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Nasza najmłodsza część młodzieży miała okazję wybrać się do gliwickiego Teatru
Miejskiego na wspaniały spektakl pt. „Przygody Tomka Sawyera”. Jest to barwna
opowieść o przygodach, kłopotach, a przede wszystkim o wielkiej przyjaźni.31ST

R

5 lutego 1941 r. w obozie koncentracyjnym w Dachau został zamordowany
ks. Antoni Korczok. W związku z 80. rocznicą tego wydarzenia, bieżący rok jest
w sąsiedniej parafii Rokiem Pamięci Księdza Prob. Doktora Antoniego Korczoka.5ST

R

Posłaniec KIDS, czyli bezpłatny dodatek dla dzieci, a w nim: historia Maryi, labirynt
i zagadka św. Jana, wycinanka “ANIELSKA DEKORACJA” oraz kolorowanka
“CO SIĘ STAŁOW NAZARECIE?”.15ST

R

Modlitwa przed Wieczerzą Wigilijną. W każdej rodzinie powinien ją poprowadzić
ojciec lub najstarszy(a) wiekiem. Modlitwa zawiera czytanie z Ewangelii
o Narodzeniu Pańskim.3ST

R

W OBECNYM NUMERZE:

BÓG SIĘ
RODZI!

Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom
wszem. A u żłóbka
Matka Święta, Czuwa
sama uśmiechnięta,
Nad Dzieciątka snem,
Nad Dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych
trzód, Biegną wielce
zadziwieni, Za
anielskim głosem pieni,
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud.

Cicha noc, święta noc,
Narodzony Boży Syn,
PanWielkiego
Majestatu, Niesie dziś
całemu światu,
Odkupienie win,
Odkupienie win.

Cicha noc, święta noc,
Jakiż w tobie dzisiaj
cud, W Betlejem
Dziecina święta
Wznosi w górę
swe rączęta
Błogosławi lud,
Błogosławi lud.
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Nadchodzący bożonarodzeniowy czas będzie piękny, ale i trudny zarazem.
W czasach pandemii żyjemy w niepokoju i niepewności o przyszłość. Spędźmy dobrze te
chwile z rodziną. Może porozmawiajmy z kimś, z kim być może nie mieliśmy dotychczas
większego kontaktu. Świat nieustannie pokazuje, jak kruche jest ludzkie życie.
Doceniajmy jego wartość.

Życzę Wam wielu cudownych, spędzonych razem chwil w te Święta. Niech
narodziny Pana Jezusa na nowo rozbudzą w nas wiarę, nadzieję i miłość do bliźniego.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

KALENDARIUMWYDARZEŃ
Najważniejsze wydarzenia aż do kolejnego

wielkopostnego wydania „Posłańca św. Jacka”

� 24.12.2021, piątek, godz. 16:30 – Pasterka dla dzieci.
� 24.12.2021, piątek, godz. 22:00 – Pasterka.
� 25.12.2021, sobota – UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA,

Msze Św. jak w każdą niedzielę.
� 26.12.2021, niedziela – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia,

święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Godz. 16:30:
kolędowanie dzieci z instrumentami przy Żłóbku.

� 27.12.2021-19.01.2021 – Duszpasterskie odwiedziny kolędowe
(w zależności od sytuacji związanej z pandemią).

� 28.12.2021, wtorek, godz. 10:00 – Msza Św. ze specjalnym
błogosławieństwem dla najmłodszych dzieci wraz z ich
mamami oraz dla Grupy Wsparcia Rodziców
Dzieci Niepełnosprawnych.

� 31.12.2021, piątek, godz. 16:30 – Msza Św. i Nabożeństwo
na zakończenie Starego Roku.
W tym dniu nie będzie już Mszy Św. o godz. 18:00.

� 01.01.2022, sobota – Nowy Rok, Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi. Msze Św. jak w każdą niedzielę.

� 06.01.2022, czwartek – Uroczystość Objawienia Pańskiego
(Trzech Króli). Msze Św. jak w każdą niedzielę
z poświęceniem kadzidła, kredy i mirry.

� 06.01.2022, czwartek, godz. 17:30 – Koncert kolęd
i Modlitwa o Pokój.

� 16.01.2022, niedziela, godz. 16:30 – Koncert kolęd
połączonych chórów gliwickich.

� 11.02.2022, piątek – Światowy Dzień Chorego. O godz. 10:00
Msza Św. w intencji chorych i starszych parafian.

� 02.03.2022 – Środa Popielcowa.
Msze Św. o godz. 7:00, 8:00, 16:30, 18:00.

Wasz proboszcz
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W każdej rodzinie powinien ją poprowadzić ojciec lub
najstarszy(a) wiekiem. Modlitwa zawiera czytanie z Ewangelii
o Narodzeniu Pańskim.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen!

W tej uroczystej chwili wychwalajmy Boga, naszego
Ojca, za świętą noc, którą teraz wspominamy, a w której Jego
Syn Jezus Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy. Przeżyjmy
tamto wydarzenie opisane w Ewangelii.

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza: Łk 2, 1- 14

Wowym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta,
żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.
Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii
był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać
zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef
z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, domiasta Dawidowego,
zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu
Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją,
która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla
Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego
Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie
było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy
przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad
swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała
Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się
przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto
zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego
narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was:
Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące
w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo
zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała
Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których
ma upodobanie”.

Oto słowo Pańskie.

Chrystusa, który przyszedł na świat, aby nas zbawić,
prośmy słowami:

Obdarz nas miłością i pokojem!

- Panie Jezu, udziel naszej rodzinie daru miłości
zgody i pokoju:

Obdarz nas miłością i pokojem!
- Panie Jezu, obdarz szczęściem i radością także

naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych:
Obdarz nas miłością i pokojem!
- Panie Jezu, wszystkich opuszczonych, samotnych,

chorych i nieszczęśliwych pociesz i umocnij
Dobrą Nowiną Zbawienia:

Obdarz nas miłością i pokojem!
- Panie Jezu, błagamy Ciebie o ustanie pandemii

koronawirusa, a wszystkich zakażonych, chorych
obdarz łaską powrotu do zdrowia, naszą Służbę
Zdrowia wspieraj łaską wytrwałości w tym niełatwym
czasie służby bliźniemu.

Obdarz nas miłością i pokojem!
- Panie Jezu, naszych zmarłych krewnych,

bliskich i znajomych obdarz szczęściem
i wiecznym zbawieniem:

Obdarz nas miłością i pokojem!

Zjednoczeni w miłości, odmówmy wspólnie modlitwę,
której nauczył nas Jezus Chrystus:

Ojcze nasz...

Polećmy Bogu przez pośrednictwo Matki Jezusa
Chrystusa - naszą rodzinę, naszych przyjaciół, sąsiadów,
gości, samotnych i chorych:

Zdrowaś Maryjo...

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała
blaskiem prawdziwej światłości Twojego Syna: spraw,
abyśmy jaśnieli blaskiem Twojej światłości w naszym
codziennym postępowaniu. Pobłogosław nas i te opłatki,
którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców.
Naucz nas dzielić się chlebem, miłością i życzliwością
z każdym człowiekiem. Obdarz nas wszystkich Twoim
pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją ojcowską dobroć.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

AMEN!

MODLITWA PRZEDWIECZERZĄWIGILIJNĄ
KROK PO KROKU

SAKRAMENT POKUTY PRZED ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA
W PARAFII ŚW. JACKA W GLIWICACH-SOŚNICY

SZKOŁA PODSTAWOWA
Wtorek, 21 grudnia, Klasy IV, V, VI: godz. 16:00

SZKOŁA PODSTAWOWA
Wtorek, 21 grudnia, Klasy VII, VIII: godz. 16:30

MŁODZIEŻ
Wtorek, 21 grudnia: godz. 16:30

DOROŚLI
Niedziela (19 grudnia): podczas każdej Mszy Świętej
Poniedziałek (20 grudnia): 7:00 - 8:30, 17:00 - 18:00
Wtorek (21 grudnia): 7:00 - 8:30, 17:00 - 18:00
Środa (22 grudnia): 7:00 - 8:30, 17:00 - 18:00
Czwartek (23 grudnia): 7:00 - 8:30, 17:00 - 18:00
Piątek (24 grudnia - Wigilia): 7:00 – 10:00,

13:00 – 15:00



DROGIE SOŚNICZANKI I SZANOWNI SOŚNICZANIE!

Choć bardzo trudne czasy dla kultury wciąż trwają, to
mimo przeciwności, tegoroczny, VI Międzynarodowy Festiwal
Jazzu Tradycyjnego „Polish Happy Jazz Fest 2021” odbył się
zgodnie z planem. Dopisali wszyscy planowani artyści, nasza
wspaniała dzielnicowa publiczność oraz idealna festiwalowa
pogoda, co z pewnością zawdzięczamy zabiegom naszych
księży, mających specjalne względy w Niebiesiech.

Jak co roku festiwal rozpoczęła parada w stylu
nowoorleańskim niosąca pierwsze jazzowe dźwięki w eter
naszej dzielnicy, po której rozpoczęła się muzyczna uczta
w amfiteatrze.

Pierwszym wykonawcą radosnego jazzu była gliwicka
grupa Enerjazzer prezentująca program w starym,
dixielandowym stylu. Po niej wystąpił zespół Lazy Swingers
Band z Krakowa wykonujący swingującą muzykę taneczną
lat 40-tych ubiegłego wieku, przy której pokazy tańca
swingowego prezentowała grupa Swing City z Katowic. Jako
trzeci wystąpił zespół Parnas Brass Band. Młodzi muzycy
z Katowic i Warszawy zagrali bardzo energetycznie muzykę
z pogranicza funky. Na zakończenie, jako gwiazda wieczoru
wystąpił zespół Jazz Band Ball Orchestra z Krakowa
z gościem specjalnym z USA, którym był pianista i wokalista
Stanley Breckenridge.

Ostatnie dźwięki, jakie wybrzmiały w amfiteatrze nie
były ostatnimi dźwiękami festiwalu, bowiem prosto z estrady
wykonawcy przenieśli się do nowo wybudowanego Domu
św. Jacka, w którym odbyło się wspólne, muzyczne Jam
Session. Można rzec, iż było to nieoficjalne otwarcie obiektu
dla szerokiej publiczności.

Imprezą towarzyszącą festiwalowi była Wystawa
Fotografii Jazzu Tradycyjnego „Happy Zoom”.

Gorąco dziękuję naszemu jazzowemu proboszczowi
Krzysztofowi Śmigierze za przychylność, dzięki której po raz
szósty mogliśmy grać dla mieszkańców naszej dzielnicy,
całych Gliwic i regionu, a także fanów z innych rejonów
Polski. Dziękuję wszystkim wykonawcom i realizatorom za
wspaniałą pracę, publiczności za przybycie, Miastu Gliwice
za finansowanie festiwalu, darczyńcom i sponsorom za
wsparcie oraz partnerom i patronom za współpracę.

Z JAZZOWYM POZDROWIENIEM
ADAM SOLSKI (DYREKTOR FESTIWALU)

Organizator festiwalu:
Fundacja Jazzu Tradycyjnego

Strona festiwalu:
www.phjf.fjt.com.pl

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL JAZZU TRADYCYJNEGO
POLISH HAPPY JAZZ FEST 2021

ZMARŁ KSIĄDZ MARCIN GRUSZKA
NASZ BYŁY WIKARY

Jeden z pierwszych wikarych u św. Jacka
w Gliwicach – Sośnicy zmarł nagle 24 listopada w wieku
niespełna 50 lat.

Z niedowierzaniem była odbierana wiadomość nie tylko
w naszej parafii, ale i w całej diecezji o nagłej śmierci ks.
Marcina Gruszki, który przez ostanie 2 lata była proboszczem

w par. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Zbrosławicach.

Ks. Marcin Gruszka urodził się 25 grudnia 1971 r.
w Gliwicach. Święcenia kapłańskie przyjął 17 maja 1997 r.
w gliwickiej Katedrze. Po święceniach posługiwał jako
wikary w parafiach św. Teresy w Zabrzu-Mikulczycach
(1997-1998), św. Wojciecha w Zabrzu (1998-2003), św. Jacka
w Gliwicach-Sośnicy (2003-2007), Miłosierdzia Bożego
w Gliwicach (2007-2010), Dobrego Pasterza w Bytomiu-
Karbiu (2010-2013), św. Anny w Gliwicach-Łabędach
(2013-2015) i św. Michała Archanioła w Bytomiu-Suchej Górze
(2015-2016).

W 2016 r. został proboszczem parafii Wniebowzięcia
NMP w Wielowsi, a od 2019 r. był proboszczem parafii
Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach.

Kiedy 18 lat temu zawitał do Sośnicy, od razu dał się
poznać jako serdeczny, otwarty na ludzi młody duszpasterz.
Przy naszej początkującej wtedy parafii (2003 r.) opiekował
się grupą Dzieci Maryi, która pod jego okiem wkrótce liczyła
70 dziewcząt. Lubiany w Parafii i w Szkole. Zawsze
dyspozycyjny w sytuacjach, gdy i w kościele, i na plebanii
brakowało jeszcze mnóstwa rzeczy do normalnego
funkcjonowania nowej wspólnoty parafialnej. I takiego go
zapamiętam. Ks. Marcin w Boże Narodzenie skończyłby 50
lat.

Księże Marcinie, dziękuję za wspólny trud tworzenia
tutejszej Parafii od samego jej początku, dziękuję za
świadectwo księdza – duszpasterza i zapewniam wraz
z naszymi parafianami o modlitewnej pamięci. A światłość
wiekuista niechaj ci świeci…
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5 lutego 1941 roku w obozie koncentracyjnym
w Dachau został zamordowany ks. dr Antoni Korczok,
proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-
Sośnicy i budowniczy kościoła parafialnego. W związku
z 80. rocznicą tego wydarzenia, bieżący rok jest w sąsiedniej
parafii Rokiem Pamięci Księdza Proboszcza Doktora
Antoniego Korczoka. Został on zainaugurowany w piątek
5 lutego 2021 roku uroczystą Mszą Świętą. pod
przewodnictwem obecnego proboszcza, ks. Piotra
Grzegorzewicza. Centralne obchody Roku Pamięci miały
jednak miejsce w sobotę 2 października. Wtedy to w domu
katechetycznym parafii NMP Wspomożenia Wiernych
odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa
poświęcona osobie ks. Antoniego Korczoka, w której miałem
przyjemność uczestniczyć jako jeden z prelegentów. Był to
dla mnie – byłego sośnickiego wikarego – wielki zaszczyt.
Wśród gości sympozjum byli także obecni członkowie
rodziny ks. Korczoka, którzy przybyli z Raciborza.

Pierwszy wykład wygłosił Biskup Gliwicki, ks. bp prof.
dr hab. Jan Kopiec. W bardzo ciekawy sposób nakreślił on
sytuację Kościoła na Śląsku w czasie II wojny światowej.
Kolejne dwa wykłady poświęcone były tematowi
męczeństwa. Dr Philipp Thull z Wydziału Teologicznego
w Fuldzie, który nie mógł być obecny na sympozjum, ale
łączył się z jego uczestnikami za pośrednictwem Internetu,
przedstawił męczeństwo z perspektywy prawa
kanonicznego jako dobrowolne przyjęcie śmierci ze względu
na wiarę. Następnie przyszedł czas na moje wystąpienie,
którego tematem był martyrologiczny wymiar tożsamości
i posługi kapłana.

Po przerwie na kawę i pyszne ciasto rozpoczęła się
druga część konferencji, poświęcona już bezpośrednio
postaci ks. Antoniego Korczoka. Najpierw przedstawiciele
IPN w Katowicach, dr Bogusław Tracz i dr Sebastian
Rosenbaum, przedstawili jego życiorys oraz okoliczności
aresztowania i męczeńskiej śmierci. Podkreślili oni, że
ks. Korczok znany był z działalności społecznej oraz z tego, że
pomagał potrzebującym bez względu na ich narodowość,
a także – wbrew zakazowi władz nazistowskich – prowadził
duszpasterstwo także w języku polskim.

Swoją niezłomną postawę przypłacił on
prześladowaniem, aresztowaniem przez gestapo
i umieszczeniem w obozie w Dachau, gdzie 5 lutego 1941 roku
został rozstrzelany, pomimo tego, że prowadzony przeciwko
niemu proces zakończył się uniewinnieniem i dzień później
miał on zostać uwolniony. Uzupełnieniem biografii ks.
Antoniego Korczoka były wykłady ks. dra hab. Piotra
Góreckiego z Uniwersytetu Opolskiego oraz – pochodzącego
z Sośnicy – ks. mgra lic. Sebastiana Wiśniewskiego, kanclerza
Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. Mówili oni na temat specyfiki
posługi duszpasterskiej ks. Korczoka oraz dowodów jego
męczeńskiej śmierci.

Po zakończeniu konferencji naukowej, jej uczestnicy
przeszli do kościoła parafialnego NMP Wspomożenia
Wiernych, w którym znajduje się grób ks. Proboszcza
Antoniego Korczoka. Obok niego można było też obejrzeć
okolicznościową wystawę, przygotowaną przy współpracy
Muzeum w Gliwicach. W czasie oczekiwania na Mszę Świętą
głos zabrał ks. infułat Paweł Pyrchała, który jest swoistym
ambasadorem postaci ks. Korczoka, również poprzez
napisanie publikacji książkowej o Proboszczu z Sośnicy.

