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 WYDARZENIA PARAFIALNE
W dniach 6-8 września
odbyła się 123. Ślubowana
Sośnicka Pielgrzymka do
Barda Śląskiego i Wambierzyc. Tradycyjnie przewodził
jej
sośnicki
„śpiewok” Szymon Dylus,
zaś opiekę duchową sprawował ks. Adrian. W tym
roku na wspólne pielgrzymowanie wybrało się 85
osób. Więcej na stronie 3.
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 WYDARZENIA PARAFIALNE
IV Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego
„Polish Happy Jazz Fest
2019” przeszedł do historii. Podobnie jak wszystkie
poprzednie i tegoroczna
edycja stała na bardzo wysokim poziomie i zaprezentowała gliwickiej publiczności zespoły wykonujące stary jazz w różnorodnej stylistyce.
Więcej na stronie 5.

 WYDARZENIA PARAFIALNE
Pod koniec września jak
zawsze, mieliśmy okazję
przeżyć bardzo ważne
i ciekawe wydarzenie,
jakim były Dożynki.
Piękne zbożowe wieńce,
uroczysty chlebek pieczony specjalnie na tą okazję
oraz dzieci niosące dary
i plony dodawały uroku
temu wyjątkowemu dniu.
Fotorelację można ujrzeć
na stronie 5.

 WYDARZENIA NIE TYLKO PARAFIALNE
Jeszcze nigdy wcześniej
nasz kościół nie był tak
sławny. Mogli go zobaczyć mieszkańcy wielu
państw na całym świecie,
ponieważ Telewizja Polonia transmitowała Mszę
Świętą właśnie z parafii
św. Jacka w Sośnicy. Było
to niezwykłe wydarzenie,
któremu przewodniczył
ks. biskup Andrzej Iwanecki. Więcej na stronie 11.

 ŻYWY RÓŻANIEC

„Cierpienie nie jest karą za grzechy, ani nie jest
odpowiedzią Boga na zło człowieka. Można je
zrozumieć tylko i wyłącznie w świetle Bożej miłości, która jest ostatecznym sensem wszystkiego,
co na tym świecie istnieje". - Jan Paweł II

Z okazji jubileuszu
16-lecia istnienia Żywego
Różańca została zorganizowana „Biesiada Różańcowa”. Swoją obecnością
zaszczycił ks. Franciszek
Jędrak i razem z biesiadnikami została odmówiona
Koronka do Miłosierdzia
Bożego w intencjach osobistych, wspólnoty oraz
parafii.
Więcej na stronie 13.



PONADTO…

INTENCJE MSZALNE,
POSŁANKI MARYI,
ŻYWY RÓŻANIEC

KALENDARIUM WYDARZEŃ

PROMYK NADZEI

Uroczystość Wszystkich Świętych oraz
Dzień Zaduszny są
dniami szczególnymi
oraz wyjątkowymi.
Odwiedzamy naszych
bliskich na cmentarzach; zapalamy im znicze, aby uczcić
ich pamięć, modlimy się za nich; chcemy, aby jak najlepiej przeżyć te dni.
Wszystko to, co robimy w ten
czas jest bardzo dobre i szlachetne,
jednak czy nie warto czasem pójść na
cmentarz odwiedzić kogoś bliskiego bez
specjalnej okazji? Nie jesteśmy przecież
ograniczeni tylko do dwóch pierwszych
dni listopada. Zmarłych możemy odwiedzać przez cały rok.
Pamiętajmy o naszych bliskich
zmarłych cały czas, bo oni bez ustanku
potrzebują naszej modlitwy, aby się do
Nieba dostać. Miejmy to na uwadze
i bądźmy gotowi na to poświęcenie.
Niech ciepły płomień okalający
knot świecy w zniczu będzie światełkiem
życia - naszą latarnią, a drogowskazem
dla innych.
W końcu wszyscy - prędzej czy
później - odejdą z tego świata, by przywitać się z Ojcem. Żyjmy tak, jakby to miało się wydarzyć jutro. Starajmy się zachować pamięć o bliskich i dążmy ciągle do
godnego chrześcijańskiego życia.
Jak powiedział nasz św. Jan Paweł II: „Wczoraj do ciebie nie należy.
Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje”.

Kalendarium wydarzeń, obejmuje jak zawsze okres
od 1 listopada do następnego numeru „Posłańca św. Jacka” czyli
do świąt Bożego Narodzenia.












1 listopada (piątek) – godz. 14:00 Nieszpory za zmarłych,
(procesja z kościoła NMP Wspomożenia Wiernych na
Cmentarz i nabożeństwo na Cmentarzu.
2 listopada (sobota) – godz. 19:00 Nabożeństwo za
zmarłych na Cmentarzu dla młodzieży
2- 9 listopada – godz. 17:15 Nabożeństwa Różańcowe
za zalecanych zmarłych
9 listopada (sobota) – Pielgrzymka dzieci, które najwięcej
razy uczestniczyły w nabożeństwach różańcowych:
Kraków – Łagiewniki.
11 listopada (poniedziałek) – godz. 16:00 – Spotkanie
i pochód dzieci ze św. Marcinem.
4 grudnia (środa) – św. Barbary – godz. 11:00 - Msza św.
w naszym kościele w intencji Górników pod przewodnictwem księdza Kardynała Kazimierza Nycza z Warszawy.
5, 12, 19 grudnia (czwartki) godz. 18:00 – Roraty dla
dorosłych
8 grudnia (niedziela), - Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia NMP:
 Msze św. jak w każdą niedzielę.
 Po Mszy w. o godz. 7:00 „Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
 Podczas Mszy św. o godz. 10:30 - przyjęcie kandydatek
do Grona Dzieci Maryi
8 grudnia (niedziela) – Parafialny Jarmark Przedświąteczny
14 grudnia (sobota) – przedświąteczne odwiedziny chorych

Bądźmy czujni, w ciągłej gotowości do pojednania się z Bogiem, nie
odrzucajmy Jego miłosierdzia, ponieważ
tylko Jezus Chrystus jest bramą do
wiecznego szczęścia.
PAWEŁ RABIEJ
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Pismo
Wspólnoty
ministranckiej
parafii św.
Jacka.

Posłanki Maryi
Pismo
Wspólnoty
Dzieci
Maryi

W Y D A R Z E N I A

P A R A F I A L N E

DLACZEGO TRZEBA ZMIENIAĆ KSIĘŻY? PROBOSZCZOWSKIE POGADUCHY

ZMIANY KSIĘŻY W SOŚNICKICH PARAFIACH
- Proszę księdza proboszcza, jaka szkoda, że księża
wikarzy - zwłaszcza ci, których dali się lubić za serdeczność,
pogodę ducha i gorliwą pracę duszpasterską - muszą odejść
z naszej parafii na inną placówkę.
- Proszę Pani, w chwili święceń kapłańskich, taki młody ksiądz, składa księdzu biskupowi przysięgę czci
i posłuszeństwa, czyli jest świadomy, że parafia do której
został posłany w roli wikariusza, nie jest jego docelową parafią. A ksiądz biskup, chciałby, żeby taki obecnie
młody kapłan, zaznajomił się z pracą w różnych środowiskach: wielkomiejskich, małomiasteczkowych lub w innych
formach duszpasterstwa. Bo przecież za jakiś czas sam obejmie odpowiedzialną posługę proboszcza i będzie ją lepiej
pełnił, gdy posiada już jakieś doświadczenie.
- Proszę księdza proboszcza, w naszej parafii już dość
sporo księży nabierało duszpasterskich doświadczeń.
- Ma pani rację. Bardzo często ksiądz biskup kieruje
do naszej parafii księży neoprezbiterów, czyli księży będących zaraz po przyjęciu święceń kapłańskich. Do tej pory
byli to: ks. Mariusz Kostka (obecnie wikariusz par. Krzyża
Św. w Bytomiu - Miechowicach), ks. Rafał Biniek (obecnie
student na Uniwersytecie w Bambergu, w Niemczech),
ks. Łukasz Kwiecinski (obecnie wikariusz w par. św. Anny
w Bytomiu), ks. Marcin Wronka (obecnie wikariusz w par.
Chrystusa Króla w Bytomiu – Stolarzowicach), ks. Wojciech
Cholewa (obecnie wikariusz w par. Nawrócenia św. Pawła
w Pyskowicach) i ks. Marek Ludwig, który od września jest
wikariuszem w naszej parafii.
- Ale nie tylko zmieniają się księża wikariusze.
Na przykładzie sąsiedniej parafii, zmieniają się także księża
proboszczowie.

- Znowu ma Pani rację. Bo księża proboszczowie również nie
są związani z parafią na „czas nieokreślony”. Najczęściej dla
księdza proboszcza posługę duszpasterską na parafii kończy
osiągnięcie wieku emerytalnego, ale jest jeszcze szereg
innych przyczyn (najczęściej zdrowotnych), które powodują
zaprzestanie bycia proboszczem.
- Skoro już wiem o zmianach księży w naszej parafii,
to zapytam księdza proboszcza o zmiany u naszych sąsiadów.
- Proszę Pani, dotychczasowy proboszcz, ks. Sławomir
Tomik, obecnie pełni funkcję penitencjarza (spowiednika)
katedralnego. W tym miejscu, chciałbym jemu wyrazić moją
wdzięczność za miniony czas dobrej, międzyparafialnej
współpracy. Księdza Sławomira Tomika zastąpił ksiądz
Piotr Grzegorzewicz, który wcześniej jako rezydent, poznał
środowiska naszej dzielnicy i myślę, że to doświadczenie nie
jest bez znaczenia dla księdza Piotra, obejmującego urząd
proboszcza w tzw. „starej” parafii.
- Ale oprócz proboszcza, zmienił się tam skład
księży wikarych.
- Zgadza się. Ksiądz Krzysztof Wycisk, podobnie jak
u nas ksiądz Wojtek Cholewa, po trzech latach duszpasterskiej posługi, trafił do par. św. Anny w Zabrzu, a na jego
miejsce przyszedł ks. Mateusz Kotowicz z par. św. Jana
Chrzciciela w Zabrzu – Biskupicach. Wszystkim księżom,
którzy objęli nowe wyzwania duszpasterskie w naszej
dzielnicy, życzymy potrzebnych darów Ducha Świętego
i wiele satysfakcji z duszpasterskiej posługi w obydwu
sośnickich parafiach. Szczęść Boże!
KS. KRZYSZTOF ŚMIGIERA

