważalne zalety. Jedną z nich była możliwość
pooglądania
francuskich
krajobrazów.
Burgundia
zachwycała wszechobecnymi pagórkami, na zboczach
których najczęściej znajdowały się winnice albo pola
słoneczników.
Miasta
i
miasteczka,
przez
które
przejeżdżaliśmy, wyróżniały się starymi domami, będącymi
zazwyczaj w bardzo dobrym stanie, a to stało w dużym
kontraście do tego, co mogliśmy zobaczyć we wioskach.
Ostatnią rzeczą, która zwracała uwagę była spora liczba
klasycznych samochodów (prawie zawsze francuskich),
którymi ich właściciele prawdopodobnie wybrali się na
niedzielną przejażdżkę.
Do Arcueil, czyli miasta znajdującego się u bram Paryża,
dojechaliśmy wieczorem i zamieszkaliśmy na kilka dni
w akademiku św. Jana Pawła II, którym opiekują się polscy
pallotyni. Mieliśmy bardzo blisko do granicy z Paryżem,
a przemieszczanie się po aglomeracji ułatwiał fakt, że prawie
tuż obok akademika jest stacja pociągu podmiejskiego.
Warunki zakwaterowania były prawie domowe, ponieważ
mieszkaliśmy w małych apartamentach, z łazienkami
i kuchniami. Bardzo blisko mieliśmy również do kaplicy, która
znajdowała się w tym samym budynku, w którym
mieszkaliśmy. Tam codziennie rano spotykaliśmy się na Mszy
albo jutrzni (gdy Mszę mieliśmy w kościele Polskiej Misji
Katolickiej).
Podczas pobytu we francuskiej stolicy mogliśmy
zobaczyć jej różne oblicza. Sam pierwszy dzień pozwolił
wysnuć pewną opinię. Arcueil, w którym mieszkaliśmy,
wyglądało znajomo – w najbliższej okolicy bloki z wielkiej
płyty, trochę podobne do tych w Polsce, choć w naszym kraju
często wyglądają lepiej. Drugim obliczem Paryża było to,
które najbardziej znamy ze wszystkich francuskich filmów
i obiegowych opinii, z których wiemy, że to przecież bogate
miasto z mnóstwem zabytków. Tę opinię utwierdziła wizyta
w Luwrze – wielkim muzeum z ogromem najwybitniejszych
dzieł sztuki. Przepych, którego można było tam doświadczyć,
wprowadzał w świat wielkiej kultury wyrażanej bogactwem
tego miejsca. Sam Luwr także z zewnątrz jest ogromnym
i bogato zdobionym obiektem. Klimat więc, który panuje
na zewnątrz dopełnia ten w środku. Te same uczucia

towarzyszyły w Sainte-Chapelle – gotyckiej kaplicy, która
została zbudowana na polecenie Ludwika IX panującego
w XIII wieku. Znajdują się w niej wielkie i bogato zdobione
witraże. Prawdopodobnie nie ma drugiego miejsca, które
miałoby aż tyle witraży. Trzecie oblicze Paryża było jednak
zupełnie inne niż pozostałe. Zetknięcie się z nim też nie było
łatwe.
W poniedziałek wieczorem opuściliśmy administracyjny
Paryż,
lecz
zanim
pojechaliśmy
do
Arcueil,
w którym spaliśmy, udaliśmy się metrem na granicę miast
Aubervilliers i Pantin (która przebiegała tak niewidocznie, jak
niektóre granice miast na Śląsku), gdzie swoją fraternię od
kilku miesięcy mają bracia z Taizé – tam przebywa też
pochodzący z Wrocławia brat Wojtek. Aubervilliers i Pantin
znajdują się w innym departamencie – o numerze 93. „Słynie”
on z największej przestępczości w całej Francji. To miejsce, do
którego przybywają imigranci z niemal całego świata
i bardzo często przebywają tam nielegalnie. Brat Wojtek
powiedział, że mieszkańcy 93. departamentu należą do
90 różnych narodowości i posługują się 110 językami. Na ulicy,
którą tam przechodziliśmy, mijaliśmy niemal samych
mężczyzn. Droga do kościoła przebiegła sprawnie. Gdy
weszliśmy, właśnie trwała modlitwa w duchu Taizé i oprócz
braci, było na niej kilkanaście pań. Wracając w kierunku stacji
metra, zrobiliśmy zakupy w supermarkecie francuskiej firmy,
która także w Polsce jest obecna. Przed sklepem mieliśmy
okazję zobaczyć bójkę, niejedyną zresztą podczas naszego
pobytu w Paryżu. Generalnie, nie czuliśmy się w Aubervilliers
i Pantin zbyt komfortowo. Nasuwa się pytanie – czy tak
wygląda prawdziwe oblicze Paryża? Myślę, że najlepiej
połączyć te trzy wspomniane wcześniej przykłady w całość
i wysnuć własne wnioski. Jedno na pewno można powiedzieć

– jest to miasto kontrastów. Wielu z nas odczuło wtedy
wdzięczność za to, że w miejscu swojego zamieszkania, nie
mamy problemu z poczuciem bezpieczeństwa.
We wtorek, środę i czwartek zwiedzaliśmy kolejne
miejsca w Paryżu. Zaczęliśmy od Panteonu – wielkiej budowli,
która została wybudowana w XVIII wieku jako kościół, ale
została zdesakralizowana i od 1885 roku pełni rolę
mauzoleum. W krypcie Panteonu znajdują się grobowce
zasłużonych dla Francji i świata osób – tam pochowana jest
także Maria Skłodowska-Curie wraz ze swoim mężem,
Piotrem Curie. Po zwiedzaniu zrobiliśmy sobie piknik
w Ogrodzie Luksemburskim, można powiedzieć – czas na
chillout. We wtorek odwiedziliśmy jeszcze kościół
św. Ignacego, który ze strony ulicy jest niemal niewidoczny
oraz Montmartre – dzielnicę, w której mieszkało wielu
sławnych ludzi, m.in. romantyczni kompozytorzy Fryderyk
Chopin i Franciszek Liszt, oraz sławy malarstwa – Pablo
Picasso i August Renoir. Na Montmartre znajduje się także
bazylika Sacré-Cœur (fr. Najświętszego Serca), wzniesiona na
najwyższym wzgórzu Paryża.
W środę zaczęliśmy od przejazdu pod wieżę Eiffla, gdzie
na Polach Marsowych mogliśmy odpocząć, a później
udaliśmy się do kościoła Najświętszej Maryi Panny
Wniebowziętej, będącego siedzibą polskiej parafii, do której
na emigracji należeli m.in. Adam Mickiewicz i Juliusz
Słowacki. Tam mieliśmy Mszę Świętą. Tego dnia czekał nas
jeszcze Plac Concorde (fr. Zgody), przejście Polami Elizejskimi
oraz przejazd autobusem przez rondo wokół Łuku
Triumfalnego. Tam faktycznie każdy jeździ, jak chce – nie ma
żadnych reguł, pasów ruchu, wszyscy jadą po prostu do
przodu, więc trzeba mieć oczy dookoła głowy. Nie widzieliśmy
jedynie, aby ktoś wjechał na rondo pod prąd.

W kaplicy pod kościołem w Taizé, na chwilę przed wyjazdem do Paryża
ODPUST 2021

Wspólne zdjęcie młodzieży przed znakiem z nazwą miejscowości
Znowu znaleźliśmy się pod wieżą Eiffla, ale zanim
wjechaliśmy na jej drugi taras widokowy, mieliśmy
zaplanowany rejs po Sekwanie, podczas którego z poziomu
rzeki mogliśmy obserwować największe zabytki francuskiej
stolicy. I wreszcie – wjazd na wieżę Eiffla – dla wielu z nas
spełnienie marzeń.
W czwartek czekało nas jeszcze szybkie zwiedzanie
najważniejszych atrakcji Paryża z przewodnikiem – Harrym
z Anglii, który niesamowicie energicznie i entuzjastycznie
opowiadał. Po tym zwiedzaniu musieliśmy zapakować się do
busów i ruszać powoli w kierunku domu. Zanim jednak
mieliśmy wrócić do Polski, po drodze czekał na
nas
Strasburg.
Tam
dojechaliśmy
około
północy
i kwaterowaliśmy się w hotelu tylko na tę jedną noc.
W piątek po śniadaniu znów musieliśmy już być
spakowani do busów i pojechaliśmy na ekspresowe
zwiedzanie Strasburga, którego stare miasto bardzo
pozytywnie zaskoczyło swoimi widokami. Po pierwsze,
Strasburg znajduje się na rzeką ILL, będąca lewobrzeżnym
dopływem Renu. Rzeka ta rozgałęzia się w Strasburgu na
kilka kanałów, przy których w bezpośrednim sąsiedztwie
znajdują się domy. Ciągle po kanałach pływają małe statki
turystyczne, przed którymi trzeba podnosić niewielki most
zwodzony znajdujący się w tym mieście. Nie tylko dzięki
rzece stare miasto w Strasburgu wygląda malowniczo. Na ten
efekt składają się piękne domy i kamienice, często
znajdujące się przy wąskich uliczkach oraz kwiaty, które są po
prostu wszędzie. Największym zaskoczeniem w Strasburgu
jest gotycka katedra Notre-Dame (to nie pomyłka, katedra
Notre-Dame znajduje się nie tylko w Paryżu), która do
XIX wieku była najwyższym budynkiem na świecie.
Z zewnątrz, ze względu na liczne zdobienia, robi ogromne
wrażenie, ale dopiero gdy wejdzie się do jej środka, można
zobaczyć pełnię średniowiecznego piękna – całe wnętrze
katedry znajduje się jakby w półmroku, który przełamują
liczne witraże z ogromną rozetą na czele.
Po piątkowym zwiedzaniu Strasburga wyruszyliśmy do
Freystadt koło Norymbergi, w którym przebywają
franciszkanie ze Śląska – z prowincji z siedzibą w KatowicachPanewnikach. Tam wieczorem mieliśmy Mszę Świętą, a po
niej ojcowie przygotowali dla nas sowitą kolację, podczas