Centralnym punktem obchodów z okazji 80. rocznicy
śmierci męczeńskiej ks. Antoniego Korczoka była uroczysta
Msza Święta pod przewodnictwem ks. biskupa Jana Kopca
o godz. 18:00, w czasie której wierni parafii NMP
Wspomożenia Wiernych świętowali także kiermasz, czyli
rocznicę poświęcenia kościoła, którego budowniczym był
właśnie ks. Korczok. W Eucharystii uczestniczyli również
przedstawiciele naszej parafii z ks. proboszczem Krzysztofem
Śmigierą na czele, a także poczty sztandarowe.

Chociaż ks. Antoni Korczok nie został jeszcze oficjalnie
włączony do grona błogosławionych męczenników, ważne
jest, aby pamięć o nim i jego niezłomnej postawie była nadal
żywa wśród wiernych obydwu sośnickich parafii. Rok
Pamięci, konferencja naukowa i ta piękna uroczystość na
pewno się do tego przyczyniły.

KS. RAFAŁ BINIEK

80. ROCZNICA MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI KS. PROBOSZCZA ANTONIEGO KORCZOKA
„DAĆ ŚWIADECTWO PRAWDZIE” (J 18, 37)

Ź
ró
d
ło
:n
m
p
w
w
.p
l



Parafia jako „Wspólnota wspólnot”, przeżywa rok
liturgiczny integralnie, jak również w małych grupach, stąd
w adwentowym czasie odprawiane były „Roraty” dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Zazwyczaj tematy kazań, głoszonych
podczas „Rorat”, są zaczerpnięte z programów
duszpasterskich podanych przez Konferencję Episkopatu
Polski. Od dwóch lat w Polsce jest realizowany program
duszpasterski pod hasłem „Eucharystia daje życie”. Program
rozpisano na trzy lata (2019–2022). Hasła poszczególnych lat
jego realizacji są następujące:

Rok I (2019/2020)
Temat: Wielka tajemnica wiary

Motto biblijne: „[…] abyście uwierzyli w Tego,
którego [Bóg] posłał” (J 6, 29)

Rok II (2020/2021)
Temat: Zgromadzeni na świętej wieczerzy
Motto biblijne: „[…] Ojciec mój da wam

prawdziwy chleb z nieba” (J 6, 32)

Rok III (2021/2022)
Temat: Posłani w pokoju Chrystusa

Motto biblijne: „Ten, kto Mnie spożywa,
będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57)

W tym roku liturgicznym akcent położony jest na
problematykę świętowania Dnia Pańskiego oraz skutków
udziału we Mszy Świętej. Hasło tego roku, „Posłani w pokoju
Chrystusa”, nawiązuje do misji, której Chrystus Pan udziela
wszystkim zebranym przy eucharystycznym stole. Określenia
papieża Benedykta XVI: „życie na sposób Dnia Pańskiego” czy
„eucharystyczny styl życia” wyznaczają kierunek pracy.
„Prawdziwe spotkanie z Chrystusem Panem we wspólnocie
eucharystycznej budzi w sercu radość i przynagla do
dzielenia się doświadczeniem wiary” (KEP, List na Rok
Eucharystii, 2004). Pełny i świadomy udział w Eucharystii
owocuje prospołecznymi postawami, których oczekujemy:
eklezjalną jednością, miłosierdziem i troską o ubogich
(por. KKK, 1396-1397). Biblijne motto: „Ten, kto Mnie spożywa,
będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57) wskazuje na wewnętrzny
związek pomiędzy eucharystycznym stylem życia a misją
udzielaną wiernym w ramach każdej Mszy Świętej. Chodzi
o formowanie uczestników Eucharystii do tego, aby
tajemnica, w którą wierzą i którą celebrują, stała się w nich
zasadą nowego życia oraz formą chrześcijańskiej egzystencji.
Chodzi o kształtowanie eucharystycznego stylu życia.

Obecny w Eucharystii żywy Jezus jest tym, który posyła. Misja
nie jest tylko pewnym dodatkiem do życia, ale życie dzięki
Eucharystii staje się misją, gdyż przez życie każdego z nas
Bóg pragnie coś powiedzieć światu. Cele programu są
następujące:

1. ewangelizacyjny: ewangelizacja prowadzi do
osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem
w Eucharystii jak również do przyjęcia Jego misji;
2. inicjacyjny: katecheza mistagogiczna objaśnia

znaczenie przeżywanej Eucharystii (przyjętej Komunii)
i wskazywać na praktyczne konsekwencje;
3. formacyjny: formacja eucharystyczna kształtuje

świadomość, przekonania i postawy w relacji do
Eucharystii, aby jej uczestnicy mogli osiągnąć dojrzałą
osobowość, oraz stać się świadkami jej skuteczności
w otaczającym ich świecie;
4. społeczny: misja/służba prowadzi do dzielenia się

chlebem życia.
Papież Benedykt XVI zauważa, że: „życie na sposób Dnia

Pańskiego” oznacza życie w świadomości wyzwolenia
przyniesionego przez Chrystusa oraz realizowanie własnej
egzystencji, jako ofiary składanej Bogu z samego siebie, aby
Jego zwycięstwo objawiało się w pełni wszystkim ludziom
poprzez postępowanie wewnętrznie odnowione” (SCr, 72).

Każdy krok ku świętości, każde działanie podjęte dla
realizacji misji Kościoła, winny czerpać potrzebną siłę
z tajemnicy eucharystycznej i ku niej się kierować jako do
szczytu. W Eucharystii mamy Jezusa, Jego odkupieńczą
ofiarę, mamy Jego zmartwychwstanie, mamy dar Ducha
Świętego, posłuszeństwo i umiłowanie Ojca. Jeżeli
zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy mogli zaradzić naszej
nędzy? (EdE, 60).

Powyższa myśl teologiczna i cztery wymienione
powyżej cele programu duszpasterskiego, były przedmiotem
kazań podczas „Rorat” dla dorosłych, celebrowanych
w adwentowe czwartki o godzinie 18:00. Ponadto program
duszpasterski został dostosowany do poszczególnych
okresów liturgicznych, a praca w jego ramach,
uszczegółowiona i rozłożona etapami na poszczególne
miesiące roku, została w formie broszury przedstawiona
wiernym. Liczne przykłady z życia parafii i świadectwa
poszczególnych wiernych, czyniły przepowiadanie bardzo
żywym i praktycznym. „Roraty” dla dorosłych cieszyły się
dużą frekwencją, co można odczytać jako pragnienie
eucharystycznego stylu życia.

WPIELGRZYMCE BOŻA MOC
GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY

Jak co roku w sierpniu, sośnicka grupa pielgrzymowała
na obchody Wniebowzięcia NMP na Górze Świętej Anny.
Poniżej relacja oczami najmłodszych uczestniczek.

Dwie szalone pielgrzymki: dwunastoletnia Hania oraz
jedenastoletnia Alicja, postanowiły podzielić się z nami
swoimi wrażeniami dotyczącymi pielgrzymki oraz
odpowiedziały na kilka pytań.

„Boża radość, jak rzeka, Boża radość, jak rzeka, Boża
radość, wypełnia duszę mą”. Tak, to jest tekst jednej
z pielgrzymkowych piosenek. Pomimo pandemii 13.08.2021 r.
o godz. 4:00 wyruszyła 75. Sośnicka Ślubowana Piesza
Pielgrzymka do Góry św. Anny. Pierwszym przystankiem jest
Msza w kościele Wszystkich Świętych. Następnie wyruszamy
z Gliwic i wchodzimy do Kleszczowa. Atmosfera jest rodzinna,
wesoła i zabawna, a najlepsze jest to, że jest nas całkiem
sporo.

W drodze do naszej babci mijamy miasta i wsie,
śpiewając różne litanie, godzinki i piosenki. Następnego dnia
rano, po dotarciu na Annaberg, mamy drogę krzyżową,
a później jako Marianki ruszamy na dwudniowe obchody
kalwaryjskie, które kończą się niedzielnym przedpołudniem
w Grocie Lurdzkiej. Poniedziałkowa droga powrotna mija
podobnie jak ta w piątek. Po dotarciu do Sośnicy, w kościele
parafialnym jest złożenie kwiatów przed ołtarzem i wspólny
śpiew znanej piosenki „Abba Ojcze”, potem jeszcze słodki
poczęstunek. W trakcie pożegnania buzują w nas różne
emocje - jedni płaczą ze szczęścia, że doszli na miejsce, inni
płaczą ze zmęczenia, inni z bólu, a niektórzy to mimo bólu
i zmęczenia są tak pełni energii, że wciąż śpiewają i tańczą.

EUCHARYSTIA TAJEMNICĄ POSŁANIA I CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŚWIADECTWA
RORATY DLA DOROSŁYCH

Bądź na
bieżąco!
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Dlaczego zaczęłaś pielgrzymować?
Alicja: Na pielgrzymkę namówili mnie rodzice, ale

chodzą tam też moje babcie, dziadkowie, ciocie i wujkowie.
Już od pierwszego razu zakochałam się w tym maksymalnie.
Spodobało mi się to, że wszyscy pomagają sobie nawzajem.

Hania: Moje pielgrzymowanie zaczęło się po namowie
przyjaciółki. W tej drodze czuje wyraźnie Bożą moc, tak jak
w tytule tego artykułu.

Jaki jest najtrudniejszy moment tej wyprawy?
Alicja: Najcięższym odcinkiem jest las, ponieważ latają

komary, owady, których się boję i ciężko się idzie, bo czasami
jest dużo błota.

Hania: Ciężkie momenty zdarzają się czasem na jednym
przypadkowym odcinku, a następnego roku na innym, ale
jednym moim kryzysem, który powtarza się co roku, jest
droga z Zalesia Śląskiego do Leśnicy. Jest to odcinek dosyć
długi. Czasem sobie myślę, że nie dam rady dojść na górę, ale
wtedy wspólna modlitwa i śpiew mi pomagają.

Czy jest coś, co może Cię zniechęcić do pójścia?
Alicja: Ogólnie droga jest super, lecz zmęczenie daje

czasem wiele do myślenia. Dużo osób nie chce robić
z siebie mięczaków i nie jedzie żadnego odcinka. A ja choć
chciałabym iść całą drogę to czasem zmęczenie i ból zmusza
mnie do skorzystania z podwózki. Uważam, że lepiej
pojechać nawet kilka kawałków drogi, aby być
w pełni szczęśliwym. Nikt nie uzna cię za kogoś, kto nie może
iść na pielgrzymkę, bo przejechał jeden/dwa odcinki. Czasem
po prostu nie masz już siły i lepiej pojechać.

Hania: Wszyscy mówią, że na pielgrzymce nie tylko się
modli, ale też śpiewa. Ja powiem inaczej - na pielgrzymce nie
tyko śpiewamy, ale też modlimy się i uczymy, bo pielgrzymka,
to takie indywidualne rekolekcje. Po przejściu tylu
kilometrów robią się blazy, czyli pęcherzyki z wodą. To bardzo
bolesne, czasem prawie nie dajesz rady, ale są inni, którzy ci
pomogą i wesprą.

Czy Wy jako dzieci, nie nudzicie się tam przez
te cztery dni?

Hania: Nie, absolutnie! Nie ma na to czasu - oprócz
modlitwy nawiązujemy przyjaźnie, bawimy się, żartujemy, ale
też czerpiemy radość z angażowania się w zadania
powierzone nam przez dorosłych: czytanie rozważań na
Drodze Krzyżowej, modlitwa różańcowa i prowadzenie
śpiewu w czasie drogi, opieka nad krzyżem pielgrzymkowym.

Czyli polecacie pielgrzymowanie nie tylko dorosłym,
ale i dzieciom?

Alicja: Tak, jak najbardziej! Pomimo zmęczenia jest to
super przeżycie i mam nadzieję, że pielgrzymka będzie trwać
mimo różnych przeszkód. W tym roku po raz drugi nasze
młodsze rodzeństwo szło z nami. Oni mają osiem lat, ale dali
z siebie wszystko. A tym, którzy nie mają odwagi udać się od
razu w trasę polecamy niedzielne nieszpory parafialne
w Bazylice i rodzinne spotkanie na pomniku.

Hania: Powiem tak, z całego serca zapraszam
wszystkich, bo super jest iść i myśleć sobie, że sam Bóg widzi
to i już szykuje dla nas miejsce tam - u góry, w niebie. Obyśmy
się zobaczyli za rok.

A macie jakieś rady jak można się przygotować do
pielgrzymki?

Alicja: My cały rok tym żyjemy. Spotykając się, śpiewamy
pielgrzymkowe piosenki, przygotowujemy piosenki na znane
melodie, a słowa dopasowujemy do pielgrzymki itp.

Hania: Przygotowujemy też swoje małe śpiewniki, bo
wieloletni pielgrzymi znają większość piosenek a nam
czasem trudno zapamiętać. Ale można też przygotować się
poprzez spacery, żeby nogi i buty były przygotowane. Dobrze
mieć wygodny plecak i pelerynę przeciwdeszczową, bo
obojętnie jaka będzie pogoda, to my i tak pójdziemy.

ALICJA KUBERCZYK
I HANNA MORYŃ
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 Wypełnij tę kartę, weź ze sobą na rodzinne kolędowanie przy 
złóbku 26 grudnia o godz. 16:00 w naszym kościele! Wtedy 
wrzuć do specjalnego koszyczka i weź udział w konkursie. 
Spośród poprawnych odpowiedzi rozlosujemy atrakcyjne na-
grody! 
 Zapraszamy pojedyńczo, małżeńsko, czy nawet rodzinnie!

_________________________
(imię i nazwisko)

PYTANIA KONKURSOWE



Niedziela 19 grudnia 2021
07:00 Dziękując Matce Bożej za łaskę zdrowia,

prosząc o dalsze Boże błog. i zdrowie
dla Tadeusza oraz za ++ rodziców Janinę
i Eugeniusza, + teścia Czesława, + szwagierkę
Alicję i Emila.

09:00 Za duszę śp. męża, ojca i dziadka Leonarda
Jagły w 20. rocz. śmierci oraz za + Elizabeth
i Annę o łaskę zbawienia wiecznego.

10:30 Za ++ rodziców Alfredę i Eugeniusza
Dąbrowskich, ++ teściów Mariannę i Stefana
Konopackich, + brata Andrzeja Sójkę
i Stanisława oraz o zdrowie i Boże błog.
dla członków rodziny.

12:00 Za ++ rodziców Zdzisławę i Franciszka
Krawczyk oraz za ++ rodziców Marię i Adama
Małkiewicz o łaskę zbawienia wiecznego.

18:00 Za + Janinę Stępień o łaskę
zbawienia wiecznego.
/od dzieci/

Poniedziałek 20 grudnia 2021
07:00 I: Za + Janinę Stępień o łaskę

zbawienia wiecznego. /od dzieci/
II: Za +Antoniego Chrząszcza o łaskę
zbawienia wiecznego oraz o Boże błog.
dla żyjących z rodziny.

08:00 Za + Janinę Bartosińską w 58. rocz. urodzin
o łaskę zbawienia wiecznego.

17:00 Za + brata Tadeusza Kłusek, ++ rodziców
Anielę i Józefa, + siostrę Mieczysławę
o życie wieczne dla nich.

Wtorek 21 grudnia 2021
07:00 I: Za + Janinę Stępień o łaskę zbawienia

wiecznego. /od dzieci/
II: Za ++ Mariannę i LucjanaWurst o łaskę
zbawienia wiecznego i o Boże błog.
dla żyjących z rodziny.

08:00 Za + Franciszka Pluta o łaskę zbawienia
wiecznego. /od Anny Gise z Pyskowic/

17:00 Za + męża, ojca i dziadka Leonarda Połap
w 13. rocz. śmierci o Miłosierdzie Boże
i łaskę zbawienia wiecznego oraz
za ++ rodziców z obu stron i dusze
w czyśćcu cierpiące.

Środa 22 grudnia 2021
07:00 I: Za + Janinę Stępień o łaskę zbawienia

wiecznego. /od dzieci/
II: Za ++ Jana, Czesławę i Agatę Wuszt
o łaskę zbawienia wiecznego i o Boże błog.
dla żyjących z rodziny.

08:00 Za + Franciszka Pluta o łaskę zbawienia
wiecznego. /od Heleny Pindel z Sopotni Małej/

17:00 Za + Jana Bielak i za ++ z rodziny Burdach.
Czwartek 23 czwartek 2021
07:00 Za + Janinę Stępień o łaskę

zbawienia wiecznego. /od dzieci/
08:00 Za + Waldemara Połuczanin w rocz. śmierci

i za + Danutę Połuczanin oraz za ++ z rodziny.
17:00 I: Za + Mieczysława Łuczyk w 13. rocznicę

śmierci i ++ rodziców z obu stron.
II: Za + Antoniego Wandzel w rocznicę śmierci,
+ Ludwikę Wandzel o łaskę życia wiecznego.

Piątek 24 grudnia 2021
07:00 Za + Franciszka Pluta o łaskę

zbawienia wiecznego.
/od Marii i Bronisława Gawlas z Sopotni Małej/

08:00 Za ++ Krystynę i Romana Bzymek,
++ Franciszkę i Jana Gasz, + Krzysztofa Gasz,
+ Mieczysławę Malmon, + Wandę Gasz
o łaskę zbawienia wiecznego.

16:30 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże
błog. i zdrowie w rodzinie Weingarth, o zdrowie
dla mamy i życie wieczne dla taty.

22:00 I: Za + Janinę Stępień o łaskę
zbawienia wiecznego.
/od dzieci/
II: O potrzebne łaski dla Ewy Goliszek.

Sobota 25 grudnia 2021
07:00 Za + Jana Cylwik w 12. rocz. śmierci

o radość życia wiecznego.
09:00 Z okazji 50. rocz. ślubu.
10:30 Za + Sabinę Gruchoła, ++ z rodziny Góreckich,

Bartczaków i Grochoła o łaskę
zbawienia wiecznego.