DO BARDA ŚLĄSKIEGO I WAMBIERZYC

123. ŚLUBOWANA SOŚNICKA PIELGRZYMKA
W dniach 6-8 września odbyła się 123. Ślubowana
Sośnicka Pielgrzymka do Barda Śląskiego i Wambierzyc.
Tradycyjnie przewodził jej sośnicki „śpiewok” Szymon
Dylus, zaś opiekę duchową sprawowałem ja, czyli ks.
Adrian. W tym roku na wspólne pielgrzymowanie wybrało
się 85 osób.
W pierwszym dniu, czyli w piątek nawiedziliśmy
Sanktuarium Matki Bożej – Strażniczki Wiary Świętej
w Bardzie. W kazaniu podczas Eucharystii mówiłem
o wydarzeniu Golgoty, o wartości krzyża w życiu chrześcijanina. Po Mszy św. był czas na posiłek, by za chwilę wyruszyć dróżkami różańcowymi. Po odmówieniu wszystkich
części różańca wyruszyliśmy do Wambierzyc. Tam u podnóża bazyliki zostaliśmy uroczyście powitani przez gospodarzy
miejsca – oo. Franciszkanów oraz uczciliśmy cudowną figurę
Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin. Następnie
popołudniu rozpoczęliśmy dróżki Męki Pańskiej a wieczorem braliśmy udział w Apelu maryjnym.
W sobotę po Mszy św. porannej z racji niepogody
rozważanie dróżek Męki Pańskiej kontynuowaliśmy w kruż-

gankach bazyliki. Popołudniu po raz pierwszy odbyło się
integracyjne spotkanie uczestników w domu pielgrzyma,
gdzie śpiewem, opowiadaną historią i wspomnieniami wypełniliśmy czas pielgrzymowania, zabrany przez nieustający
deszcz. Dzień zakończyliśmy również udziałem w Apelu
maryjnym.
W niedzielę uczestniczyliśmy w uroczystej Sumie
odpustowej ku czci Narodzenia NMP. Naszym modlitwom
i spotkaniom towarzyszyła zawsze orkiestra, która wprowadzała radość i doniosłość w nasze pielgrzymowanie.
Jako tegoroczni pielgrzymi, dotrzymujący słowa naszych
poprzednich pokoleń, wierzymy, że ta pielgrzymka nie ustanie, a trud w nią wkładany przez dzieci, młodzież, małżeństwa i rodziny naszych Parafii, przyniesie błogosławione
owoce na drogach wzrastania w autentycznej wierze chrześcijańskiej.

KS. ADRIAN ŁUKASZ PIETRZYK
WIKARIUSZ PAR. NMP WSPOMOŻENIA WIERNYCH
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Z MARYJĄ DO BOGA

73. SOŚNICKA ŚLUBOWANA PIELGRZYMKA PIESZA
NA GÓRĘ ŚW. ANNY
Pewnie się zastanawiacie czy w tym roku pielgrzymowaliśmy na Górę św. Anny? Ależ oczywiście!
Spotkaliśmy się przy Krzyżu u zbiegu ulic Wielickiej
i Odrowążów o czwartej rano, by wyruszyć w drogę na
Obchody Maryjne po Kalwarii i uczestniczyć w corocznym Odpuście Kalwaryjskim ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Nie zabrakło piosenek i dźwięków gitar

Na pielgrzymce towarzyszyło nam skupienie i wyciszenie

No i zaczęło się. Rozpoczęliśmy mszą św. o godzinie piątej rano w kościele Wszystkich Świętych w Gliwicach, a po liturgii udaliśmy wraz z Maryją i naszymi
Aniołami Stróżami w drogę. Szło nas około osiemdziesięciu osób. To podróż ubogacająca duchowo, choć niełatwa,
pełna wyrzeczeń… Mimo to, od wielu lat udajemy się
w tę drogę, by dotrzeć do Babci Pana Jezusa i uczestniczyć w symbolicznym Pogrzebie i Wniebowzięciu Maryi.

Wielu pewnie zastanawia się, jak można iść pieszo
cały dzień, pokonując 50 km kilometrów, nieraz w bardzo
trudnych warunkach atmosferycznych i to w ramach
własnego urlopu. Iść i modlić się, śpiewem wielbić Boga,
słuchać konferencji. To niesamowite przeżycie, dające
pełnię radości duchowej, co więcej pozwala odkrywać na
nowo samego siebie i daje siły duchowe na kolejny rok,
by napełnić i ubogacić nasze życie wewnętrzne tak, aby
po raz kolejny stanąć pod Krzyżem w Sośnicy o czwartej
rano i wyruszyć ponownie. By iść z własnymi intencjami,
powierzonymi prośbami, by iść z nadziejami. Dziękować
i prosić Maryję i św. Annę by za nami się wstawiały.
Do zobaczenia za rok w drodze!

HUGO

ZMIANY W IV KADENCJI

NOWI RADNI W PARAFIALNEJ
RADZIE DUSZPASTERSKIEJ
Parafialna Rada Duszpasterska IV kadencji parafii
p.w. św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy przeszła już do historii. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować
wszystkim członkom Rady, którzy godnie reprezentowali
naszą wspólnotę parafialną.
15 września 2019 r. odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej IV kadencji. Parafianie mogli
zagłosować na swoich kandydatów, którzy będą ich przedstawicielami oraz będą głosem doradczym księdza Proboszcza.
W skład nowej Rady Duszpasterskiej wchodzą
członkowie z urzędu, czyli osoby pełniące różnorodne
funkcje w parafii oraz członkowie z wyboru. Członkowie
z urzędu to: ks. Krzysztof Śmigiera - proboszcz, ks. Franciszek Jędrak - rezydent, ks. Łukasz Meinert - wikary, ks.
Marek Ludwig - wikary, Donata Klimaszewska—
katechetka, Izabela Twardowska - przewodnicząca Caritas
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Parafii, Krystyna Laszewska - przewodnicząca Koła
Żywego Różańca, Jarosław Jaremus - lider Szkoły Nowej
Ewangelizacji, Krzysztof Kotoński - organista, Wiesław
Grzęda - kościelny, Mariusz Kucharz - redaktor naczelny
„Posłańca św. Jacka”, Romuald Till - przedstawiciel
Szafarzy Komunii świętej, Justyna Maziuk - reprezentantka „Dzieci Maryi”, Piotr Miłkowski - reprezentant
ministrantów. Członkowie z wyboru: Duda Wiesława,
Jakóbczyk Tadeusz, Kontkiewicz Danuta, Kotońska
Krystyna, Rosochacka Teresa, Słysz Aleksandra,
Warszawska Katarzyna, Wawrzaszek Irena.
Jeszcze raz dziękujemy odchodzącym członkom
Rady Parafialnej życząc błogosławieństwa Bożego,
a nowym gratulujemy wyboru i życzymy owocnych
decyzji służącym rozwojowi naszej parafii.

DONATA KLIMASZEWSKA

W Y D A R Z E N I A

P A R A F I A L N E

FOTORELACJA

DOŻYNKI 2019

Pięknie ozdobiony wieniec stworzony z różnych zbóż

Dzieci przynoszące koszyczki z darami i plonami

Uroczysty chlebek dożynkowy

Bractwo Najświętszego Sakramentu pomaga nieść wieniec

POLISH HAPPY JAZZ FEST 2019
IV Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego
„Polish Happy Jazz Fest 2019” przeszedł do historii. Podobnie jak wszystkie poprzednie i tegoroczna edycja stała
na bardzo wysokim poziomie i zaprezentowała gliwickiej
publiczności zespoły wykonujące stary jazz w różnorodnej
stylistyce. Słuchacza, który zamknął oczy muzyka przenosiła
to do Nowego Orleanu początku ubiegłego stulecia, to
do gangsterskiego Chicago lat 20-stych, innym zaś razem do
Nowego Yorku lat 40-stych i Złotej Epoki Swingu.
Było bardzo upalnie, ale nie przeszkodziło to miłośnikom Jazzu Tradycyjnego przybyłym z różnych miast
Polski. Kto przyszedł bawił się doskonale, kto pozostał
w domu niechaj żałuje, bowiem artystyczna uczta była wyjątkowa i niezapomniana.
Pierwszą festiwalową atrakcją była parada w stylu
nowoorleańskim, która przemaszerowała ulicami dzielnicy
Sośnica. Na czele kroczyła formacja taneczna „Enigma”
z Domu Kultury Niedobczyce z Rybnika, a za nią wszyscy
festiwalowi wykonawcy połączeni we wspólnym muzykowaniu. Formacja „Enigma” po paradzie dała pokaz swego
tanecznego kunsztu.

Pierwszym zespołem, jaki wkroczył na deski amfiteatru była grupa Swing Workshop Wojtka Kamińskiego, która
wykonała specjalny program dla najmłodszych pn. „Happy
Jazz for Kids”.
Kolejnymi wykonawcami były zespoły: Five
O’Clock Orchestra (Polska), gliwicki Enerjazzer z zaproszonymi gośćmi Piotrem Rutkowskim (Polska) i Pawłem
Solskim (Polska), Sami Swoi (Polska) z gościnnym udziałem
Romana Syrka (Australia), Dixieland Society (Szwecja),
a ukoronowaniem festiwalu był wspaniały show w wykonaniu Stromboli Jazz Band ze słonecznej Katalonii.
Na zakończenie wszyscy wykonawcy weszli na
scenę i wspólnie wykonali standard When The Saints Go
Marching In.
Ostatnie dźwięki w Sośnickim amfiteatrze nie były
ostatnimi dźwiękami festiwalowymi, bowiem wykonawcy
przenieśli się do Restauracji Ormiańska, gdzie można było
ich podziwiać podczas wspólnego Jam Session do późnych
godzin po północy.
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W Y D A R Z E N I A
(Ciąg dalszy ze strony 5)

Tegoroczna edycja stała na bardzo wysokim poziomie

W niedzielę dnia następnego odbyło się inne ważne,
festiwalowe wydarzenie będące częścią szczególnego projektu pn. „Happy Jazz for Onco”. Projekt jest wyjątkowy, bowiem kierowany do pacjentów Centrum Onkologii-Instytut
w Gliwicach. Odizolowanym od świata szpitalnymi murami
chorym muzyka niesie radość i witalne siły. W szpitalu wystąpiły grupy: Five O’Clock Orchestra (Polska) i Sami Swoi
(Polska) z gościnnym udziałem Romana Syrka (Australia).

