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W numerze m. in. :
 WYDARZENIA
Weryfikacja
ksiąg
parafialnych, kontrola katechezy szkolnej, spotkania z poszczególnymi wspólnotami. Tak w największym
skrócie
wyglądała wizytacja
kanoniczna w naszej
parafii. Na zakończenie, bp Gerard Kusz
udzielił sakramentu bierzmowania.
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„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się
wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum,
jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym
przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły,
i na każdym z nich spoczął jeden.
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (…)”
(Dz 2,1-4)
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 WYDARZENIA
Dzieci Mary i ministranci uczestniczyli
w diecezjalnych pielgrzymkach do sanktuarium Matki Boskiej Pokornej w Rudach. Sośnicka delegacja wybrała się
także na spotkanie
młodych do Lednicy.
Każdy otrzymał tam
wyjątkowy dowód osobisty.
Str. 19
 SOŚNICA JAKIEJ NIE ZNAMY
Boże Ciało w Sośnicy, czyli kiedy po raz
pierwszy zorganizowano procesję na
terenie naszej dzielnicy? Jak wyglądała
ta uroczystość przed
laty? Odpowiedzi na
te pytania przynosi
kolejna część historycznej rubryki.
Str. 10
 OSTATNIA STRONA
Przyjaciele, Gumisie,
Figlarze,
Kubusie
Puchatki i Wesołe
nutki – to nazwy
grup dziecięcych w
przedszkolu nr 33.
Maluchy i starszaki
wraz ze swymi wychowawcami zapozowały nam do
wspólnych zdjęć.
Str. 24
 POŻEGNANIE
Od
pierwszych
chwil, od pierwszego
spotkania można było Ją polubić, zwierzyć się Jej, zaufać.
Niezwykle skromna,
miła i serdeczna,
życzliwa dla innych.
2 maja - w rocznicę
Jej ślubu, pożegnaliśmy
Angelikę
Kucharz.
Str. 19


PONADTO…

INTENCJE MSZALNE
RÓŻE RÓŻAŃCOWE,
SAVIO, POSŁANKI MARYI,
REBUS

Kochani Parafianie!

Z przymrużeniem oka

JAKBY UDERZENIE,
JAKBY Z OGNIA
( TA TRZECIA...)

- Tato, dlaczego na tym
obrazie ludziom palą się
włosy?
- Spokojnie, nie palą. To
tylko płomień, który krzywdy
im nie zrobi. To dar i znak..
- Ale na innych świętych obrazach nad głowami ludzi są takie złote kółka! A tu płomienie….
Na pewno nie raz widziałeś już ten obraz.
A może jakiś inni podobny do niego. Autorstwa
El Greco, czy Tycjana. Ale i płótna Jeana Restout, czy
Istfana Dorffmaistera ukazują to, co ludzie próbowali
sobie wyobrazić. Bo wiara - wiarą. Ale jeśli autor
natchniony opisał, że wystraszonym, zgromadzonym
na modlitwie, niepewnym o przyszłość, ale ufnym, że
Bóg nie pozostawia tych, którzy w Nim pokładają
nadzieję, zsyła Pocieszyciela, to forma, która opisana
jest w Dziejach Apostolskich, od lat wzbudzała zainteresowanie. Stąd obrazy, stąd ogień, stąd gołębica.
Jednak to co istotne, to dwie rzeczy. Że „dał się

słyszeć Z NIEBA szum, JAKBY uderzenie gwałtownego wiatru (…)” Potrafisz siegnąć pamięcią do sytuacji,
gdy wiatr się zmaga i uderza? Zawsze ożywczy, Ale
czy z nieba? Nie! Zwykle uderza nas z którejś strony
świata! Te ze wschodu i północy raczej przynoszą
zimno, te z południa i zachodu ciepły powiew. Ale z
nieba? I Słychać?
I drugi fragment: „Ukazały się IM też języki JAKBY

z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden (…)” Nie wdając się w nadmierną interpre-

tację tekstów świętych Ksiąg, o ile w pierwszym jest
mowa o tym, że „dało się słyszeć”, to w drugim jedynie
trwający na modlitwie byli tymi, którym ukazała się
Moc Trzeciej Osoby Boskiej: języki JAKBY z ognia.
I to co istotne: Nie spaliły, nie wyrządziły krzywdy, ale
się rozdzieliły.
Wielokrotnie w tej rubryce zwracałem uwagę na
paradoks Bożego ukochania człowieka. I tym razem
nie jest inaczej. To co stało się wówczas w Wieczerniku, to nic innego jak moment narodzenia Kościoła!
Przez rozdział Miłości Bożej, On sam pozostał
w jedności. Jako Ojciec, Syn i Duch Święty.
I jeszcze jedna myśl. Bóg-Człowiek urodził się
w Betlejem w nędzy, Jego Kościół w Wieczerniku miejscu Eucharystii i zgromadzenia na modlitwie
poprzez wylanie Ducha Świętego. Oby nasze narodzenie dla Nieba, zawsze odbywało się w ramionach
dobrego Boga - Ojca. Czego sobie i Tobie dziś życzę.

Jak zwykle poniżej plan wydarzeń nie tylko parafialnych, planów
pielgrzymkowych i najważniejszych wydarzeń aż do naszego
Odpustu, czyli do następnego wydania „Posłańca św. Jacka”.
 01 – 30 czerwca – przez cały miesiąc Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa (w tygodniu po Mszy św. wieczornej,
w niedziele o godz. 17:30)
 07 czerwca (sobota) Gliwice, Katedra. Godz. 9:30 święcenia kapłańskie – ks. Michał Zurzycki
 13 czerwca (piątek) Nabożeństwo Fatimskie o godz. 20:00.
 6 lipca (niedziela) Kazania głosi i błogosławieństwa prymicyjnego
udziela ks. Neoprezbiter Michał Zurzycki
 24 czerwca (wtorek) – Dekanalne Spotkanie CARITAS w naszej
parafii. Mszy św. o godz. 18:00 przewodniczy i homilię wygłosi
ks. Rudolf Badura – Dyrektor Caritas Diecezji Gliwickiej
 27 czerwca (piątek) zakończenie Roku Szkolnego 2013/14. Msza
św. dla uczniów i nauczycieli o godz. 8:00.
 29 czerwca (niedz) - GÓRA ŚW. ANNY - Pielgrzymka Mężczyzn
i Młodzieńców
 4 - 6 lipca (piątek-niedziela) Ogólnopolski Festiwal Piosenki
Religijnej „Cantate Deo”
 13 lipca (niedziela) Nabożeństwo Fatimskie o godz. 20:00.
 21-26 lipca (pon-sob) GÓRA ŚW. ANNY – Święto Młodzieży
 27 lipca
(niedziela) – ZABRZE, PAR.ŚW.ANNY - tradycyjna
|Pielgrzymka na odpust
 6 sierpnia (środa) - dzień adoracji Najświętszego Sakramentu
w naszej parafii
 09 sierpnia (sobota) CZERNA k/KRAKOWA – Parafialna Pielgrzymka
do MB Szkaplerznej
 13 sierpnia (środa) Nabożeństwo Fatimskie o godz. 20:00.
 14 -16 sierpnia – Triduum do św. Jacka
 15-18 sierpnia (pt-pon) SOŚNICA – GÓRA ŚW.ANNY - SOŚNICA –
Ślubowana Pielgrzymka Piesza
 17 sierpnia – Odpust parafialny. Sumie o godz. 12:00 przewodniczy
pochodzący z naszej parafii ks. Adam Leszczyński obecnie proboszcz
parafii św. Jana Chrzciciela w Nysie. Słowo Boże wygłosi ks. Piotr
Gołąbek, który 40 lat temu (w latach 1972 – 1974) był wikarym
w sąsiedniej parafii, a dzisiaj jest proboszczem par. Trójcy św.
w Bogacicy i Dziekanem Dekanatu Kluczbork. Odpustowe nieszpory
o godz.15:00
17 sierpnia (niedziela) PIEKARY ŚL. – Pielgrzymka Kobiet i Dziewcząt

Ks. Krzysztof Śmigiera
- Wasz Proboszcz
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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

WIZYTACJA I BIERZMOWANIE

NADSZEDŁ CZAS NIEZWYKŁYCH ODWIEDZIN…
Wizytacja Kanoniczna odbywa się w każdej parafii
raz na 5 lat. Ksiądz Biskup przybywa jako gospodarz diecezji, aby zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą
parafii. Sprawdza czy parafia postępuje w rozwoju, z jakimi
problemami się zmaga, jakie ma plany i cele na przyszłość.