12:00 CHRZTY I ROCZKI
18:00 Za Parafian.
Niedziela 26 grudnia 2021
07:00 Za + męża Mariana Mańkowskiego,

++ rodziców Mariannę i Stanisława Gębskich
oraz ++ braci Czesława i Józefa Gębskich.

09:00 Za + Janinę Stępień o łaskę
zbawienia wiecznego.
/od dzieci/

10:30 I: Za + mężaWładysława Faron, ++ rodziców
Mariannę i Tadeusza Żak, ++ teściówWalerię
i Józefa Faron, ++ szwagrów Stanisława
Juliana i Józefa Faron, za ++ dziadków z obu
stron i dusze w czyśćcu cierpiące oraz
o Boże błog w rodzinie.
II: Za + Dariusza Wiśniewskiego.
/od scholi dziecięcej/

12:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże
błog. i zdrowie dla Romualda Till
z okazji urodzin.

18:00 Za ++ Helenę i Kazimierza Borkowskich,
ich ++ synów Zbigniewa, Mariana i Kazimierza
oraz Jerzego Olender.

Poniedziałek 27 grudnia 2021
07:00 Za + Janinę Stępień o łaskę

zbawienia wiecznego.
/od dzieci/

08:00 I: Za dusze św. pamięci Rozalii Kiełbas
z rodzicami i rodzeństwem oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące.
II: Za + tatę Jana Konior w dniu imienin
o łaskę zbawienia wiecznego.

18:00 Za + siostrę Mariannę o łaskę
zbawienia wiecznego.

Wtorek 28 grudnia 2021
07:00 I: Za + Mariana Kornaga w 3. rocz. śmierci

i za + żonę Helenę.
II: Za + Kazimierza Woźniakowskiego
o łaskę zbawienia wiecznego oraz o Boże błog.
dla żyjących z rodziny.

08:00 Za + Czesława Ciarachowicz w 6. rocz. śmierci,
++ teściów Józefę i Czesława Ciarachowicz
oraz ++ z rodziny o łaskę zbawienia wiecznego.

18:00 Za + Erharda Zimon w 6. rocz. śmierci i z okazji
urodzin, ++ rodziców z obu stron
o łaskę zbawienia wiecznego.

Środa 29 grudnia 2021
07:00 I: Za + Janinę Stępień o łaskę

zbawienia wiecznego.
/od dzieci/
II: Za + Józefa Zofię Wuszt, ++ Juliannę i Błażeja
Chrząszcz oraz za wszystkich ++ z rodziny
o łaskę zbawienia wiecznego.

08:00 Za + Franciszka Pluta o łaskę
zbawienia wiecznego.
/od Teresy i Kazimierza Wojtas z Sopotni Małej/

18:00 Za + męża i ojca Krzysztofa Kuśmij, ++ teściów
Stefanię i Józefa, + szwagra Ryszarda
o łaskę zbawienia wiecznego.
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Czwartek 30 grudnia 2021
07:00 Za ++ rodziców Michalinę i Jana Kietlińskich,

++ bratowe, + brata Mariana i + Natalię,
++ teściów Feliksa i Zofię Krysińskich,
++ braci stryjecznych Stanisława, Czesława,
Henryka i Kazimierza.

08:00 Za + męża Czesława Pabian w 2. rocz. śmierci
o łaskę zbawienia wiecznego.

18:00 I: Za + mamę Jadwigę Krakowską w 2 rocz.
śmierci oraz za + ojca Mirosława Krakowskiego
o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za + męża, ojca, dziadka i pradziadka
Mariana Majnusz w 12. rocz. śmierci,
++ z pokrewieństwa z obu stron o łaskę
zbawienia wiecznego.

Piątek 31 grudnia 2021
07:00 Za + Franciszka Pluta o łaskę

zbawienia wiecznego.
/od Danuty i Andrzeja Jafernik z Sopotni Małej/

08:00 Za + mamę Stanisławę Kiełbas z mężem,
rodzicami, rodzeństwem i za dusze
w czyśćcu cierpiące.

16:30 I: Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. i zdrowie dla Marii i Jana Dębak
z okazji 55. rocz. ślubu.
II: Za ++ wmiesiącu grudniu.

Sobota 1 stycznia 2022
07:00 Przez Płomień Miłości Niepokalanego

Serca Maryi o łaskę nieba dla Zofii i Tadeusza
Pietrzyk oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
i o Boże błog. oraz zdrowie w rodzinie.

09:00 Za + brata Jana Dynek o łaskę
zbawienia wiecznego.

10:30 Za ++ rodziców Danutę i Henryka Kurzyńskich,
brata Marka i ++ z obu stron.

12:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. i zdrowie dla Haliny i Władysława
Urbańskich z okazji 50. rocz. Ślubu. /TE DEUM/

18:00 Za + męża Józefa Dzik w 1. rocz. śmierci,
++ teściówWalentego i Rozalię, + brata
Władysława, ++ siostry Genowefę i Salomeę
o łaskę zbawienia wiecznego.

Niedziela 2 stycznia 2022
07:00 Za + mamę Irenę Telinga w 4. rocz. śmierci

o dar nieba.
09:00 Za + męża, ojca i dziadka Ryszarda

Modzelewskiego w 12. rocz. śmierci.
10:30 Za + Edwarda Gliwkę w 12. rocz. śmierci,

+ mamę Jadwigę Gliwka, prosząc o radość
życia wiecznego

12:00 Za ++ rodziców Mariannę i Bolesława
Boduszek, ++ rodziców Gertrudę i Czesława
Gorczewskich, ++ rodziny Boduszków,
Dąbrowskich, Gorczewskich i Januszewskich.

18:00 Za + brata Jana Dynek o łaskę
zbawienia wiecznego.

Poniedziałek 3 stycznia 2022
07:00 Za Parafian.
08:00 I: Za śp. Józefa i Janinę Jamrocha w 13. rocz.

śmierci, + Edwarda Kobylec, + Tadeusza
Jurewicz, + Katarzynę Wróblińską o spokój
dusz, łaskę zbawienia wiecznego oraz
o Boże błog. i zdrowie w rodzinie.
II: Za + syna Daniela Grochockiego w 9. rocz.
śmierci oraz za jego + ojca Andrzeja
o łaskę zbawienia wiecznego.

18:00 Za + brata Jana Dynek o łaskę
zbawienia wiecznego.

Wtorek 4 stycznia 2022
07:00 Za + Danutę Martyniuk o łaskę

zbawienia wiecznego.
/od znajomych z Wolnicza/

08:00 Za + brata Jana Dynek o łaskę
zbawienia wiecznego.

18:00 Za + męża i ojca Piotra Ploch w 7. rocz. śmierci,
++ rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa
oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

Środa 5 stycznia 2022
07:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże

błog. i zdrowie dla Łucji i Romana z okazji
urodzin i o Boże błog. dla córki z mężem
oraz wnuków.

08:00 I: Za + brata Jana Dynek o łaskę
zbawienia wiecznego.
II: Za + syna Leszka, + brata Bogusława,
++ rodziców Różę i Stanisława, ++ Helenę
i Bolesława oraz o zdrowie i Boże błog.
w rodzinie.

18:00 Za + męża, ojca i dziadka Mieczysława
Lisieckiego w rocz. urodzin o łaskę
zbawienia wiecznego.

Czwartek 6 stycznia 2022
07:00 Za + Franciszka Pluta o łaskę

zbawienia wiecznego.
/od Czesławy Murańskiej z Sopotni Małej/

09:00 Za + Danutę Połuczanin w 6. rocz. śmierci,
za + ojca Waldemara Połuczanin
i za ++ rodziny.

10:30 Za + męża, ojca i dziadka Ludwika Niewiem
w 2. rocz. śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.

12:00 I: Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże
błog. i zdrowie dla Heleny i Edwarda z okazji
50. rocz. ślubu.
/TE DEUM/
II: Za + brata Jana Dynek o łaskę
zbawienia wiecznego.

18:00 I: Za zmarłego Tadeusza Belniak w 7. rocznicę
śmierci, za zmarłych rodziców z obu stron:
Mariannę i Michała Kaczmarzyk, Stefanię
i Henryka Belniak, z prośbą o łaskę
zbawienia wiecznego.
II: Za + Macieja Plecan w 12. rocz. śmierci
o łaskę zbawienia wiecznego.

Piątek 7 stycznia 2022
07:00 Za + brata Jana Dynek o łaskę

zbawienia wiecznego.
08:00 I: W intencji czcicieli NSPJ.

II: O dar kanonizacji bł. Edmunda
Bojanowskiego.
/od Stowarzyszenia Rodziny
bł. Edmunda Bojanowskiego/

18:00 Za + Kazimierza Trojan w 1. rocz. śmierci.
/od żony i dzieci/

Sobota 8 stycznia 2022
07:00 Za + męża i ojca Wernera Tymann

z ok. urodzin.
08:00 I: Za wstawiennictwemMatki Bożej

Różańcowej o Boże błogosławieństwo
dla członków Żywego Różańca i ich rodzin,
za ++ członkówWspólnoty oraz o pokój
na świecie i Boże błog. dla naszej Ojczyzny.
II: Za + brata Jana Dynek o łaskę
zbawienia wiecznego.

18:00 Za Parafian.
Niedziela 9 stycznia 2022
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 a także o Boże błog.
dla całej rodziny.

09:00 Za + Zenona Rajek, ++ rodziców, teściów
i ++ z rodziny o łaskę zbawienia wiecznego
oraz Boże błog. i zdrowie w rodzinie.

10:30 Za + męża, ojca i dziadka Eugeniusza
Pileckiego w 5. rocz. śmierci o łaskę
zbawienia wiecznego.

12:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże
błog. i zdrowie dla Ireny i Stanisława
Kaczmarskich z okazji 50. rocz. zawarcia
małżeństwa oraz o Boże błog. dla całej rodziny.

18:00 Za + brata Jana Dynek o łaskę
zbawienia wiecznego.



Poniedziałek 10 stycznia 2022
07:00 Za + brata Jana Dynek o łaskę

zbawienia wiecznego.
08:00 Za + Genowefę Księżyk o łaskę

zbawienia wiecznego.
/od chrześniaka Józefa z rodziną/

18:00 Za + Jana Buczkowskiego w 1. rocz. śmierci
i za dusze w czyśćcu cierpiące
o łaskę zbawienia wiecznego.

Wtorek 11 stycznia 2022
07:00 Za + Genowefę Księżyk o łaskę

zbawienia wiecznego. /od rodziny Krawczyków/
08:00 Za + brata Jana Dynek o łaskę

zbawienia wiecznego.
18:00 Za + Czesława Kłoś w 1. rocz. śmierci
Środa 12 stycznia 2022
07:00 I: Za + Janinę Dębek w 6. rocz. oraz jej + męża

Henryka o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za + brata Jana Dynek o łaskę
zbawienia wiecznego.

08:00 Za + męża, ojca i dziadka Mirosława
Michalskiego w rocz. śmierci oraz o zdrowie
i Boże błog. w rodzinie.

18:00 Za + męża, ojca i dziadka Stefana Kucharz
w 16. rocz. śmierci, + Angelikę Kucharz
i za ++ rodziców z obu stron.

Czwartek 13 stycznia 2022
07:00 Za + Genowefę Księżyk o łaskę zbawienia wiecznego.

/od Państwa Rutkowskich/
08:00 Za + brata Jana Dynek o łaskę

zbawienia wiecznego.
18:00 MSZA ZBIOROWA:

1. Za wstawiennictwem św. Jacka o potrzebne
łaski i zdrowie dla Ks. Proboszcza
i dla mężaWaldemara.
2 .Za + Hildegardę Ulman.
3. Za + Antoniego Król i +Franciszkę Klinke.
4. Za + Helenę Król.
5. Do Miłosierdzia Bożego przez Niepokalane
Serce Maryi o zgodę, wiarę i miłość
między dziećmi w pewnej intencji.

Piątek 14 stycznia 2022
07:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego w 1. rocz. śmierci

o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za + brata Jana Dynek o łaskę

zbawienia wiecznego.
18:00 Za + Irenę Majczak w 2. rocz. śmierci, + Ludwika

Repetowskiego w 40. rocz. śmierci o radość
życia wiecznego i Bożą opiekę nad
całą rodziną.

Sobota 15 stycznia 2022
07:00 Za + chrzestnego Mariana Żak

o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za + brata Jana Dynek

o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 Za Parafian.
Niedziela 16 stycznia 2022
07:00 Za + brata Jana Dynek

o łaskę zbawienia wiecznego.
09:00 I: Za ++ rodzicówWandę i Mirosława

Przybylskich, + bratową, + Ewę, + teścia
Kazimierza oraz ++ z rodziny Przybylskich i Lis,
prosząc o Miłosierdzie Boże
oraz łaskę zbawienia wiecznego, a także
o Boże błog. w rodzinie.
II: Za + męża Jana Pszczołowskiego
w 9. rocz. śmierci, + siostrę,+ brata, ++ rodziców
i ++ z rodziny Siwy.

10:30 Za + męża i ojca JanaWawrzyniak
w 3. rocz. Śmierci.

12:00 CHRZTY I ROCZKI
18:00 Za + męża Zenona Sarnowskiego, ++ rodziców,

++ teściów oraz za wszystkich ++ z rodziny
o łaskę zbawienia wiecznego, a także
o zdrowie w rodzinie.

Poniedziałek 17 stycznia 2022
07:00 Za + Genowefę Księżyk o łaskę

zbawienia wiecznego.
/od Jurka Wadowskiego z rodziną/

08:00 Za + brata Jana Dynek
o łaskę zbawienia wiecznego.

18:00 Za + Antoninę Frączek w rocznicę śmierci,
+ męża i ojca Jana Klimaszewskiego,
za ++ Amelię i Bolesława Klimaszewskich,
+ Feliksa Kasprzyk o radość życia wiecznego
oraz o Boże błog. w rodzinie.

Wtorek 18 stycznia 2022
07:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże

błog. i zdrowie dla Krystiana Prządka
z okazji 18. rocz. urodzin.

08:00 Za + brata Jana Dynek o łaskę
zbawienia wiecznego.

18:00 I: Za zmarłą Brygidę Jakubczyk w pierwszą
rocznicę śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za + Felicję Smykała

Środa 19 stycznia 2022
07:00 Za + brata Jana Dynek o łaskę

zbawienia wiecznego.
08:00 I: Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze

Boże błog. i zdrowie dla Anny i Dariusza
Opanowskich z okazji 30. rocz. ślubu.
II: Za + męża Mariana w 2. rocz. śmierci,
++ teściów Stanisława Irenę Kowal, ++ rodziców
Zygmunta i Irenę Stojawskich, aby dostąpili
radości życia wiecznego.

18:00 Za + męża i ojca Ryszarda Węgrzyn, ++ teściów
Leokadię i Rudolfa oraz Helenę i Krystynę
Węgrzyn, + synową Dorotę o łaskę
zbawienia wiecznego.

Czwartek 20 stycznia 2022
07:00 ...
08:00 Za + brata Jana Dynek

o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 Za + męża, ojca i dziadka Eugeniusza

Wiśniewskiego, za ++ rodziców i teściów,
+ brata Aleksandra i + bratową Helenę,
+ siostrę Eufemię i + siostrzenicę Marię,
+ Gerarda Kycia oraz za ++ z rodziny
o łaskę zbawienia wiecznego.

Piątek 21 stycznia 2022
07:00 W pewnej intencji.
08:00 Za + brata Jana Dynek

o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Za + męża, ojca i dziadka Zdzisława Bloch

w 1. rocz. śmierci oraz za ++ Janinę i Wacława
Bloch, + siostrę Krystynę, + Ryszarda Herej
i za ++ z rodziny.
II: Dziękując Bogu za dar życia i wszystkie
otrzymane łaski, prosząc za przyczyną
św. Jacka i św. o. Pio o dalsze Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla SM. Łucji
z okazji urodzin oraz o zdrowie i łaski
potrzebne dla braci z rodzinami, a także
o wieczną radość dla ++ rodziców Heleny
i Huberta.

Sobota 22 stycznia 2022
07:00 Za + Kazimierza Krakowskiego w 22. rocznicę

śmierci, za + brata Bolesława, za ++ rodziców
z obu stron, + szwagra Wiesława
Kicińskiego i + Stanisława Markowskiego
oraz o zdrowie w rodzinie.

08:00 I: Za + brata Jana Dynek
o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za + męża Krzysztofa Boguszewskiego
w 1. rocz. śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.

18:00 Za Parafian.
Niedziela 23 stycznia 2022
07:00 Za + męża Alojzego Rola w 4. rocz. śmierci

o łaskę zbawienia wiecznego.
09:00 Za + brata Jana Dynek

o łaskę zbawienia wiecznego.



BOŻE NARODZENIE 2021

10:30 Za ++ rodziców Józefę i Wojciecha Sudoł,
+ męża Lesława Nagrabia, ++ teściów Zofię
i Mariana Nagrabia i za wszystkich ++ z rodziny.

12:00 I: Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże
błog. i zdrowie dla Janinę i Henryka
Leśniewskich z okazji 60. rocz. ślubu.
II: Za + Gertrudę Szymczak oraz za
+ Walentego Szymczak o radość
życia wiecznego.
/od syna z rodziną/
ROCZEK: Alicja Kowalczyk

18:00 Za + Felicję Makowską w 3. rocz. śmierci,
za ++ z rodziny o radość życia wiecznego.