P A R A F I A L N E
Festiwal „Polish Happy Jazz Fest” to wyjątkowe
wydarzenie w kalendarzu imprez kulturalnych nie tylko
Gliwic, ale też regionu i kraju, bowiem po raz drugi z rzędu
uplasował się na trzecim miejscu, jako polskie, jazzowe
wydarzenie koncertowe w „Jazz Plebiscyt 2018” miesięcznika JazzPRESS oraz został wysoko oceniony w ankiecie
„Jazz Top 2018” prestiżowego czasopisma Jazz Forum.
Serdecznie dziękuję wszystkim wykonawcom i realizatorom za wspaniałą pracę, publiczności za przybycie, Miastu Gliwice za dofinansowanie festiwalu, darczyńcom i sponsorom za wsparcie oraz partnerom i patronom za współpracę.
Szczególne podziękowania należą się naszemu
„jazzowemu” proboszczowi Krzysztofowi Śmigierze, który
swoją przychylnością wspiera naszą fundację w sposób
wyjątkowy i kolejny rok z rzędu udostępnia nam parafialny
amfiteatr. Organizator festiwalu jest Fundacja Jazzu Tradycyjnego, a projekt został dofinansowany z budżetu Miasta
Gliwice

Z JAZZOWYM POZDROWIENIEM
ADAM SOLSKI
(PREZES FUNDACJI JAZZU TRADYCYJNEGO
I DYREKTOR FESTIWALU)

ANNA Z ŁODZI U ŚW. ANNY NA NABOŻEŃSTWIE ZE ŚWIECAMI

ŚWIADECTWO
W sobotni wieczór 14 września b.r. miałam szczęście uczestniczyć po raz pierwszy w życiu w uroczystości
Podwyższenia Krzyża Świętego na Górze Św. Anny. Uroczystość ta zapisała się w mojej pamięci w sposób wyjątkowy. Pochodzę z centralnej Polski. Mieszkam w Łodzi i zawsze, kiedy spotykam się z mieszkańcami Śląska pozostaje
pod wrażeniem ich otwartości, życzliwości i dobra względem
drugiego człowieka oraz poszanowania dla tradycji.

Zapalone świece podczas nabożeństwa dodawały otuchy

Tak było i tym razem na Górze Św. Anny. Mimo
wieczorowej pory w procesji inaugurującej uroczystość dzieci i młodzież szli w kolorowych ludowych strojach lub mundurkach harcerskich, przedstawiciele kopalń w galowym
rynsztunku. Na twarzach wszystkich widać było radość, nie-
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którzy pozdrawiali ciepło i serdecznie zauważonych w tłumie
znajomych. Później jakże niezwykłe rozmodlenie, chyba
kilkutysięcznego tłumu. Każdy trzymał w dłoniach zapalony
lampion. Migocący po horyzont las światełek często wirował
w takt śpiewanych pełną piersią pieśni religijnych. Imponująco brzmiały zespolone orkiestry górnicze.
Uroczystości przewodniczył biskup opolski, Jego
Ekscelencja Andrzej Czaja. Głęboko w pamięć, zapadły mi
słowa, które kilkakrotnie powtarzał, że powinniśmy być
ludźmi wielkanocnymi, że idąc własną drogą krzyżową
mamy mieć na uwadze, że Jezus zmartwychwstał, że jest
z nami. W słowach tych była nadzieja, ufność i zgoda na to,
że od Boga zależy wszystko. Nawet, kiedy jest bardzo trudno, kiedy krzyż wydaje się nie do uniesienia zdanie się na
Boga prowadzi do wyzwolenia, do pokoju, do zmartwychwstania, bo człowiek wielkanocny, to człowiek obdarowany
darami Ducha Świętego, mocny Jego mocą.
W trakcie uroczystości odnowione zostały przyrzeczenia chrzcielne, odmówiona została koronka do Miłosierdzia Bożego. We wszystkich tych aktach widać było zaangażowanie zgromadzonych. Duch gorącej modlitwy unosił się
nad Górą Św. Anny. Dzieląc się wrażeniami nie mogę nie
wspomnieć o gospodarzach, Ojcach Franciszkanach, którzy
pięknie tę uroczystość przygotowali i poprowadzili.
Na zakończenie chciałabym podziękować Księdzu
Proboszczowi Krzysztofowi Śmigierze, który umożliwił
mi udział w tej pięknej, głęboko zapadającej w serce uroczystości.

ANNA DĄBROWSKA

INTENCJE MSZALNE W PARAFII ŚW. JACKA ( 1 listopada 2019 - 24 grudnia 2019 )
Piątek 1 listopada 2019
07:00 W intencji czcicieli NSPJ.
09:00 Za + Piotra Turij oraz ++ rodziców z obu stron + siostrę Zuzannę
i + szwagra Tadeusza, + szwagierkę Agnieszkę o radość życia
wiecznego
10:30 Za ++ Alfredę i Zbigniewa Szmit, + Bogusławę Kapcia.
12:00 Za + syna Roberta Kowieskiego, ++ rodziców Helenę i Augustyna
Rusinek, ++ rodziców Józefę i Michała Kowieskich, + bratanka
Grzegorza Rusinek, + brata Adama Rusinek, ++ Annę i Józefa
Czarneckich, za ++ z rodziny i ++ przyjaciół o życie wieczne dla
nich.
18:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie,
światło i dary Ducha św. dla ks. Łukasza Meinert w rocz. urodzin.

Sobota 2 listopada 2019
07:00 Za + syna Grzegorza Rusinek, ++ rodziców Helenę
i Augustyna Rusinek, ++ rodziców Annę i Józefa Czarneckich,
chrześniaka Roberta, szwagra Adama oraz ++ z obu stron.
08:00 I: Za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej o Boże
błogosławieństwo dla członków Żywego Różańca i ich rodzin,
za ++ członków Wspólnoty oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
II: Za + męża Eugeniusza, ++ rodziców Leokadię Wincentego
Leszczyńskich, za ++ teściów Janinę i Stanisława Sudrawskich
oraz za ++ rodzeństwo z obu stron.
18:00 I: Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Niepokalanego
Serca Maryi z prośbą o nawrócenie grzeszników i o Boże błog
dla naszej Ojczyzny.
II: Za + Marię Solecką w 4. rocz. śmierci i za ++ rodziców
z obu stron.
Niedziela 3 listopada 2019
07:00 Za + męża Stanisława Zarańskiego w rocz. urodzin, ++ Reginę
i Wacława Karwowskich oraz za ++ z rodziny Dobrowolskich,
Karwowskich, Chludzińskich a także w pewnej intencji.
09:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla
Moniki Maziuk z okazji 16. rocz. urodzin oraz za babcię
Barbarę z okazji 81. rocz. urodzin.
10:30 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla
Barbary i Zdzisława Beszczynskich z okazji 40. rocz. ślubu.
12:00 I: Za + Dorotę Ligęza w 14. rocz. śmierci oraz + Wandę Fotyga
i + Jana Ligęza o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za + męża Antoniego w 3. rocz. śmierci, ++ z rodziny
Koźbiał i Kunowskich o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 Za + męża Romana Larysz w 1 rocz. śmierci, ++ rodziców
Marię i Czesława Kandefer, ++ z rodziny Larysz, Kandefer
i Kulik o łaskę zbawienia wiecznego.
Poniedziałek 4 listopada 2019
07:00 Za Parafian
08:00 Za + Gertrudę Szymczak oraz za + Walentego Szymczak
o radość życia wiecznego. /od syna z rodziną/
18:00 I: Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o otwarcie
na działanie Ducha Świętego dla Barbary i Tobiasza z okazji
urodzin.
II: Za śp. mamę Stanisławę Stefaniak, + Marię Rabiej, ojca
Antoniego Stepaniak, + Antoniego Rabiej, siostrę Kazimierę
Winczura oraz za wszystkich ++ z obu stron i za dusze
w czyśćcu cierpiące o dar nieba dla wszystkich,
Wtorek 5 listopada 2019
07:00 Za + syna Leszka,+ brata Bogusława i o zdrowie i Boże błog.
w rodzinie.
08:00 Za + męża Stanisława, + syna Piotra, babcię Katarzynę,
za ++ rodziców Karolinę i Wincentego oraz za ++ Józefa
i Cecylię Pluta o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Za ++ rodziców Lidię i Jerzego Kral.
II: Za + męża Patryka Kaczmarek oraz za ++ górników, którzy
zginęli w Czechach. /od żony, rodziców, rodzeństwa i dzieci/
Środa 6 listopada 2019
07:00 Za ++ z rodziny Matyja, Szafrański i Skorupka
o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za ++ rodziców Eufemię i Antoniego Smolin a także
za + matkę chrzestną Adelajdę i za dusze w czyśćcu cierpiące,
oraz z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie
i Boże błog. w rodzinie Jakubczyk.
08:00 Za + Lubę Zajączkowską o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 Za + Jadwigę Brzoza w 15. rocznicę śmierci ++ rodziców z obu
stron oraz ++ szwagrów i szwagierki.