Ks. Biskup Gerard Kusz podczas Mszy Świętej

Okres wizytacyjny trwa w naszej parafii już od
marca, kiedy to kompetentni pracownicy Kurii Biskupiej
sprawdzali poszczególne „działy” życia parafialnego począwszy od weryfikacji ksiąg parafialnych a skończywszy na
kontroli katechezy szkolnej. Jednak kulminacyjnym momentem wizytacji był czwartek 22 maja. W tym dniu odwiedził
naszą parafię ks. biskup Gerard Kusz. Najpierw spotkał się
indywidualnie z kapłanami pracującymi na terenie parafii.
Następnie o godzinie 15:00 wierni zgromadzili się na Koronce do Miłosierdzia Bożego. Po modlitwie Ksiądz Biskup
rozmawiał z poszczególnymi grupami i wspólnotami z naszej parafii. Zaś o 16:30 w salce pod Kościołem odbyło się
spotkanie Rady Parafialnej, gdzie poruszone zostały tematy
istotne dla funkcjonowania naszej parafii. W spotkaniu tym
nie uczestniczyli ani wikarzy ani ksiądz proboszcz.
O godzinie 18:00 rozpoczęła się wizytacyjna Msza
święta, której przewodniczył Ksiądz Biskup. W czasie Eucharystii Ksiądz Proboszcz przedstawił krótkie sprawozdanie

70 naszych parafian przyjęło sakrament bierzmowania.

z funkcjonowania parafii. Podczas Mszy 70 kandydatów naszej wspólnoty przyjęło sakrament bierzmowania.
Wizytacja biskupia w diecezji jest czynnością apostolską. Ukazuje ona, że Biskup jest fundamentem i znakiem
jedności Kościoła diecezjalnego. Ojciec Święty Jan Paweł II
docenił wielką wagą wizyty pasterskiej nazywając ją
„autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu
Biskupa z wiernymi”. Wizytacja pasterska jest jakby duszą
biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi.
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W Y D A R Z E N I A

N I E

T Y L K O

P A R A F I A L N E

OKIEM PIELGRZYMA

KANONIZACJA JANA XXIII I JANA PAWŁA II
1.05.2011 roku – Plac
św. Piotra – Beatyfikacja
Sługi Bożego Jana Pawła II.
Dziękczynienie Panu Bogu,
że mogłem w tym wielkim
wydarzeniu uczestniczyć
i jeszcze większe pragnienie,
by było mi dane pojechać na
kanonizację!!
27.04.2014 rok – Plac
św. Piotra...
Szatan do ostatnich
chwil próbował skutecznie
pokrzyżować mi plany...
Początkowo niezdecydowanie, czy samemu czy z kimś,
czy samochodem czy samolotem, co z noclegami…?
Później, gdy te sprawy nie
stanowiły już problemu
(nocleg zamówiony i to niedrogo, bardzo blisko Placu
św. Piotra, bilet lotniczy w
ręku – mój i brata) pojawiła
się wysoka gorączka i ból
chwilę przed wyjściem
z domu na lotnisko. Z Bożą
pomocą zdecydowałem, że
mimo tych dolegliwości będę uczestniczył w tej wyjątkowej pielgrzymce.
Już na lotnisku było
inaczej!! Większość pasażerów to pielgrzymi. Samolot
wypełniony do ostatniego
miejsca. Trasa KatowicePyrzowice – Rzym przebiegła sprawnie i już na płycie
lotniska Ciampino wszelkie
dolegliwości ustąpiły. Dziękowałem Bogu za podjętą
decyzję i już w myślach nuciłem: Witaj Nasz Ojcze
Święty!!
W Rzymie wszystko
informowało o zbliżającej
się kanonizacji dwóch Papieży. Plakaty w metrze, na
słupach
informacyjnych,
zdjęcia i liczne ulotki. Liczba przebywających turystów/
pielgrzymów również wskazywała na wielkie, historyczne wydarzenie. Wśród wędrujących przez Wieczne
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Miasto można było zauważyć, że przeważającą większość
stanowią Polacy.
Chcąc odetchnąć nieco, wybraliśmy się na słoneczną
plażę do Lido di Osti (gdzie
niecałe 6 lat temu spędziłem
część podróży poślubnej).
Zaczerpnęliśmy morskiego
powietrza i ruszyliśmy na
spotkanie z nowymi Świętymi.

Zgodnie z przewidywaniami zostaliśmy wyproszeni z Placu św. Piotra na
via della Conciliazione i tak
oczekiwaliśmy 12 godzin na
wpuszczenie z powrotem na
plac. Z przykrością muszę stwierdzić, że służby
mundurowe nie były dostatecznie przygotowane na tak
wielkie przedsięwzięcie.
Nieraz wulgarnie i agresyw-

W oczekiwaniu na wejście na Plac św. Piotra z Via della Conciiazione

Sobotę spędziliśmy
na Placu św. Piotra. Pięknie
było móc zobaczyć przygotowania do dnia Kanonizacji.
Strojenie ołtarza, wieszanie
obrazów nowych Świętych,
układanie krzeseł, gromadzenie się prezenterów telewizyjnych z całego świata.
Co rusz, pojawiały się nowe
informacje na telebimach
(o koncertach, o nabożeństwach). My zdecydowaliśmy jednak, że będziemy
oczekiwać i modlić się możliwie najbliżej Placu św.
Piotra. Z doświadczenia wiedziałem, że służby porządkowe będą wypraszać pielgrzymów z placu i że noc poprzedzającą kanonizację spędzimy ściśnięci w tłumie.
Stale jednak towarzyszyła
mi myśl, że to pielgrzymka,
a nie wczasy we włoskim
kurorcie.