Poniedziałek 24 stycznia 2022
07:00 ...
08:00 Za + brata Jana Dynek

o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 Za + Krystynę Król w 2. rocz. śmierci

oraz za ++ rodziców z obu stron
o łaskę zbawienia wiecznego

Wtorek 25 stycznia 2022
07:00 Za + brata Jana Dynek

o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 I: Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze

Boże błog. i zdrowie MarianaWierzgacz
z okazji 85. rocz. urodzin.
II: Za + Jerzego Goriwoda w 6. rocz. śmierci,
++ z rodziny Goriwoda.

18:00 I: Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. i zdrowie dla Anny Droszcz
z okazji 40. rocz. urodzin.
/TE DEUM/
II: Z okazji 65 rocznicy urodzin Krzysztofa Kunas
z podziękowaniem za otrzymane łaski
i z prośbą o dalsze łaski, zdrowie
i Boże błogosławieństwo.

Środa 26 stycznia 2022
07:00 Za + brata Jana Dynek

o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za + męża Andrzeja Doktor z okazji

urodzin oraz o Boże błog. i zdrowie w rodzinie.
18:00 I: Za + Piotra Rak w 4. rocz. śmierci

o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za + żonę, babcię i prababcię Marię Widz
w rocz. śmierci, + brata Jana, + Stanisława,
+ siostrę Marię i + zięcia Zbigniewa oraz
za ++ rodziców z obu stron.

Czwartek 27 stycznia 2022
07:00 Za + brata Jana Dynek

o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze

Boże błog. i zdrowie dla syna Dariusza
z ok. 40. rocz. urodzin.

18:00 Za + ojca i dziadka Henryka Zawadzkiego
w 15. rocznicę śmierci o łaskę
zbawienia wiecznego.

Piątek 28 stycznia 2022
07:00 …
08:00 ...
18:00 Za + brata Jana Dynek

o łaskę zbawienia wiecznego.
Sobota 29 stycznia 2022
07:00 Za + Irenę Napieracz w rocznicę urodzin.
08:00 I: Za + brata Jana Dynek

o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za + Klarę Wolny w 14. rocz. śmierci oraz
za ++ z rodziny Wolny, Kulik i Wyra
o łaskę zbawienia wiecznego.

18:00 Za Parafian.
Niedziela 30 stycznia 2022
07:00 Za + brata Jana Dynek

o łaskę zbawienia wiecznego.
09:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze

Boże błog. i zdrowie dla Justyny Maziuk
z okazji 23. rocz. urodzin.

10:30 Za + Tadeusza Moskwa w 10. rocz. śmierci
o radość życia wiecznego oraz o zdrowie
i Boże błog. dla całej rodziny Moskwa
oraz Ołowiak.

12:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. i zdrowie dla Danuty i Joachima
Posmyk z okazji 50. rocz. ślubu.

18:00 I: Za + mamę Mariannę Żak w 4. rocz. śmierci,
+ tatę Tadeusza Żak, + mężaWładysława
Faron o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za + Helenę Skóra, + męża Stanisława,
+ syna Andrzeja oraz ++ Gertrudę i Wacława
Wziętek o łaskę zbawienia wiecznego.

Poniedziałek 31 stycznia 2022
07:00 Za ++ rodziców Janinę i Franciszka Kowalczuk,

++ dziadków z obu stron, + siostrę i + brata
o łaskę zbawienia wiecznego.

08:00 Za zmarłą żonę i mamę Marię Gurską
o łaskę zbawienia wiecznego.

18:00 I: Za zmarłego męża, ojca i dziadka
Julia Kalinowskiego, ++ rodziców Pelagię
i Władysława Czubak, teściową Teresę
Kalinowską o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za + Helenę Linnek w 10. rocz. śmierci
w dniu urodzin oraz za ++ z rodziny Linnek,
Kołodziej, Mocha o radość życia wiecznego.

Wtorek 1 lutego 2022
07:00 ...
08:00 Za + Eugeniusza Kuźnik

o łaskę zbawienia wiecznego.
/od sąsiadów z ulicy Przyszłości 94/

18:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego
o łaskę zbawienia wiecznego.

Środa 2 lutego 2022
07:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego

o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za ++ Józefę i Ignacego Mularz, Franciszka

i Zofię Woźniczko, + brata Aleksandra,
+ bratową Anne, ++ szwagrów Jana,
Władysława i Józefa
o łaskę zbawienia wiecznego.

16:30 Za + Marię Wielgosz w 10. rocz. śmierci
i za ++ rodziców z obu stron.

18:00 I: Za ++ rodziców Juliana i Karolinę Sasnal,
++ rodzeństwo i ++ dziadków z obu stron
o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za ++ Barbarę i Wiesława Madej, ++ rodziców
Janinę i Józefa Banaś, + Leokadię i Czesława
Kontkiewicz o łaskę zbawienia wiecznego.

Czwartek 3 lutego 2022
07:00 ...
08:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego

o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Przez wstawiennictwo MB Bolesnej

Patronki Dobrej Śmierci i św. Józefa
z prośbą do Boga Miłosiernego o zdrowie,
błogosławieństwo i świętość w kapłaństwie
dla wszystkich kapłanów naszej Parafii,
o liczne święte powołania kapłańskie
i zakonne, a także do Bożej Opatrzności
o łaski potrzebne dla wszystkich żyjących
i zmarłych członków Stowarzyszenia
i ich rodzin.
II: Za ++ rodzicówWeronikę i Pawła Donner,
+ babcię Annę Ciaston, za ++ teściów Marię
i Izydora Kampka o radość życia wiecznego
oraz o Boże błog. i zdrowie w rodzinie.

Piątek 4 lutego 2022
07:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego

o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 W intencji czcicieli NSPJ.
18:00 I: Za + babcię Katarzynę Kral w 22. rocz. śmierci

i za + dziadka Józefa Kral
o radość życia wiecznego.
II: Za + Grzegorza Kłusek
o łaskę zbawienia wiecznego.
/od sąsiadów z ulicy Jedności/



Sobota 5 lutego 2022
07:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego

o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za wstawiennictwemMatki Bożej

Różańcowej o Boże błogosławieństwo
dla członków Żywego Różańca i ich rodzin,
za ++ członkówWspólnoty, za kapłanów
i siostry zakonne z naszej parafii, za wszystkich
stąd powołanych, a także o nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne.

18:00 I: Za Parafian.
II: Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. i zdrowie dla Krystyny z ok. urodzin

Niedziela 6 lutego 2022
07:00 Za + Przemka Bernat w rocz. Urodzin, prosząc

dobrego Boga o radość życia wiecznego
i za ++ z rodziny oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące.

09:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego
o łaskę zbawienia wiecznego.

10:30 Za + Barbarę Sobota w 2. rocz. śmierci
oraz jej ++ rodziców i + męża
o łaskę zbawienia wiecznego.

12:00 Za ++ rodziców Adama i Marię Małkiewicz,
++ rodziców Zdzisławę i Franciszka Krawczyk
oraz + szwagra Zbigniewa
o łaskę zbawienia wiecznego

18:00 I: Za + Władysława Andrzejewskiego
w 1. rocz. śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za + syna Zenona Kuczyńskiego
w rocznicę śmierci, za + brata Stanisława,
++ rodziców z obu stron o łaskę zbawienia
wiecznego oraz o Boże błogosławieństwo
w rodzinie.

Poniedziałek 7 lutego 2022
07:00 Za + syna Leszka, + brata Bogusława,

++ rodziców Różę i Stanisława, ++ Helenę
i Bolesława oraz o zdrowie i Boże błog.
w rodzinie.

08:00 Za + męża i ojca Zdzisława Czemerajda
w 33. rocz. śmierci, ++ rodziców, teściów
oraz za wszystkich ++ z rodziny
o radość życia wiecznego.

18:00 I: Za + Zbigniewa Zimińskiego
o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za + Jana Chrapusta w 1. rocz. śmierci
o łaskę zbawienia wiecznego.

Wtorek 8 lutego 2022
07:00 Za + Wojciecha Ociepka w 24. rocz. śmierci

o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego

o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Za zmarłych rodziców Janinę

i Stanisława Krajewskich, prosząc
o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za + męża Tadeusza Chołuj w 6. rocznicę
śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.

Środa 9 lutego 2022
07:00 …
08:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego

o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 Za ++ rodziców Hildegardę i Eryka Wloka

o łaskę zbawienia wiecznego.
Czwartek 10 lutego 2022
07:00 Za + męża Adama Gawryjołek w 1. rocz. śmierci

o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego

o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 MSZA ZBIOROWA:

1. Za wstawiennictwem św. Jacka
o potrzebne łaski i zdrowie dla Ks. Proboszcza
i dla mężaWaldemara.
2. Za + Hildegardę Ulman.
3. Za + Antoniego Król i Franciszkę Klinke.
4. Za + Helenę Król.

Piątek 11 lutego 2022
07:00 ...
08:00 Za + córkę Annę Janiszkiewicz w 50. rocz.

urodzin o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego

o łaskę zbawienia wiecznego.
Sobota 12 lutego 2022
07:00 ...
08:00 Za + Jana Bartosińskiego w 3. rocz. śmierci

o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego

o łaskę zbawienia wiecznego.
Niedziela 13 lutego 2022
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, a także o Boże błog.
dla całej rodziny.

09:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
Boże błog., światło i dary Ducha Św. dla Anny
Ziułkowskiej-Czermak w dniu 25. urodzin
oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo
w całej rodzinie.

10:30 I: Za + Zbigniewa Zimińskiego
o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za + matkę Jadwigę Dudek w 25. rocz.
śmierci oraz za ++ z rodziny Nowak, Żuber
i Rzepka o łaskę zbawienia wiecznego.

12:00 Za ++ Janinę Adolfa Płatek w 12. rocz. śmierci,
+ Wacława Kumon i ++ z rodziców z obu stron
o łaskę zbawienia wiecznego.

18:00 Za + męża Stanisława Smardzewskiego
w 13. rocz. śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.

Poniedziałek 14 lutego 2022
07:00 ...
08:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego

o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Za ++ rodziców Natalie i Józefa Jankowskich

oraz ++ dziadków z rodziny Jankowskich
i Szczepanków.
II: Za ++ rodziców Józefa i Elżbietę Pawlak,
++ Franciszka i Teresę Mienkota, + brata Józefa
o łaskę zbawienia wiecznego.

Wtorek 15 lutego 2022
07:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego

o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 O dar życia wiecznego dla Józefa i Magdaleny

Prygiel, brata Bernarda oraz o zdrowie
i Boże błog. w rodzinie Michalski,
Prygiel, Parkitny i Stroka.

18:00 Za ++ teściów Jana i Różę Pluta, babcię Annę,
męża Jana, syna Grzegorza, szwagrów Ericha,
Józka i Franciszka, dwóch szwagrów
Andrzejów, szwagierki Lucynę i Elżbietę,
siostrę Marie oraz za ++ z rodzin Pluta,
Boroń i Pająk.

Środa 16 lutego 2022
07:00 ...
08:00 Za + męża Adama Gadaj, ++ rodziców Leona

i Stefanię Śmigielskich, + brata Antoniego
oraz o Boże błog. w rodzinie.

18:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego
o łaskę zbawienia wiecznego.

Czwartek 17 lutego 2022
07:00 Za + Irenę Stojałowską, + tatę Zygmunta,

++ z rodziny Stojałowski, rodzinę Rogaliński
i Polita o łaskę zbawienia wiecznego.

08:00 Za + męża Tadeusza Suliga w 26. rocznicę
śmierci, ++ braci oraz za ++ z obu stron.

18:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego
o łaskę zbawienia wiecznego.

Piątek 18 lutego 2022
07:00 Za + męża ojca i dziadka Ludwika Gontarz

w 17. rocz. śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 ...
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18:00 I: Za zmarłą matkę Stanisławę Budkiewicz
w 19. rocznicę śmierci i za zmarłego
ojca Władysława.
II: Za + Zbigniewa Zimińskiego
o łaskę zbawienia wiecznego.

Sobota 19 lutego 2022
07:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego

o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 I: Za + Piotra Skrzypskiego w rocz. urodzin

o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za ++ z rodziny Krajczyk i Goik
o łaskę zbawienia wiecznego.

18:00 Za Parafian.
Niedziela 20 lutego 2022
07:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego

o łaskę zbawienia wiecznego.
09:00 I: Za + ojca, dziadka i pradziadka Antoniego

Łukaszewicz w 15. rocz. śmierci
o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za + Władysława Raczyńskiego, ++ rodziców
i teściów oraz za ++ pokrewieństwo z obu stron.

10:30 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże
błog. i zdrowie dla Gabrieli z okazji urodzin
oraz o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla całej rodziny.

12:00 CHRZTY I ROCZKI
18:00 Za + mamę Honoratę Kondratowicz

w 7. rocz. śmierci, + ojca Lucjana
o łaskę zbawienia wiecznego.
/od dzieci/

Poniedziałek 21 lutego 2022
07:00 ...
08:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego

o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Dziękczynno błagalna w intencji Urszuli,

Damiana i Bogdana o Boże błog., potrzebne
łaski i Boże Miłosierdzie.
II: Za + męża Grzegorza Kłusek, + jego brata
księdza Jerzego, + brata Tadeusza, + siostrę
Mieczysławę, ++ rodziców Anielę i Józefa
Kłusek, ++ z rodziny o życie wieczne dla nich,
a także o Boże błog. dla żyjących z rodziny.

Wtorek 22 lutego 2022
07:00 ...
08:00 ...
18:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego

o łaskę zbawienia wiecznego.
Środa 23 lutego 2022
07:00 Za + chrzestnego Mariana Żak

o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego

o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze

Boże błog. i zdrowie dla Bogdana z okazji
60. rocz. urodzin oraz o zdrowie w rodzinie
i dary Ducha Św. dla wnuków.

Czwartek 24 lutego 2022
07:00 Za + męża Stanisława Knieć w 2. rocz. śmierci,

+ syna Pawła Knieć, ++ rodzicówWładysławę
i Józefa Knieć, za ++ z rodziny
o łaskę zbawienia wiecznego.

08:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego
o łaskę zbawienia wiecznego.

18:00 Za śp. Ewę i Stanisława Gawlikowskich,
++ dziadków z obu stron, ++ z rodziny
Gawlikowskich, Kustoszów i Chałatów.

Piątek 25 lutego 2022
07:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze

Boże błog. i zdrowie dla Henryka i Teresy
Ziaja z ok. 70. rocz. urodzin.

08:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego
o łaskę zbawienia wiecznego.

18:00 Za + matkę Władysławę Antos
w 6. rocz. śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.

Sobota 26 lutego 2022
08:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego o łaskę zbawienia wiecz.

18:00 Za Parafian.
Niedziela 27 lutego 2022
07:00 Za + Franciszka Pluta

o łaskę zbawienia wiecznego.
/od sąsiadów Renaty i Władysława Gruszka
z Sopotni Małej/

09:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego
o łaskę zbawienia wiecznego.

10:30 Za + Alfreda Piwońskiego
o radość życia wiecznego

12:00 Za + Szymona Domczyk i + Dorotę
Maciejewską w 9. rocz. śmierci oraz
za ++ z rodzin Domczyków i Hołysiów
o łaskę zbawienia wiecznego.

18:00 Za + męża i ojca Franciszka Plutę, siostrę
Marię, + brata Edwarda, ++ szwagrów Jana,
Józefa, Henryka, dwóch Andrzejów,
szwagierki Lucynę i Elżbietę, + Marię Kosińską,
+ Kazimierę Wiekiera, ++ rodziców i teściów
oraz ++ z rodziny Pluta, Łabys
o łaskę zbawienia wiecznego.

Poniedziałek 28 lutego 2022
07:00 ...
08:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego

o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze

Boże błog. i zdrowie dla Wiesławy z okazji
60. rocz. urodzin i 40. rocz. ślubu
Wisławy i Tadeusza.
/TE DEUM/
II: Za ++ z rodziny Antoniaków, ++ z rodziny
Borkowskich oraz za + syna Tomasza
w 2. rocznicę śmierci.

Wtorek 1 marca 2022
07:00 Za + Alojzego Mikoś

o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego

o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Za + ojca i dziadka Józefa Wolnica

w dniu urodzin, za + mamę i babcię
Elżbietę Wolnica oraz za + bratową Doris.
II: Za ++ ciocię Helenę w 7. rocz. Śmierci,
+ wujka Józka w 13. rocz. śmierci i ++ z rodziny
Serwaczak o łaskę zbawienia wiecznego.

Środa 2 marca 2022
07:00 Za + Alojzego Mikoś

o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za + Zbigniewa Zimińskiego

o łaskę zbawienia wiecznego.
16:30 Za zmarłą mamę Krystynę Ciarachowich

w 1. rocznicę śmierci
o łaskę zbawienia wiecznego.

18:00 Do Bożego Miłosierdzia za + Krystynę Krenc
w 9. rocz. śmierci oraz za ++ z obu stron
o łaskę zbawienia wiecznego.

Czwartek 3 marca 2022
07:00 Za + Alojzego Mikoś

o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za + tatę Franciszka Juskowiak

w 7. rocz. śmierci, ++ teściów Helenę
i Jana Lekstutis i za ++ z rodziny
o łaskę zbawienia wiecznego.

18:00 I: Za + męża, ojca i dziadka Piotra Turij
w 9. rocz. śmierci, ++ rodziców z obu stron,
+ siostrę Zuzannę, + szwagra Ryszarda,
+ szwagra Tadeusza, + szwagierkę Agnieszkę
o radość życia wiecznego.
II: Za + Irenę Szcześniak.
/od sąsiadów z klatki/

Piątek 4 marca 2022
07:00 Za + Alojzego Mikoś

o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 O dar kanonizacji bł. Edmunda Bojanowskiego.