Czwartek 7 listopada 2019
07:00 I: Za + męża Leonarda Ganszczyk w dniu urodzin o łaskę
zbawienia wiecznego.
II: Za + mamę Kazimierę Pietrońska w 1. rocz. śmierci,
+ ojca Ludwika w 49. rocz. śmierci, + brata Jana w 4. rocz.
śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za ++ rodziców Mariana i Krystynę Zegan,+ brata Ryszarda,
++ z rodziny Maśląg i Zegan.
16:30 Za + Lidię Barańską o łaskę zbawienia wiecznego.
/od sąsiadów z ulicy Tylnej 21/
18:00 Za ++ rodziców Jana i Różę Pluta, + syna Grzegorza, brata
Andrzeja, brata Józka, szwagra Andrzeja oraz za ++ z rodziny
Pluta i Boroń.
Piątek 8 listopada 2019
07:00 Za podopiecznych.
08:00 Za ++ rodziców Franciszka i Teresę Mienkota, ++ Elżbietę
i Józefa Pawlak, + brata Józefa o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Za + męża Leonarda w 7 rocz. śmierci oraz wszystkich ++
z obu stron oraz za ++ sąsiadów.
II: Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie
dla Antoniego Pająk w dniu urodzin oraz o radość życia
wiecznego dla + żony Zofii i syna Andrzeja.
Sobota 9 listopada 2019
07:00 Za podopiecznych.
08:00 Za + Elżbietę w 5 rocz. śmierci i za ++ z pokrewieństwa
o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Za Parafian.
II: Za + Jarosława Jackowskiego. /od siostry i chrześniaka/
Niedziela 10 listopada 2019
07:00 Za + syna Przemka Biernat, ++ rodziców Henrykę i Mariana
Małaszczuk, + siostrę Zofię Kalisiewicz prosząc o łaskę
zbawienia wiecznego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
i o Boże błog. dla całej rodziny.
09:00 I: Za + Stanisławę Adamczak w 16 rocz. śmierci o łaskę
zbawienia wiecznego.
II: Za + żonę Sabinę Tarnawska o łaskę zbawienia wiecznego.
/od męża i dzieci/
10:30 Za + Krzysztofa Jedyńskiego w 7 rocz. śmierci o łaskę
zbawienia wiecznego.
12:00 Za + Zbigniewa Słoń w dniu urodzin o Boże błog. i zdrowie
w rodzinie.
CHRZEST: Olivier Grzegorz Kowalczyk
ROCZEK:
Filip Dresler
18:00 Za + syna Piotra Głowa w rocz. śmierci.
Poniedziałek 11 listopada 2019
07:00 O łaskę zbawienia wiecznego dla + córki Beaty, ++ rodziców
i za ++ z pokrewieństwa z rodziny Zięba i Stanuch.
08:00 Za + Jarosława Jackowskiego. /od Marianny Góreckiej
z Łysakowa, z córkami i ich rodzinami/
18:00 I: Za + Marię Chodorowską w 1 rocz. śmierci i + jej męża
Janusza o łaskę zbawienia wiecznego. /od sąsiadów z klatki 4a/
II: Za + żonę Jadwigę Zalesko w 3 rocz. śmierci.
Wtorek 12 listopada 2019
07:00 Za zmarłych.
08:00 Za + Tadeusza Zagrabelny, ++ teściów Marię i Walentego,
++ braci Jana i Mieczysława, siostrę Marię Szpyt, ++ bratowe
Zofię i Leokadię.
18:00 I: Za + wujka księdza Erycha Mocha w rocz. śmierci.
II: Za + Piotra Specht o łaskę zbawienia wiecznego o łaskę
zbawienia wiecznego. /od sąsiadów z ulicy Żeromskiego 28/
Środa 13 listopada 2019
07:00 W intencji zmarłych rodziców z rodziny Sucharowskich
Polczyk.
08:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie
w rodzinie.
18:00 I: Za ++ rodziców Edmunda i Józefę Jędrys oraz ++ teściów
Kazimierza i Zofię Nowicki o łaskę zbawienia wiecznego
II: Za + Jana Goriwoda w rocz. śmierci, + żonę Agnieszkę
i ++ z rodziny Goriwoda i Malcherek.
Czwartek 14 listopada 2019
07:00 Za + Jurka Gregorczyka o łaskę zbawienia wiecznego.
/od rodziny Kunas i Pach/
08:00 Za + mamę Urszulę Skopek w rocz. urodzin i za ++ krewnych
z rodziny o łaskę zbawienia wiecznego.
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16:30 Za ++ rodziców Helenę i Jana Lekstutis, Feliksę i Mieczysława
Małkowskich i za ++ z obu stron o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 MSZA ŚW.ZBIOROWA:
1. Za chorych i niepełnosprawnych z naszej parafii.
/od Żywego Różańca/
2. O potrzebne łaski i dary Ducha św. dla kleryka Patryka
Adlera i kleryka Adriana Kurzal. /od Żywego Różańca/
3. Przez Niepokalane Serce Maryi, przez wstawiennictwo
św. Józefa i św. Jacka o potrzebne łaski w dalszym budowaniu
Kościoła i Parafii. /od Rady Parafialnej/
4. Za wszystkich ++ z rodz. Soborka i Rolka
5. O Boże Miłosierdzie w pewnej intencji.
6. Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie
dla Marii z okazji urodzin. Za + męża Jerzego, ++ rodziców
i teściów o łaskę zbawienia wiecznego oraz o zdrowie i Boże
błog. dla całej rodziny.
7. O zdrowie i Boże błog., darty Ducha św. dla wnuka Daniela
w dniu urodzin oraz szczęśliwe podróże.
8. Za + męża Andrzeja Kuta w 6. rocz. śmierci oraz za ++ braci
Jana i Ryszarda Kobryn.
9. Przez Niepokalane Serce Maryi i wstawiennictwo św. Jacka
naszego patrona i cudotwórcę prosząc o zgodę miłość
i umocnienie wiary w rodzinie Krystyny.
10. Przez Niepokalane Serce Maryi i wstawiennictwo św. Jacka
naszego patrona i cudotwórcę prosząc o zdrowie dla Anny
i Boże błog. dla rodziny.
11. Przez Niepokalane Serce Maryi i wstawiennictwo św. Jacka
naszego patrona i cudotwórcę prosząc o potrzebne łaski
i pozytywne rozwiązanie problemów Panu Bogu wiadomych.
12. O łaskę nieba dla + Józefa Śliwińskiego.
13. Za + Mariana Łonczek w 3. rocz. śmierci o łaskę zbawienia
wiecznego.
Piątek 15 listopada 2019
07:00 Za + Józefa Kłosa i za + rodziców i braci z rodziny Góreckich
o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za ++ rodziców Stanisława i Krystynę Wasilewskich o łaskę
zbawienia wiecznego.
18:00 I: Za + siostrę Małgorzatę Miciak w rocz. śmierci
oraz za ++ rodziców Edwardę i Bronisława.
II: Za + szwagra Jana o łaskę zbawienia wiecznego.
Sobota 16 listopada 2019
07:00 Za + brata Zygmunta Furgalińskiego w 6. rocz. śmierci
oraz za ++ w rodzinie.
08:00 Za + Grzegorza Moskwa w 1. rocz. śmierci.
18:00 I: Za Parafian.
II: Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie
dla mamy Elżbiety z okazji 80. rocz. urodzin oraz za + ojca
Karola Wybraniec i za ++ z rodz. o łaskę zbawienia wiecznego.
Niedziela 17 listopada 2019
07:00 Za + Franciszka Kwiatka, Józefę i Michała Patrzałek, Mariannę
i Władysława, Stefana Klimczak, + Katarzynę Kapral.
09:00 Za ++ rodziców Helenę i Mikołaja Bienias, ++ braci Franciszka
i Antoniego i za ++ z rodziny.
10:30 Za + ojca Szczepana Kita, za ++ rodziców z obu stron o łaskę
zbawienia wiecznego.
12:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie
dla Klary Brodka z okazji 105. rocz. Urodzin, za + męża
Wilchelma ++ rodziców Elżbietę i Pawła o łaskę zbawienia
wiecznego, a także o łaski potrzebne dla s. M. Edmundy
z okazji imienin.
CHRZEST
ROCZEK:
Miłosz Daniel Koalczyk
Hanna Jaworowska
Radosław Noryński
18:00 Za + Andrzeja Matter w 3. rocz. śmierci. /od żony, dzieci
i wnuków/ Za + Imgardę Matter. /od synowej, wnuków
i prawnuków/.
Poniedziałek 18 listopada 2019
07:00 Za + Danutę Rajek. /od siostrzeńca Damiana z rodziną/
08:00 Za + Andrzeja Kostrzewskiego o radość życia wiecznego.
/od córki Marii z mężem i dziećmi oraz synów Mariusza
i Wojtka/
18:00 Za + matkę Helenę w rocz. śmierci, za + ojca i brata Piotra
Piszur, + matkę Helenę Król, + szwagra Erharda
i za wszystkich ++ z rodziny o łaskę zbawienia wiecznego.