której też wspólnie śpiewaliśmy znane polskie piosenki.
Ogólnie był to bardzo wesoły wieczór, ostatni, jaki
spędziliśmy wszyscy razem na wyjeździe, ponieważ
następnego dnia – w sobotę rano – po Mszy, śniadaniu
i małych zakupach w supermarkecie, czekał nas wyjazd do
domu. Warto wspomnieć, że franciszkanie we Freystadt
ugościli nas niesamowicie – przygotowali ogromną kolację,
dali nocleg w bardzo dobrych warunkach i jeszcze rano
nakarmili dużym śniadaniem i mimo nalegania z naszej
strony, nie chcieli od nas przyjąć ani grosza. Takim
pozytywnym akcentem zakończyliśmy nasz pobyt za granicą.
Do Gliwic przybyliśmy ok 18:30, po 9-godzinnej jeździe.
Wracając do wyjazdu w momencie pisania artykułu
(po tygodniu od powrotu), aż łezka się w oku kręci. Cały czas
spędzony w Taizé, a później podczas zwiedzania Paryża
i Strasburga był niesamowicie pozytywny. Księżom
Łukaszowi i Markowi wielkie podziękowania za to,
że przygotowali tę podróż i zawsze byli wsparciem. Każdej
osobie, która pojechała, wielka wdzięczność za to, że była
życzliwa i służyła pomocą. Pobyt w Taizé przede wszystkim
zaimponował otwartością wszystkich, którzy tam byli. Co
prawda, pogoda nas tam nie rozpieszczała, ale w sumie
umiarkowana temperatura i deszcz były lepsze od pełnego
słońca i wielkiego skwaru. Myślę, że większość z nas chce
powrócić do Taizé w najbliższych latach, ponieważ to jedyne
takie miejsce, gdzie wszyscy żyją w zgodzie, radości, ale też
zastanawiają się nad głębszymi sprawami. Paryż był bardzo
dobrym doświadczeniem wielkiej metropolii. W Polsce nie
mamy aż tak wielkich miast, bowiem aglomerację paryską
zamieszkuje pięć razy więcej ludzi niż naszą GórnośląskoZagłębiowską Metropolię. Cennym było zobaczyć wszystkie
piękne zabytki tego jednego z najważniejszych na świecie
miast, ale także zauważyć problemy jego mieszkańców
i docenić nasze życie w Polsce. Na pewno cały wyjazd był
bardzo owocnym czasem i już tęskno nie tylko do tej
atmosfery, którą czuło się w Taizé, ale także do tej rodzinnej,
którą tworzyła nasza siedemnastoosobowa grupa.

ZOBACZYĆ WSZYSTKO
DOMINIKANIE KLERYCY U ŚW. JACKA 2021
„Na tym świecie należy widzieć wszystko; wszystko jest
warte obejrzenia, każda ulica i każdy człowiek, każda rzecz
marna oraz sławna. Nie ma niczego, co nie zasługiwałoby na
zainteresowanie i zobaczenie. Z chęcią włóczyłem się po
zakamarkach, których bedeker nie oznacza absolutnie żadną
gwiazdką, sygnalizującą coś, co godne jest uwagi, i nie
żałowałem żadnego kroku, wchodząc, gdzie się dało, choćby
zacnym ludziom do ich korytarza. Czasem patrzyłem na
najsłynniejsze zabytki, a czasem tylko na dzieci, na stare
babuleńki, na ludzką biedę i radość, na zwierzęta lub w czyjeś
okna. Lecz gdy chciałem później napisać, co widziałem, to
wstydziłem się jakoś opowiadać o tych rzeczach tak błahych,
albo robiłem to z zarozumialstwa lub z osobistej presji. Zaufaj,
oprócz rozkładu jazdy, wyłącznie i jedynie szczególnej łasce,
która towarzyszy ludziom podróżującym i pokazuje im
więcej, niż w ogóle człowiek może napisać czy opowiedzieć”.
(Karel Čapek, Listy z podróży,
przeł. Piotr Godlewski, Warszawa 2011).
„Nie da się widzieć wszystkiego z autostrady czy z okna
pędzącego pociągu. Kolej, a później samochody, pozbawiły
nas intensywności podróżowania, która sięga od oka
rejestrującego krajobraz aż po stopę wyczuwającą pod sobą,
z czego plecie się szlak”.
(por. Wolfgang Schivelbusch: Geschichte der
Eisenbahnreise. Zur Industrialisierung von
Raum und Zeit im 19. Jahrhundert, München 1977).
Dlatego czasem warto zostawić auto na parkingu,
wysiąść z pociągu i ruszyć w pieszą wędrówkę, by poczuć
każdy kamień na drodze – i zobaczyć wszystko. Z tej
perspektywy oglądał Galileę, Judeę i Samarię Jezus, z tej
perspektywy oglądał Śląsk i Małopolskę święty Jacek. Tak też
800 lat temu wyszedł z Kamienia i doszedł do Krakowa
(z pomniejszymi przystankami w Italii). Szedł z tym samym,
wszystko widzącym, wchodzącym „zacnym ludziom do
korytarza” Słowem, które 1200 lat wcześniej obchodziło
Izrael. Z tym samym Słowem, w tę samą trasę z Kamienia
Śląskiego do Krakowa, z tym, że w roku 2021, w roku
jubileuszu przybycia dominikanów na ziemie polskie, w lipcu,
wyruszyliśmy i my, dominikańscy bracia studenci. Marszrutę

wyznaczały nam kolejne parafie pod wezwaniem świętego
Jacka. W ileż korytarzy zacnych ludzi wchodziliśmy, ileż kaw
i herbat wypiliśmy, iluż historii wysłuchaliśmy… To raczej
Słowo spotykało nas niż my je przynosiliśmy. I pokazywało
wszystko. Pokazało również sośnicką Jackową parafię, która
zapisała się w naszej pamięci jako jeden z bardziej
znaczących przystanków na szlaku. Sprawiła to nie tylko
serdeczność i otwartość księdza proboszcza, lecz także
imponujące dowody żywotności prowadzonej przez niego
wspólnoty. „To parafia XXI wieku, uczmy się, bracia” - to słowa
jednego z nas po zwiedzeniu świeżo ukończonego
Domu św. Jacka. W dalszą drogę do Krakowa wynieśliśmy
z
Gliwic
wdzięczność
w
sercach
i
modlitwę
o błogosławieństwo dla wszystkich parafian i ich
duszpasterzy.
To była pierwsza taka pielgrzymka w moim życiu.
Sądząc po reakcjach, zdawała się być także pierwszą
widzianą na górnośląskiej ziemi. Poza najbliższymi okolicami
Anabergu i Piekar, kojarzyliśmy się raczej z wyznawcami
Hare Kryszna niż z braćmi kaznodziejami (to sytuacja
z gliwickiego Placu Piastów). A jakże bogata była tradycja
wędrowania i pątnictwa po tej ziemi, uwieczniona na kartach
literatury sowizdrzalskiej z Eichendorffem na czele („Z życia
nicponia”)! Jakże nie wymienić wędrówek Kaczmarka
w „Wietrze od wschodu” Augusta Scholtisa czy „Opisu
podróży mistycznej z Oświęcimia do Zgorzelca 1257-1957”
Henryka Wańka? A czyż zbiór epigramów Angelusa Silesiusa
to nie „Cherubiński Wędrowiec”? No i wreszcie, któż inny, jak
nie piewca Gliwic Horst Bienek napisał rozgrywającą się
w czasach hitlerowskiej dyktatury „Pielgrzymkę do Świętej
Anny”?
Nie trzeba ideologicznie porzucać pojazdów. Raz w roku
wystarczy zrobić coś arcyludzkiego. Po prostu wyjść i iść.
Duch Święty nas poprowadzi. I wszystkiego nas nauczy.
I pozwoli zobaczyć więcej, niż w ogóle człowiek może napisać
czy opowiedzieć. Nieskończenie więcej niż prosimy czy
rozumiemy (por. J 14, 26; Ef 3, 20-21). Pozwoli zobaczyć
wszystko. I spotkać Jackowego Ducha na gliwickiej Sośnicy.

Dominikanie klerycy u św. Jacka w Sośnicy
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Niedziela 22 sierpnia 2021
07:00 Z + ojca Michała w 10. rocz. śmierci
o łaskę zbawienia wiecznego oraz
o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.
09:00 Za ++ rodziców Bronisławę i Władysława
Tabarkiewicz, ++ dziadków z obu stron,
+ Krzysztofa Rutka i + Józefa Meinert.
10:30 Za ++ rodziców Janinę i Bolesława
Karkocha o łaskę zbawienia wiecznego
i o Boże błog. w rodzinie.
CHRZEST:
Zuzanna Marianna
Julia Telinga
12:00 Za + Zbigniewa Smardzewskiego o łaskę
zbawienia wiecznego w 10. rocz. śmierci.
ROCZEK:
Paweł Cichoński
18:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą
o dalsze Boże błog. i zdrowie dla Brygidy
i Janusza Pilszek z okazji 40. rocz. ślubu.
/Te Deum/
Poniedziałek 23 sierpnia 2021
07:00 Za + tatę, dziadka Jana Łobockiego
w 20. rocz. śmierci o łaskę zbawienia
wiecznego.
/od córki zięcia i wnuków/
18:00 Za + męża Jana Pluta z okazji urodzin,
+ syna Grzegorza, ++ szwagrów Ericha,
Józka,dwóch Andrzejów, szwagierki
Lucynę i Elżbietę, ++ teściów, rodziców
oraz ++ z rodzin Pluta, Boroń i Pająk.
Wtorek 24 sierpnia 2021
07:00 Za + ojca Stanisława o radość
życia wiecznego.
18:00 Za + żonę, mamę i babcię Jadwigę
Gołecką w 3. rocz. śmierci, ++ rodziców
Stefanię i Władysława Gołeckich oraz
++ z pokrewieństwa z obu stron, prosząc
dla nich o łaskę zbawienia wiecznego.
Środa 25 sierpnia 2021
07:00 Z podziękowaniem Bogu za wszystkie
otrzymane łaski, a szczególnie
za szczęśliwe wyjście z choroby
i w pewnej intencji Bogu wiadomej.
18:00 Za ++ rodziców Marię i Zdzisława Świstak
o łaskę zbawienia wiecznego.
Czwartek 26 sierpnia 2021
07:00 Za duszę + Krystyny Ciarachowicz od
pracowników Przedszkola Publicznego
nr. 2 w Wadowicach.
18:00 Do Miłosierdzia Bożego za + Augustyna
Langer, ++ rodziców, + brata Krystiana,
++ pokrewieństwo o łaskę zbawienia
wiecznego i o Boże błog w rodzinie.
Piątek 27 sierpnia 2021
07:00 Za +Krystynę Ciarachowicz.
/od syna Dariusza z żoną
i wnuczki Malwiny z rodziną/
18:00 Za + męża Jerzego Gregorczyk w 2. rocz.
śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.