/od Stowarzyszenia Rodziny
bł. Edmunda Bojanowskiego/

18:00 I: Za + męża Kazimierza Kowalskiego
o łaskę zbawienia wiecznego.



II: Za + męża, ojca i dziadkaWaldemara
Karbowskiego w 18. rocz. śmierci, ++ rodziców
Marię i Kazimierza Błaszko, + siostrę
Stanisławę Rączkiewicz, + brata Tadeusza
Błaszko, ++ Anielę i Franciszka Karbowskich
oraz za całą rodzinę Owczarków
o zdrowie w rodzinie.

Sobota 5 marca 2022
07:00 I: Za + Edmunda Barańskiego

w 11. rocz. śmierci, ++ rodziców z obu stron,
++ braci i ++ siostry a także za wszystkich
++ z rodziny o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za + Alojzego Mikoś
o łaskę zbawienia wiecznego.

08:00 Za wstawiennictwemMatki Bożej
Różańcowej o Boże błogosławieństwo
dla członków Żywego Różańca i ich rodzin,
za ++ członkówWspólnoty oraz o nawrócenie
dla zatwardziałych grzeszników.

18:00 Za Parafian.

Niedziela 6 marca 2022
07:00 Za + Alojzego Mikoś

o łaskę zbawienia wiecznego.
09:00 Za ++ rodziców Zofię i Tadeusza Kurek

z prośbą o radość życia wiecznego.
10:30 Za + mamę Jadwigę Przewoźną

w 21. rocz. śmierci, za ++ Czesławę i Czesława
Sobisiak, + siostrę Aurelię Łazowską, aby
dostąpili radości życia wiecznego oraz
o Boże błog. i zdrowie dla całej rodziny.

12:00 Za + męża, ojca i dziadka Stanisława Łuczak
w 9. rocz. śmierci, ++ rodziców, + brata,
++ teściów i ++ szwagrów o łaskę zbawienia
wiecznego, a dla żyjących o zdrowie
i Boże błog. w rodzinie.

18:00 Za ++ z rodziny Łożyński, Kubacki, Buchwald
oraz za ++ duszpasterzy i siostry zakonne
posługujące w Sośnicy.

02/09/2021
Jagoda Zielińska
12/09/2021
Artur Henryk Bieniek
19/09/2021
Dawid Mateusz Pieńkowski
Hanna Aleksandra Słysz
Hanna Krystyna Zinówko
Marcelina Pleszczyńska
Alicja Gruszka

10/10/2021
Filip Grzegorz Łochin
16/10/2021
Luca Ledwig
17/10/2021
Michalina Emilia Łojek
Oktawia Pakuła
Jan Piotr Sołycha
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09/04/2021
Adam Skurzybot
Katarzyna Jarzębowska
09/04/2021
Adam Skurzybot
Katarzyna Jarzębowska
02/09/2021
Jarosław Zieliński
Jessica Radłowska

10/09/2021
Kamil Dudek
Wiktoria Felisiak
16/09/2021
Grzegorz Kopij
Brygida Budzisz
23/09/2021
JarosławWójcik
Małgorzata GrodońŚL

U
B
Y

02/08/2021
Helena Nawrat
Jadwiga Wietrzycka
09/08/2021
Franciszek Pluta
10/08/2021
Barbara Koloczek
13/08/2021
Franciszek Brakoniecki
15/08/2021
Danuta Pieniążkowska
22/08/2021
Jerzy Piotrowicz
23/08/2021
Grzegorz Kłusek
28/09/2021
Nicefor Szatkowski

29/09/2021
Tadeusz Kozak
30/09/2021
Irena Szcześniak
16/10/2021
Robert Adamczyk
Wiktor Trzeciak
Dariusz Wiśniewski
21/10/2021
Renata Kubacka
23/10/2021
Edwin Krajniewski
25/10/2021
Małgorzata Dumalska
01/11/2021
Genowefa Księżyk

03/11/2021
Jerzy Wasilka
05/11/2021
Zenon Libosik
09/11/2021
Janusz Słysz
10/11/2021
Eugeniusz Kuźnik
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3.M a r y j a m i ała 
k u z y n k ę - 
Elżbietę. Pewnego 
d n i a j e j m ą ż 

Z a c h a r i a s z b y ł w 
świątyni. Anioł mu się 
pokazał i  powiedział, 
że Elżbieta będzie miała 
syna, i że powin ie n 
nazywać się Jan. 

POSŁANIEC.
BEZPŁATNY DODATEK DLA DZIECI

1. Pewnego dnia Bóg posłał Anioła, aby przekazał Maryi bardzo ważne przesłanie. Anioł Gabriel powiedział: 
„Będziesz miała dziecko, które jest Synem Bożym. Nadasz mu imię Jezus”. Maryja na początku była trochę 
przerażona i wiedziała, że to powinno być niemożliwe. Anioł przypomniał jej: „U Boga nie ma rzeczy 
niemożliwych”.

2.Maryja miała poślubić mężczyznę imieniem Józef. Kiedy 
Józef dowiedział się, że Maryja będzie miała dziecko, 
zamierzał odwołać ślub. Bóg przemówił do Józefa 
i  powiedział, że dziecko Maryi pochodzi od Niego. 

Powiedział Józefowi, że Jezus zbawi ludzi od ich grzechów. Józef 
ufał Bogu.

4.Maryja pojechała odwiedzić swoją kuzynkę Elżbietę. 
Kiedy dotarła na miejsce, dziecko Elżbiety podskoczyło 
z  radości w jej wnętrzu. Elżbieta i jej syn wiedzieli, że 
Maryja nosi bardzo szczególne dziecko, którym jest Pan. 

Maryja zaśpiewała pieśń uwielbienia Boga.
ZADANIE: W kółeczka wpisz numer dopasowując opowiadanie do obrazka.
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W Adwencie często słyszymy o św. Janie Chrzcicielu, kuzynie Jezusa, który przygotował drogę na
przyjście Jezusa. Głosił ludziom kazanie, aby się nawrócili, i chrzcił ich.

Kiedy przyszedł Jezus, św. Jan powiedział ludziom, aby podążali za Jezusem, ponieważ był
Mesjaszem.

ZADANIE: Czy potrafisz znaleźć drogę od św. Jana do Jezusa?

ZADANIE: Rozszyfruj co mówi św. Jan.
Zapisz niżej jedno zdanie:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________
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ZADANIE:
Pokoloruj według znaków rysunek.
Przeczytaj wspólnie z rodzicami fragment Ewangelii:
Łk 1, 35. 37-38.
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Wedle polskiej tradycji wieczór wigilijny jest
najważniejszym momentem świąt Bożego Narodzenia. Wraz
z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdki rodziny
zasiadają do stołów. Wspólna modlitwa, łamanie się
opłatkiem i życzenia. Na przybranych odświętnie stołach
królują postne dania. Zgodnie z tradycją powinno być ich
12 i wszystkich należy spróbować, by zapewnić sobie
pomyślność w nadchodzącym roku. W zależności od regionu
Polski wigilijne dania różnią się od siebie, ale generalnie
spożywa się postne zupy, ryby na zimno i na ciepło, pierogi
i paszteciki z kapustą i grzybami, kapustę z grzybami lub
grochem, kluski z makiem, kompot z suszonych owoców,
kutię, makowiec i pierniki, a na Śląsku moczka i makówki.
Wśród zup, od których zazwyczaj zaczynamy wieczerzę
dominuje grzybowa lub barszcz z uszkami. Czasem są obie
zupy. Warto do przygotowania barszczu skorzystać
z własnego zakwasu buraczanego. To zdecydowanie lepszy
wybór niż sklepowe gotowce czy koncentraty.

SKŁADNIKI

• 1 kg buraków czerwonych (podłużnych)
• 4 ząbki czosnku
• 1 liść laurowy
• 2-3 ziarna ziela angielskiego
• 3 ziarenka pieprzu
• 1/2 łyżeczki soli
• 1 piętka razowego chleba na zakwasie

lub kilka łyżek soku z kiszonych ogórków/kapusty

WYKONANIE

Buraki wymyć, obrać, pokroić w grube plastry i ciasno
ułożyć w dużym szklanym słoju (lub w kamionkowym
naczyniu), przekładając plasterkami czosnku i przyprawami.
Zalać zimną przegotowaną wodą, tak by buraki nie
wystawały poza jej powierzchnię. Wierzch przykryć piętką
razowego chleba. Całość przykryć talerzykiem i obciążyć go
innym słoikiem napełnionym wodą. Słój nakryć gazą
i odstawić w ciepłe miejsce na 4-5 dni. Po kilku dniach zebrać
z powierzchni wytworzoną pianę, przecedzić i czysty zakwas
przelać do butelek. Butelki szczelnie zakręcić i wstawić do
lodówki. Tak przygotowany zakwas jest gotowy zarówno do
sporządzenia barszczu czerwonego, jak i do bezpośredniego
wypicia.

WIESŁAW BARGIEŁ

WIGILIJNY PRZEPIS
NA ZAKWAS BURACZANY

Gotowy zakwas buraczany



„Kochaj swoich wrogów” – to bardzo piękne w teorii,
jednak trudne w praktyce stwierdzenie. Jedną
z najtrudniejszych rzeczy, jakiej oczekuje od nas Chrystus jest
miłowanie bliźniego, szczególnie tego, który źle nam czyni.
Budzi się w nas pragnienie oddania z nawiązką za krzywdy
nam wyrządzone, zgodnie z powiedzeniem: „Oko za oko, ząb
za ząb”. Czy można kochać kogoś, kto sprawia nam ból,
krzywdzi i złorzeczy? Czy można miłować kogoś, kto źle o nas
mówi i myśli? Tak po ludzku jest to niemożliwe, ale dla Boga
nie ma rzeczy niemożliwych, dlatego On nawołuje nas do
zmiany, do myślenia sercem. Jacy są z nas chrześcijanie, jeśli
czynimy dobro tylko tym, którzy nam je wyświadczają?

Czynienie dobra, szczególnie naszemu wrogowi, nie jest
łatwe, ale może także być piękne. Satysfakcja z tego jak za złe
odpłaciliśmy dobrem jest bezcenna i może stać się
zaczątkiem do wielkiej zmiany. Każdy z nas zna te
stwierdzenia: „Traktuj innych tak, jak sam chcesz być
traktowany”, „Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe”. Można
by w nieskończoność wymieniać stare porzekadła, którymi
na co dzień się posługujemy, czy powoływać się na słowa
Chrystusa, który nawołuje nas do czynienia dobra. Jednak
najważniejsze to zrobić krok, wyjść poza strefę własnego
komfortu, schować dumę do kieszeni i otworzyć serce.
Słowem, gestem czy uśmiechem wprowadzić dobro w krąg
zła. Bo przecież „kochać”, to decyzja, którą możemy podjąć
wszyscy.

Pięknym symbolem miłowania wroga stała się rzeźba
z brązu Andy’ego Edwardsa wykonana w 2014 roku,
upamiętniająca rozejm Bożonarodzeniowy I wojny
światowej. Przedstawia ona scenę jednodniowego
pojednania żołnierzy walczących po dwóch stronach
barykady. Przez jeden dzień wrogo nastawieni do siebie
Niemiec i Brytyjczyk uścisnęli sobie ręce, złożyli broń,
a następnie wspólnie grali w piłkę nożną i śpiewali kolędy.
Kolejnego dnia znów podjęli walkę przeciwko sobie, jednak
czy nie jest piękne, że chociaż przez jeden dzień kochali się
i życzyli sobie dobrze?

Rzeźba została odsłonięta w zbombardowanym
kościele Świętego Łukasza w Liverpoolu 15 grudnia 2014 roku,
a następnie przewieziona do Flandrii w Belgii, aby stanąć na
miejscu rozejmu. Jak widać miłowanie wroga jest możliwe,
jeśli tylko tego zechcemy, bo „wszystko mogę w Tym, który
mnie umacnia”.

„Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja Was umiłowałem” - to
przesłanie koncertu kolęd, który odbędzie się w naszej parafii
6 stycznia o godz. 17:00. Podczas tego spotkania, na które
zapraszamy wszystkich parafian, będziemy także chcieli
modlić się o pokój. Niech nasza modlitwa wyjedna dla nas,
ludzkości, łaskę trwałego pokoju trwającego już na wieki!

KONCERT KOLĘD I MODLITWA O POKÓJ
MIŁUJCIE SIĘ WZAJEMNIE!

Rzeźba z brązu Andy’ego Edwardsa wykonana w 2014 roku,
upamiętniająca rozejm Bożonarodzeniowy I wojny światowej.
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Tegoroczna kolęda odbędzie się w dwóch formach.
Każda rodzina osobiście podejmie decyzję, w jaki sposób
chciałaby (będzie mogła) ją przeżyć. Jest to oczywiście
związane z panującą pandemią i wprowadzonymi przez
biskupa wskazaniami.

Pierwsza forma „tradycyjna”, lecz na wyraźne
zaproszenie. Co to oznacza w praktyce? Poniżej podajemy
plan tegorocznej kolędy. Każda rodzina, która będzie chciała,
aby ich mieszkanie pobłogosławił ksiądz, będzie musiał na
kilka dni przed odwiedzinami (patrz plan kolędy) zgłosić to w
kancelarii parafialnej – wystarczy zadzwonić bądź wysłać
maila. Kapłan sam (bez ministrantów) odwiedzi wszystkie
zgłoszone w danym dniu mieszkania. Bardzo prosimy, by
wszyscy domownicy w czasie kolędy mieli założone
maseczki.

Druga forma to „nabożeństwo w kościele”, w czasie
którego po wspólnym kolędowaniu i modlitwie, będzie
można zabrać ze sobą „zestaw kolędowy” i samemu pokropić
swoje mieszkanie wodą święconą i oznaczyć drzwi
pobłogosławioną kredą. Takie nabożeństwa zostaną
odprawione 2, 9 i 16 stycznia o godz. 17:30 w naszym kościele.

Dla tych, którym nie pasuje wyznaczony termin,
przewidziana jest kolęda dodatkowa w dniu 16 stycznia od
godz. 14:30, którą oczywiście należy wcześniej zgłosić.

DUSZPASTERSKIE ODWIEDZINY KOLĘDOWE
2021/2022

27.12.2021 r.
poniedziałek
godz. 16:00

Jesienna
1, 3, 5

Jesienna
7, 9, 9a

Jesienna
15, 17

Jesienna
11, 11a, 13, 13a

Jesienna
19, 21

28.12.2021 r.
wtorek

godz. 16:00
Młodopolska
7, 9, 11, 13, 15

Jesienna
23, 25, 27, 29

Wiślana 52
i Młodopolska

1, 3, 5
Młodopolska

17, 19
Wiślana 40, 42,
44, 46, 48, 50

29.12.2021 r.
środa

godz. 16:00
Wiślana

24, 26, 28, 30
Wiślana

1a-c, 1, 3, 5
Wiślana

32, 34, 36, 38
Wiślana

16, 18, 20, 22
Wiślana

2, 4, 6, 8, 10
30.12.2021 r.
czwartek
godz. 16:00

Wiślana
13, 15, 17, 19, 21

Wiślana
23, 25, 27, 29

Wiślana
31, 33, 35

Wiślana
7, 9, 11 X

02.01.2022 r.
niedziela
godz. 14:30

Żeromskiego
2, 4, 6, 8, 13, 15, 17

i Wielicka
48, 50, 52

Kasprowicza
39, 41, 44, 44a i
Żeromskiego 31

Młodzieżowa
2, 2a, 4, 4a, 6, 6a

Młodzieżowa
1, 5, 7, 10, 12 i

Żeromskiego 28
X

03.01.2022 r.
poniedziałek
godz. 16:00

Jedności 1, 3, 5,
7, 9, 11, 13, 15

Jedności
25a, 27a, 31, 29

Jedności
21a, 21b, 21, 23

Jedności 17, 19,
17a, 19a i

Żeromskiego 34
Jedności

23a, 23b, 25, 27
04.01.2022 r.
wtorek

godz. 16:00

Żeromskiego
60a-b, 72,

80, 82, 84, 86
Żeromskiego

58a-f
Żeromskiego
32-54 i 37-71

Żeromskiego
73a-c

Żeromskiego
74, 76, 78

05.01.2022 r.
środa

godz. 16:00
Św. Michała
1, 3, 5, 7, 11, 13

Żeromskiego
62-70, 75-81
i Św. Michała

2-60

Św. Michała 15,
17, 19, 21, 23, 25

Tylna 1a, 12, 14,
16, 18, 20, 20a-d,
22, 24, 25, 27, 29,

33

Tylna
19, 21

07.01.2022 r.
piątek

godz. 16:00
Tylna
41, 43

Przedwiośnie
30, 32, 34

Przedwiośnie
36, 38, 40, 42, 44

Tylna 35, 35a, 37,
37a, 39 X

08.01.2022 r.
sobota

godz. 14:30
Przedwiośnie
22, 24, 26, 28

Przedwiośnie
14, 16, 18, 20 Przyszłości 25 Przedwiośnie

4, 6, 8, 10, 12 X
09.01.2022 r.
niedziela
godz. 14:30

Przyszłości
78, 80, 82, 84

Przyszłości
66, 68, 70

Przyszłości
72, 74, 76

Przyszłości
86, 88, 90, 92 X

10.01.2022 r.
poniedziałek
godz. 16:00

Przyszłości
58, 60, 62

Przyszłości
52, 54, 56 Przyszłości 94 Przyszłości 64 X

11.01.2022 r.
wtorek

godz. 16:00
Przyszłości

24, 26, 28, 30
Przyszłości

32, 34, 36, 38, 40
Przyszłości

44, 46, 48, 50 Przyszłości 42 X
12.01.2022 r.
środa

godz. 16:00
Przyszłości
6, 6a, 6b

Przyszłości
2, 2a, 4, 4a

Przyszłości
8, 10, 12, 14

Przyszłości
16, 18, 20, 22 X

13.01.2022 r.
czwartek
godz. 16:00

Pogodna
2, 4, 8, 10, 12

Pogodna
14, 16, 18 Przyszłości 23 Pogodna

20, 22, 24 X
14.01.2022 r.
piątek

godz. 16:00
X Przyszłości

5, 7, 9, 11
Przyszłości

13, 15, 17, 19, 21
Młodego
Górnika i

Wschodnia
X



MŁODZIEŻOWE ZADUSZKOWE NABOŻEŃSTWO
NA SOŚNICKIM CMENTARZU

KOLEJNY „MĘSKI WEEKEND MŁODYCH”
PRZEZ GÓRY DO NIEBA

Drugiego listopada razem z młodzieżą obu Sośnickich
parafii wybraliśmy się na Cmentarz, aby wspólnie pomodlić
się za naszych bliskich zmarłych, ale także za tych, o których
już nikt nie pamięta. Podczas modlitwy różańcowej wraz
z pięknymi rozważaniami towarzyszyła nam gra na gitarze
oraz cudowne pieśni.