nie odnosiły się do pielgrzymów, tłoczyły ludzi i systematycznie spychały, przez
co często zdarzały się
omdlenia. Po północy, gdy
sytuacja się ustabilizowała
i każdy miał 30cm2 do swobodnego stania, towarzyszący ksiądz rozpoczął modlitwę różańcową. Po niej, na
zmianę z grupą z Meksyku, i
z klerykami z WSD
z
Legnicy, śpiewem chwaliliśmy Boga. Atmosfera nie do
opisania!!!
O 5.30 porządkowi
dostali pozwolenie i powoli,
po kilka osób zaczęli wpuszczać na Plac św. Piotra.
Przeszedłem przez bramki
bezpieczeństwa, przeszedł
mój brat i weszliśmy do sektora sąsiadującego z sektorem osób duchownych.
Ogromna ulga!!! Udało się!!
Chwała Panu!! Zmęczenie

minęło, pozostała radość
i wyczekiwanie na rozpoczęcie Uroczystej Mszy Świętej
kanonizacyjnej. Innej... wyjątkowej... bo dwóch Papieży kanonizowanych, i dwóch
Papieży uczestniczących we
Mszy. Papież – senior Benedykt, i Papież Franciszek.
Wzbudziłem w sercu intencje, z którymi pielgrzymowałem, poleciłem wszystkich tych, którzy prosili
mnie o modlitwę i oczekiwałem...
Jak podawały media
przebieg uroczystości oglądały ogromne rzesze ludzi na
całym świecie, dlatego nie
będę opisywał go szczegółowo, bo przypuszczać mogę,
że wszyscy przed telewizorami widzieli dokładnie
i słuchali uważnie słów Ojca
Świętego Franciszka.
Ogromną
radość
sprawił nam Papież Franciszek, który po skończonych
uroczystościach wsiadł do
papamobile i przejechał między wszystkimi sektorami
oraz przez via della Conciliazione.
Plac św. Piotra powoli opustoszał... Tłumy
ruszyły w stronę metra... My
udaliśmy się na nocleg, bo
jutro czas wracać do domu...
I dobrze, że już jutro, bo
emocje jeszcze nie opadły
i możemy się tą radością
dzielić z najbliższymi, którzy bardzo chcieli, a nie mogli tu być…
Jestem wdzięczny Bogu za
dar uczestnictwa w kanonizacji Świętych Papieży.
Święty Janie Pawle II papieżu rodzin módl się za nami!!

ŁUKASZ PACH

W Y D A R Z E N I A

N I E

T Y L K O

P A R A F I A L N E

ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

„JEZU POZOSTAŃ W SERCU MYM…”
27 kwietnia 2014 r. – dzień, który zapadnie nam Polakom w pamięci jako dzień kanonizacji papieża Jana Pawła II.
Większość z nas, parafian św. Jacka jest naocznymi świadkami wielkich dzieł, jakie uczynił nasz Papież.
Zapewne nie jeden z nas maszerował 15 czerwca 1999
r. na płytę lotniska w Gliwicach, aby powitać Jana Pawła II.
Niestety zmogła Go choroba i wizytę odwołano. Jak dziś
pamiętam poranek 17 czerwca. Siedzę w pracy z gronem
innych pracowników, poranna kawa, pracujemy i słuchamy
audycji radiowej… kiedy w pewnym momencie dochodzi do
nas informacja, że Papież wyruszył z Krakowa i choćby na
15 minut odwiedzi Gliwice!!! Dzwonią telefony! Do nas,
od nas, do rodzin, do przyjaciół, do dyrekcji! Biuro zamykamy na klucz i urywamy się z pracy – na lotnisko! Jedni
piechotą, inni samochodami, z każdej strony widać tłumy
ludzi! Potrafiliśmy się zebrać tak spontanicznie i tak licznie
w tak krótkim czasie! Wielkie świadectwo wiary! Wiary,
którą pielęgnować powinniśmy w naszych sercach na co
dzień i w każdym wieku.
Dlatego 27 kwietnia 2014 r. zapadnie w mojej pamięci również jako dzień rocznicy Komunii Św. mojego syna. Przecież
tak niedawno gotowałam ten rosół o 5.00 rano i liczyłam godziny do wielkiej uroczystości! Tak niedawno my, matki
chlipałyśmy ze wzruszenia w kościele, a tatusiowe ukradkiem wycierali nosy. Tak niedawno dzieci w odświętnych
albach kroczyły dumnie by po raz przyjąć Pana Jezusa
do swego serca… Teraz ponownie my – rodzice i nasze już
o rok starsze dzieci ślubowaliśmy dochować i pielęgnować

naszą wiarę. Dzieci uczestniczyły we Mszy św. odczytując
Słowo Boże, modlitwę powszechną, niosąc dary na ołtarz, by
kolejny raz w sposób tak szczególny przyjąć Najświętszy
Sakrament.
Oby wiara w ich sercach nigdy nie wygasła!
(eRKa)

Dziewczynki przystępujące do Komunii Świętej

OTNZ W RUSINOWICACH

BO NAJWAŻNIEJSZE NIEŚĆ INNYM RADOŚĆ
Jak co roku w Ośrodku RehabilitacyjnoEdukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
p.w. Św. Rafała Archanioła w Rusinowicach, pod koniec maja odbyła się Spartakiada Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej.
Sośnickim akcentem była oprawa muzyczna Mszy św.,
którą przygotował Zespół „Od Teraz Na Zawsze”
OTNZ małym recitalem zainaugurował zmagania
sportowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz prowadziła śpiewy podczas Mszy św.
Po powrocie usłyszeliśmy, że „to był jeden z najrado-

śniejszych i najluźniejszych występów. A bigos był najlepszy…”
Więcej w Internecie.
Szukaj nas na youtube.pl
I subskrybuj swiety. jacek

I cokolwiek ukrywa się pod tą opinią cieszymy się, że zespół koncertuje nie
tylko w naszej parafii.

(Q#)

NASTĘPNY NUMER POSŁAŃCA ŚW. JACKA
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JACKA 2014 r. Do zobaczenia 17 sierpnia 2014
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N I E

T Y L K O

P A R A F I A L N E

DZIEŃ MATKI

NAJMILEJSZA JEST MI W ŻYCIU MAMA.....
Gdy kto chce zamknąć w jednym tylko słowie
Ogrom uczuć jasnych do granic ostatka
Niech przyklęknąwszy, to imię wypowie
Jedno jedyne przenajsłodsze… Matka
Konstanty Dobrzyński

Nabożeństwo prowadziła młodzież z Gimnazjum nr 6 ...

MAMA, MAMUSIA, MATEŃKA to słowo szczególne, każdemu bliskie i drogie. Z nim związane są na zawsze najpiękniejsze, niczym niezmącone wspomnienia z najwcześniejszego dzieciństwa. Nasze pierwsze radości i troski,
marzenia i tęsknoty. Wracamy do tych lat często, szczególnie
w chwilach trudnych, gdy życie smaga. Szukamy wtedy w
pamięci chwil, w których byliśmy najszczęśliwsi i pewni, że
nic nam nie grozi, bo Matka o wszystkim dobrze wiedziała i
chroniła przed trudnościami. Każdy z nas w swoim sercu
chowa wdzięczność za to, że dała nam największy skarb –
życie. Wdzięczność ta wyraża się w różnych postaciach: może przejawiać się w codziennym szacunku, pomocy, trosce i
dowodach wiernej pamięci w dniu jej święta. To święto
szczególne, bowiem w tym dniu wyrażamy naszą wdzięczność za cud narodzin, nieprzespane noce, pomoc i wsparcie
w trudnych chwilach. Pamiętamy słowa otuchy, cenimy również słowa krytyki, bowiem wypływają one z troski i miłości.