Sobota 28 sierpnia 2021
07:00 Z okazji 60-tych urodzin Marii,
z podziękowaniem za wszystkie
otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo
w rodzinie Biżek.
18:00 Za Parafian.
Niedziela 29 sierpnia 2021
07:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. i zdrowie dla Danuty
i Dariusza z ok. 35. rocz. ślubu.
09:00 I: Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. i zdrowie dla syna Andrzeja
z okazji 50. rocz. urodzin.
/Te Deum/
II: Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
Boże błog., zdrowie, światło i dary Ducha
Św. dla Szymona Ludwin z okazji 18. rocz.
urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie.
10:30 Za + Mariusza Chorab, za ++ z rodziny
Chorab i Bartoszek o łaskę życia
wiecznego oraz o zdrowie w rodzinie.
CHRZEST: Wojciech Widera
12:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. i zdrowie dla Anety i Pawła
Motyka w rocz. ślubu oraz
o łaski potrzebne dla syna Igora.
18:00 Za + męża Władysława Faron, rodziców
Mariannę i Tadeusza Żak, ++ teściów
Walerię i Józefa Faron, szwagrów
Stanisława, Juliana, Józefa,+ chrzestnego
Mariana, ++ dziadków z obu stron
i za ++ z rodzin.
Poniedziałek 30 sierpnia 2021
07:00 Za + męża Jana Wtykło, + teściową Ewę,
rodziców Katarzynę i Jana Puchalów,
+ siostrę Kazimierę, + brata Jana
o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Za + męża, ojca i dziadka
Sławomira Mirońskiego
o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za + Józefa Kozłowskiego
i Bożą opiekę nad całą rodziną.
Wtorek 31 sierpnia 2021
07:00 Za syna Damiana o łaskę zdrowia
i wszelkie potrzebne łaski oraz za
++ Mariana Dworaka i ++ z rodziny
Dworaków i Wachów.
18:00 Za ++ w miesiącu sierpniu.
Środa 1 września 2021
07:00 I: Za ++ rodziców Krystynę i Stanisława
Wasilewskich i za brata Waldemara
o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za + Annę Dropia w dniu urodzin.
/od męża, córek, wnuków,
wnuczki i prawnuków/
08:00 W int. dzieci, nauczycieli i wychowawców
rozpoczynających nowy rok szkolny.

18:00 I: Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. i zdrowie dla Stanisławy
Bargieł z okazji 90. rocz. urodzin.
II: Za + mamę Eugenię w rocz. śmierci,
za + Edwarda Czapczyńskiego,
za + siostrę Krystynę Kawatyszyn,
+ Tadeusza Wojtkielewicza,
++ teściów Stanisławę
i Stanisława Wojtkielewicz
oraz o zdrowie w rodzinie.
Czwartek 2 września 2021
07:00 Za + męża, ojca i dziadka Stanisława
Pilch w 1. rocz. śmierci
o radość życia wiecznego.
08:00 Za + kochanego męża i ojca Stanisława
Pilch w pierwszą rocznicę śmierci,
z prośbą o spokój duszy
i łaskę zbawienia wiecznego.
14:00 ŚLUB RZYMSKI:
Jessica Radłowska - Jarosław Zieliński.
CHRZEST: Jagoda Zielińska
18:00 I: W int. Stowarzyszenia MB Bolesnej.
II: Za + ojca Zygmunta Kasprzyk
w 12. rocz. śmierci oraz ++ z rodziny
Kasprzyk, Herman i Szymaczek
o łaskę zbawienia wiecznego.
Piątek 3 września 2021
07:00 Do Miłosierdzia Bożego o światłość
wieczną dla ++ rodziców Marii i Mikołaja
Jędrzejczyk, ++ teściów Zofii i Rozalii,
Stanisława Kondratowicz, ++ Pauliny
i Karola Libardi, ++ Marianny i Zofii,
+ Zygmunta, Stefanii i Róży
oraz za ++ znajomych
o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 I: W intencji czcicieli NSPJ.
II: Do Bożej Opatrzności przez
Niepokalane Serce Maryi za
wstawiennictwem Dworu Niebieskiego
z prośbą o przebłaganie za
grzechy Narodu Polskiego.
18:00 Za + męża Krzysztofa Witman oraz
za + córkę Katarzynę oraz za ++ z rodziny
o łaskę zbawienia wiecznego.
Sobota 4 września 2021
07:00 Za + męża Jana Wtykło, + teściową Ewę,
rodziców Katarzynę i Jana Puchalów,
+ siostrę Kazimierę, + brata Jana
o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za wstawiennictwem Matki Bożej
Różańcowej o Boże błogosławieństwo
dla członków Żywego Różańca
i ich rodzin, za ++ członków Wspólnoty
oraz o dalszy rozwój duchowy
i liczebny wspólnoty.
18:00 I: Za Parafian.
II: Za + Dariusza Waśkiewicz,
++ Stanisławę i Edmunda Brzózka,
++ Stanisławę i Józefa Waśkiewicz
o radość życia wiecznego.
/od żony i dzieci/
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Niedziela 5 września 2021
07:00 Za + syna i ojca Jarosława w 22. rocz.
śmierci, + męża Czesława Wrona,
za ++ rodziców z obu stron oraz
za ++ braci o łaskę zbawienia wiecznego.
09:00 Za + rodziców Rozalię
i Władysława Kulak.
10:30 Za ++ Helenę i Romana Krzystyniaków,
Jana, Agnieszkę i Jana Krzystyniaków,
Zofię, Antoniego, Józefa i Stanisława
Dudków, Józefę i Wojciecha Sudołów,
Jerzego Stępień, Stefanię i Józefa
Juszczyków, Leszka Nagrabie oraz o Boże
błog. dla rodziny Sudołów i Juszczyków.
12:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
Boże błog., zdrowie, światło i dary
Ducha Św. oraz łaski potrzebne
w dalszym życiu i rozeznanie drogi
życiowej dla Apolonii z okazji
18. rocz. urodzin.
18:00 Za + Krystiana i Henryka Strzała w rocz.
śmierci oraz za + Zdzisława Pawlak
o łaskę zbawienia wiecznego.
Poniedziałek 6 września 2021
07:00 Za + męża, ojca i dziadka Henryka
Kaczmarek, ++ rodziców Zofię
i Antoniego, szwagra Helmuta,
ciocię Mariolę i Franciszkę, ++ dziadków
z rodziny Ledwig, Hadrian,
Kluge, Krzyżanowskich oraz Kaczmarek.
08:00 Za + syna Leszka, + brata Bogusława,
++ rodziców Różę i Stanisława, ++ Helenę
i Bolesława oraz o zdrowie
i Boże błog. w rodzinie.
18:00 I: W 1. rocz. śmierci ojca i dziadka
Mariana Sołtysik
o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Z podz. za otrz. łaski z prośbą
o dalsze Boże błog. i zdrowie dla
Jadwigi Wieczorek z okazji
80. rocz. urodzin.
/Te Deum/
Wtorek 7 września 2021
07:00 Za Emilię Dąbrowską w 18. rocznicę
urodzin, o wszelkie potrzebne łaski
i Boże błog. na dalsze lata życia.
08:00 Za + mamę Helenę Bajda w 1. rocznicę
śmierci, za ++ teściów Helenę i Antoniego
Fras oraz za wszystkich ++ z rodziny,
prosząc dla nich o łaskę zbawienia
wiecznego, a także o Boże
błog. dla całej rodziny.
18:00 I: Za + Adama Stajniak w 6. rocz. śmierci
o łaskę zbawienia wiecznego oraz
o zdrowie i Boże błog. w rodzinie
II: Za ++ rodziców Różę i Eryka Rzeźniczek,
++ dziadków i + ks. Prałata Mariana
Piotrowskiego o łaskę zbaw. wiecz.
Środa 8 września 2021
07:00 Za + tatę Henryka Morcinkowskiego
w rocznicę śmierci
o łaskę zbawienia wiecznego.

08:00 Do miłosierdzia Bożego za ++ rodziców
Annę i Alojzego o radość życia wiecznego
oraz za ++ z obu stron.
18:00 I: Za + syna Pawła Dawidowskiego,
+ męża Antoniego, ++ rodziców Leokadię
i Pawła Olędzkich, ++ teściów Janinę
i Jana Dawidowskich, + szwagra
Mieczysława o łaskę życia wiecznego
oraz o Boże błog. dla całej rodziny.
II: Za + ojca Mariana Wojnicz w 1. rocz.
śmierci, + Teresę Wojnicz w 2. rocz.
śmierci oraz za ++ Genowefę
i Stanisława Strojny
o łaskę zbawienia wiecznego.
Czwartek 9 września 2021
07:00 Za + Walerię Dębak w 30. rocz. śmierci,
+ Władysława Dębak, ++ Janinę
i Tadeusza Wołoch, + siostrę Barbarę
i za wszystkich ++ z rodziny.
08:00 Za + siostrę Zofię Kalisiewicz w 8. rocz.
śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.
16:30 Za + brata Henryka Rech i ++ z rodziny
o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 MSZA ZBIOROWA:
1. Za ++ rodziców Teresę i Zdzisława
Papaj, ++ dziadków z obu stron
o łaskę zbawienia wiecznego.
2. Za chorych i niepełnosprawnych
z naszej Parafii. /od Żywego Różańca/
3. O potrzebne łaski i dary
Ducha Św. dla kleryka Patryka Adlera.
/od Żywego Różańca/
4. Przez Niepokalane Serce Maryi oraz
przez wstawiennictwo św. Józefa
i św. Jacka o potrzebne łaski w dalszym
budowaniu Kościoła i Parafii.
/od Rady Parafialnej/
5. O utworzenie 11-tej Róży Różańcowej.
/od Żywego Różańca/
6. O Boże Miłosierdzie w pewnej intencji.
7. Przez Niepokalane Serce Maryi
i wstawiennictwo św. Jacka cudotwórcy
o zgodę, miłość i umocnienie wiary
w rodzinie Krystyny.
8. O rozwój ewangelizacji
w naszej parafii.
/od wszystkich Wspólnot Parafialnych/
9. Za + Jana Soborka
o radość życia wiecznego.
10. O łaskę zbawienia wiecznego dla
++ z rodziny Nowackich: Serafinę,
Konstantego, Zofię, Józefa i Władysława.
11. Za ++ rodziców Marię i Michała
Luteckich o łaskę zbawienia wiecznego.
/od pracowników ZPO Nadzieja
ze Szczygłowic/
12. Za + Ryszarda Czop w 6. rocz. śmierci
oraz za ++ z rodzin
o łaskę zbawienia wiecznego.
13. Do Miłosierdzia Bożego
i Niepokalanego Serca Maryi
o zgodę, wiarę i miłość między dziećmi
w pewnej intencji.