W trakcie nabożeństwa mogliśmy wpatrywać się na
wiszącego na krzyżu Jezusa oraz palące się znicze na
grobach zmarłych. Na koniec pozdrowiliśmy Naszą Mamę
znaną wszystkim pieśnią „Zapada zmrok”. Pomimo dość
chłodnego i deszczowego wieczoru, był to dobry i owocny
czas dla obu parafii naszej dzielnicy.

OLA I NATALIA

W dniach od 3 do 5 września 2021 roku mieliśmy okazję
przebywać na wspaniałym wyjeździe duchowo-
wypoczynkowym w sielankowej, beskidzkiej wiosce Górki
Wielkie niedaleko Skoczowa. Zgodnie z tradycją męskich
wyjazdów, na wyprawie przebywali sami mężczyźni.

Na miejscu mieliśmy zapewniony nocleg
w sympatycznej chatce - górskim domku. Obok niej mieszkał
po sąsiedzku pan Heinrich. Znał w pewnym stopniu język
polski, jednak rozmawiał głównie po niemiecku.
Pomagaliśmy mu przy przeładunku drewna.

Posiłki, jak przystało na samodzielnych wędrowców,
przygotowywaliśmy sobie sami. O cateringu nie mogło być
mowy!

Pierwszy dzień spędziliśmy aklimatyzując się i przede
wszystkim na żywieniowych zakupach z myślą o kolejnych
dniach. W piątkowy wieczór toczyliśmy luźne rozmowy przy
różnorakich kawach i wybornych deserach.

Na kolację jeden z naszych kompanów, Kamil,
przyrządził wspaniałe spaghetti aglio, olio e peperoncino -
makaron z czosnkiem, oliwą i papryczką chili. Trzeba
przyznać, że w roli kucharza sprawdził się celująco! Udało
nam się go przekonać, aby gotował nam przez cały wyjazd.
My natomiast na zmianę zmywaliśmy naczynia, żeby było
sprawiedliwie.

Sobotni poranek rozpoczęliśmy Mszą Świętą,
sprawowaną w skoczowskiej parafii. Następnie wyruszyliśmy
w góry. Wyprawa miała mieć charakter lekkiej górskiej

wędrówki, do której nie potrzebowaliśmy ani
specjalistycznego sprzętu ani doświadczenia w pieszych
eskapadach. Jak się później okazało, była to częściowa
prawda, ponieważ kilkugodzinny marsz po stromych
zboczach nadwyrężył naszą kondycję w mniejszym bądź
większym stopniu.

Gdy dotarliśmy wreszcie na szczyt, a dokładnie do
schroniska górskiego, posililiśmy się smacznym obiadem
serwowanym przez tamtejsze kucharki. Prym wiodły
pożywne placki po węgiersku z aromatycznym gulaszem. Co
poniektórzy zamówili klasyk polskiej kuchni - smażonego
kotleta z ziemniakami i surówką.

Po powrocie do naszej bazy wypadowej udaliśmy się na
moment do sklepu, by uzupełnić zapasy i kupić składniki na
następny posiłek. Do kolacji napiliśmy się grzanego wina
z goździkami.

Wieczór zwieńczyliśmy seansem filmu pt. „Harriet”.
Opowiada on o czarnoskórej kobiecie, która wyrwała się spod
jarzma niewolnictwa, a następnie ryzykowała życiem,
prowadząc ku wolności kolejne osoby.

Ostatni dzień zwieńczył naszą wycieczkę. Po porannej
Mszy Świętej zaczęliśmy się pakować, ponieważ nasz czas na
ziemi beskidzkiej wielkimi krokami chylił się ku końcowi.

Wyjazd mogę zaliczyć do udanych, pomimo sobotniego
fizycznego wysiłku, zważywszy na panującą wokół przyjazną
atmosferę i braterską więź.

Modlitwa pod krzyżem JezusaPomimo deszczowej pogody wspólnie modliliśmy się
za naszych bliskich zmarłych
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ADWENT W TRADYCJI
HISTORIA

Słowo „Adwent” pochodzi od łacińskiego „Adventus”
i oznacza przyjście lub okres oczekiwania na święta Bożego
Narodzenia. Dla wszystkich chrześcijan na świecie to czas,
w którym wierni przygotowują się do paruzji, czyli
powtórnego przyjścia Pana Jezusa na końcu czasów, ale
także do Świąt, podczas których wspominamy narodzenie
Zbawiciela w Betlejem. W tym roku Adwent rozpoczął się
28 listopada i tradycyjnie potrwa do Wigilii Bożego
Narodzenia – 24 grudnia. Okres ten dzieli się zawsze na dwie
części – pierwszą, trwającą do 16 grudnia, którą poświęcamy
przygotowaniu się do paruzji, oraz drugą, od 17 grudnia aż do
Wigilii, która jest bezpośrednim przygotowaniem do
uroczystości Narodzenia Pańskiego. Warto wspomnieć
o szczególnej niedzieli Gaudete (czyli radości) – trzeciej
niedzieli Adwentu. Znakiem charakterystycznym tego dnia
są różowe szaty kapłana.

Pierwsze wzmianki o wyróżnieniu w roku liturgicznym
czasu Adwentu pojawiają się w ustawach soboru
w Saragossie w Hiszpanii, który odbył się w 388 roku.
Wiadomo, że w Średniowieczu czas oczekiwania przed
Bożym Narodzeniem rozpoczynał się 12 lub 14 listopada –
zaraz po wspomnieniu św. Marcina. Adwent trwał wówczas
czterdzieści dni, dlatego nazywano go czterdziestnicą.

Na Śląsku, szczególnie w okresie międzywojennym,
funkcjonował zwyczaj budowania dla dzieci domków
adwentowych. Wykonywano je z papieru przed
rozpoczęciem Adwentu, miały otwierane okna i drzwi – było
ich tyle, ile w danym roku dni miał czas oczekiwania przed
Bożym Narodzeniem. Dzieci codziennie mogły otworzyć
jedno okienko lub drzwiczki i zjeść słodycze, który
znajdowały się w środku. Ten przedświąteczny zwyczaj
wzmacniał atmosferę wyczekiwania na Boże Narodzenie
i pozostał z nami w nieco zmienionej formie jako kalendarz
adwentowy.

Jak dzisiaj wygląda Adwent? Prawdopodobnie dla wielu
z nas największymi znakami szczególnymi są lampiony, które
dzieci codziennie niosą w drodze na Roraty, świeca Roratka,
czy wreszcie wieniec adwentowy z czterema świecami, które
symbolizują cztery niedziele Adwentu. W tym czasie
obchodzimy cztery bardzo ważne dni dla Kościoła: 4 grudnia
- wspomnienie św. Barbary (na Śląsku – Uroczystość),
6 grudnia - wspomnienie św. Mikołaja i 8 grudnia –
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny oraz 13 grudnia – wspomnienie św. Łucji.

MATEUSZ JAKUBINA

DŁUGO OCZEKIWANA BEATYFIKACJA
KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI I MATKA ELŻBIETA RÓŻA CZACKA

W 2019 roku przeżywaliśmy nasze parafialne roraty
poznając postać Kard. Stefana Wyszyńskiego. Był to czas
duchowego przygotowania do jego beatyfikacji. Sam wyjazd
na to wydarzenie był główną nagrodą, którą rozlosowano
wśród najgorliwszych uczestników rorat. Klika tygodni
później wybuchła pandemia i, podobnie jak wiele innych
wydarzeń, było trzeba wyjazd na beatyfikację odłożyć
w czasie.

Ale jak to mówią: „Nie ma tego złego, co by na dobre nie
wyszło”. A wyszło bardzo dobrze, bowiem 12 września
br. doczekaliśmy się podwójnej beatyfikacji kard. Stefana
Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia i matki Elżbiety Róży
Czackiej, Założycielki Zakładu dla Niewidomych w Laskach.
Wzięli w niej udział przedstawiciele naszej wspólnoty
parafialnej z nagrodzonym (w 2019 roku za gorliwe
uczestnictwo w roratach) Krzysiem Leśko na czele.

Mszy Świętej w Świątyni Opatrzności Bożej
w Warszawie przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W homilii powiedział,
że nowi polscy Błogosławieni stanowią wzór wierności
Ewangelii i służby potrzebującym. Obecni byli także inni
kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, kapłani, siostry zakonne
i wierni świeccy na czele z Prezydentem Rzeczpospolitej
Polskiej.

Po końcowym błogosławieństwie udzielonym przez
kardynała zabrzmiała pieśń „Boże coś Polskę” w wykonaniu

kilku chórów, uświetniających uroczystość beatyfikacyjne.
Wspólny śpiew był umocnieniem w przekonaniu, że Bóg
nieustannie nad nami czuwa, teraz także przez
wstawiennictwo nowych błogosławionych.

Ksiądz Łukasz wraz z panem Wiesławem
i pozostałymi uczestnikami pojechali

na długo oczekiwaną beatyfikację



SIOSTRY POSTULANTKI
U ŚW. JACKA W SOŚNICY

W przepiękną październikową środę razem z grupą
formacyjną Kandydatek i Postulantek zawitałam do mojej
ukochanej rodzinnej parafii. Zawsze tu przyjeżdżam
z radością, bo nie tylko witają i oczekują mnie moi rodzice,
ale równie serdecznie witana i oczekiwana czuję się
w swojej parafii. To mój drugi DOM. Dziękuję, że tej
serdeczności mogły doświadczyć też osoby, którym na co
dzień posługuję.

SM. LAURETA

My również chciałyśmy podzielić się tym jak
zapamiętałyśmy ten wyjątkowy dzień. Najpierw kilka słów
o nas samych. Kandydatura to pierwszy etap formacji
w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP. To czas
przejścia z życia „w świecie” do życia w Zgromadzeniu,
czas wchodzenia w życie wspólnotowe, to czas
pogłębiania swojej relacji z Chrystusem. Zostajemy
przyjęte do Szkaplerza.

Postulat to drugi etap formacji to czas głębszego
poznania Zgromadzenia, jego celu, charyzmatu
i duchowości. To czas, który przygotowuje nas do
Nowicjatu. Otrzymujemy Pismo Święte, które nam pomóc
lepiej poznać Chrystusa. Obydwa te etapy u nas są
w Częstochowie, więc tworzymy jedną wspólnotę.
Zewnętrznie postulantka od kandydatki różni się tylko,
albo aż medalikiem Maryi, który przypomina nam kogo
pragniemy naśladować i że Ona jest nieustannie przy nas.

Na tym etapie kandydatury i Postulatu towarzyszy
nam nasza Siostra wychowawczyni sM. Laureta, która nie
tylko prowadzi nam lekcje, ale również pomaga nam
rozeznać powołanie, rozwijać je i ukochać. To właśnie od
Niej uczymy się pasji życia i radości z bycia Służebniczką
Maryi. To niezwykłe, że mogłyśmy poznać Siostry rodzinę
i parafię. Rodzice okazali nam tyle ciepła i serdeczności.
Czułyśmy się jak córki albo bardziej wnuczki.

Wiele cennych przemyśleń zrodziło się podczas
pobytu w parafii św. Jacka. Budowanie relacji najbardziej

rozwija człowieka. Często jest tak, że służąc otrzymujemy
stokroć więcej. Tak było i w tym przypadku. Z sercem
przepełnionym wdzięcznością za zaproszenie nas przez
Księdza Proboszcza chcemy podzielić się kilkoma
refleksjami, które pozostały w nas po tym dniu.

Do głębi ujęła nas serdeczność z jaką zostałyśmy
ugoszczone w parafii. Pyszny obiad, atmosfera otwartości
i gościnności, sprawiła, że od razu poczułyśmy się jak
w domu. Ksiądz Proboszcz podzielił się z nami swoją
radością, jaką jest posługa w parafii od samego początku
jej istnienia oraz Dom św. Jacka, który jest doskonałym
miejscem spotkań wielu wspólnot i rozwijania talentów.
Nie zabrakło też atrakcji - spacer po Palmiarni. Podczas
prowadzonego przez nas różańca zachwyciło nas pełne
życia zaangażowanie parafian, modlitwa dzieci
i dorosłych. Zaraz potem poprowadziłyśmy spotkanie dla
Dzieci Maryi. Chciałyśmy przekazać im prawdę o wartości
Słowa Bożego i o tym jak ważne jest zachowywać je
w sercu na wzór Maryi. Dzieci okazały się bardzo bystre
i otwarte na Boga i na nas. Poczułyśmy się tak, jakbyśmy
znały się z nimi od dawna.

Poznałyśmy wiele osób i nawiązałyśmy cenne relacje.
Czujemy, że o wiele więcej otrzymałyśmy, niż byłyśmy
w stanie dać. Parafia św. Jacka zapisała się głęboko
w naszych sercach i cieszymy się, że mogłyśmy także
w pewien sposób stać się jej cząstką. Dziękujemy
ks. Proboszczowi i wszystkim, których tego dnia
spotkałyśmy na naszej drodze za każdą okazaną nam
życzliwość i dobroć. Cóż powiedzieć na koniec – ufamy, że
jeszcze kiedyś dane nam będzie zawitać do Sośnickiej
parafii.

KANDYDATKI I POSTULANTKI
ZE ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK

(DARIA S, ANETA, DOMINIKA, DARIA W,
AGNIESZKA I JULIA)

Przy licznym udziale kapłanów i wiernych,
20 października odbyła się dekanalna pielgrzymka do par.
św. Józefa w Ligocie Zabrskiej. Celem dekanalnej
pielgrzymki było dziękczynienie Bogu za łaski otrzymane
w mijającym „Roku Józefowym”.

Uroczysta Msza święta pod przewodnictwem księdza
dziekana Dekanatu Gliwice-Sośnica Jacka Orszulaka, była
zwieńczeniem pielgrzymki. W tematycznym kazaniu,
zbudowanym na kanwie „Patris corde”, papieża
Franciszka, ksiądz dziekan podkreślił miłość świętego
Józefa do Jezusa.

Omówił poszczególne tytuły ojcostwa świętego
Józefa: Ojciec umiłowany, Ojciec czuły, Ojciec posłuszny,
Ojciec przyjmujący, Ojciec z twórczą odwagą, Ojciec –
człowiek pracy, Ojciec w cieniu.

Zachęcił również do przeczytania książki Jana
Dobraczyńskiego „Cień Ojca”, gdzie autor przez
sugestywny obraz cienia określił postać Józefa, który
w stosunku do Jezusa jest cieniem Ojca Niebieskiego na
ziemi: osłania Go, chroni, nie odstępuje od Niego,
podążając Jego śladami. Tak Józef sprawował ojcostwo
przez całe swe życie.

Następnie zacytował papieża Franciszka: „Nikt nie
rodzi się ojcem, ale staje się ojcem. I nie staje się nim,
jedynie dlatego, że wydaje dziecko na świat, lecz
ponieważ odpowiedzialnie podejmuje o nie troskę. Za

każdym razem, gdy ktoś podejmuje odpowiedzialność za
życie drugiego, w pewnym sensie sprawuje względem
niego ojcostwo”.

Było to zarazem misyjne przesłanie, skierowane do
wszystkich uczestników pielgrzymki. Po Mszy świętej
celebrowane było nabożeństwo do świętego Józefa pod
przewodnictwem miejscowego księdza proboszcza
Krystiana Gałąski.

Wszystkim wiernym, biorącym udział w pielgrzymce,
został udzielony Odpust Zupełny pod zwykłymi
warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia
eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca
Świętego), na sposób określony przez Penitencjarię
Apostolską.

Dziękując wszystkim uczestnikom pielgrzymki
ksiądz proboszcz Krystian Gałąska powiedział: „Święty
Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej
strony, abyśmy odkrywali synowską więź z Bogiem
Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali
postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem
woli Bożej”.

ROK ŚW. JÓZEFA
DEKANALNA PIELGRZYMKA DO PARAFII ŚW. JÓZEFA W LIGOCIE ZABRSKIEJ
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„Przyjmuj naczynie z chlebem do sprawowania
Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć
Kościołowi przy stole Pańskim”.

Te słowa słyszy każdy nowo ustanowiony akolita.
Właśnie w tym zdaniu wypowiedzianym przez biskupa,
w momencie wręczania naczynia z chlebem, zawiera się cała
głębia i pełnia posługi akolity. Ma on służyć przy stole
Pańskim, czyli przy ołtarzu. Wydawać by się mogło, że to nic
nadzwyczajnego, przecież każdy ministrant w parafii pełni
właśnie taka funkcję.
Czy warto wiec spędzać
tyle lat na
przygotowaniu do tego
co można osiągnąć
przez zapisanie się do
Liturgicznej Służby
Ołtarza? Jak się okazuje
- warto!