Kolejny już raz młodzież Gimnazjum nr 6 wyraziła
swoją wdzięczność i uznanie najukochańszym mamom, w
dniu ich święta. W tym roku do udziału w koncercie zaprosiliśmy uczniów Szkoły Podstawowej nr 14. Były wiersze,
Maryjne pieśni, radość i łzy wzruszenia ocierane ukradkiem,
bo przecież Ave Maryja chwyta za serce i ściska gardło. W
koncercie uczestniczyli również młodzi artyści z Gimnazjalnego Koła Gitarowego, którzy akompaniowali wokalistom.
Koncert przygotowały i nad całością czuwały panie : Renata
Mazur, Renata Cichecka, Małgorzata Wilk z Gimnazjum nr 6
przy współpracy pani Barbary Pach z SP nr 14 oraz ks. Łukasza Kwiecińskiego.
Na ręce naszych MAM złożyliśmy kwiaty i życzenia
dla wszystkich MAM, a szczególnie dla tych najdzielniejszych, bo samotnie wychowujących dzieci i tych zapomnianych – od wielu miesięcy wypatrujących chociażby karteczki
z kilkoma słowami: „Mamo, czuję się dobrze, pozdrawiam

serdecznie – córka…syn…”

Niech słowa wiersza Jalu Kruka wynagrodzą, choć
w małej części trudy i kłopoty każdego dnia: Wszystko jest
Twoje, po co sięgnę, matko rodzona, Co we mnie dobre i
piękne wzięłam z Twojego łona.
Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za modlitwę,
wyrozumiałość i ciepłe przyjęcie (jak zresztą co roku).
Szczęść Boże.

MAŁGORZATA WILK

… i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 14
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R O Z M O W A

P O S Ł A Ń C A

Z KS. MICHAŁEM ZURZYCKIM

PRZEDE WSZYSTKIM MARZĘ O ŚWIĘTOŚCI...
Gliwiczanin. Choć
ochrzczony był w parafii Matki
Bożej Częstochowskiej na
Trynku, obecnie jego rodzina
mieszka na terenie parafii św.
Michała Archanioła w Żernicy.
Do szkoły podstawowej
uczęszczał na ul. Kozielską,
a następnie do Gimnazjum
nr 3. Później ukończył Liceum
nr 7 na ulicy Orląt Śląskich.
Po maturze myślał o studiach
teatralnych, ale w ostateczności wybrał Uniwersytet Opolski.
Dzieci ze zdziwieniem przyglądały się podczas kazań jego
butom (rozmiar 49), choć dorośli podkreślali, że kazania pasyjne
zapamiętają na długo. Podczas spotkań redakcyjnych, towarzyskich i koleżeńskich, raczył wszystkich dowcipami , a wiedza
w zakresie komputerowego składu, tekstów, edycji i grafiki komputerowej imponowała. Z zamiłowania fotograf, znawca kina i …
pasjonat biegów i pływania. Od 22 lutego do 18 maja odbywał
w naszej parafii praktykę diakońską. Zanim pojechał bronić swoją pracę magisterską z dogmatyki, znalazł czas na rozmowę
o sobie.
Ksiądz Diakon Michał Zurzucki - 7 czerwca 2014 przyjął w gliwickiej katedrze święcenia prezbiteratu.
Może zaczniemy od kilku słów o sobie i pierwszych
doświadczeniach z Kościołem.
- Urodziłem się w Gliwicach. To jest moje ukochane
miasto. Pierwsze doświadczenia z Eucharystią miałem
w parafii katedralnej. Nigdy nie chodziłem na Msze święte
dla dzieci ale z rodzicami na godzinę 12:30. Pamiętam, że

tata kupił mi specjalną książeczkę, w której były rysunki
przeznaczone na poszczególne części Mszy. Zawsze był
przedstawiony kapłan a w jego tle stał Pan Jezus. Tak już
potem zawsze widziałem kapłana – jako tego, za którym stoi
Chrystus. Wcale nie chciałem być wtedy księdzem, aczkolwiek byłem zafascynowany misteriami ołtarza.
rium?

- A jak to było z powołaniem i pójściem do semina-

- Na pewnym etapie mojego życia bardzo zainteresowałem się służbą Bożą. Byłem szefem ministrantów i prawie
codziennie byłem na Mszy Świętej. Nadal nie myślałem
o seminarium ale obecność przy ołtarzu dawała mi wiele

radości. W tamtym czasie rozpoczęła się także moja przygoda z teatrem. Zrzeszał on młodych aktorów – szczególnie
tych, którzy przygotowywali się do egzaminów na Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. Po kilku miesiącach intensywnych prób, ćwiczeń i spektakli doszedłem do przekonania, że
aktorstwo jest moją drogą życiową. W przygotowania do
kolejnych występów wkładałem coraz więcej zaangażowania
i czasu ale dawało mi to radość.
Wakacje poprzedzające złożenie egzaminu dojrzałości
okazały się bardzo refleksyjne. Wtedy pojawiła się myśl
o wstąpieniu do seminarium. Nie da się opisać do końca
czym jest powołanie. Dla mnie nadal jest to tajemnica. Jednak z dniem pierwszego października zostałem alumnem
pierwszego roku.
Bardzo wiele zawdzięczam seminarium, przełożonym
a w szczególności moim współbraciom. To oni są tymi,
którzy kształtują seminarium i klimat formacji.
- W jaki sposób dowiedział się ksiądz o praktyce w
naszej parafii?

Ks. Diakon Michał Zurzycki wraz ze współbraćmi z seminarium
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R O Z M O W A
(Ciąg dalszy ze strony 7)

- Nigdy wcześniej nie słyszałem o parafii św. Jacka
w Sośnicy. Mój pierwszy kontakt z naszą parafią był nieco
zabawny. Otóż jak może część parafian pamięta głosiłem
u nas kazanie na IV Niedzielę adwentu. Już wtedy zostałem
przedstawiony jako przyszły diakon na praktyce. Jednak fakt,
że to akurat ja głosiłem kazanie przedświąteczne był czystym
przypadkiem – albo jak ja wolę powiedzieć – logiką Bożą.
Pewnego dnia przyszedł do mnie mój współbrat kursowy
i zapytał, czy nie miałbym trochę czasu w IV Niedzielę
adwentu bo ks. Marcin szuka jakiegoś diakona, który by
pomógł w parafii św. Jacka w Sośnicy i powiedział w tym
dniu kazanie. Zawsze lubiłem mówić kazania, więc od razu
się zgodziłem. Tuż przed naszym wyjazdem do domu na
święta, ks. rektor czytał parafie praktyk diakońskich. Jakie
było moje zdziwienie, kiedy się okazało, że moją parafią
praktyk jest właśnie św. Jacek.
- Jak ksiądz dobierał tematy kazań?
- Najważniejszy jest dla mnie Pan Jezus i drugi człowiek. Pisząc kolejne kazania zawsze zastanawiam się co Pan
Jezus chce abym powiedział. I kiedy medytuję ewangelię
zazwyczaj przychodzi do mnie natchnienie: powiedz
ludziom, że ich kocham i powiedz, że jeżeli chcą być szczęśliwi to też powinni Mnie kochać. Czasem czuję pokusę mówienia kazań egzegetycznych, porywających, nowatorskich.
Ale ostatecznie to nie o to chodzi. Dobra homilia to przeżyta
Ewangelia – staję przed ludźmi i mówię: „spotkałem Jezusa
w tak a taki sposób; jestem szczęśliwy bo …; dzisiejsza
ewangelia jest dla mnie ważna/zmienia moje życie bo …”.