Piątek 10 września 2021
07:00 W 7. rocz. śmierci mamy Heleny Rusinek
o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 W dniu urodzin dla Stasia i Tamary,
z podziękowaniem za wszelkie
otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo, opiekę
Bożej opatrzności i zdrowie.
14:00 ŚLUB RZYMSKI:
Wiktoria Felisiak - Kamil Dudek
18:00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Józefa
Bendkowskich, ++ teściów Stefanię
i Antoniego Buraczewskich,
za ++ z pokrewieństwa z obu stron
oraz o zdrowie w rodzinie.
Sobota 11 września 2021
07:00 W intencji Heleny z okazji urodzin
z podziękowaniem za wszelkie
otrzymane łaski, z prośbą o Bożą opiekę,
błogosławieństwo i zdrowie.
08:00 Za + chrześniaka Tomasza Zagrabelny
w rocz. urodzin.
18:00 I: Z okazji urodzin Zuzanny Baran
o potrzebne łaski i Boże błog.
II: Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. i zdrowie dla Zofii
i Jana Kmieć z okazji 50. rocz. ślubu.
/Te Deum/
Niedziela 12 września 2021
07:00 Za + syna Przemka Biernat, ++ rodziców
Henrykę i Mariana Małaszczuk, ++ siostry
Zofię Kalisiewicz i Jadwigę Radomską,
prosząc o łaskę zbawienia wiecznego
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
i o Boże błog. dla całej rodziny.
09:00 Za ++ rodziców Walerię i Władysława Lis,
++ teściów Eugenię i Stanisława Róż,
+ siostrę Wandę Przybylską, szwagra
Janusza, ++ z rodzin Lis, Róż, Miętkiewicz
i Grabowski.
10:30 Za + mamę Marię Hęś, ++ rodziców Jana
i Helenę Lekstutis, + siostrę Danutę
Czaplicką oraz o zdrowie i Boże błog.
w rodzinie.
12:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. i zdrowie dla Doroty
Kozłowskiej z okazji urodzin
i o Boże błog w rodzinie,
szczególnie dla wnucząt.
18:00 Za ++ rodziców Eugeniusza i Kunegundę
Gawol, + brata Jerzego Gawol oraz za
++ z rodzin Gawol, Gorczyca i Debudaj.
Poniedziałek 13 września 2021
07:00 Za + Macieja Wójcickiego od znajomych
z Ciechocinka i Warszawy
o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Do miłosierdzia Bożego za ++ Martę,
Genowefę, Wiktora i Henryka
o radość życia wiecznego.
18:00 I: Za + córkę i siostrę Sylwię
o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za + Joannę Chmielowiec
o łaskę zbawienia wiecznego.

/od rodziny Chmielowiec z Mielca/
Wtorek 14 września 2021
07:00 Za + Joannę Zinówko
o łaskę zbawienia wiecznego.
/od sąsiadów/
08:00 W podziękowaniu dla ks. Franciszka
za odprawienie oraz znajomym za
pomoc w organizacji pogrzebu męża
Macieja, z prośbą o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla nich.
18:00 I: Za + syna Grzegorza Pluta z ok. 18. rocz.
śmierci, + męża Jana Pluta, + siostrę
Marię, ++ rodziców, teściów,
szwagrów Ericha i Józka,
dwóch Andrzejów, szwagierki Lucynę
i Elżbietę, ++ teściów i rodziców oraz
za ++ z rodz. Pluta, Boroń i Pająk.
II: Za + męża ojca i dziadka Jana Czuper
w 2. rocz. śmierci o łaskę zbawienia
wiecznego oraz prosząc o zdrowie
i Boże błog. w rodzinie.
/od żony, syna, synowej i wnuków/
Środa 14 września 2021
07:00 Za + Józefa Lesik o łaskę
zbawienia wiecznego. /od sąsiadów/
08:00 Za + Józefa Sobieraj
o łaskę zbawienia wiecznego.
/od sąsiadów z ulicy Przedwiośnie 28/
18:00 I: W pierwsza rocznicę powstania
w naszej parafii Stowarzyszenia Matki
Bożej Bolesnej Patronki Dobrej Śmierci,
jako dziękczynienie za dotychczasowe
łaski i prośba o dalsza opiekę
oraz zdrowie dla wszystkich członków
Stowarzyszenia przez wstawiennictwo
Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa
patronów Dobrej Śmierci. O obfitość łask
dla wszystkich kapłanów naszej parafii
przez orędownictwo św. Jacka
II: Za + syna Radosława Święch
o łaskę zbawienia wiecznego.
Czwartek 15 września 2021
07:00 O Boże błog. i zdrowie dla mamy
Rity Duda. /od dzieci z rodzinami/
08:00 Za + żonę Mariolę Łoboda
o łaskę zbawienia wiecznego.
15:00 ŚLUB RZYMSKI:
Brygida Budzisz - Grzegorz Kopij
16:30 Za + mamę i babcię Zofię Zawadzką
o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 Za + męża, ojca i dziadka Stanisława
Górka o łaskę zbawienia wiecznego.
Piątek 16 września 2021
07:00 Za Parafian.
08:00 Za + Joanna Chmielowiec
o łaskę zbawienia wiecznego.
/od koleżanek i kolegów z pracy/
18:00 I: Za zmarłych rodziców Genowefę,
Jana i Antoniego Dynek
o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za + Romana Aleksandrowicza
w 9. rocz. śmierci oraz za ++ z rodziny
o łaskę zbawienia wiecznego.
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Sobota 17 września 2021
07:00 W intencji Kariny Kalemba o zdrowie,
opiekę Maryi Panny, w intencji rodziców
o dobre wyniki dla brata Zbigniewa
i o Boże błog. dla całej rodziny.
08:00 Za + męża, ojca i dziadka Mieczysława
Lisieckiego o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Za Parafian.
II: Za ++ rodziców Lidię i Stanisława
Makarego, oraz za ich ++ braci i siostry;
za ++ Agatę i Jana Makara oraz za ich
++ braci i siostry o łaskę zbaw. wiecz.
Niedziela 18 września 2021
07:00 Za + Irenę Napieracz w 2. rocz. śmierci
09:00 Za ++ rodziców Urszulę i Feliksa Piontek,
++ teściów Helenę, Wincentego Słowik,
+ zięcia Pawła o łaskę zbawienia
wiecznego oraz o zdrowie
i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
10:30 Za ++ rodziców Kazimierę i Zenona Nosko
w rocz. śmierci, + siostrę Elżbietę
Tyczyńską, ++ z rodziny, prosząc o radość
życia wiecznego i o Boże błog.
oraz zdrowie w rodzinie.
12:00 ROCZKI
CHRZTY:
Alicja Gruszka
Marcelina Pleszczyńska
18:00 Za + Józefa Koniczek, ++ rodziców Łucję
i Wiktora Chrom, ++ teściów Helenę
i Józefa Koniczek oraz za dusze cierpiące
w czyśćcu o łaskę zbawienia wiecznego.
Poniedziałek 20 września 2021
07:00 W intencji Rity Dudy o zdrowie
i Boże błog. /od dzieci z rodzinami/
08:00 Za ++ rodziców Agnieszkę i Bernarda
Fajkis, + brata Franciszka, ++ teściów
Albinę i Ryszarda Ćwienk, + Helenę Sieja
i za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 I: Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. i zdrowie dla Tadeusza
Sucharowskiego z okazji 70. rocz. urodzin
oraz o Boże błog. dla całej rodziny.
/Te Deum/
II: Za ++ rodziców Marcelego i Pelagię
Bilińskich oraz za ++ z rodziny o życie
wieczne dla nich, a także o Boże błog.
dla żyjących z rodziny.
Wtorek 21 września 2021
07:00 Za + Adama Pawlik o łaskę zbawienia
wiecznego. /od chrześniaka Mirosława
Żurańskiego z rodziną z Krowic/
08:00 I: Za + syna Tomasza Stanek
o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za + Mariana Malczewskiego
o łaskę zbawienia wiecznego.
/od sąsiadów z Jedności 27a/
18:00 Za + męża, ojca i dziadka Ryszarda Ciok
w 3. rocz. śmierci, ++ Zofię i Stanisława
Piekarskich, za ++ teściów Apolonię
i Franciszka Ciok, za ++ z rodziny o łaskę
zbawienia wiecznego oraz o Boże błog.
dla całej rodziny.

Środa 22 września 2021
07:00 Za ++ rodziców Jadwigę i Stanisława
Szumskich o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 I: Za + Adama Pawlik
o łaskę zbawienia wiecznego.
/od chrześniaka Sławomira z rodziną/
II: Za + Mariana Malczewskiego
o łaskę zbawienia wiecznego.
/od sąsiadów z Jedności 27a/
18:00 Za + Halinę Różyńską w 10. rocz. śmierci,
za ++ z rodziny Różyńskich i Kurzyńskich
oraz o zdrowie i Boże błog.
dla całej rodziny.
Czwartek 23 września 2021
07:00 Za + Adama Pawlik o łaskę zbaw. wiecz.
/od sąsiadów z ulicy Przyszłości 76/
08:00 Za + mamę Sylwię Jarosz
o łaskę zbawienia wiecznego.
14:00 ŚLUB RZYMSKI:
Małgorzata Grodoń - Jarosław Wójcik
16:30 Za + Ellę Bińczyk o łaskę życia wiecznego.
/od sąsiadów z ul. Jesiennej 23/
18:00 Za + mamę Lidię Kral w 5. rocz. śmierci
i + tatę Jerzego Kral
o łaskę zbawienia wiecznego.
Piątek 24 września 2021
07:00 Za + męża Józefa Ślesińskiego,
+ synów Józefa i Stanisława Ślesińskich,
+ córkę Barbarę Kozłowską, ++ rodziców
Adama i Annę Kosmala.
08:00 Za + Adama Pawlik
o łaskę zbawienia wiecznego.
/od brata Józefa z rodziną z Krowic/
18:00 I: Za + męża, ojca i dziadka Władysława
Faron w 7. rocz. śmierci, za ++ Rodziców
Mariannę i Tadeusza Żak, ++ teściów
Walerię i Józefa Faron, za + Stanisława
Faron, za dusze w czyśćcu cierpiące
oraz o Boże błog. w rodzinie.
II: Za + Dariusza Barnuś w 50. rocz.
urodzin o łaskę zbaw. wiecz.
Sobota 25 września 2021
07:00 Za + Adama Pawlik
o łaskę zbawienia wiecznego.
/od brata Gienka z żoną i dziećmi/
08:00 I: Za + Wiktorię Nizar w 2. rocz. śmierci
oraz + Łukasza Bartosińskiego w 3. rocz.
śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za ++ Danutę i Jana Jaroś
i + brata Mariusza Jaros
o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 Za Parafian.
Niedziela 26 września 2021
07:00 Za + mamę Jadwigę Brzoza,
za ++ rodziców Gertrudę i Alfonsa Brzoza,
++ teściów Marię i Czesława Chałupczak
oraz za ++ szwagrów.
09:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. i zdrowie, światło i dary
Ducha Św. oraz o łaski potrzebne
w dalszym życiu dla Andrzeja
z okazji 21. rocz. urodzin.