Gdyby szukać
pochodzenia słowa
„akolita”, znajdziemy
je w języku greckim
i dopiero to znaczenie
rzuci nam większe
światło na to
obcobrzmiące słowo.
Mianowicie w wolnym
tłumaczeniu oznacza
ono „idący za kimś”.
Zatem za kim idzie
akolita? Odpowiedź
jest prosta - za
Chrystusem. Akolita
to osoba naśladująca
Chrystusa, wręcz
niosąca Chrystusa. No
dobrze, ale czy nie
każdy chrześcijanin
powinien naśladować
Chrystusa? Owszem
powinien, ale posługa
akolity wyraża to w
inny sposób - właśnie
przez służbę przy
ołtarzu. Jak zatem
rozpoznać akolitę
w Kościele i jakie są
jego zadania, funkcje
i możliwości?

Na samym
początku należy
zaznaczyć, że posługa
akolity nie jest
wyłącznie związana
z przygotowaniem do
kapłaństwa. Istnieje
możliwość zostania stałym akolitą, nie jest to jednak
rozwiązanie powszechne. Jednakże chciałbym się skupić
właśnie na tym przypadku powiązanym z formacją
seminaryjną. Posługę akolity kleryk otrzymuje na IV roku
i jest to druga posługa na jego drodze do kapłaństwa
(pierwsza to lektorat). Alumn IV roku wiec po raz drugi
ogłasza, wobec całego Kościoła, swoją gotowość zostania
prezbiterem. Można zatem powiedzieć, że jest to drugi krok
ku kapłaństwu. Zanim jednak kandydat zostanie
ustanowiony akolitą czeka go jeszcze jedno wydarzenie.
Dzień wcześniej po zakończeniu rekolekcji adwentowych
kleryk IV roku zostaje obłóczony w strój duchowny, czyli
w sutannę. Odbywa się w to w trakcie uroczystych
nieszporów tylko w gronie braci kleryków i przełożonych.

Jest to niezwykle wzruszający i podniosły moment
w życiu każdego z nas. Od tej chwili będziemy już nosili strój
duchowny, przez który chcemy pokazać światu swoją
przynależność do Pana Jezusa. Po tak wielkim przeżyciu jak
założenie sutanny po raz pierwszy nazajutrz czeka nas
jeszcze więcej wrażeń. W II Niedziele adwentu każdy
nowoobłóczony kleryk roku zostaje ustanowiony, przez
biskupa, akolitą. Odbywa się to w trakcie Eucharystii, na którą
zaproszona jest także najbliższa rodzina. Zatem kleryk, który
jest akolitą, jest osobą bardzo łatwą do rozpoznania już na

pierwszy rzut oka,
ponieważ posiada on
strój duchowny, czyli
sutannę, a w trakcie
służby podczas Mszy
Świętej ma także
ubrana komżę.
Natomiast co należy do
obowiązków i praw
akolity?

Otóż akolita, jak już
wcześniej zostało to
podkreślone, ma dbać
o ołtarz eucharystyczny.
Powinien on troszczyć się
o naczynia liturgiczne
oraz przygotowywać je do
celebracji Mszy Świętej.
Ponadto akolita jest
również nadzwyczajnym
szafarzem Komunii
Świętej, czyli może
w trakcie Mszy rozdawać
wiernym Najświętsze
Ciało i Krew Pana Jezusa,
a także zanosić Go
chorym. Do możliwości
akolity należy także
prowadzenie nabożeństw
eucharystycznych, czyli
akolita może wystawić
Pana Jezusa
w Najświętszym
Sakramencie. Jak zatem
widać bardzo rozszerzają
się możliwości w trakcie
służby przy ołtarzu dla
akolity.

Wiem, że ten
adwentowy weekend
zostanie w mojej
pamięci na długie
lata. Wypełniony po
brzegi emocjami

i niezapomnianymi
przeżyciami. Jest to dla

każdego z nas, kleryków, czas wyjątkowy, na który
wszyscy czekamy. Najpierw ubranie sutanny
i pokazanie się po raz pierwszy braciom, a następnego
dnia najbliższej rodzinie to chwile niewątpliwie
wzruszające. Następnie pierwsza służba
i niewiarygodnie trzęsące się ręce w trakcie pierwszego
rozdawania Komunii Świętej. Bo przecież mam
możliwość dawania wiernym największego skarbu jaki
posiada Kościół. Niewątpliwie każda z tych chwil
przepełniona jest radością, ale też poczuciem
odpowiedzialności. Jest to także bardzo duży krok
w kierunku tego, na co każdy kleryk czeka - kapłaństwa.

AKOLITAT KLERYKÓW
DRUGI KROK DO KAPŁAŃSTWA

Klerycy odziani w sutannę i komżę razem z biskupem



GLIWICKA PASTORAŁKA
OWOC WARSZTATÓW DZIECI I MŁODZIEŻY Z SOŚNICY

Warsztaty wokalno-instrumentalne dobiegły końca.
Osiem spotkań, podczas których młodzi adepci sztuki
wokalnej i instrumentalnej zdobywali wiedzę oraz
doświadczenie. Wydawałoby się to niemożliwe, aby aż na
osiem weekendów zachęcić młodych ludzi do pracy. Tak… do
pracy, bo każde nasze spotkanie to z ich strony
zaangażowanie, determinacja i wielka praca. Jednak, nie
pierwszy raz przekonałem się, że w Sośnicy są dzieci
i młodzież, która chce „czegoś więcej”.

Głównym celem warsztatów oczywiście było stworzenie
możliwości indywidualnego rozwoju wokalno-
instrumentalnego dzieci i młodzieży oraz uwrażliwienie ich
na piękno muzyki. Kiedy myśleliśmy jak najlepiej
i najatrakcyjniej tego dokonać praktycznie od raz wpadł nam
do głowy pomysł, aby przygotować repertuar kolędowo-
pastorałkowy. Dlaczego? Bo to być może jedyny w swoim
rodzaju czas w roku, który niezależnie od wszystkiego łączy
każdego. Szczególnie teraz, w czasie pandemii, bardzo
potrzeba nam - ludziom - jedności i wspólnoty. Aspekt
edukacyjny został spełniony w 100% - dzieci i młodzież nie
tylko szkoliły się wokalnie i instrumentalnie, ale doświadczyły
także trudu i techniki pracy nad nagrywaniem materiały na
płytę audio.

Myślę, że z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że
wspólnie razem dokonaliśmy o wiele więcej niż edukacja
i nagranie płyty. Jak już wspomniałem, bardzo ważnym
aspektem w obecnych czasach jest kontakt z drugim
człowiekiem. Młodzi ludzie pochłonięci rozwojem techniki
nie dostrzegają braku kontaktu ze swoimi rówieśnikami.
Dlatego cały ten projekt był wielkim sukcesem społecznym.
Pokazał jak ważny dla każdego z nas jest drugi człowiek
i wspólne dzieło, które tworzymy.

Jak wspomniałem naszym zadaniem było koniec
końców przygotowanie repertuaru kolędowo-
pastorałkowego. Wspólnymi siłami zebraliśmy 6 utworów,
w tym szczególny jeden, autorski - Gliwicka Pastorałka -
powstał na potrzeby tego projektu od przysłowiowego zera.
„Ach i och - Gliwicka Pastorałka", bo o niej mowa, została
napisana przez młodzież sośnicką, a muzykę skomponował
Konrad Kuchciak. Nie należy tutaj zapomnieć o naszym ks.
Łukaszu, który dodał tekstowi pastorałki ostatecznego
poetyckiego wydźwięku.

Praca nad całym repertuarem to nie tylko próby, nauka
utworów, głosów czy techniki grania. To również godziny
pracy przy realizacji nagrań. Nie udałoby się to bez
zaangażowania także wielu dodatkowych osób, często
naszych przyjaciół. Owocem tego jest płyta, która pozostanie
pamiątką nie tylko dla samych uczestników warsztatów, ale
również dla ich rodzin, przyjaciół i całej społeczności
sośnickiej. Płytę rozprowadza Rada Rodziców naszej Szkoły
Podstawowej nr 14 jako cegiełkę na rzecz Samorządu
Uczniowskiego - w tym miejscu bardzo także dziękujemy

Dyrekcji Szkoły za ubogacającą współpracę i realizację
projektu.

Wydarzenia tego typu mające na celu poznać daną
społeczność lokalną przynoszą wielkie owoce. Stajemy się dla
siebie bliscy, poznajemy siebie nawzajem, to także moje
doświadczenie tego czasu spędzonego w Sośnicy, za którym
już tęsknię.

KAMIL MILCZAREK
PROWADZĄCY WARSZTATY, WOKALISTA ZESPOŁU TGD

Płyta projekt: Gliwicka Pastorałka jest klamrą
zamykającą osiem weekendów warsztatowych (wokalno-
instrumentalnych), które prowadzone były w ramach
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Pierwotnie
projekt warsztatów nie przewidywał wydania płyty, a jedynie
koncert finałowy, jednak sytuacja roku 2021 związana
z COVID-19 była na tyle nieprzewidywalna, że od początku
spotkań edukacyjnych dzięki zaangażowaniu prowadzących,
a przede wszystkim dzięki entuzjazmie i aktywnej postawie
muzykujących dzieci i młodzieży wiadomym było, że na
koncercie nie może się skończyć, jeśli chcemy podzielić się
radością śpiewu z drugim człowiekiem. Jeśli dzielenie się
talentem, śpiewem - to nie można było wybrać innego
materiału niż Bożonarodzeniowe kolędy i pastorałki, które od
wiek wieków łączą Polaków.

Adam Mickiewicz, zachwycał się nad „kantyczkami”,
popularnymi pieśniami okresu Bożonarodzeniowego:
„Nie wiem, czy jaki inny kraj może się pochlubić zbiorem
podobnym do tego, który posiada Polska (...). Uczucia w nich
wypowiedziane, uczucia macierzyńskie, gorliwej czci
Najświętszej Panny dla Boskiego dzieciątka, są tak delikatne
i tak święte, że tłumaczenie prozą mogłoby je spospolitować.
Trudno by znaleźć w jakiejkolwiek innej poezji wyrażenia tak
czyste, o takiej słodyczy i takiej delikatności”.

Naszym sercom przyświecał ten właśnie cel: pośród
świata niepewności podzielić się delikatnością i świętością
tych wyjątkowych dni. O tym też opowiada tytułowa Gliwicka
Pastorałka. Mamy nadzieję, że wsłuchiwanie się, a być może
i nawet wspólny śpiew kolęd i pastorałek z tej płyty doda
słuchaczom sercom wiary, nadziei i miłości.

Nagrań można posłuchać na płycie, którą rozprowadza
Rada Rodziców i w Internecie na YouTube oraz
Spotify pod adresem: https://linktr.ee/gliwickapastoralka
lub skanując kod QR umieszczony poniżej.
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HOLY WINS
ŚWIĘTOŚĆ ZWYCIĘŻA

W tym roku po raz pierwszy w Domu Świętego Jacka
odbył się „Bal Wszystkich Świętych”. Pomysł wypłynął
z przekonania, że Dzień Wszystkich Świętych to dla nas nie
tylko zaduma i smutek przy cmentarzu, ale przede
wszystkim wielkie Święto Kościoła, które przypomina nam
o tej pięknej prawdzie, że każdy z nas (tak, również Ty i ja)
może być ŚWIĘTYM!

Ta prawda jest nie tylko wyzwaniem i zachętą do
cierpiętnictwa czy męczeństwa, jak wielu z nas może sądzić,
ale przede wszystkim powinna nas skłaniać do refleksji
i poznania na czym polegała świętość różnych Świętych
oraz Błogosławionych Kościoła. Wielu z Nich miało barwne
i niezwykłe życie, które mogłoby posłużyć za scenariusz
hollywoodzkiego filmu akcji.

Czujemy, że naszą rolą – jako rodziców, dziadków,
kapłanów i nauczycieli względem dzieci - jest przede
wszystkim głoszenie im prawdy, że życie z Jezusem i dla
Niego jest piękną przygodą. Chcemy dzieci zachęcać do
tego, aby poznawały Jezusa i Kościół, jako miejsce pełne
prawdziwej Bożej radości i szczęścia. Z pomocą wielu
wspaniałych ludzi udało się nam zorganizować piękny czas,
w którym dzieci mogły w Kościele zakosztować słodyczy,
zabawy, radości i przygody.

Bal rozpoczęliśmy konkursem na najlepsze przebranie
Świętego. Nagrody były naprawdę hojne, co doskonale
oddało to, jak bardzo hojnym Dawcą jest nasz Ojciec
Niebieski.

Następnie, po czasie poczęstunku i animacji, wspólnie,
z radosnym śpiewem na ustach i dźwiękami gitary,
w kolorowym korowodzie świętych, udaliśmy się do kościoła
na Różaniec. Był on tym bardziej niezwykły, gdyż był to
Różaniec Misyjny. Przygotowany przez uczniów z naszej
szkoły, odmawiany w różnych językach świata. I tu w moim
sercu zrodziły się kolejne refleksje. Pierwsza: różaniec
odmawia cały świat – jak to pięknie, że ta modlitwa łączy nas,
ludzi wierzących, na całej ziemi! I druga myśl: jak bardzo

cenna jest praca dobrego nauczyciela, który potrafi zachęcić
i zmobilizować dzieci oraz młodzież do współpracy
i modlitwy w obcym języku. To piękne świadectwo!

Po tej niezwykłej modlitwie wróciliśmy do Domu
św. Jacka na zabawę, tańce i animacje. Oczywiście cały czas
towarzyszyły nam przekąski, napoje, kawa i herbata dla
rodziców.

Mamy nadzieję, że „Bal Wszystkich Świętych” stanie się
w naszej parafii wydarzeniem cyklicznym i co roku będzie dla
nas wszystkich przypomnieniem, że świętość to coś, co jest
radosne i możliwe do osiągnięcia przez każdego z nas.

W tym miejscu chcę podziękować wszystkim
zaangażowanym w tegorocznym bal, bez Waszych
otwartych i radosnych serc, mogłoby się to nie udać.

Dziękuję kapłanom za otwartość i obecność,
szczególnie księdzu proboszczowi za udostępnienie pięknej
sali w naszym Domu św. Jacka. Dziękuję także wszystkim
zaangażowanym osobom z naszych wspólnot, które
ofiarowały swój czas, obecność i siły, by przygotować z nami
to wydarzenie.

Na koniec dziękuję rodzicom i dzieciom, które
odpowiedziały na zaproszenie na tegoroczny Bal. Cieszę się,
że było Was tak dużo. Mam nadzieję, że za rok będzie nas
jeszcze więcej.

Gratuluję Wam kreatywności w przygotowaniu
Waszych przebrań na bal. Liczę na to, że zobaczymy się za rok
na kolejnym „Balu Wszystkich Świętych”. Trzymajcie się
nieba!

MAŁGORZATA SIKORA

Na bal dzieci przygotowały wiele ciekawych kreacji

Nie mogło zabraknąć smakowitego poczęstunku

Skoczne tańce i wesołe zabawy

Na uczestników czekało wiele
interesujących animacji



DIECEZJALNY ZESPÓŁ MŁODYCH
PEŁNI ŻYCIA

Młodzież naszej parafii działa nie tylko lokalnie jako
wspólnota Jesteśmy w domu, poprzez regularne spotkania
podczas Młodych Czwartków, ale także aktywnie angażuje
się w życie młodzieży diecezji.

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Pełni Życia
organizuje dla młodych wiele wydarzeń w ciągu roku, między
innymi proponuje cykliczne spotkania o nazwie: Pełni Wiary,
Nadziei i Miłości

Pełni Wiary to Młodzieżowa Szkoła Animatora Diecezji
Gliwickiej, która prowadzi spotkania w wybrane niedzielne
popołudnia. Pełni Nadziei to górskie wędrówki w IV soboty
miesiąca. Natomiast Pełni Miłości to spotkania młodzieży
całej diecezji w II czwartki miesiąca – odbywające się za
każdym razem w innej parafii. Stałym elementem tych
spotkań jest Msza Święta, konferencja oraz integracja.

Ważną grupą, aktywną zwłaszcza podczas Pełnych
Miłości i nie tylko, jest grupa muzyczna – Zespół Pełni Życia.
Zaczął się on kształtować we wrześniu 2020 roku. Inspiracją
do stworzenia takiej muzycznej grupy był Festiwal Życia 2020
który ze względu na pandemię odbywał się nie w Kokotku,

lecz w poszczególnych parafiach, także i naszej. To pokazało,
jak wiele utalentowanych muzycznie osób działa lokalnie
w swoich kościołach. Odpowiadając na potrzebę rozwoju ich
umiejętności, pojawił się pomysł utworzenia muzycznej
grupy w wymiarze diecezjalnym. W tym momencie zespół
liczy około 30 członków, którzy pochodzą z różnych
miejscowości, m. In. z Zabrza, Rud, Tarnowskich Gór,
Miasteczka Śląskiego i oczywiście z Gliwic. Warto
wspomnieć, że sośnicka młodzież ma swój duży udział
w kreowaniu tego Zespołu. Próby odbywają się w Domu
Świętego Jacka, jednak wspólnym marzeniem młodych jest
możliwość spotykania się w Domu dla Młodych w Gliwicach,
na stworzenie którego Duszpasterstwo Pełni Życia zbiera
środki za pośrednictwem portalu Patronite. Dom dla
młodych będzie połączeniem oratorium i kawiarni, gdzie
setki licealistów i studentów codziennie odnajdzie
środowisko żywej wiary, dlatego serdecznie zachęcamy do
finansowego wsparcia tej inicjatywy.