8

Wtorek 19 listopada 2019
07:00 Za + ojca Józefa Czarnieckiego, + mamę Annę, + syna
Grzegorza, + chrześniaka Roberta, ++ teściów Helenę
i Augustyna Rusinek i + szwagra Adama o łaskę zbawienia
wiecznego.
08:00 Za + Łucję Śmigiera w rocz. śmierci, za jej + męża Alfonsa
Śmigiera, za ++ z rodziny o radość życia wiecznego.
18:00 I: Za + matkę Bertę Woźnica w rocz. śmierci, + ojca Jana oraz
+ ciocię Annę Jukiel.
II: Do Miłosierdzia Bożego o łaskę zbawienia wiecznego
za + Danutę Rajek. /od sąsiadów z ulicy Przedwiośnie 32/
Środa 20 listopada 2019
07:00 Za + Danutę Rajek. /od brata Jana z rodziną/.
08:00 Za ++ rodziców Stefanie i Leona Sigielskich, męża Adama
Gadaj i + brata Antoniego o łaskę zbawienia wiecznego
oraz o Boże błog. w rodzinie.
18:00 I: Za + Mariana Machnik o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za ++ rodziców Marię i Edwarda Kowalskich, ++ z rodzin
Kowalski i Jurkiewicz o łaskę zbawienia wiecznego.
Czwartek 21 listopada 2019
07:00 Za + mamę Stefanię Wojciechowską i + ojca Mariana
Wojciechowskiego, ++ teściów Irenę i Leona Taczała
oraz za ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
08:00 Za + męża Michała Chirszfeld w dniu urodzin o łaskę
zbawienia wiecznego. /od żony, dzieci i wnuczek/
16:30 Za + Lidię Barańską o łaskę zbawienia wiecznego.
/od sąsiadów z ulicy Tylnej 21/
18:00 Za + mamę Jadwigę Gliwka w 1. rocz. śmierci oraz + tatę
Edwarda Gliwka o spokój duszy i łaskę zbawienia wiecznego.
Piątek 22 listopada 2019
07:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie
dla Krzysztofa Kobylińskiego z okazji urodzin. /Te Deum/
08:00 Za + brata Józefa Włochowicz, ++ rodziców Marię
i Franciszka, ++ szwagrów Jana i Wernera
o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Za + mamę Annę Mazur w 4. rocz. śmierci,
+ ojca Stanisława o łaskę zbawienia wiecznego
oraz o Boże błog. dla całej rodziny.
II: Za ++ rodziców Michalinę i Ignacego o łaskę
zbawienia wiecznego, ++ w rodzinie oraz o zdrowie
i Boże błog. w rodzinie.
Sobota 23 listopada 2019
07:00 Za + ojca Mariana Wojciechowskiego i + mamę Stefanię
Wojciechowską, ++ teściów Irenę i Leona Taczała,
za ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
08:00 Za + męża, za ++ rodziców Leokadię i Pawła, za + dziadka
Antoniego Dawidowskiego w 2. rocz. śmierci, + syna Pawła,
++ rodziców Janinę i Jana, + tatę Pawła Olędzkiego
o radość życia wiecznego oraz o zdrowie w rodzinie.
18:00 I: Za Parafian.
II: Za + Janusza Jankowskiego w 3. rocz. śmierci
o łaskę zbawienia wiecznego.
Niedziela 24 listopada 2019
07:00 Za ++ Józefa i Janinę Jamrocha w 11. rocz. śmierci, + Edwarda
Kobylec, Tadeusza Jurewicz, Katarzynę Wróblewską o spokój
duszy i łaskę zbawienia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błog.
w rodzinie.
09:00 I:Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog.
i zdrowie dla Zdzisławy Noga z okazji urodzin.
/od syna z żoną i dziećmi/
II: Za ++ rodziców Annę i Jana Zagożdżon, + brata Kazimierza
oraz ++ dziadków, + brata Jana.
10:30 Za zmarłych rodziców Jana i Różę Pluta, Wojciecha i Karolinę
Łabyf, siostrę Marię, brata Edwarda, szwagrów Henryka
i dwóch Andrzejów, Marię Kosińską oraz za zmarłych
z rodziny Pluta, Łabyf, Piecha, Polczyk.
12:00 Za + Wojciecha Mazurkiewicz w 2. rocz. śmierci i za ++
rodziców oraz ++ teściów a także za ++ z obu stron
o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 Za + żonę Barbarę Jędrys w 8. rocz. śmierci
o łaskę zbawienia wiecznego.
Poniedziałek 25 listopada 2019
07:00 Za + Henryka Drozd o łaskę zbawienia wiecznego.
/od rodziny Mendec Franciszka i Heleny/
08:00 Za + mamę i babcię Janinę Miłkowską w 2. rocz. śmierci,
+ tatę Bolesława, + brata Jana Miłkowskich,
+ siostrę Jadwigę Filipską o łaskę zbawienia wiecznego.

18:00 I: Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie
w intencji rodziny Prygiel.
II: Za + Jacka Grzechnik z okazji urodzin o łaskę zbawienia
wiecznego.
Wtorek 26 listopada 2019
07:00 Za + Irenę Napieracz o łaskę zbawienia wiecznego.
/od rodziny Napieracz/
08:00 Za + męża, ojca i dziadka Zbigniewa Ludwikowskiego
w 13. rocz. śmierci.
18:00 I: Za + wujka Ewalda Linnek w rocz. śmierci
oraz za ++ z pokrewieństwa.
II: Za + Henryka Drozd o łaskę zbawienia wiecznego.
/od rodziny Mendec Franciszka i Heleny/
Środa 27 listopada 2019
07:00 Za Parafian.
08:00 Za + syna Andrzeja Piosczek w 1. rocz. śmierci
o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Za + Kazimierza Pomkykała w 5. rocz. śmierci o łaskę życia
wiecznego
II: Za + Adama Romańskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
/od dzieci, wnuczków i prawnuczki/
Czwartek 28 listopada 2019
07:00 Za Grzegorza i Sandrę o łaskę nawrócenia i o opiekę Matki
Bożej dla Filipa.
08:00 Za ++ rodziców Czesława i Barbarę, Zofię i Franciszka, braci:
Mieczysława, Sławomira i Andrzeja oraz wszystkich zmarłych
krewnych i za dusze w czyśćcu cierpiące. /od rodziny Swół/
16:30 Za wszystkie chore i niepełnosprawne dzieci o Boże błog.
18:00 Za ++ teściów Mariannę i Grzegorza Supeł,
++ szwagrów Jana, Władysława, Józefa, Winicjusza,
+ Marię oraz + Stefanię Łagoda.
Piątek 29 listopada 2019
07:00 Za + Marcina Maciołek. /od rodziny Maciołek/
08:00 Za + matkę, babcię i prababcię Helenę Mika z okazji urodzin.
18:00 I: Za + Sabinę Tarnawską o łaskę zbawienia wiecznego.
/od znajomych/
II: Za + Stanisława Pietras w 3. rocz. śmierci,
++ braci i bratowe o łaskę zbawienia wiecznego.
/od żony i dzieci z rodzinami/
Sobota 30 listopada 2019
07:00 Za Parafian.
08:00 Za + Jadwigę Soborka w rocz. śmierci, + córkę Annę
i wszystkich ++ z rodziny Soborka, Wierzgacz.
18:00 Za ++ w miesiącu listopadzie.
Niedziela 1 grudnia 2019
07:00 Za + Tadeusz Wasiłek o łaskę zbawienia wiecznego.
/od rodziny Cedzidło z Radgoszczy i rodziny Jaje z Chicago/
09:00 Za ++ rodziców Henryka i Henrykę Brzozowskich o łaskę
zbawienia wiecznego. /od dzieci z rodzinami/
10:30 I: Za + męża, ojca i dziadka Władysława Łakomego
w 19. rocznicę śmierci, + ojca Antoniego Kowalczyka,
++ teściów Mariannę i Stanisława Łakomych, ++ Czesława,
Edmunda i Teresę Łakomy oraz za ++ z rodziny.
II: Za ++ rodziców Alfredę i Eugeniusza Dąbrowskich,
++ teściów Mariannę i Stefana Konopackich,
+ brata Andrzeja Sójkę oraz o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla członków rodziny.
12:00 Za + Monikę Laksa w rocz. urodzin oraz za ++
z rodziny Leśnik i Gnida o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 Za zmarłą Urszulę Słomską w pierwszą rocznicę śmierci.
Poniedziałek 2 grudnia 2019
07:00 Za + Lucynę Śliwińską o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za + męża Janusza Janus o łaskę zbawienia wiecznego.
17:00 I: Za + Damiana Bieńkowskiego. /od sąsiadów./
II: Za + Barbarę Gucwę w 5. rocz. śmierci o łaskę zbawienia
wiecznego. /od Janiny i Władysława Szczepanik/
Wtorek 3 grudnia 2019
07:00 Za + Józefa Borowskiego w 4. rocz. śmierci o łaskę zbawienia
wiecznego oraz za ++ rodziców z obu stron.
08:00 Za + mamę Genowefę Barszcz w 2. rocz. śmierci
o łaskę zbawienia wiecznego. /od córki z rodziną /
17:00 I: Za ++ braci Krzysztofa i Józefa Rychlik, ++ rodziców
Katarzynę i Teofila Rychlik oraz za ++ z pokrewieństwa
Kuska i Rychlik oraz o Boże błog. w rodzinie.
II: Za dusze ++ Adama i Michalinę Antos, ++ rodziców Annę
i Andrzeja Lis, + Władysławę Antos oraz ++ z rodzin Lis,
Antos, Korczyńskich, Magoska i Sekuła.