10:30 I: Za + męża, ojca i dziadka Konstantego
w 22. rocz. śmierci, ++ rodziców Weronikę
i Wawrzyńca Olczyk, + ojca Zenobiusza
Wiatrak, + brata Stanisława
i o Boże błog. w rodzinie.
II: Za + męża Władysława Grochot
w 4. rocz. śmierci oraz za ++ rodziców
Stanisławę i Tomasza Balińskich,
Annę i Franciszka Grochot
o łaskę zbawienia wiecznego.
12:00 Za + Irenę Świerczyńską, + Kazimierza
Świerczyńskiego i Edwarda Radonia
oraz ++ z rodziny Świerczyńskich i Radoń
18:00 Za + męża Kordiana Kocur w 5. rocz.
śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.
/od żony/
Poniedziałek 27 września 2021
07:00 I: Za Parafian.
II: Za ++ Ewę, Piotra, Dawida i Magdalenę
Galert o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za + męża Leszka, za ++ rodziców
i teściów o łaskę zbawienia wiecznego
18:00 Za + męża, ojca i dziadka Władysława
Zwolenik w rocz. śmierci, a także
o zdrowie i Boże błogosławieństwo
w rodzinie.
Wtorek 28 września 2021
07:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
Boże błog., zdrowie i opiekę Matki Bożej
dla Marioli i Arkadiusza z okazji rocznicy
ślubu oraz o zdrowie i Boże błog.
w rodzinie.
08:00 Za + Aleksandrę Harasim
o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Za + Mieczysławę Dziemianowicz
w 11. rocz. śmierci i o zdrowie w rodzinie
II: Za + Jana Buczkowskiego i + brata
Edwarda Buczkowskiego oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące
o łaskę zbawienia wiecznego.
Środa 29 września 2021
07:00 Za + Annę Bogus
o łaskę zbawienia wiecznego.
/od rodziny Wiatr i Zelek/
08:00 I: Za + Adama Pawlik
o łaskę zbawienia wiecznego.
/od brata Leszka z żoną i synami/
II: Za + Mariana Malczewskiego
o łaskę zbawienia wiecznego.
/od sąsiadów z Jedności 27a/
18:00 Za + ojca i dziadka Tadeusza
Dołżańskiego w 6. rocz. śmierci
o łaskę zbawienia wiecznego.
Czwartek 30 września 2021
07:00 Za + Alinę Dropia w 2. rocz. śmierci
08:00 Za + Adama Pawlik
o łaskę zbawienia wiecznego.
/od chrześniaka Łukasza/
16:30 Z okazji 30. rocznicy ślubu Sabiny
i Bogdana Damasiewicz
z podziękowaniem za otrzymane łaski
i z prośbą o błogosławieństwo na dalsze

lata wspólnego życia oraz o Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny.
18:00 Za ++ w miesiącu wrześniu.
Piątek 1 października 2021
07:00 Za ++ Annę i Józefa Bargłowicz
w rocz. śmierci.
08:00 I: W intencji czcicieli NSPJ.
II: Do Bożej Opatrzności przez
Niepokalane Serce Maryi
za wstawiennictwem Dworu
Niebieskiego z prośbą o przebłaganie
za grzechy Narodu Polskiego.
18:00 Za + męża Zbigniewa Olszewskiego
w 4. rocz. śmierci, + mamę Marię, + teścia
Antoniego, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu
cierpiące o łaskę zbawienia wiecznego
oraz o Boże błog. dla całej rodziny.
Sobota 2 października 2021
07:00 Za ++ rodziców Krystynę i Stanisława
Wasilewskich oraz za brata Waldemara
o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 I: Za wstawiennictwem Matki Bożej
Różańcowej o Boże błogosławieństwo
dla członków Żywego Różańca
i ich rodzin, za ++ członków Wspólnoty
oraz o dalszy rozwój duchowy
i liczebny wspólnoty.
II: Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 Za Parafian.
Niedziela 3 października 2021
07:00 O łaskę zbawienia wiecznego dla
+ Marianny Dłubek w 11. rocz. śmierci.
/od męża Mirosława i córki Marty/
09:00 O dar kanonizacji
bł. Edmunda Bojanowskiego.
/od Stowarzyszenia Rodziny
bł. Edmunda Bojanowskiego/
10:30 Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
12:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. i zdrowie dla Haliny
Sokołowskiej z ok. 65. rocz. urodzin,
a także o zdrowie i Boże błog. w rodzinie
18:00 Za + męża,ojca i dziadka Tadeusza
Błaszko w 2. rocz. śmierci
o łaskę zbawienia wiecznego.
Poniedziałek 4 października 2021
07:00 Za ++ rodziców Marię i Mikołaja
Jędrzejczyk, ++ teściów Zofię i Rozalię,
Stanisława Kondratowicz, ++ Kazimierę,
Karola, Paulinę, Karola Libardi, ++ Zofię,
Mariannę, Stefanię i Różę
o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Za zmarłą mamę Marię Barańską
w pierwszą rocznicę śmierci.
II: Za + matkę Marię Barańską
w 1. rocz. śmierci
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Wtorek 5 października 2021
07:00 Za + syna Leszka w 3. rocz. śmierci,
+ brata Bogusława w 3. rocz. śmierci,
++ rodziców Różę i Stanisława,
++ Helenę i Bolesława oraz
o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.
08:00 Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Za ++ rodziców Teresę i Tadeusza Dzida
oraz za ++ rodziców Leokadię
i Czesława Kontkiewicz
II: Za + siostrę Rutę Kuska, ++ rodziców
Zofię i Antoniego, ++ z pokrewieństwa
Rychlik, Kuska oraz o Boże błog.
w rodzinie.
Środa 6 października 2021
07:00 Za ++ syna Adriana, mamę Cecylię,
dziadków Zofię i Stanisława Tadla,
Leonię i Marka Jamróz, Tadeusza Sulik,
ks. Tadeusza Niemca, wujka Tadeusza
Sulik, ciocię Zuzannę Rogorza
i za dusze w czyśćcu cierpiące
oraz o błogosławieństwo dla
taty Jana i całej rodziny.
08:00 Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Za + Joannę Kamińską w 27. rocznicę
śmierci, + ojca Stanisława, za + siostrę
Krystynę w 27. rocznicę śmierci,
+ siostrę Marię Hornik w 22. rocznicę
śmierci oraz + brata Kazimierza
w 13. rocznicę śmierci.
II: Za ++ rodziców Genowefę i Bronisława
Kuczyńskich, ++ rodziców Marię
i Józefa Oliwa, + syna Zenona
i + brata Stanisława
o łaskę zbawienia wiecznego.
Czwartek 7 października 2021
07:00 Za ++ rodziców Kacpra i Władysława
Dropia i ++ dziadków z obu stron
08:00 Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
16:30 Za ++ Danieli i Stanisława Pietrzak.
18:00 Msza dziękczynna z okazji
18-lecia istnienia żywego Różańca.
Piątek 8 października 2021
07:00 W intencji Rity Dudy
o zdrowie i Boże błog.
/od dzieci z rodzinami/
08:00 Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Za + Joannę Wróbel z domu Zadara
w 7. rocz. śmierci oraz za ++ rodziców
Jana i Genowefę Kukulskich
o radość życia wiecznego.
II: Za ++ rodziców Jana i Helenę,
++ teściów Jerzego i Zofię,++ dziadków
z obu stron, + synową Barbarę, prosząc
o łaskę zbawienia dla nich oraz z podz.
za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog.
i zdrowie dla całej rodziny, a także
w pewnej intencji Panu Bogu wiadomej.

Sobota 9 października 2021
07:00 Za + Adama Pawlik
o łaskę zbawienia wiecznego.
/od bratowej Wandy z rodziną/
08:00 Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Za Parafian.
II: Z podz. za otrz. łaski z prośbą
o dalsze Boże błog. i zdrowie
dla Wojciecha Kowalczyk
z okazji 40. rocz. urodzin.
Niedziela 10 października 2021
07:00 I: Za + syna Przemka Biernat, ++ rodziców
Henrykę i Mariana Małaszczuk, ++ siostry
Zofię Kalisiewicz i Jadwigę Radomską,
prosząc o łaskę zbawienia wiecznego
oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
i o Boże błog. dla całej rodziny.
II: Za + brata Marka, ++ rodziców
i teściów o łaskę zbawienia wiecznego.
09:00 Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
10:30 Za + męża, ojca i dziadka Leonarda
Połap z okazji urodzin z prośbą o łaskę
zbawienia wiecznego oraz
za ++ rodziców, teściów
i pokrewieństwo z obu stron.
12:00 Za + męża, ojca i dziadka Stanisława
Sacha w 18. rocz. śmierci, ++ rodziców
Julię i Józefa Zych oraz za ++ z rodziny
z obu stron o łaskę zbawienia wiecznego,
a także o Boże błog. i zdrowie w rodzinie.
18:00 Za ++ Albinę i Andrzeja Lichowicz,
Aleksandrę Borkowską
o łaskę zbawienia wiecznego.
Poniedziałek 11 października 2021
07:00 Za + Edwarda Skorupka.
/od sąsiadów z ulicy Jesiennej 27/
08:00 Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Za + Zofię Cisek w 15. rocz. śmierci.
/od córki Renaty/
II: Za + żonę Stanisławę Staszewską
o łaskę zbawienia wiecznego.
Wtorek 12 października 2021
07:00 Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za + żonę Magdalenę
o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Za + Jadwigę Gliwkę w 3. rocz. śmierci,
+ tatę Edwarda Gliwka, prosząc
o radość życia wiecznego.
II: Za + Mariana Malczewskiego
o łaskę zbawienia wiecznego.
/od sąsiadów z Jedności 27a/
Środa 13 października 2021
07:00 Za + Jana Barańskiego, + żonę Halinę
i córkę Agnieszkę.
08:00 Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.