P O S Ł A Ń C A
W swoim życiu słyszałem naprawdę bardzo wielu kaznodziei, którzy zachwycali mnie swoją mądrością, elokwencją,
humorem itd. Ale ostatecznie najwięcej w moim życiu zmieniały te kazania, które płynął z serca a nie z retoryki.
Jakie ma ksiądz doświadczenia z praktyki w naszej
parafii?
- Życie księdza charakteryzuje się brakiem własnej
rodziny ale tym samym parafia staje się jego rodziną. Dlatego przez te trzy miesiące żyłem waszymi radościami i smutkami. Kiedy płaczecie to i mi się chce płakać, kiedy się śmiejecie to śmieję się razem z wami, kiedy jest wam smutno to
i ja odczuwam smutek. To jest według mnie rola księdza.
Jestem bardzo wdzięczny tak wielu naszym parafianom, że
mi zaufali i wprowadzili mnie w swoje życie, w swoje smutki i radości.
Ponadto mamy niesamowitą młodzież w parafii. Biskup
Gerard mówił ostatnio na bierzmowaniu, że widzi wiosnę
chrześcijaństwa. W pełni się zgadzam z księdzem biskupem.
Kiedy widziałem jak nasza młodzież, zarówno ta starsza
(pracująca) jak i ta młodsza, przeżywa swoją wiarę to byłem
bardzo zbudowany.
- Jakie są księdza marzenia?
- Przede wszystkim marzę o świętości i chcę być
dobrym księdzem – normalnym, ludzkim księdzem.
- Co najbardziej w parafii się podobało?
- Zawsze najważniejszy w parafii jest Chrystus
i ludzie. To jest najcenniejszy skarb parafii. Nasza wspólnota
ma wspaniałych ludzi oraz wspaniałych duszpasterzy.
Czułem się w naszej parafii jak w domu, nigdy nie poczułem
się obco.
- Jakieś podziękowania…
- Musiałbym podziękować wszystkim. Każdy
ze spotkanych ludzi w jakiś sposób mnie kształtował; każda
rozmowa, każdy uśmiech i zwykłe „szczęść Boże”. Dziękuję
wszystkim. Na pewno bardzo chciałbym podziękować księdzu proboszczowi oraz księdzu Łukaszowi i Marcinowi –
dziękuję za ojcostwo i braterstwo.
- I na koniec standardowe pytanie: jakie miałby ksiądz
życzenia jeżeli złapałby złotą rybkę?
- Przekonałem się w swoim życiu, że bardzo często
człowiek nie wie czego chce. To Bóg wie czego nam
naprawdę potrzeba. Uczę się pozostawiać życie w rękach
Boga. Dlatego nie wiem o co bym prosił.

Wysłuchał:
MARIUSZ KUCHARZ

Święcenia diakonatu w Rudach
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P A R A F I A L N E

NABOŻEŃSTWO 13 MAJA

PIERWSZE FAIMSKIE W TYM ROKU...
Nabożeństwu
przewodniczył
ksiądz Łukasz. Na pierwszą w tym
roku modlitwę do Matki Bożej przybyło bardzo wielu parafian.

Serdeczne wyrazy wdzięczności
należą się wszystkim, którzy się przyczynili do pięknego przeżycia wspólnej
modlitwy do Matki Boskiej Fatimskiej.

Kulminacyjnym momentem była
procesja z figurą Matki Boskiej Fatimskiej. Niestety w skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych procesja musiała odbyć się wewnątrz
Kościoła. Po jej zakończeniu nastąpiła
krótka adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z uroczystym błogosławieństwem, którego udzielił nam
ksiądz Łukasz.

KS. MICHAŁ ZURZYCKI

Figura Matki Bożej Fatimskiej

DNI KRZYŻOWE

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W PRACY – CZY JEST ISTOTNE?
Przed Wniebowstąpieniem Pańskim w trzy dni – poNazwa pochodzi od zwyczaju procesyjnego udawania
niedziałek, wtorek i środę – odprawiane są procesje błagalne się do jednego z krzyży stojącego na terenie parafii. Podczas
w związku z Dniami Krzyżowymi.
procesji z kościoła do krzyża śpiewano Litanię Wszystkich
Świętych. Gdy wierni dotarli na miejsce, wtedy ksiądz prosił
Boga o błogosławieństwo we wszystkich ważnych dziedzinach życia i o pomoc w niebezpieczeństwach zagrażających
człowiekowi i owocom jego pracy oraz o odwrócenie klęsk
żywiołowych. Współcześnie te modlitwy są podobne i ksiądz
modli się o pokój między różnymi społecznościami, o urodzaje, a także o błogosławieństwo w pracy. W naszej parafii również przeżywaliśmy Dni Krzyżowe – od 26 do 28 maja.
Jak co roku udaliśmy się procesyjnie do krzyża przed naszym
kościołem, gdzie modliliśmy się we wspomnianych już intencjach.
Podobne procesje odbywały się i odbywają z okazji
wspomnienia św. Marka Ewangelisty, czyli 25 kwietnia.
W tym roku z racji przypadającej na ten dzień Oktawy Niedzieli Wielkanocnej wspomnienie św. Marka i procesja o urodzaje nie odbyły się.

KS. MARCIN WRONKA
Krzyż przy naszym kościele

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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PROCESJE BOŻEGO CIAŁA W SOŚNICY

WIADOMOŚCI SPRZED LAT
Procesje Bożego Ciała w Sośnicy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej jest jednym z najdłużej obchodzonych
świąt w historii kościoła katolickiego. Również od wielu już lat
mieszkańcy Sośnicy publicznie wyznają swoją wiarę i przywiązanie
do tradycji na procesjach Bożego Ciała. Dziś wspominamy historię
tej uroczystości
w naszej dzielnicy.
To radosne święto ma swój początek w roku 1246. Wówczas tylko dla diecezji w Liege (obecnie na terytorium Belgii) biskup
Robert z Thourotte nakazał uroczystość Najświętszego Ciała Chrystusa za sprawą św. Julianny z Mont Cornillon. Oficjalnie papież
Jan XXII w 1317 roku ustanowił tę uroczystość świętem kościoła
powszechnego. W trzy lata później w 1320 r. po raz pierwszy obchodzono Boże Ciało na ziemiach polskich w diecezji krakowskiej
za sprawą biskupa Jana Nankiera. Katolicy z Sośnicy należący
administracyjnie do zabrzańskiej parafii św. Andrzeja uczestniczyli
tam w procesjach Bożego Ciała do czasu wybudowania i poświęcenia kościoła na terenie Sośnicy. Jak dobrze pamiętamy z lektury
naszego cyklu pierwszy kościół w Sośnicy - pod wezwaniem Serca
Jezusowego - został poświęcony 17 lipca 1911 r. Zatem pierwsze
obchody Bożego Ciała w Sośnicy mogły już przypaść na rok 1912.
W ramach swoich poszukiwań historycznych odnalazłem potwierdzenie, że mieszkańcy Sośnicy mając już własną parafie i kościół
zorganizowali pierwszą procesję Bożego Ciała właśnie w czerwcu
1912 r. Ilustracja przedstawia krótką notatkę prasową z tą właśnie
informacją.

Na dwóch ostatnich fotografiach wykonanych w Sośnicy z końcem
lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku widać procesję Bożego Ciała
na placu kościelnym i przy Szkole Podstawowej nr 21. Uwieczniony
na nich obraz jest identyczny z tym, jaki mam w swojej pamięci,
kiedy uczestniczyłem w procesji z rodziną jako dziecko. Dlatego
tym razem wyjątkowo pozwolę sobie na prywatną dygresję.

Śląski strój u kobiet bardzo długo był powszechnie noszony
nie tylko na Boże Ciało

Anons jest potwierdzeniem zorganizowania procesji Bożego
Ciała już w pierwszym roku działalności parafii: „Katolik” z 6
czerwca 1912 r.