Środa 4 grudnia 2019
07:00 Za ++ rodziców Barbarę i Lecha Matuszewskich, ++ braci
Bogdana i Leszka o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za + Kamila Czapskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
17:00 I: Za zmarłych z rodz. Brodzińskich o łaskę życia wiecznego.
II: O dar kanonizacji bł. Edmunda Bojanowskiego.
/od Stowarzyszenia Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego/
Czwartek 5 grudnia 2019
07:00 I: Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog.
i zdrowie dla Pawła Kobylińskiego z okazji urodzin. /Te Deum/
II: Za + Helenę Grzęda o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za + syna Leszka, + brata Bogusława i o zdrowie i Boże błog.
w rodzinie.
17:00 Za + Kamila Czapskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
Piątek 6 grudnia 2019
07:00 Za Parafian
08:00 I: W intencji czcicieli NSPJ.
II: Za + Barbarę Korbel. /od sąsiadów z ul. Przedwiośnie 42/
17:00 Za + Kamila Czapskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
Sobota 7 grudnia 2019
07:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog.
i zdrowie dla Leszka z okazji 50. rocz. urodzin.
08:00 I: Za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej o Boże
błogosławieństwo dla członków Żywego Różańca i ich rodzin,
za ++ członków Wspólnoty oraz o Boże błog. dla całej parafii.
II: Za + Kamila Czapskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Niepokalanego
Serca Maryi z prośbą o nawrócenie grzeszników
i o Boże błog. dla naszej Ojczyzny.
Niedziela 8 grudnia 2019
07:00 Za + syna Przemka Biernat, ++ rodziców Henrykę i Mariana
Małaszczuk, + siostrę Zofię Kalisiewicz prosząc o łaskę
zbawienia wiecznego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
i o Boże błog. dla całej rodziny.
09:00 I: O spokój duszy dla Marianny Dłubek
w dniu imienin o radość życia wiecznego.
/od męża Mirosława i wnuczki Marty/
II: Za + Kamila Czapskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
10:30 Za + męża, ojca i dziadka Zygmunta Bartoszek, ++ rodziców
Tomasza i Bolesławę, + brata Zygmunta oraz za żyjących
i ++ z rodziny Bartoszek i Chojnackich, + siostrę Wandę.
12:00 Za + syna Marusza Karpińskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 Za wstawiennictwem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej
prosząc o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
Dary Ducha św. w intencji Dzieci Maryi i ich rodzin.
Poniedziałek 9 grudnia 2019
07:00 Za + Irenę Napieracz o łaskę zbawienia wiecznego.
/od Lidii i Ryszarda Napieracz z rodziną/
08:00 Za + Otylia Skura. /od sąsiadów z ul. Przyszłości 42/
17:00 I: Za + Kamila Czapskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za + Antoniego Szczepanika w 1 rocz. śmierci o łaskę
zbawienia wiecznego.
/od brata Władysławy i żony Janiny Szczepanik/
Wtorek 10 grudnia 2019
07:00 Za wstawiennictwem św. Franciszka, św. Antoniego
i św. Idziego w intencji Ireny i jej rodziny.
08:00 Za + Adama Romańskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
/od rodziny Sklorz/
17:00 I: Za + syna Radosława Święch o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za + Kamila Czapskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
Środa 11 grudnia 2019
07:00 Za + brata Jerzego Bagrowskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
/od brata z żoną/
08:00 Za ++ rodziców Jana i Irenę Gabryś, ++ teściów
Barbarę i Józefa Lesik oraz ++ dziadków z obu stron
o łaskę zbawienia wiecznego.
17:00 I: Za + Helenę Gawol w 8. rocznicę śmierci, za ++ z rodziny
Stefanek, Kowalski i Gawol o łaskę zbawienia wiecznego.
II: Za + Kamila Czapskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
Czwartek 12 grudnia 2019
07:00 Za + Adama Romańskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
/od rodziny Dyrcz/
08:00 Za + Krystynę Mydłowiecką, ++ teściów Józefę
i Władysława, ++ Rene i Andrzeja Doktor, + Jana Gaj
oraz za dusze opuszczone.
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17:00 MSZA ŚW.ZBIOROWA:
1. Za chorych i niepełnosprawnych z naszej parafii.
/od Żywego Różańca/
2. O potrzebne łaski i dary Ducha św. dla kleryka Patryka
Adlera i kleryka Adriana Kurzal. /od Żywego Różańca/
3. Przez Niepokalane Serce Maryi, przez wstawiennictwo św.
Józefa i św. Jacka o potrzebne łaski w dalszym budowaniu
Kościoła i Parafii. /od Rady Parafialnej/
4. O Boże Miłosierdzie w pewnej intencji.
5. Za ++ z rodziny Zajączkowskich o łaskę zbawienia
wiecznego.
6. Za ++ Jana i Annę Rosiek o łaskę zbawienia wiecznego.
7. Przez Niepokalane Serce Maryi i wstawiennictwo św. Jacka
naszego patrona i cudotwórcę prosząc o zgodę miłość oraz
umocnienie wiary w rodzinie Krystyny.
8. Za + męża Henryka Kozłowskiego z okazji 6. rocz. śmierci
o radość wieczną. /od zony/
9. Przez Niepokalane Serce Maryi i wstawiennictwo św. Jacka
naszego patrona i cudotwórcę prosząc o zdrowie dla Anny
i Boże błog. dla rodziny.
10. Przez Niepokalane Serce Maryi i wstawiennictwo naszego
patrona i cudotwórcę prosząc o potrzebne łaski i pozytywne
rozwiązanie problemów Panu Bogu wiadomych.
11. O łaskę nieba dla + Józefa Śliwińskiego.
II: Za + Kamila Czapskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
Piątek 13 grudnia 2019
07:00 Za ++ rodziców Danutę i Henryka Kurzyńskich
i ich ++ rodziców z obu stron i brata Marka
08:00 Za + Kamila Czapskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
17:00 I: Za + Zofię Kenig, ++ dwóch mężów, za + ojca Eryka o łaskę
zbawienia wiecznego.
II: Za + żonę Halinę Pazgan, + brata Stanisława Pazgan,
+ brata Alfonsa Pazgan i Janinę Poręba.
Sobota 14 grudnia 2019
07:00 Za ++ rodziców Stanisława i Krystynę Wasilewskich o łaskę
zbawienia wiecznego.
08:00 Za + Kamila Czapskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 I: Za Parafian.
II: Za + mamę Lidię Makara w 1. rocz. śmierci, ++ z rodziny
o łaskę zbawienia wiecznego.
Niedziela 15 grudnia 2019
07:00 Za + Józefa Urbanek, ++ Stefanię i Stanisława Furmanek,
++ Katarzynę, Tomasza, Stanisława i Antoniego o łaskę
zbawienia wiecznego.
09:00 I: Za ++ rodziców Jana i Helenę Rychlik, + siostrę Marię
i wszystkich ++ z obu stron
II: Za + Kamila Czapskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
10:30 Za + ojca i dziadka Mariana Stachowicz oraz za + brata
Szczepana Stachowicz.
12:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie
przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej i patronki
św. Tereski od Dzieciątka Jezus z okazji 80. rocz. urodzin dla
Teresy. /Te Deum/
18:00 Za + Jana Wawrzyniak o łaskę zbawienia wiecznego.
/od znajomych Zelek, Wiatr, Słowik, Buczyńskich
i Szczepanik/
Poniedziałek 16 grudnia 2019
07:00 Za + Adama Romańskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
/od Zofii Marek ze Skawicy/
08:00 W intencji Anny Doktor.
17:00 I: Za + męża, ojca i dziadka Mariana Knieć w 13. rocznicę
śmierci, za ++ rodziców Genowefę i Bolesława Lis, ++ teścia,
teściową, szwagierkę i wszystkich ++ z rodziny o łaskę
zbawienia wiecznego oraz o Boże błog w rodzinie.
II: Za + Kamila Czapskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
Wtorek 17 grudnia 2019
07:00 Za ++ rodziców Waltra i Elfrydę Twardawa.
08:00 I: W 14 rocz. śmierci księdza Brunona Plocha.
II: Za + Kamila Czapskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
17:00 I: Za + Józefa Hauke w 7. rocz. śmierci, ++ rodziców Jana
i Zofię oraz za ++ z rodziny Hauków, ++ Leona
i Helenę Kalupa.
II: Za + Damiana Bieńkowskiego w 1. rocz. śmierci.
/od rodziców i siostry/
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Środa 18 grudnia 2019
07:00 Za ++ rodziców Danielę i Henryka Gorawskich o łaskę
zbawienia wiecznego.
08:00 Za + Marię Krasowską zd. Zajączkowską o łaskę zbawienia
wiecznego.
17:00 I: Za + mamę Zdzisławę Krawczyk w 5. rocz. śmierci,
++ rodziców Marię i Adama Małkiewicz o łaskę zbawienia
wiecznego.
II: Za + Kamila Czapskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
Czwartek 19 grudnia 2019
07:00 Za + męża, tatę i dziadka Jana Zając w 11. rocz. śmierci, + tatę
i dziadka Erwina Szner oraz za ++ babcie Władzie i Aleksandrę
o łaskę zbawienia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błog.
w rodzinie.
08:00 Za ++ rodziców Halinę Krupa w 17. rocz. śmierci i Kazimierza
Krupa w 2. rocz. śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.
17:00 I: Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie
dla Małgorzaty z okazji 70. rocz. urodzin i Michała Młynarek
z okazji 75. rocz. urodzin oraz o Boże błog. dla całej rodziny.
II: Za + Kamila Czapskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
Piątek 20 grudnia 2019
07:00 Za + Adama Romańskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
/od sąsiadów Emilii i Józefa Deja z Suchej Góry/
08:00 Pan Siekiera.
17:00 I: Za + Józefa Gołdyn w 1. rocz. śmierci, ++ rodziców
Aleksandrę i Tadeusza, + brata Wiesława o łaskę
zbawienia wiecznego.
II: Za + Kamila Czapskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
Sobota 21 grudnia 2019
07:00 Za + Kamila Czapskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za + Lucjana Kozłowskiego w 8. rocz. śmierci.
/od żony i dzieci/
18:00 I: Za + Patryka Kaczmarka w 1 rocz. śmierci o łaskę zbawienia
wiecznego. /od żony z dziećmi, rodziców i rodzeństwa/
II: Za + męża Rajnarda w 4. rocz. śmierci, ++ rodziców Marię
i Władysława, ++ dziadków z obu stron, + Tadeusza Sławka,
+ Olę o spokój duszy.
Niedziela 22 grudnia 2019
07:00 Za Parafian.
09:00 Za + męża, ojca i dziadka Leonarda Jagły prosząc o łaskę
zbawienia wiecznego w 18. rocz. śmierci.
10:30 Za + męża, ojca i dziadka Leonarda Połap w 11. rocz. śmierci
o Miłosierdzie Boże i łaskę zbawienia wiecznego
oraz za ++ rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
12:00 I: Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie
dla Teresy Cisek z okazji 70. rocz. urodzin
oraz za + syna Daniela w 7. rocz. śmierci.
II: Za + Kamila Czapskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 Za ++ rodziców Helene i Tadeusza Chołuj w rocz. śmierci oraz
++ rodziców z obu stron o łaskę zbawienia wiecznego.
Poniedziałek 23 grudnia 2019
07:00 Za + Adama Romańskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
/od kolegi Andrzeja Klimaz z żoną i rodziną/
08:00 Za + Waldemara Połuczanin w rocz. śmierci i za + Danutę
Połuczanin oraz za ++ z rodziny.
17:00 I: Za + Mieczysława Łuczyk w 11. rocznicę śmierci
i ++ rodziców z obu stron
II: Za + Kamila Czapskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
Wtorek 24 grudnia 2019
07:00 Za + męża, ojca i dziadka Mariana Wójcik w 7. rocz. śmierci
oraz za ++ z obu stron o łaskę zbawienia wiecznego.
08:00 Za ++ Krystynę i Romana Bzymek, ++ Franciszkę i Jana Gasz,
+ Krzysztofa Gasz, + Mieczysławę Malmon, + Wandę Gasz
o łaskę zbawienia wiecznego.
16:30 Za + Kamila Czapskiego o łaskę zbawienia wiecznego.
22:00 Za + mamę, teściową i babcię Aleksandrę Kasprzyca
w 1 rocz. śmierci o łaskę zbawienia wiecznego oraz
o zdrowie i Boże błog. dla całej rodziny Kasprzyca.