18:00 I: Za + ojca Wacława Wolny w 21. rocz.
śmierci, ++ z rodziny Wolny, Kulik, Wyra
i Bugajski o radość życia wiecznego.
II: Za + mamę i babcię Anastazję
Pławecką w rocz. śmierci
o łaskę zbawienia wiecznego.
Czwartek 14 października 2021
07:00 Za + Mieczysława Kumor
o łaskę zbawienia wiecznego.
/od Diany z rodziną/
08:00 Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
16:30 O radość życia wiecznego dla + męża
Stefana Kuś w rocz. śmierci i za
wszystkich ++ z rodziny
o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 MSZA ZBIOROWA:
1. Za + syna, brata i ojca Adama Magoska
w 20. rocz. śmierci, za ++ rodziców
z obu stron, ++ braci, ++ szwagrów,
za + bratanice Beatę i + bratową
Krystynę, + Alojzego
o łaskę zbawienia wiecznego.
2. Za + Andrzeja Kasperek, za ++ rodziców
Ignaciuk i ++ teściów Kasperek,
o łaskę zbawienia wiecznego.
/intencja od żony i dzieci/
3. Za chorych i niepełnosprawnych
z naszej Parafii. /od Żywego Różańca/
4. O potrzebne łaski i dary Ducha Św.
dla kleryka Patryka Adlera.
/od Żywego Różańca/
5. Przez Niepokalane Serce Maryi
oraz przez wstawiennictwo św. Józefa
i św. Jacka o potrzebne łaski w dalszym
budowaniu Kościoła i Parafii.
/od Rady Parafialnej/
7. O Boże Miłosierdzie w pewnej intencji.
8. Przez Niepokalane Serce Maryi
i wstawiennictwo św. Jacka cudotwórcy
o zgodę, miłość i umocnienie wiary
w rodzinie Krystyny.
9. O rozwój ewangelizacji
w naszej parafii.
/od wszystkich Wspólnot Parafialnych/
10. Za rodziców Joannę o Boże błog.,
zdrowie i o łaskę zbawiania dla + Jana.
Piątek 15 października 2021
07:00 Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. i zdrowie dla Jana i Haliny
Biela z okazji urodzin.
18:00 I: Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. światło, dary Ducha Św.
i zdrowie w dalszej posłudze kapłańskiej
dla ks. Marka Ludwig z okazji urodzin.
II: Za + mamę Eugenię w rocz. śmierci,
za + Edwarda Czapczyńskiego,
za + siostrę Krystynę Kawatyszyn,
+ Tadeusza Wojtkielewicza, ++ teściów
Stanisławę i Stanisława Wojtkielewicz
oraz o zdrowie w rodzinie.

Sobota 16 października 2021
07:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. i zdrowie dla Mariana
z okazji 65. rocz. urodzin.
08:00 Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Za Parafian.
II: Za ++ rodziców Edwarda
i Jadwigę Bargieł, za ++ braci, bratowe,
+ Barbarę Przybyś oraz za
++ z pokrewieństwa z obu stron
o łaskę zbawienia wiecznego.
Niedziela 17 października 2021
07:00 Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
09:00 I: Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. i zdrowie dla Marianny
i Pawła Wolnica z okazji rocz. ślubu.
II: Za + mamę Irenę Tomaszewicz
w 2. rocz. śmierci
o łaskę zbawienia wiecznego.
10:30 Z podz. za otrz. łaski z prośbą
o dalsze Boże błog. i zdrowie dla Krystyny
i Henryka Szpiegowskich z okazji
50. rocz. ślubu.
12:00 CHRZTY I ROCZKI
18:00 Za + Ryszarda Bartnickiego w 22. rocz.
śmierci, ++ z rodziny Bartnickich
i Wojciechowskich oraz o zdrowie
i Boże błog. dla całej rodziny.
Poniedziałek 18 października 2021
07:00 Za + Reginę Cylwik
o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Za ++ rodziców teściów i dziadków
Joannę i Franciszka Drozd, za + szwagra
Piotra i + męża Henryka Drozd
II: Za + Mariana Malczewskiego
o łaskę zbawienia wiecznego.
/od sąsiadów z Jedności 27a/
Wtorek 19 października 2021
07:00 Za + Andrzeja Łata, ++ rodziców Feliksę
i Wacława, + chrześniaka Marcina
i + brata Stanisława Tomasik
o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Z okazji 30. rocz. ślubu Jadwigi
i Marka dziękując za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny.
II: Za + Genowefę Wagner, + Jolantę
Krawczyk, + Stanisławę Lubowiecką,
+ Elwinę Pipała, + Marię Cybulak,
++ Józefa i Leszka Cybulak,
+ Krystynę Nikołajew, + Zbyszka Cybulak,
+ Władysława Cybulak
o łaskę zbawienia wiecznego oraz
o nawrócenie rodziny, dobry przebieg
ciąży dla Katarzyny, a także o opiekę
Matki Bożej z Lourdes dla Francji.
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Środa 20 października 2021
07:00 Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za + męża i ojca Wolfganga Schlifka
w 11. rocz. śmierci oraz za + syna i brata
Wernera Schlifka, ++ 2 szwagrów, a także
za ++ z rodziny Schlifka i Rutka
o radość życia wiecznego.
18:00 I: Za + Mariannę Zielińską w 2. rocz.
śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za + męża, ojca i dziadka Józefa
Rzepińskiego w 1 rocz. Śmierci, ++ teściów
Rzepińskich i ++ dziadków z obu stron
o łaskę zbawienia wiecznego.
Czwartek 21 października 2021
07:00 Za + Zdzisława Żak
o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
16:30 Za + tatę, teścia i dziadka Gotfryda
Sobota w 15. rocz. śmierci
o łaskę zbawienia wiecznego
18:00 Za ++ Marię i Antoniego Kowalskich,
za ++ synów Jana i Michała oraz
za dusze w czyśćcu cierpiące
oraz o zdrowie w rodzinie.
Piątek 22 października 2021
07:00 Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za + Kazimierza Goleń
o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Za + Stanisława Barszcz w 4. rocznicę
śmierci, za ++ z rodziny z obu stron.
II: Do Bożego Miłosierdzia o radość życia
wiecznego za + mamę Hildegardę
Wawro, + ojca Józefa, + brata Józefa
i wszystkich ++ z rodziny Wawro oraz
za ++ pokrewieństwo.
Sobota 23 października 2021
07:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. i zdrowie dla Elżbiety Żak
z okazji 55. rocz. urodzin.
08:00 I: Za + męża i ojca Wolfganga Schlifka
w 11. rocz. śmierci oraz za + syna i brata
Wernera Schlifka, ++ 2 szwagrów, a także
za ++ z rodziny Schlifka i Rutka
o radość życia wiecznego.
II: Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 Za Parafian.
Niedziela 24 października 2021
07:00 I: Za + syna Grzegorza Rusinek
w dniu urodzin.
II: Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
09:00 W 17. rocz. śmierci Jana Twardowskiego,
za + Narcyza Twardowskiego,
++ z pokrewieństwa oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące.
10:30 Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą
o zdrowie i Boże błog. dla Natalii
Korbanek z okazji 18. rocznicy urodzin.

12:00 Za + Michała Psiuk w 1. rocz. śmierci.
18:00 Za ++ rodziców Weronikę i Pawła Donner,
++ z rodziny Czabanka-Kampa
o łaskę zbawienia wiecznego.
Poniedziałek 25 października 2021
07:00 Dziękczynno błagalna o potrzebne łaski
opiekę Matki Najświętszej, o zdrowie
i mądrość dla Teresy i jej rodziny.
08:00 Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Za śp. Alicję Jaskiewicz w 2. rocz. śmierci
o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za + mamę Hildegardę Wawro
w 2. rocz. śmierci, + ojca Józefa,
+ brata Józefa oraz za wszystkich
++ z rodziny o łaskę zbawienia wiecznego.
Wtorek 26 października 2021
07:00 Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za + Stanisławę Staszewską
o łaskę życia wiecznego.
/od sąsiadów z ul. Jesiennej 15/
18:00 I: Za + męża, ojca i dziadka Kurta Selka
w 7. rocz. śmierci oraz za ++ z obu stron.
II: Za + Jana Klimaszewskiego oraz
za ++ z rodziny.
III: Za + Hildegardę Wawro w 2. rocz.
śmierci, + ojca Józefa, + brata Józefa
i za ++ pokrewieństwo z rodzin Wawro,
Linnek, Mocha.
Środa 27 października 2021
07:00 Za + Stanisławę Staszewską
o łaskę zbawienia wiecznego.
/od sióstr i braci/
08:00 Za + Aleksandrę Harasim
o łaskę zbawienia wiecznego.
/od sąsiadów z ulicy Przyszłości 64/
18:00 Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
Czwartek 28 października 2021
07:00 Za + Stanisławę Staszewską
o łaskę zbawienia wiecznego.
/od sióstr i braci/

08:00 Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
16:30 O potrzebne łaski
i Boże błogosławieństwo w rodzinie.
18:00 I: Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. i zdrowie dla Emilii
i Franciszka z okazji urodzin.
II: Za + męża, ojca i dziadka Engelberta
Franik, ++ rodziców Helenę i Zygmunta
Kuracińskich, ++ Rozalię i Mikołaja Franik,
+ siostrę, ++ braci, + szwagierkę
i za ++ szwagrów.
Piątek 29 października 2021
07:00 Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 O łaskę zbawienia wiecznego
dla Łucji Dłubek w 5. rocz. śmierci.
/od syna Mirosława i wnuczki Marty/
18:00 Za + syna Eugeniusza Tomanek
w 3. rocz. śmierci
o łaskę zbawienia wiecznego.
Sobota 30 października 2021
07:00 Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za + mamę i babcię Halinę Andryszczak
o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 Za Parafian.
Niedziela 31 października 2021
07:00 O Boże błog. i podziękowanie
za szczęśliwe życie z okazji
34. rocz. ślubu Beaty i Zbyszka.
09:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. i zdrowie dla
Magdy Łażejewskiej z ok. 14. rocz. urodzin.
10:30 Za + męża i ojca Wojciecha Woźnica
w 6. rocznicę śmierci.
12:00 Za + Edwarda Stańko
o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Za + syna Ireneusza Suliga
w 10. rocz. śmierci
o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za ++ w miesiącu październiku.