Na kolejnej ilustracji uwieczniona jest uroczystość Bożego Ciała w
Sośnicy z 1930 r. Zdjęcie przedstawia skrzyżowanie ulic Reymonta
i ks. Antoniego Korczoka, w tle kościół pw. NMP „Wspomożenie
Wiernych” oraz restauracje „Bürger Restaurant” (obecnie restauracja „Pokusa”).

Figury niesione w procesji

Dziś coraz częściej słychać głosy, że katolicy - w imię tolerancji, nieprowokowania i spokoju publicznego - nie powinni okazywać w ten sposób swojej wiary. Z ilu rzeczy jeszcze trzeba będzie
nam zrezygnować? Z wiary i tradycji naszych przodków nigdy!
Copyright
Artur Różyński

Przedwojenna procesja Bożego Ciała na ulicach Sośnicy
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INTENCJE MSZALNE W PARAFII ŚW. JACKA (08 czerwca 2014 - 17 sierpnia 2014)
14. Za + Marię Świenty o łaskę życia wiecznego /od Żywego
Różańca/.

niedziela 8 czerwca 2014
07:00 Za + syna Przemka Biernat, za ++ rodziców Henrykę i Mariana

09:00
10:30
12:00
18:00

Małaszczuk, za + siostrę Zofię Kalisiewicz prosząc o łaskę
zbawienia wiecznego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące i
o Boże błog. dla całej rodziny.
O wieczną radość nieba i spokój duszy dla + córki Marzeny
Skrzypkowskiej w 25. rocz. śmierci.
Za + męża Ryszarda Szoka w rocz. śmierci o łaskę zbawienia
wiecznego.
Za + Zbigniewa Słoń o łaskę zbawienia wiecznego.
Za + męża, ojca i dziadka Andrzeja Kozłowskiego, syna
Czesława, wnuka Kamila, za ++ rodziców, teściów, o zdrowie
w rodzinie Kozłowskich i Wójcików, a dla ++ o wieczną
radość.

poniedziałek 9 czerwca 2014
07:00 ...
08:00 Za ++ rodziców Katarzynę i Józefa Rolka oraz o Boże błog.

w rodzinie.

18:00 Za + męża Władysława Świętojańskiego, za ++ rodziców z obu

stron oraz za ++ z pokr. i za dusze opuszczone.

wtorek 10 czerwca 2014
07:00 Z podz. Bogu za dar rodziców Mariannę i Edmunda Półgęsek

piątek 13 czerwca 2014
07:00 ...
08:00 Za + syna Szymona w 10. rocz. śmierci, za żyjących i ++

z rodziny Garcon, Glaska i Dobrowolskich.

18:00 Za + męża, ojca i dziadka Józefa Klak w 3. rocz. śmierci oraz z

a ++ z rodziny Tomaszek i Klak.

sobota 14 czerwca 2014
07:00 Za + męża i ojca Mikołaja Kolago i za ++ rodziców Mikołaja

i Helenę oraz za ++ siostrę Agnieszkę, Wincentego i Grzegorza.

08:00 Za + męża Józefa Śleśińskiego, za + syna Józefa Ślesińskiego,

++ rodziców Adama i Annę Kosmala, ++ braci Kazimierza
i Antoniego Kosmala.
14:00 ŚLUB RZYMSKI: Ewelina Chmal - Kamil Półtorak
18:00 Za Parafian.

niedziela 15 czerwca 2014
07:00 Za + Przemysława Biernat w rocz. śmierci prosząc dobrego
09:00

Boga o zbawienie i radość życia wiecznego oraz za dusze
w czyśćcu cierpiące.
Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla
Alicji i Bronisława Stasiło z okazji 35. rocz. ślubu.
Za + Wiesława Pietrzaka w 5. rocz., za + brata Eugeniusza oraz
za ++ rodziców z obu stron.
CHRZEST: Adam Krzysztof Chojnicki
ROCZEK: Julia Niestrój
Za + męża, tatę, dziadka i pradziadka Stanisława Dzierwa
w 7. rocz. śmierci oraz za ++ rodziców z obu stron.

z prośbą o radość życia wiecznego dla nich /od Gosi, Rysia
i dzieci/.
08:00 Za ++ rodziców Mariannę i Edmunda Półgęsek oraz za ++
z rodziny Klapec /od córki Małgorzaty z mężem i dziećmi/.
18:00 Za + syna i ojca Janusza Kacprzak oraz za dusze w czyśćcu
cierpiące.

10:30

środa 11 czerwca 2014
07:00 Za + brata i syna Bernarda Prygiel w rocz. śmierci.
08:00 Za + Annę Bargłowicz w 6. rocz. śmierci i za + Józefa

poniedziałek 16 czerwca 2014
07:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla

czwartek 12 czerwca 2014
07:00 ...
08:00 Za + syna Daniela Grochockiego w rocz. urodzin o łaskę

wtorek 17 czerwca 2014
07:00 Za + Krystynę Dumalską o radość życia wiecznego

12:00
18:00

Grażyny i Andrzeja Sokół z okazji 30. rocz. ślubu o zdrowie
Bargłowicz w 26. rocz. śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.
i Boże błog. dla całej rodziny.
18:00 Za + Władysława Piętak w 15. rocz. śmierci oraz za + stryjenkę 08:00 ...
Jadwigę Piętak o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 Za + Mariana Machnik o radość życia wiecznego.

zbawienia wiecznego.
16:30 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie
w pewnej intencji.
18:00 MSZA ŚW.ZBIOROWA:
1. W int. chorych, cierpiących i niepełnosprawnych /od
Wspólnoty Żywego Różańca/.
2. Do Miłosierdzia Bożego w pewnej intencji.
3. Przez Niepokalane Serce Maryi i przez wstaw. św. Józefa
i św. Jacka o potrzebne łaski w dalszym budowaniu Kościoła
i parafii /od Rady Parafialnej/.
4. Za + Henryka Kaczmarek o łaskę zbawienia wiecznego
/od żony, syna i synowej/.
5. Za + Mariana Machnik o radość życia wiecznego.
6. Za ++ rodziców z obu stron Mariannę i Józefa Doroszuk,
++ Jadwigę, Wiktora Kycia oraz o zdrowie i Boże błog.
dla całej rodziny.
7. Za ++ rodziców Władysławę i Stanisława Iżykiewiczów oraz
za ++ z rodziny.
8. Za ++ rodziców Mieczysławę i Romana Kulig oraz
za + siostrę Lidię Kaczmarek.
9. Za ++ rodziców Marię i Alfreda Stryja, za ++ teściów Helenę
i Ludwika Garbarz, za ++ siostry Jadwigę i Gertrudę oraz za ++
braci Jerzego i Alojzego.
10. Za + Katarzynę Szewczyk /od sąsiadów z ul. Wiślanej 1b/.
11. Za +Zygmunta Faszczewskiego /od sąsiadów
z ul. Przyszłości 66/.
12. Za +Czesława Nowackiego /od sąsiadów z ul. Wiślanej 28/.
13. Za + Marię Świenty o łaskę zbawienia wiecznego
/od dobrych znajomych/

/od sąsiadów z ul. Przyszłości 76/.