STATYSTYKA PARAFIALNA (od 5 kwietnia 2019)
Chrzty (20)
21/07/2019
Lena Julia Jankowska
28/07/2019
Jakub Bartosz
Nina Anna Oleksy
11/08/2019
Nikola Jacek
Marta Gerda Mann
Szymon Łukasz Radojewski
17/08/2019
Kuba Wojciech Wilk
24/08/2019
Zofia Gabriela Jojko
25/08/2019
Hanna Sikora
Adrianna Aleksandra
Sosnowska
Maximilian Stanisław Szyguła
01/09/2019
Igor Błażej Motyka
08/09/2019
Olga Urszula Weiss
15/09/2019
Iga Małgorzata Krawczak
Franciszek Bartosz Langa
Miłosz Kacper Ligęza
22/09/2019
Wojciech Kazimierz Beśka
Julia Podsiadły
Maria Nina Ślesińska
06/10/2019
Szymon Jerzy Machowski
Niech Wam błogosławi
Bóg Ojciec, Syn Boży
i Duch Święty.

Śluby (12)
11/06/2019
Andrzej Korzec
Edyta Czajkowska
02/08/2019
Michał Polusik
Magdalena Majgier
03/08/2019
Tomasz Czermak
Anna Ziułkowska
10/08/2019
Łukasz Garbat
Barbara Korzeniewska
z d. Mężyk
10/08/2019
Tomasz Siodłak
Aleksandra Szprengel
14/08/2019
Krzysztof Strzyżewski
Magdalena Post
15/08/2019
Kamil Wasilewski
Magdalena Oliwa
24/08/2019
Benon Kempa
Agnieszka Czapska
24/08/2019
Mateusz Pieńkowski
Aleksandra Krzyżak
24/08/2019
Patryk Sadkowski
Barbara Doktor
21/09/2019
Robert Tomas
Karolina Nowak
28/09/2019
Mateusz Kuźmiński
Katarzyna Pajek

Pogrzeby (26)
(przed imieniem i nazwiskiem zmarłych podano datę śmierci)
Poniższe dane nie obejmują zmarłych parafian, których ceremonie pogrzebowe odbyły się poza
naszą parafią.

08/07/2019
Zbigniew Kuligowski
13/07/2019
Jan Pluta
19/07/2019
Teodor Kapłon
24/07/2019
Krzysztof Stosik
25/07/2019
Wiesław Bicki
Stefan Kuś
28/07/2019
Elżbieta Cholewa
29/07/2019
Tadeusz Wasiłek
30/07/2019
Helena Mroczka
01/08/2019
Teresa Wojnicz
03/08/2019
Andrzej Chyliński
08/08/2019
Marcin Borkowski
10/08/2019
Jadwiga Głowa
17/08/2019
Jolanta Morawiec

24/08/2019
Marian Koszacki
27/08/2019
Jerzy Gregorczyk
29/08/2019
Danuta Rajek
31/08/2019
Waldemar Pruefer
01/09/2019
Jan Czuper
08/09/2019
Sabina Tarnawska
09/09/2019
Otylia Skura
19/09/2019
Irena Napieracz
20/09/2019
Anastazja Pławecka
25/09/2019
Tadeusz Błaszko
28/09/2019
Adam Romański
02/10/2019
Alina Dropia

Niech odpoczywają
w pokoju wiecznym. Amen.

Szczęść Boże Młodej Parze.

Z SOŚNICY DLA POLAKÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

MSZA ŚWIĘTA W TVP POLONIA
Jeszcze nigdy wcześniej nasz kościół nie był tak
sławny... 29 września mogli go zobaczyć mieszkańcy wielu państw na całym świecie, ponieważ Telewizja Polonia
transmitowała Mszę Świętą właśnie z parafii św. Jacka
w Sośnicy. Było to niezwykłe wydarzenie, któremu przewodniczył ks. biskup Andrzej Iwanecki.
Sam nie ukrywam, że gdy dowiedziałem się
o Mszy, która miała być transmitowana z naszego kościoła
na cały świat, to byłem nieco zaskoczony, a może nawet
zszokowany. Jednocześnie poczułem też swego rodzaju
"dumę" - w końcu to wielkie wyróżnienie dla parafii.

Taka Msza, którą można obejrzeć w telewizji to dla
licznej grupy naszych rodaków jedyna szansa, aby uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii. Bardzo wielu Polaków,
którzy mieszkają z dala od Ojczyzny, nie ma możliwości
uczęszczać do katolickiego kościoła, bo często zdarza się,
że takiego po prostu nie ma w okolicy. Tylko poprzez
Mszę w TVP Polonia mogą pielęgnować swoją więź
z Panem Bogiem oraz w ten sposób łączyć się z rodakami
w kraju.
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Wóz transmisyjny Telewizji Polskiej przyciągał uwagę

Bardzo ważnym było, aby tę niedzielną Mszę jak najlepiej przygotować. Wszyscy zaangażowani w przebieg
Eucharystii zebrali się dzień wcześniej na próbie, w której
uczestniczył także biskup pomocniczy naszej diecezji - ks.
bp Andrzej Iwanecki. Dzięki temu sobotniemu spotkaniu
wszystko mogło pójść zgodnie z planem.

Chór zachwycał swoim pięknym śpiewem

Z powodu dostosowania się do ramówki telewizji,
Msza o godzinie 12.00 została przesunięta na 13.00, ale już
o wiele wcześniej w kościele działali pracownicy Telewizji
Polskiej, którzy rozkładali sprzęt i przygotowywali nagło-

Uroczysta procesja do kościoła
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Msza Święta była sprawowana przez wielu księży

śnienie do warunków przekazu. Nie można było także nie
zauważyć białych aut dostawczych, które już od rana stały
przy kościele. Największe wrażenie jednak robił całkiem
spory wóz transmisyjny wyposażony w gigantyczną antenę
satelitarną.
Mszy przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Iwanecki, wygłosił on także kazanie. Eucharystię ubogaciły Orkiestra Dęta KWK Sośnica oraz Akademicki Zespół Muzyczny
Politechniki Śląskiej. Nie można było nie zauważyć
Sośniczan, górników, Koła Żywego Różańca, Bractwa
Najświętszego Sakramentu, Dzieci Maryi oraz ministrantów. Wszyscy, którzy w różny sposób dołożyli starań do
przygotowania tej Mszy, nie tylko pomogli pokazać naszą
parafię z jak najlepszej strony, ale także przyczynili się
do pielęgnowania wiary oraz polskiej kultury u tych, którzy
mieszkają z dala od naszego kraju.
Myślę, że dla wielu z nas ten dzień szczególnie
pozostanie w pamięci. Msza transmitowana z naszego
kościoła to niecodzienność. Nie wiadomo nam, czy
kiedykolwiek jeszcze parafia będzie miała szansę zostać
gospodarzem tak ważnego wydarzenia. A kto wie? Może
nie będziemy musieli czekać zbyt długo na okazję…

PIOTR MIŁKOWSKI

Operator kamery podczas ustawiania jej do kręcenia ujęć

Ż Y W Y

R Ó Ż A N I E C

PIELGRZYMOWANIE DO
KRAKOWA-ŁAGIEWNIK
W sobotę 31 sierpnia 2019 r. udaliśmy się na pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Sanktuarium
Jana Pawła II w Krakowie. W piękny, słoneczny poranek
wyjechaliśmy busem o godz. 9:00 wraz z ks. Franciszkiem
Jędrakiem. Czas podróży umiliły nam pieśni maryjne i modlitwa różańcowa.
W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego o godz. 12:00
ks. Franciszek odprawił uroczystą Eucharystię z podziękowaniem za dziesięć Róż Różańcowych oraz o Boże błogosławieństwo dla całej parafii. Po Mszy Św. zwiedziliśmy celę
św. Siostry Faustyny Kowalskiej, a w kaplicy ucałowaliśmy
ze czcią Jej relikwie. Była też chwila osobistego wyciszenia
w Kaplicy Adoracji Wieczystej. O godz.15:00 uczestniczyliśmy w nabożeństwie Koronki do Miłosierdzia Bożego, powierzając Jezusowi Miłosiernemu nasze intencje osobiste,
wspólnotę i parafię.
Następnie udaliśmy się do Centrum św. Jana Pawła
II, gdzie w Kaplicy Kapłańskiej ks. Franciszek poprowadził
modlitwę różańcową. W sposób szczególny dziękowaliśmy
za wymodloną rok wcześniej łaskę utworzenia dziesiątej
Róży Różańcowej. Dziękowaliśmy za wszystkich członków
wspólnoty i modliliśmy się gorąco, prosząc o zdrowie dla
chorych. Ze czcią ucałowaliśmy relikwie św. Jana Pawła II
leżące na płycie Jego grobu. W drodze powrotnej modlitwami i pieśniami dziękowaliśmy Panu Bogu i Matce Najświętszej za piękny i szczęśliwy czas pielgrzymowania.

Grupa pielgrzymów w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

16-LECIE ISTNIENIA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

BIESIADA RÓŻAŃCOWA
Z okazji jubileuszu 16-lecia istnienia Żywego
Różańca została zorganizowana „Biesiada Różańcowa”. Spotkaliśmy się 21 września o godz. 15:00 w salce pod kościołem. Zaszczycił nas swoją obecnością ks. Franciszek Jędrak
i razem odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego
w intencjach osobistych, wspólnoty oraz parafii.

Modliliśmy się szczególnie za ludzi chorych. Przy
obficie zastawionym stole wspominaliśmy historię naszego
stowarzyszenia, a pieśniami uwielbialiśmy Pana Boga
i Maryję Królową Różańca Świętego. Na prośbę Matki Bożej
odmawiajmy codziennie Różaniec.