Bądź na bieżąco!

CHRZTY

21/03/2021
Zuzanna Cebula
28/03/2021
Natalia Głowacz
01/05/2021
Wiktor Dominik Chłond
16/05/2021
Małgorzata Lidia Kolczyńska
Tomasz Michał Kazatel
Maja Joanna Kazatel
30/05/2021
Michał Ryszard Mężyk

06/06/2021
Claudia Amelia Skórzak
13/06/2021
Kamila Paulina Matuszak
19/06/2021
Franciszek Kowalski
Agata Łucja Janik
Daniel Krzysztof Gawleta
20/06/2021
Karolina Rita Semczuk
27/06/2021
Alicja Katarzyna Kowalczyk

10/07/2021
Ilian Leon Nowowiejski
11/07/2021
Hanna Gregorczuk
17/07/2021
Patryk Stanisław Półtorak
18/07/2021
Filip Stanisław Mysłowiecki
Bartosz Waldemar Stępień
Antoni Rabczak

ŚLUBY

09/04/2021
Adam Skurzybot
Katarzyna Jarzębowska
01/05/2021
Marcin Chłond
Dominika Chłond
15/05/2021
Adam Sarach
Justyna Ostasz
29/05/2021
Marek Brych

Dorota Chachura
19/06/2021
Dawid Janik
Joanna Janik
19/06/2021
Aleksander Mazur
Emilia Gajda
04/07/2021
Piotr Matuszczyk
Martyna Karmowska

10/07/2021
Jerzy Drozdowicz
Aleksandra Rudewicz
10/07/2021
Adam Nowowiejski
Delfina Nowowiejska
20/07/2021
Piotr Nowiński
Katarzyna Zoremba

POGRZEBY

09/03/2021
Agnieszka Majchrzak
12/03/2021
Henryk Horoszczak
14/03/2021
Stanisław Bernacki
18/03/2021
Mieczysław Lisiecki
20/03/2021
Urszula Czech
HelenaOlszewska
21/03/2021
Maria Herman
25/03/2021
Andrzej Frączek
Tadeusz Magoska
Władysława Polak
27/03/2021
Anna Skorupka
29/03/2021
Danuta Kotłowska
Mariola Łoboda
31/03/2021
Paweł Telinga
Maciej Wójcicki
02/04/2021
Janina Maliga
04/04/2021
Ella Bińczyk
05/04/2021
Grzegorz Juszyński

Mirosława Wróbel
08/04/2021
Krystyna Karwacińska
09/04/2021
Joanna Zinówko
14/04/2021
Józef Lesik
20/04/2021
Michał Bernacki
21/04/2021
Leon Pleszczyński
Józef Sobieraj
25/04/2021
Halina Gruszewska
27/04/2021
Maria Lutecka
28/04/2021
Michał Lutecki
29/04/2021
Joanna Chmielowiec
Ryszard Marchewka
02/05/2021
CecyliaAdamczyk
07/05/2021
Zygmunt Kuwałek
16/05/2021
Adam Pawlik
20/05/2021
Edmund Tuszkiewicz
24/05/2021
Stanisław Reszczyński

29/05/2021
Andrzej Majgier
30/05/2021
Gabriela Frączek
01/06/2021
Edward Skorupka
06/06/2021
Mieczysław Kumor
12/06/2021
Józef Kociuba
Zdzisław Żak
17/06/2021
Marian Malczewski
23/06/2021
Wiktor Kycia
Stanisława Staszewska
26/06/2021
Marta Pietrzykowska
03/07/2021
Ryszard Kulawik
11/07/2021
Aleksandra Harasim
13/07/2021
Maria Waluś
15/07/2021
Edward Hamer
21/07/2021
Paweł Morawiec
26/07/2021
Jan Jaśkiewicz
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ZAKOŃCZENIE ROKU FORMACJI
WIECZÓR PODZIĘKOWAŃ DLA ZAANGAŻOWANEJ MŁODZIEŻY
Miniony rok formacyjny, mimo że już jako drugi
naznaczony epidemią COVID-19, był czasem, za który Panu
Bogu przede wszystkim składaliśmy z ks. Łukaszem
dziękczynienie. Dziękczynienie za to, że wśród niepewności
związanych z trudem obostrzeń mogliśmy razem
z młodzieżą we wspólnocie „Jesteśmy w domu” doświadczyć
wiele pięknych spraw : od tych cotygodniowych, regularnych
po
wydarzenia
mniejsze/większe
okazjonalne.
Dziękowaliśmy Panu, ale też ogromne słowa wdzięczności
płyną do tych spośród młodych, którzy zapragnęli czegoś
więcej, a nie tylko udziału w spotkaniach - chcieli zostać
częścią, poczuć odpowiedzialność za wspólnotę, podarować
więcej swojego czasu na rzecz drugiego człowieka. Bez ich
zaangażowania byłoby niemożliwe zorganizowane tylu
wydarzeń, które w ostatnim czasie działy się dla młodych.
Nie da się ukryć, że wiele w naszym młodzieżowym
parafialnym życiu „kręci” się wokół Taizé i odkrywania,
zrozumienia bliźniego. Comiesięczne modlitwy w duchu
Taizé wymagały przygotowań - od spraw technicznych, przez
zaangażowanie muzyczne po przygotowanie, przemyślenie,
a przede wszystkim przemodlenie treści nabożeństw. Taizé,
ale także czuwania, przygotowanie do bierzmowania,
spotkania w małych grupach, cała niezastąpiona sekcja
muzyczna, warsztaty muzyczne, zaangażowanie w Festiwal
Życia, Męski Weekend - to właśnie nasza wspólnota. To
zawsze ogromna radość dla każdego duszpasterza, kiedy
znajdują się osoby, które się angażują w tak odpowiedzialny
sposób. W przypadku spotkań „Jesteśmy w domu” tak było
co tydzień, jesteśmy ogromnie za to wdzięczni!
Kolejna ważna sprawa to oczywiście międzyparafialne
Msze Święte, podczas których gościliśmy w sąsiedniej parafii
– Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych. Trzeba
tutaj wspomnieć, że w „Jesteśmy w domu” jest także
młodzież z innych, nie tylko naszej, parafii - ale obecność
i wspólnota sośnicka - naszych dwóch parafii - jest dla nas
bardzo ważna. W przyszłym roku będziemy chcieli
powiększyć nasz krąg wspólnej modlitwy o wszystkie parafie
naszego dekanatu.
Kiedy dotykamy tematu współpracy - dziękujemy
diecezjalnemu duszpasterstwu młodzieży - Pełni Życia,
dzięki
którym
spotykaliśmy
się
na
diecezjalnych
Eucharystiach i czuwaniach, w którym działa chór Pełni
Wiary składający się również z sośnickiej młodzieży.
Budowanie jedności jest możliwe, a zeszły rok pokazał, że jest
to bardzo realne w naszych lokalnych warunkach. Oby dobry
Bóg pobłogosławił także na następny rok poszukiwania
wspólnych dróg wiary!

Ten artykuł w swoim zamyśle miał podsumować
działania młodzieży zeszłego roku, ale nie sposób tego zrobić
w zwięzły sposób, żeby nikogo nie pominąć - dlatego celowo
nie ma tutaj żadnych nazwisk. Jako wspólnota spotkaliśmy
się z ks. Proboszczem pod koniec czerwca i wtedy
w konkretnym wymiarze podsumowaliśmy cały rok.
Wszystkich zainteresowanych - zapraszamy, jak zawsze,
by
obserwować
nasz
profil
na
Instagramie
@jestesmy.w.domu, by być na bieżąco!

Nasza pamiątka w Domu św. Jacka

MĘSKI WEEKEND MŁODYCH
JESTEŚMY W DOMU
Pod koniec czerwca z ks. Łukaszem mieliśmy
przyjemność spędzić weekend w męskim gronie wspólnoty
„Jesteśmy w domu”. Odwiedziliśmy Rycerkę Górną, żeby
wędrując po szlakach górskich odkrywać Boże znaczenie
męskości i powołania do bycia mężczyzną. Z niecierpliwością
czekamy na kolejny taki wyjazd, który odbędzie się już
w pierwszy weekend września, a tymczasem zapraszamy do
zobaczenia fotorelacji.

Na miejsce dojechaliśmy legendarnym „T4”

W świetnych humorach udaliśmy się na górski szlak

Jako, że był to męski wyjazd,
na wycieczce byli sami mężczyźni!

Do meczu piłkarskiego wyświetlanego na ścianie idealnie pasują kiełbaski z grilla
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MSZA ŚWIĘTA ZA MIASTO GLIWICE
POD PRZEWODNICTWEM KSIĘDZA BISKUPA W NASZEJ PARAFII
Dnia 10 lipca o godz. 18:00 w naszej wspólnocie
parafialnej modliliśmy się za Gliwice i jego mieszkańców.
Uroczystą Mszę Świętą w tej intencji celebrował ks. bp
Andrzej Iwanecki w asyście ks. proboszcza Krzysztofa
Śmigiery. W uroczystej liturgii uczestniczyły nasze sztandary,
Bractwo
Najświętszego
Sakramentu,
przedstawiciele
lokalnego samorządu, licznie zgromadzeni parafianie oraz
Górnicza Orkiestra Dęta pod dyr. Agnieszki Wajgel. Na koniec
Mszy radny Adam Majgier odczytał modlitwę za miasto
Gliwice i jego mieszkańców:
Matko przez Boga wybrana, Pani Dobrej Drogi,
Najświętsza Panno Maryjo, któraś Swoją szczególną opieką
objęła nasze miasto - za Twoim wstawiennictwem
zanosimy
przed
oblicze
Boga
Ojca
i
Twego
Jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa modlitwę za
miasto Gliwice i jego mieszkańców.
Wszechmogący, wieczny Boże - błogosław wszystkim
mieszkańcom Gliwic, aby służąc sobie nawzajem
w potrzebach i pozostając w wierności Tobie budowali
szczęśliwość
naszego
miasta.
Obdarz
Swoim
błogosławieństwem wszystkich tych, którzy związani są

z naszym miastem - kobiety i mężczyzn, pracowników
i pracodawców, chorych i zdrowych, potrzebujących
pomocy i tą pomoc niosących, nauczycieli ze szkół i uczelni
oraz ich uczniów i studentów, lekarzy i ich pacjentów,
sędziów, kapłanów, górników, służby mundurowe. Tych,
którzy w Gliwicach mieszkają i tych, którzy tu jedynie
pracują lub się uczą. Wszystkich nas okryj płaszczem
Swojego miłosierdzia.
Prosimy Cię Panie, ześlij Ducha Świętego na
rządzących naszym miastem, na przywódców duchownych
i świeckich, aby władzę swoją sprawowali wierni Twojej
woli, a sprawami mieszkańców zdołali kierować mądrze
i sprawiedliwie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Po zakończeniu liturgii tradycyjnie przed kościołem
zagrała orkiestra. Uroczyste Msze Święte w intencji
mieszkańców naszego miasta odbywają się cyklicznie co
miesiąc w innej parafii naszego grodu. Idea tej modlitwy
została zainicjowana przez stowarzyszenia katolickie
i radnych miasta Gliwice.
RYSZARD BUCZEK