08:00 Za + męża Lucjana Kozłowskiego w 17. rocz. śmierci, za + Jana

Pasternak w 40. rocz. śmierci, za ++ teściów Reginę i Aleksego
Kozłowskich oraz za ++ Danutę i Franciszka Biskupskich.
18:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla
rodziny Leszczyńskich.
środa 18 czerwca 2014
07:00 Za ++ rodziców Edwarda i Elżbietę Tymann, za + siostrę

Edeltraudę, za ++ dziadków z obu stron oraz za ++
z pokrewieństwa.
08:00 ...
18:00 Za + Dariusza Malcharczyk o spokój duszy oraz o Boże błog.
w rodzinie /od żony i córki/.
czwartek 19 czerwca 2014
07:00 ...
08:30 MSZA ŚW. Z PROCESJĄ - BOŻE CIAŁO
12:00 O zdrowie i Boże błog. dla Agnieszki Nowak z okazji 6. rocz.

urodzin.

18:00 I. Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie,

światło i Dary Ducha św. oraz za przyczyną św. Jacka
o potrzebne łaski w dalszym życiu i posłudze kapłańskiej dla
naszego księdza Proboszcza z okazji urodzin, a także o łaskę
zbawienia wiecznego dla ++ rodziców Alfonsa i Łucji Śmigiera.
II. Za + Ruth Goliszek w dniu urodzin /od męża i córki
z mężem/.

piątek 20 czerwca 2014
07:00 ...
08:00 W pewnej intencji.
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18:00 Za + matkę i babcię Sabinę Nowak w 14. rocz. śmierci,

za + ojca Franciszka oraz za ++ z pokr. z obu stron.

sobota 21 czerwca 2014
07:00 Za ++ Bogdana i Władysława Piórkowskich w rocz. śmierci.
08:00 Za + Zofię Ociepka w 9. rocz. śmierci.
18:00 Za Parafian.

CHRZEST: Hanna Janasik

niedziela 22 czerwca 2014
07:00 Za + męża, ojca i dziadka Ryszarda Modzelewskiego z okazji
09:00

10:30

12:00
18:00

urodzin.
Za + syna Dawida Barańczuk w 6. rocz. śmieci, za + ojca
Mieczysława Madlejewskiego, za + teściów Bolesława
i Zdzisławę Barańczuk o radość życia wiecznego oraz o Boże
błog. w rodzinie.
Do Matki Bożej Wspom. Wiernych za wstaw. św. Jacka
z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie
z okazji 75. rocz. urodzin Mieczysława oraz w intencji Haliny
i Igora okazji 20. rocz. ślubu z prośba o dalsze Boże błog.
i zdrowie w rodzinach Kondratowicz i Möchwald.
Za + męża, ojca i dziadka Zygmunta Koreń w 16. rocz. śmierci,
za ++ rodziców Katarzynę i Józefa Jakubina oraz
z ++ z rodziny.
Za + mamę, babcię i prababcię Stefanię Łukaszewicz
w 15. rocz. śmierci.

poniedziałek 23 czerwca 2014
07:00 ...
08:00 Za + Karola Hermann w rocz. śmierci o łaskę zbawienia

13:00 ŚLUB RZYMSKI: Natalia Szkopek - Krystian Pelc
14:30 CHRZEST: Wojciech Chmielowiec
18:00 Za Parafian.
niedziela 29 czerwca 2014
07:00 Za + męża Czesława Harasim w 4. rocz. śmierci o radość życia

wiecznego.

09:00 Za + Piotra Turij z okazji imienin o łaskę zbawienia wiecznego

/od żony, dzieci, zięcia, wnuków/.

10:30 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla

męża Piotra z okazji 70. rocz. urodzin oraz o łaski potrzebne dla
synowej w rocz. urodzin.
12:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. dla
Krystyny Kotońskiej z okazji 50. rocz. urodzin.
18:00 Za + ojca Piotra Proskórnickiego, + syna Krzysztofa, + matkę
Teofilię + babcię Marię, + Zofię o łaskę zbawienia wiecznego.
poniedziałek 30 czerwca 2014
07:00 Za + męża Augustyna Pijko o łaskę zbawienia wiecznego

/od żony/.

08:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla

mamy Zofii z okazji 60. rocz. urodzin /od córki i synów z rodz./.

18:00 Za ++ w miesiącu.

wtorek 1 lipca 2014
07:00 Za + męża Stanisława w 13. rocz. śmierci.
18:00 Za + męża, ojca i dziadka Antoniego Olszewskiego w 2. rocz.

śmierci oraz za ++ braci i rodziców z obu stron o łaskę
zbawienia wiecznego.

wiecznego.

18:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla środa 2 lipca 2014
Lucyny i Czesława Rutkowskich z okazji 30. rocz. ślubu.
07:00 Za + Krystynę Mydłowiecką, za + brata Rene i + brata

Andrzeja i dusze opuszczone/.

wtorek 24 czerwca 2014
07:00 Za ++ rodziców Janinę i Jana Markiewicz, za + syna Pawła

Knieć, za ++ teściów Władysławę i Józefa Knieć o radość
życia wiecznego.
08:00 Za + żonę Janinę Krzyżak i + szwagra Jana w dniu imienin
o życie wieczne dla nich.
18:00 Za + męża, ojca i dziadka Jana Zając prosząc o radość życia
wiecznego.

18:00 Za + Janinę Szylman w 1. rocz. śmierci o łaskę zbawienia

wiecznego.

czwartek 3 lipca 2014
07:00 Za + Teresę Służałek w 2. rocz. śmierci o łaskę zbawienia

wiecznego /od koleżanki/.

18:00 I: Za + męża, ojca i dziadka Andrzeja Doktor w 12. rocz.

śmierci, za ++ rodziców Helenę i Franciszka oraz + brata
Henryka Kijas.
II: Za + Artura Boguckiego w 9. rocz. śmierci o radość życia
wiecznego /Msza ofiarowana od bractwa Suzuki/.

środa 25 czerwca 2014
07:00 Za + żonę, mamę i babcię Walentynę Oleksy w 6. rocz. śmierci

o radość wieczną.

08:00 Za + męża Janusza Kubiatowskiego w 1. rocz. śmierci o łaskę

zbawienia wiecznego /od żony, dzieci, wnuków, sióstr, brata,
teściowej i reszty rodziny/.
18:00 Za + męża i ojca Władysława Kaznowskiego w rocz. urodzin
o życie wieczne dla niego.

czwartek 26 czerwca 2014
07:00 Do Opatrzności Bożej o Boże błog. i dalszą opiekę Matki Bo-

skiej

Nieust. Pomocy dla synów z rodzinami.
08:00 Za ++ rodziców Zofię i Wincentego Dzioba.
18:00 Za + Barbarę Matuszewską w 1. rocz. śmierci o łaskę
zbawienia wiecznego.

piątek 4 lipca 2014
07:00 W intencji czcicieli NSPJ.
18:00 Za + żonę Irenę Sitek w 2. rocz. śmierci o łaskę zbawienia

wiecznego.

sobota 5 lipca 2014
07:00 Za wstaw. Matki Bożej Różańcowej o Boże błog. dla członków

Żywego Różańca i ich rodzin oraz za ++ członków Wspólnoty
oraz za dzieci i młodzież z naszej parafii o dary Ducha św.
i szczęśliwe wakacje.
18:00 Za + żonę Anny Głubisz w 1. rocz. śmierci /od męża i dzieci/.
niedziela 6 lipca 2014
07:00 Za ++ Mariannę, Władysława i Stefana Klimczak,

piątek 27 czerwca 2014
07:00 Za ++ rodziców Józefę i Władysława Doktor i + szwagra Jana

Gaj oraz dusze opuszczone

09:00

i za ++ z rodziny.

10:30

08:00 Za + męża, ojca i dziadka Władysława Król w 5. rocz. śmierci
18:00 Za + męża i ojca Władysława Zwolenik, za ++ rodziców Marię

12:00

i Bronisława, Wiktorię i Józefa.