Modlitwa przy stole

KRYSTYNA LASZEWSKA
WRAZ Z ZELATORAMI

Wspólne biesiadowanie
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SNE: OSOBISTE ŚWIADECTWA BUDUJĄ WIARĘ INNYCH

PAN OTWIERA UCHO

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Od rana
byłam bardzo osłabiona, zatkane ucho dawało się we znaki.
W sercu poczułam takie przynaglenie, aby włączyć któryś
odcinek "Gdzie dwóch lub trzech" (red. patrz: kanał „Dotyk
Boga” na YouTube) i odtworzyłam nr 49.
Na początku Waszego programu prowadzący czytał
świadectwo Pani Anety, która miała problem z bólem szyi
i wypowiadała słowa "Panie Jezu, jesteś Królem bólu mojej
szyi" a ból odszedł. Usłyszawszy te słowa, zaczęłam za słyszanym świadectwem powtarzać: "Panie Jezu jesteś Królem
mojego zatkanego ucha, jesteś Królem mojego kaszlu, jesteś
Królem mojej gorączki i moich oskrzeli”.

Miałam wówczas zapalenie oskrzeli, bardzo męczący
kaszel oraz do tego doszedł katar, który zatkał mi prawe
ucho. Zanim jeszcze zaczęłam oglądać odcinek Waszego
programu, włożyłam palce do uszu i mówiłam "Effata” czyli „Otwórz się”. Nawet nie doszłam do końca odcinka,
a zorientowałam się, że moje prawe ucho się odtyka! Będę
dalej powtarzała te słowa, aby Pan uzdrowił je do końca,
ponieważ od zachorowania bardzo mi w tym uchu pulsuje.
Ponieważ jestem muzykiem i uszy to moje narzędzie
pracy, więc bardzo mi to dokucza przy codziennym funkcjonowaniu i przy grze na instrumencie. Wierzę, i już ogłaszam,
że „Pan Jezus jest Królem mojej dolegliwości pulsującego
ucha". Amen! Chwała Panu!
Chcę powiedzieć, że tak jak powtarzacie, już samo
świadectwo może przyczynić się do uzdrowienia. Jak ważne,
aby nie zwlekać z tym, żeby oddać Bogu chwałę. Amen! Bóg
jest wielki! Dziękuję Wam za to, że jesteście i Pani Anecie
za Jej świadectwo.
Pozdrawiam,
Dominika.

SZCZĘŚLIWE ROZWIĄZANIE CIĄŻY
Szczęść Boże. Poprosiłam was o modlitwę wstawienniczą za moją siostrzenicę Antosię oraz siostrę Dagmarę.
Powiem w skrócie: przygotowanie do porodu trwało
5 dni, serduszko dziecka słabo biło, więc było monitorowane
tuż przed porodem; były na oddziale patologii ciąży, urodziła
się 10 dni po terminie - nasza spóźnialska. Ale po urodzeniu

Antosia dostała 10/10 punktów, a po 48 godz. zdrowe i zbadane od A-Z mogły szczęśliwie do nas dołączyć, do grona
rodzinnego ;) Chciałam wszystkim, którzy uczestniczyli
w modlitwie, za ich zdrowie i za szczęśliwe rozwiązanie bardzo gorąco podziękować. Chwała Panu! Bóg wam wszystkim
zapłać!
Pozdrawia prze-szczęśliwa ciocia Ola ;)

UZDROWIENIE Z BÓLU W KLATCE PIERSIOWEJ
Szczęść Boże. Dosyć długo zwlekałam z napisaniem
mojego świadectwa, ale po obejrzeniu odcinka 54 (red.:
Świadectwo na kanale „Dotyk Boga” YT) wiedziałam, że nie
powinnam tego dłużej odkładać.
W październiku 2017 roku przez ponad miesiąc zmagałam się z bólem w klatce piersiowej. Wiedziałam, że wizyta u lekarza jest nieunikniona. Pewnego wieczoru podczas
usypiania córki, modląc się za nią, położyłam na niej ręce
i poczułam w dolnych partiach brzucha zimno. Czułam, jak-

by zimna, wręcz lodowata kula wędrowała z tej okolicy ku
górze w kierunku klatki piersiowej. Gdy zaczęłam odczuwać
zimno w okolicy szyi, zaczęłam się troszkę obawiać, jak to
będzie kiedy to zimno dotrze do głowy, ale wtedy usnęłam.
Gdy się rano obudziłam ból w klatce piersiowej zniknął i nie
wrócił aż do dnia dzisiejszego. Chwała Panu! Karolina.
ŚWIADECTWA Z ZASOBÓW
SNE GLIWICE 2019 r.

KU CZCI ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ZWIERZĄT
4 października w naszej muszli koncertowej odbyło
się poświęcenie zwierząt. Dzieci przyszły ze swoimi
pupilami.
To, w jaki sposób te dzieci traktowały swoje pupile,
wywoływało u mnie uśmiech. Miłość do tych zwierząt
i zabawa z nimi powodowała u najmłodszych tyle emocji!
Święty Franciszek nazywał zwierzęta, słońce, wodę swoimi
braćmi, siostrami i patrząc na te dzieci czułem, że te zwierzęta są dla nich jak rodzina.
Ks. Marek błogosławił różne wspaniałe zwierzęta
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NOCNA PIELGRZYMKA MŁODZIEŻY DO RUD
„Umocnieni w drodze” to hasło tegorocznej Nocnej
Pielgrzymki Młodzieży do Rud i można śmiało powiedzieć, że
nie to nie tylko hasło, które ładnie wygląda na plakacie, ale faktycznie realizuje się w rzeczywistości.

Ponad 400 młodych, w tym kilka osób z naszej parafii,
w sobotę rano, po ponad 20 kilometrach marszu, dotarło do
sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach. „Szło nam się
nadspodziewanie dobrze, bo po raz pierwszy od wielu lat nie
padało. Doszliśmy godzinę przed zakładanym czasem” – relacjonował ks. Marcin Paś, duszpasterz młodzieży naszej diecezji.
Na Mszy Św. kończącej pielgrzymkę o. Tomasz Maniura powiedział, że „dzisiaj bardzo wielu młodych boi się podejmować
decyzji. Są uzależnieni od bycia wszechmogącymi: wszystko
mogą, lecz nie wybierają niczego i stoją w miejscu. Boją się
dokonać wyboru, bo mają świadomość, że stracą inne możliwości, ale wtedy nie potrafią iść do przodu”. „To dało nam wiele
do myślenia” – mówiła młodzież z naszej parafii – „szczególnie
w dzisiejszych czasach, kiedy trudno jest odkrywać co faktycznie jest prawdziwe. Musimy bardziej odkrywać, że jej jedynym
źródłem jest Jezus”. Umocnieni więc w drodze do piękniejszej
relacji z Panem Bogiem czekamy na kolejną, przyszłoroczną,
pielgrzymkę!

KS. MAREK LUDWIG

Wspólne zdjęcie przed sanktuarium Matki Bożej Pokornej

Posłanki Maryi
W MOICH SNACH WCIĄŻ WARSZAWA…

MINISTRANCI I MARIANKI PODBIJAJĄ STOLICĘ
11 września, bardzo wczesnym rankiem, grupa Ministrantów i Marianek wraz z ks. Markiem, ks. Łukaszem i Panią
Donatą Klimaszewską udała się na wycieczkę do Warszawy.
Na początek udaliśmy się Centrum Nauki Kopernik,
gdzie mogliśmy poeksperymentować, poszerzyć swoją wiedzę,
a nawet jeszcze bardziej poznać świat swoich uczuć. Jednych
interesowały układanki z klocków, innych „gra” świateł, a jeszcze innych różnego rodzaju symulatory. Dużych i małych odkrywców zaskoczył brak przewodników i wyznaczonych ścieżek. Każdy, kierowany własną ciekawością, mógł poruszyć
magnetyczne chmury, czy dotknąć tornada.
Zainspirowani pomysłami wielkich twórców udaliśmy
się w dalszą podróż. Kolejnym punktem programu była wizyta
w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Po wnikliwej kontroli,
niczym na lotnisku, mogliśmy rozpocząć zwiedzanie kompleksu
budynków przy ul. Wiejskiej. Tu przewodnik się znalazł, a był
nim sam Pan Poseł Jarosław Gonciarz. Choć nikt z nas nie głosował, to jednak (biernie) uczestniczyliśmy w obradach Sejmu.
Co więcej, Marszałek Sejmu na chwilę przerwał pracę posłów

i nas uroczyście przywitał i pozdrowił. Wszyscy byli mile
zaskoczeni. Po krótkiej modlitwie w kaplicy sejmowej udaliśmy
się na obiad, na który zaprosił nas Pan Jarosław.
Pełni wrażeń ze spotkania z władzą świecką wyruszyliśmy dalej, by spotkać się z władzą kościelną, a dokładnie, by
nawiedzić Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski. Tutaj czekała już na nas przesympatyczna s. Gaudencja. Po Mszy świętej,
w czasie której modliliśmy się za rządzących naszą Ojczyzną
i Kościołem w Polsce, była krótka chwila na to, by poczuć się
jak biskup na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu
Polski. Nasza Siostra Przewodnik najpierw opowiedziała nam
o tym niezwykłym miejscu, a potem odpowiadała na pytania,
których najwięcej mieli ci najmniejsi.
Wycieczka nie byłaby udana bez wizyty w McDonaldzie, dlatego też my byliśmy tego dnia dwukrotnie - w drodze
do i ze stolicy. To był intensywny dzień. Po nim, mam nadzieję,
każdy miał spokojny sen… sen o Warszawie :)

KS. ŁUKASZ MEINERT

https://www.facebook.com/poslaniec.sw.jacka
Można nas znaleźć na najpopularniejszym
w Polsce portalu społecznościowym.
Na stronie znajdziesz między innymi:
Aktualności, zapowiedzi i linki do archiwalnych numerów (w kolorze).
Są tam również zapisy video z wydarzeń
parafialnych, o których piszemy w niniejszym wydaniu. Polub nas i poleć znajomym!
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TV POLONIA U ŚW. JACKA