W MOIM SERCU JEST BÓG ŻYWY, PRZYSZEDŁ DO MNIE W BIAŁYM CHLEBIE...
PIERWSZA KOMUNIA U ŚW. JACKA
Uczestniczenie po raz pierwszy w pełni w Eucharystii
jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego wierzącego.
Jednak przyjęcie Pana Jezusa w Komunii Świętej wiąże się
też z innym ważnym wydarzeniem - przystąpieniem do
Sakramentu Pokuty. Do obu sakramentów należy się godnie
przygotować. To przygotowanie nie trwa jeden rok, ono trwa
od przyjęcia sakramentu chrztu. To rodzice jako pierwsi
zaczynają kształtować wiarę swoich dzieci, dopiero potem
jest ksiądz, katecheta.
9 maja 2021 r. uczniowie klas trzecich w małych,
kameralnych grupach, w otoczeniu swojej najbliższej rodziny
uczestniczyli w uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. Po
raz pierwszy przyjęli do swoich serc Pana Jezusa pod
postacią Białego Chleba. Wyrażam pragnienie, żeby to nie
był tylko ten jeden raz, jeden Biały Tydzień, kiedy
trzecioklasiści przyjmują Pana Jezusa w Komunii Świętej, ale
by ta ważna chwila towarzyszyła im przez całe życie, aby
trwali w Chrystusie, aby pamiętali o Eucharystii
i o sakramencie pokuty. Na zakończenie chciałabym
zacytować
prośbę,
którą
wyrażają
rodzice
dzieci
pierwszokomunijnych przed samą uroczystością:

„Drogi Księże Proboszczu!
Przed laty przynieśliśmy dzieci do kościoła prosząc dla
nich o Chrzest święty. To Boże życie, które wówczas
otrzymali staraliśmy się podtrzymać i pielęgnować.
Mówiliśmy im o Bogu, potem posłaliśmy je na lekcje religii,
aby poznawały i pokochały Pana Jezusa w swoim
dziecięcym sercu.
Dziś przyprowadzamy nasze dzieci do ołtarza, bo
chcemy, aby mogły one uczestniczyć w najgłębszych
tajemnicach naszej wiary – aby mogły przystępować do
Komunii Świętej. Ufamy, że są one do tego przygotowane.
Modlitwą i dobrym przykładem będziemy im towarzyszyć
i je wspierać, aby dalej pogłębiały swoje zjednoczenie
z Bogiem. Wobec zgromadzonej tu rodziny i wspólnoty
naszej parafii prosimy Cię, drogi Księże, abyś w czasie tej
Uroczystej Mszy Świętej udzielił naszym dzieciom
pierwszej Komunii świętej. Prosimy też o modlitwę w ich
i naszej intencji”.
DONATA KLIMASZEWSKA

KIEROWCY Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM
ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA
Jak co roku na terenie naszej parafii można było
zobaczyć dużą ilość pojazdów różnego rodzaju. Parafianie
przyjechali autami, rowerami i hulajnogami, by prosić
świętego Krzysztofa o opiekę. Po krótkiej modlitwie ksiądz
Marek poświęcił pojazdy, a ludzie z uśmiechami na twarzy
odjechali do swych domostw. Musimy pamiętać, że
prowadząc pojazd należy przede wszystkim myśleć
o bezpieczeństwie swoim oraz bliźnich.

Poświęcenie pojazdów to piękny gest wiary

Ksiądz Marek pobłogosławił przede wszystkich
samochody osobowe

Hulajnogi również zostały pobłogosławione

Błogosławieństwu podlegały też jednoślady
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Parking przy Domu św. Jacka był jak zawsze pełen

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY
CZERWONY KAPTUREK
23 czerwca w naszym lokalnym amfiteatrze „Muszla”
odbyło się przedstawienie pt. „Red Ridding Hood.
Rotkäppchen. Czerwony Kapturek”. Inscenizacja została
przygotowana przez Szkolne Koło Językowo-Teatralne dla
uczniów ZSO nr 14 oraz dla sośnickiej społeczności. Młodzi
aktorzy,
czyli
uczniowie
naszej
szkoły
podczas
przedstawienia grali mówiąc w trzech językach: po polsku,
angielsku i niemiecku. Występ oparty na znanej bajce
„Czerwony Kapturek” okraszony był również humorem, co
bardzo podobało się widzom.

Szkolne Koło Językowo-Teatralne prowadzone przez
panie Dominikę Zielińską oraz Annę Słokę-Sroczyńską ma na
swoim koncie również niemały sukces. 18 czerwca w czasie
X Festiwalu Amatorskiego Ruchu Artystycznego „FARA” Koło
zostało wyróżnione drugim miejscem w kategorii plakat
teatralny, który powstał na okoliczność prezentowanego
przedstawienia o „Czerwonym Kapturku”. Ponadto dwa
z trzech zgłoszonych do konkursu przedstawień znalazły się
w finałowej trójce.
ANNA SŁOKA-SROCZYŃSKA

Wielojęzyczność i pierwiastek humoru stanowiły wspaniałe połączenie

WARSZTATY MUZYCZNE
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SP 14
Skąd się wziął pomysł próby stworzenia formy
muzycznego rozwoju naszej sośnickiej młodzieży najlepiej
opowie Kamil Milczarek, który wraz z Konradem
Kuchciakiem,
prowadzi
w
Szkole
Podstawowej
nr 14 warsztaty wokalno-instrumentalne finansowane
z Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego:
„Na zaproszenie księży z par. św. Jacka w 2020 roku
wziąłem udział w preFestiwalu Życia. Poproszono mnie,
abym poprowadził warsztaty wokalne. Długo się nie
zastanawiałem i dzisiaj jestem za to bardzo wdzięczny,
ponieważ praca z uczestnikami była tak owocna, że narodził
się pomysł zorganizowania kolejnych - już bardziej
wymagających - warsztatów wokalno-instrumentalnych.
Z racji, że przyjaźnię się z Konradem Kuchciakiem,
z którym na co dzień gram w zespole TGD, zapytałem czy nie
chciałby poprowadzić takich warsztatów razem ze mną.
Mieliśmy już pomysł, teraz konkretna możliwość realizacji
takich spotkań. I tutaj na pomoc przyszedł ks. Marek.

Dzieci mają ogromny potencjał wokalny
Wspólnie stwierdziliśmy, że miło byłoby stworzyć
projekt, którego owocem będzie płyta z kolędami
i pastorałkami (projekt ciągle w realizacji - zakończenie
w grudniu 2021).
Tak od maja br. raz w miesiącu w weekend spotykamy
się z dziećmi i młodzieżą na wspólnych zajęciach, pracujemy
nad repertuarem, który znajdzie się na wcześniej
wspomnianej płycie, ale przede wszystkim zgłębiamy wiedzę
z zakresu śpiewu, emisji głosu, aranżacji i pracy w zespole.
Jest to oczywiście czas naszej pracy, ale widzimy jak wiele
daje nam wspólne przebywanie ze sobą. Dzieci i młodzież
w Sośnicy mają ogromny potencjał muzyczny, a przy
możliwościach jakie daje im i parafia, i szkoła, i obecnie
miasto Gliwice, można zdziałać bardzo dużo! Jestem
szczęśliwy, że mogę być częścią tej społeczności!”.
Mamy nadzieję, że w następnym numerze Posłańca
św. Jacka Kamil podzieli się kolejnymi doświadczeniami
z warsztatów, ale przede wszystkim z pobytu w Sośnicy!

Sośnicka młodzież jest
bardzo utalentowana instrumentalnie

NO TO JAZDA!
POCZĄTEK WAKACJI Z KOPYTA
Bycie Dzieckiem Marii to nie tylko obowiązki typu
uczestnictwo we Mszach Świętych, czy nabożeństwach.
Bycie Dzieckiem Marii to także super wycieczki i atrakcje.
Właśnie jedną z takich atrakcji na początku wakacji był
wspólny wypad z ks. Markiem i ks. Łukaszem. Jego inicjatorką
była nasza starsza Marianka Zuzia. Opowiedziała nam
o swoim hobby – jeździe konnej – i wyjaśniła związane z tym
zagadnienia. Wraz z kilkoma ministrantami 28 czerwca
wybraliśmy się do stadniny koni w Zabrzu.
Po przyjeździe na miejsce naszym oczom ukazały się
trzy piękne konie, które wzbudziły w nas zachwyt. Nasze
najmłodsze Marianki zajęły się ich pielęgnacją – czyli
czesaniem, co chyba spodobało się koniom, bo żaden z nich
nie zgłaszał sprzeciwu. Następnie każdy z nas miał możliwość
usiąść w siodle i spróbować swoich sił w jeździe konnej pod
czujnym okiem instruktora. Szczerze mówiąc, było to
wyzwanie chyba dla wszystkich. Później miało miejsce
wspólne grillowanie. Całość wycieczki zakończyły gry
i zabawy w Domu św. Jacka oraz seans filmowy.
Ten pierwszy dzień wakacji, spędzony razem, był pełen
atrakcji, za co serdecznie dziękujemy i czekamy na kolejne
takie wycieczki.
JULIA RADZEWICZ
Marianki i ministranci ochoczo opiekowali się końmi
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FOTORELACJA.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Niektóre z dziewcząt przyjmujące sakrament bierzmowania

Poniektórzy z chłopców przyjmujący Ducha Świętego

Ksiądz Jacek Orszulak udzielił sakramentu
bierzmowania naszej młodzieży

Zapalenie świec poczas odnowienia
przyrzeczeń chrzcielnych

Czytanie i psalm upiększyły Liturgię Słowa

Szczere i ujmujące podziękowania
na koniec Liturgii