BERNADETTA MICHALIK

„Wychodzę! Jest inne życie.
Wychodzę! Mam obietnicę.
Wychodzę! W to co nieznane

za Panem, za Panem, za moim Panem”

Tak brzmiał refren tegorocznego Festiwalu Życia,
którego tematem było wyjście Abrahama. My, tak jak
Abraham, postanowiliśmy wyjść. Wyjść z własnej parafii do
innych, aby budować jedność i relacje. Tak właśnie powstała
Misja 10 - plan, aby raz w miesiącu odwiedzić jedną z parafii
w naszym dekanacie. Start naszej misji odbył się
w naszej parafii, następnie odwiedziliśmy naszych sąsiadów
w parafii NMP WW, a 12 listopada odwiedziliśmy parafię
św. Józefa na Ligocie. Mogliśmy tam posłuchać kazania ojca,
który mówił o innym patrzeniu na zapowiedź końca świata.

Powinniśmy odbierać to nie jako coś strasznego, ale
jako coś pięknego. Potop będzie dla nas potopem laski,
a ogień - ogniem Ducha Świętego. Mówił także o tym, że
zawsze powinniśmy być przygotowani na koniec świata.
Jeszcze długo po tym spotkaniu brzmiało w mojej głowie
pytanie: A ty co byś zrobił, gdybyś się dowiedział, że zaraz
będzie koniec świata? Czekałbyś przygotowany?

Następnym spotkaniem było spotkanie na roratach
młodzieżowych w Żernicy, które odbyło się 3 grudnia.
Wyszliśmy w tym roku i będziemy wychodzić także
w następny. Kolejne parafie jakie odwiedzimy to: św. Rodziny
w Gliwicach, Chrystusa Króla w Gliwicach, Najświętszej Maryi
Panny w Bojkowie.

JUSTYNA MAZIUK

W listopadzie odbyło się drugie już spotkanie dla
młodych osób, które chcą rozwijać swoje pasje graficzno-
fotograficzne. W naszym Domu św. Jacka spotkało się
kilkanaście młodych osób z naszej diecezji skupionych wokół
duszpasterstwa młodzieży Pełni Życia, a działających
aktywnie w swoich parafialnych wspólnotach młodych.
Również z naszej parafii, Justyna, Małgosia i Karolina
(reprezentując mSNE i Jesteśmy w domu), szkoliły się tym
razem doskonaląc umiejętności fotograficzne. Dobry dobór
ogniskowej, ISO czy przesłony w aparacie nie będzie dla nich
już żadnym problemem. Te teoretyczne informacje można
było w trakcie spotkania przekuć także na praktykę - każdy
mógł wziąć aparat w swoje ręce i poćwiczyć robienie
dobrych, a co za tym idzie profesjonalnych zdjęć. To bardzo
piękne, że we wspólnocie Kościoła przykładamy wagę także
do takiej sfery - uwrażliwienia, że piękno sztuki to nie tylko
XVI-wieczne obrazy, ale również współczesne prace czy
fotografie.

Niech Duch Święty ciągle motywuje i uzdatnia młodzież
do dalszego rozwijania swoich talentów! Dzięki ich pracy
i szkoleniom nasza wiara też będzie wzrastać, bo przecież
Panu Bogu należy się po prostu to, co najlepsze!

MISJA 10
INNA PARAFIA CO MIESIĄC

SPOTKANIA MŁODYCH GRAFIKÓW
Z NASZEJ DIECEZJI

Dobry wybór ogniskowej, ISO czy przesłony w aparacie
nie będzie dla nich już żadnym problemem
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KU CHWALE NIEPODLEGŁEJ!
OBCHODY ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

11.11.2021 r. o godz. 8:00w 103. rocznicę odzyskania przez
Polskę Niepodległości z inicjatywy ZSET, ZSO nr 14 oraz Rady
Dzielnicy Sośnica odbyła się w kościele pw. NMP
Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy uroczysta Msza
Święta w intencji Ojczyzny, w której asystowali uczniowie
wszystkich klas mundurowych Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Technicznych im. Cichociemnych. Po mszy, na tle
powiewającej biało-czerwonej flagi odbyło się ślubowanie
uczniów pierwszych klas mundurowych oraz tradycyjny
już przemarsz na cmentarz w Sośnicy w celu złożenia
kwiatów i zniczy na grobach poległych Powstańców Śląskich,
po czym z inicjatywy Rady Dzielnicy można było

po raz pierwszy podsumować ten niezwykły poranek przy
słodkim poczęstunku. Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością przedstawiciele: Parlamentu RP, samorządu
terytorialnego, KM Policji w Gliwicach oraz 6 batalionu
powietrznodesantowego, a także Dyrekcja i Grono
Pedagogiczne ZSET i ZSO nr 14 oraz mieszkańcy dzielnicy
Sośnica dla których udział w Mszy Św. za Ojczyznę i dewiza
Wojska Polskiego odzwierciedlająca wierność Państwu, czyli
Bóg, Honor, Ojczyzna jest utożsamiana z tym, co
najwartościowsze i najdoskonalsze. Oprawę muzyczną
tradycyjnie zapewniła Orkiestra Dęta Sośnica, a wydarzenie
również wpisało się w działanie w ramach projektu
„Aktywnie dla Gliwic”.

GRZEGORZ WIECZOREK

Przy Mogile Powstańcow Śląskich Ślubowanie klas mundurowych

XII PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI KRESOWEJ
BOJKÓW 2021

Po raz kolejny uczniowie z klas młodszych wzięli udział
w XII Przeglądzie Twórczości Kresowej. Występował solista
Oskar Sierakowski. Zdobył I miejsce. Zaśpiewał piosenkę „Mój
kresowy dom”. Akompaniowali mu na gitarze Pani Renata
Mazur i Emil Szulik – uczeń klasy VIII e. Oskar też przygrywał
na dzwonkach.

Zespół zaśpiewał piosenkę „Tu nad Wilią Wilno me”.
Dzieci zajęły 3 miejsce. Wystąpiły: Zosia Borkowska, Hania
Buczek, Lila Gruszka, Denis Herrmann, Małgosia Kucypera,
Oskar Sierakowski, Zuzia Szych, Hania Urbańska, Maja
Żyłczyńska, Emilka Mroczek, Kamil Banaśkiewicz. Na gitarze
również przygrywała Pani Renata Mazur i Emil Szulik.

Dzieci były przygotowane przez nauczycielki – Elżbietę
Adamczyk, Renatę Mazur, Katarzynę Poloczek. Otrzymały
wspaniałe nagrody, dyplomy. Wielką atrakcją był pokaz Pana
Krzysztofa Drabika, który wystąpił w programie „Mam talent”.
Dzieci z radosnym uśmiechem na twarzy wróciły do domu.

Warto dodać, że od pierwszej klasy uczniowie biorą
udział w tym Przeglądzie. Zdobyli w kolejnych latach jako
zespół – 2 miejsce, 1 miejsce i w tym roku szkolnym 1 miejsce
dla solisty i 3 dla zespołu. Cieszymy się ogromnie z naszych
sukcesów.

W naszej szkole dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach
kółka teatralnego, które prowadzi Pani Elżbieta Adamczyk,
Pani Katarzyna Poloczek i ściśle współpracujemy z kółkiem
muzycznym, które prowadzi Pani Renata Mazur. Niektóre
dzieci uczestniczą w zajęciach obydwu kółek, dlatego bardzo
dobrze układa się współpraca. Uczniowie wykazują duże
chęci i zaangażowanie. Do końca roku szkolnego
z pewnością przygotujemy wspólny występ dzieci o czym
poinformujemy na stronach „Posłańca”

K. POLOCZEK Grupa teatralna



WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
WYCZEKIWANY GOŚĆ PRZYBYŁ NA MSZĘ RORATNIĄ

SEANS W MULTIKINIE, CZYLI...
NAGRODA ZA WZOROWE UCZESTNICTWO W NABOŻEŃSTWIE RÓŻAŃCOWYM

ŻYWY RÓŻANIEC
HISTORIA RÓŻAŃCA

Raz w roku wszystkie dzieci na całym świecie czekają
na specjalnego gościa. Jest to wyczekiwanie radosne
i niecierpliwe, kojarzące się z przepięknym okresem
przedświątecznych przygotowań, z dobrem, ciepłem
i zapachem wcześniej upieczonych pierniczków. Każde
dziecko wie, że 6 grudnia przychodzi do niego św. Mikołaj
i zostawia w domu prezent albo chociażby drobny
upominek. Każde dziecko z parafii św. Jacka wie, że

św. Mikołaj przychodzi podwójnie – do domu i zawsze do
kościoła podczas rorat. W tym roku nie mogło być inaczej.
Ukochany przez dzieci gość, ubrany w biskupie szaty,
odwiedził naszą parafię w poniedziałkowy wieczór
i rozdawał pyszności. Był to wieczór radości i śmiechu.
Do zobaczenia za rok, Święty Mikołaju!

(HEFKA)

Tradycją parafii św. Jacka jest coroczne nagradzanie
najbardziej wytrwałych dzieci, które przez cały
październik uczestniczyły w nabożeństwie różańcowym.
Były pielgrzymki, były już nagrody rzeczowe, w tym roku
natomiast księża zorganizowali wspólny wyjazd do
zabrzańskiego Multikina. Czwartego listopada,
w czwartkowe popołudnie, pod opieką ks. Marka, ks.
Łukasza i pani Donaty, około trzydzieścioro dzieci
wyruszyło na seans filmu pt. „Fatima”.

Film opowiada o jednej z największych tajemnic,
jakim było objawienie się Matki Bożej w roku 1917 trójce
dzieci z niewielkiej miejscowości w Portugalii. Łucja,

Hiacynta i Franciszek zostali wybrańcami Maryi, która
przekazała im przepowiednie dla świata. Mimo
sceptycyzmu władz i rodzin coraz większe tłumy zaczęły
przybywać do wioski, by poznać niezwykłą historię
rodzeństwa i objawień maryjnych.

Film przybliżył dzieciom w bardzo atrakcyjny sposób
wydarzenia, jakie miały miejsce ponad sto lat temu.
Wycieczka do kina była udana, a film jest godny polecenia
zarówno dla młodszych, jak i starszych widzów.

(HEFKA)

Różaniec to w pierwszym rzędzie modlitwa
medytacyjna, która ma swoje źródło w Biblii. Jest to
rozważanie życia Maryi z Jezusem. Nazwa „różaniec”
pojawiła się w XVI wieku i pochodzi z Francji. Wtedy
w języku łacińskim (rosario) określano ofiarowanie Matce
Bożej duchowego wieńca utworzonego ze 150 róż, czyli
150 razy wypowiedzianym „Pozdrowieniem Anielskim”.
Był to tzw. „Psałterz Maryjny”. Liczba nawiązywała do
ilości psalmów w Biblii, a Maryję nazywano „Różą
Duchowną”.

W XIV wieku wprowadzono medytacje o życiu Matki
Najświętszej oraz o życiu publicznym Jezusa wg opisu
z Ewangelii. Wtedy też dołączono po słowach
„Błogosławiona jesteś między niewiastami
i błogosławiony owoc Twojego łona” – imię „Jezus”. I tak
do 140 „Ave Maryja” wprowadzono 15 najważniejszych
faktów z życia Jezusa i Jego Matki. W ten sposób
podzielono całość na 15 tajemnic, z których każda liczyła
po 15 „Zdrowaś Maryjo”. Dla oddzielenia tematów
wprowadzono jedno „Ojcze Nasz”. Błogosławiony
Dominik z Prus po wstąpieniu do klasztoru ukochał
modlitwę różańcową i do każdej „Zdrowaś Maryjo”
dodawał wezwanie związane z jakimś wydarzeniem
ewangelicznym. Kolejnej „korekty” dokonał następny
dominikanin, którym był Alanus de la Roche. Posiadał on
wielkie dary duchowe, dzięki którym przeżywał
objawienia Jezusa i Maryi. Jezus życzył sobie, aby
rozpowszechniał on Święty Różaniec Jego Matki. W tym
celu Alanus zakładał Bractwa Różańca Świętego, których
członkowie codziennie odmawiali 150 wezwań Maryjnych
skierowanych do Chrystusa. W ten sposób został
„zorganizowany” czytelny schemat trzech części różańca:
radosna, bolesna i chwalebna.

Kolejni papieże rozszerzali cześć Matki Bożej
i upowszechniali modlitwę różańcową. Wskazywali, że jest
to lekarstwo na wszelkie zło i źródło mocy w trudnych
momentach życia, dla każdego człowieka. Każdą
dziesiątkę różańca kończono modlitwą „Chwała Ojcu”,
aby uwielbiać Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Od 13 lipca 1917 roku po „Chwała Ojcu” dodano akt
strzelisty „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie
dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej
potrzebują Twojego miłosierdzia”. O taką formę modlitwy
prosiła Łucję Matka Boża w Fatimie. Ostateczny kształt
różańcowi nadał Papież Jan Paweł II, wprowadzając
tajemnice światła, czyli ważne wydarzenia z życia Jezusa
Chrystusa. Od 16 października 2002 roku na strukturę
różańca składają się 4 części, czyli 200 „Zdrowaś Maryjo”.

Tak ukształtowana struktura modlitwy różańcowej
zwana „koronką” potrzebowała liczenia. Najstarszą formą
było przekładanie kamyków z miejsca na miejsce,
a później z jednego naczynia do drugiego. Z biegiem
czasu zaczęto posługiwać się sznurkami, na których
robiono supełki, a później zastąpiono je koralikami. Do
takiego sznurka z koralikami dodano mały krucyfiks,
a następnie dwa duże paciorki wskazujące modlitwę
„Ojcze nasz” i trzy małe jako oznaczenie „Zdrowaś Maryjo”.

Współcześnie w religii katolickiej „różaniec” to sznur
z połączonymi ze sobą 59 paciorkami, w tym 54
tworzącymi zamknięty cykl. Do niego jest dołączonych
pięć paciorków i krzyżyk.

(źródło: “Wszystko o różańcu”, Wydawnictwo Świętego
Filipa Apostoła w Częstochowie)

Na prośbę Matki Bożej
odmawiajmy codziennie Różaniec.

Stowarzyszenie Żywego Różańca przez Serce Maryi
życzy Naszym Kapłanom, Siostrze i Wszystkim
Parafianom Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2022.

KRYSTYNA LASZEWSKA WRAZ Z ZELATORAMI
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Teatr jest miejscem, który ukazuje jak niewiele trzeba,
aby pobudzić wyobraźnię, nie tylko tą dziecięcą.

Pod koniec października nasza najmłodsza część
parafialnej młodzieży miała okazję wybrać się do gliwickiego
Teatru Miejskiego na wspaniały spektakl pt. „Przygody
Tomka Sawyera”. Jest to barwna opowieść o przygodach,

dylematach i kłopotach, a przede wszystkim o wielkiej
przyjaźni.

Część z uczestników miało okazję już czytać tę książkę
jako szkolną lekturę, jednak teraz mogli przeżyć ją na nowo
w niebanalnej wersji. Minimalistyczna scenografia
przedstawienia pozwoliła realizatorom na niesamowitą grę
dźwiękiem i światłem, tak aby kolejne miejsca akcji z naszych
wyobraźni zmaterializowały się przed naszymi oczyma.

Wartka akcja, mnóstwo kolorów oraz wspaniała oprawa
muzyczna nie pozwoliły nikomu ani na moment wyrwać się
ze świata Tomka. Dodatkowo radość i entuzjazm, którym
emanowali aktorzy udzielał się także nam.

Na sam koniec mieli oni jeszcze dla nas niespodziankę,
a mianowicie zmienili zakończenie na bardziej aktualną
wersję, tak aby najmłodsi mogli się jeszcze bardziej
utożsamić z przeżytą historią.

Pomimo, że Tomek miałby dzisiaj już 145 lat, jego
historia jest uniwersalna i uczy widzów o sile przyjaźni,
czynieniu dobra i mówieniu prawdy. Wszyscy, bez względu
na wiek, oglądaliśmy ją z zapartym tchem i szkoda nam było
się rozstawać z nowo poznanymi bohaterami

PATRYCJA SIKORSKA

Kiedy nadchodzi Uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata, w grupie ministranckiej następuje
poruszenie. Tego dnia ma miejsce obrzęd ustanowienia
kandydatów na ministrantów oraz przyjęcia do grona
ministrantów, a także zmiany stroju ministranckiego na
czarny.

Kandydatami zostali ustanowieni:
- Bartek Bielak,
- Jasiu Koprucki,
- Miłosz Stępień,
- Marcin Mosur.
Pełnoprawnymi ministrantami stali się:
- Kuba Jórkowski,
- Marek Kobylińki,
- Krzysiu Leśko.
Czarny strój przyjęli:
- Kuba Jaremus,
- Milan Kubisz,
- Emil Szulik.
Wszystkim chłopakom życzymy wytrwałości w służbie

Bogu i Kościołowi przy Chrystusowym ołtarzu. Niech nie
gaśnie w was młodzieńczy zapał i entuzjazm.

Marianki, ministranci i dzieci ze scholi
przeżyły wspaniały spektatkl

Nasze wspaniałe grono ministrantów

a może by tak zostać...

Marianki, ministranci i scholka dziecięca
na spektaklu pt. "Przygody Tomka Sawyera"

Ustanowienie kandydatów na ministrantów

MARIANKA
/?albo

MINISTRANTEM



FOTORELACJA. PIELGRZYMKA NA ANNABERG

Przystanek w Niezdrowicach

Sławięcice

Z Leśnicy