18:00
sobota 28 czerwca 2014
07:00 Za + Urszulę Kruk z okazji urodzin o łaskę zbawienia

wiecznego.

08:00 Za + syna Jakuba Gregorczyk w rocz. śmierci.

12

za + Katarznę Kapral, + Franciszka Kwiatka,
++ Józefę i Michała Patrzałek.
Za + męża Piotra Widera, ++ rodziców i teściów oraz za ++
w rodzinie.
...
Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla
Dominiki i Grzegorza Kuberczyk z okazji 1. rocz. ślubu.
Za ++ rodziców, za + brata Henryka, + babcię, ++ z rodziny
Kaców i Wiśniewskich o radość życia wiecznego oraz z podz.
za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie w rodzinie.

poniedziałek 7 lipca 2014
07:00 Do Bożej Opatrzności za wstaw. Matki Bożej Różańcowej,

św. Józefa i św. Jacka, z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
Boże błog. i zdrowie dla Krystyny i Andrzeja z okazji 50. rocz.
ślubu.
18:00 Za + Mariana Machnik o radość życia wiecznego.

środa 16 lipca 2014
07:00 ...
18:00 Za+ męża i ojca Henryka Bylicę, oraz za ++ z rodz. Skoczków

z prośbą o łaskę zbawienia wiecznego.

wtorek 8 lipca 2014
czwartek 17 lipca 2014
07:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla 07:00 ...
córki S.M. Laurety i syna Rafała Kobylińskiego z okazji
18:00 Za + Wiktora Gołb.
36. rocz. urodzin.
piątek 18 lipca 2014
18:00 Za + Jana Sieradzkiego w 18. rocz. śmierci, za + Cecylię,
07:00 Za + męża Jana w 4. rocz. śmierci, za + mamę i ++ z rodziny

dziadków Władysława i Mariannę, rodziców Jana i Janinę,
za + teścia Zygmunta oraz siostrę Krystynę.

środa 9 lipca 2014
07:00 O radość życia wiecznego dla + Janiny Wołoch w 10. rocz.

o łaskę zbawienia wiecznego.

18:00 O Boże błog., zdrowie i łaskę wiary dla Krystyny Kimel

z okazji urodzin.

sobota 19 lipca 2014
07:00 ...
18:00 Za ++ rodziców i teściów Sylwestra i Wiktorię Rajewicz,

śmierci oraz + Tadeusza Wołoch, za ++ Walerię i Władysława
Dębak.
18:00 Za ++ rodziców Jana i Stanisławę Sobel, za ++ z rodziny Sobel,
Władysława i Bronisławę Wróbel, + brata Marka Wróbel,
za + syna Ryszarda i + córkę Helenę Miernikowską w 7. rocz.
za ++ z rodzin Raczkowskich oraz za + Marlenę Balik.
śmierci.
niedziela 20 lipca 2014
07:00 ...
09:00 Za + męża, ojca i dziadka Zenona Guzek w 3. rocz. śmierci,

czwartek 10 lipca 2014
07:00 Za Parafian.
18:00 MSZA ŚW.ZBIOROWA:

1. W intencji chorych, cierpiących i niepełnosprawnych
/od Wspólnoty Żywego Różańca/.
2. Do Miłosierdzia Bożego w pewnej intencji.
3. Przez Niepokalane Serce Maryi i przez wstaw. św. Józefa
i św. Jacka o potrzebne łaski w dalszym budowaniu Kościoła
i parafii /od Rady Parafialnej/.
4. O potrzebne łaski dla kleryków Patryka Gładkowskiego
i Gabriela Bodzioch.
5. Za + męża i ojca Henryka Zielińskiego w 4. rocz. śmierci.
6. Za + Andrzeja Kutę o życie wieczne dla niego.
7. Za + córkę, żonę i matkę Natalię Goławską w 1. rocz.
śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.
7. Za + żonę Lidię Gorzkowską.

piątek 11 lipca 2014
07:00 Za + syna Ireneusza w dniu urodzin.
18:00 Za ++ rodziców Wacława, Anielę, Reginę oraz za ++

z rodziny.

sobota 12 lipca 2014
07:00 Za + mamę Marię Lerch w 36. rocz. śmierci, za + ojca

Franciszka oraz ++ z rodziny prosząc o łaskę zbawienia
wiecznego.
18:00 Za Parafian.

za ++ rodziców z obu stron o łaskę zbawienia wiecznego oraz
o zdrowie i Boże błog. dla całej rodziny.
10:30 Za + Bronisława Owczarzy w 8. rocz. śmierci.
12:00 O Boże błog. i zdrowie z okazji 35. rocz. ślubu Wandy
i Stanisława Stach.
CHRZTY: … ROCZKI: ...
18:00 Za + Władysława Machnik w 32. rocz. śmierci, jego ++ rodziców i za dusze w czyśćcu cierpiące.
poniedziałek 21 lipca 2014
07:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla

Tadeusza w 70. rocz. urodzin.

18:00 Za ++ rodziców Alfredę i Zbigniewa Szmit o radość życia

wiecznego.

wtorek 22 lipca 2014
07:00 Za ++ rodziców Bolesława i Mariannę Famulskich,

za ++ braci Krzysztofa i Stanisława, ++ rodziców Mariana
i Helenę Bagrowskich oraz + siostrę Irenę o spokój duszy.
18:00 Za + męża Kazimierza Wójcik, syna Mirosława, zięcia
Andrzeja, rodziców, siostrę Tamarę, siostrę Władysławę oraz
pokr. z obu stron.
środa 23 lipca 2014
07:00 Za Parafian.
18:00 Za ++ rodziców Henrykę i Ernesta Woźniców o radość życia

wiecznego.

czwartek 24 lipca 2014
07:00 Za + Mariana Zaborowskiego w 4. rocz. śmierci oraz za + córkę

Danutę Puchalską w rocz. śmierci.

niedziela 13 lipca 2014
07:00 Za + syna Przemka Biernat, za ++ rodziców Henrykę i Mariana

18:00 Za + żonę i mamę, babcię i prababcię Krystynę Kramek w rocz.

09:00
10:30

piątek 25 lipca 2014
07:00 Za + męża Krzysztofa Jedyńskiego z okazji imienin o łaskę

12:00
18:00

Małaszczuk, za + siostrę Zofię Kalisiewicz prosząc o łaskę
zbawienia wiecznego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
i o Boże błog. dla całej rodziny.
Za + Edwarda Hamer /od sąsiadów z ul. Jedności 11/.
Za + Marię Kosińską w 9. rocz. śmierci oraz o Boże błog. dla
całej rodziny.
Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla
Moniki Drozd z okazji 30. rocz. urodzin.
Za + męża, ojca i dziadka Stefana Sapota w 27. rocz. śmierci,
za ++ rodziców Felicję i Zbigniewa Pydzik, Urszulę i Henryka
Sapota, za ++ dziadków oraz za + wujka Pawła Nowak.
Za + syna Adriana i + mamę Cecylię Tadla.

18:00
poniedziałek 14 lipca 2014
07:00 Za + ojca Jana Woźnica w rocz. śmierci oraz + matkę

Bertę.

18:00 Za + Marzenę Gdynia o łaskę zbawienia wiecznego

urodzin, za + babcię Mariannę, dziadka Stanisława Stępięń,
za ++ krewnych z obu stron oraz + Jadwigę, Hieronima i Piotra
Wyklińskich o łaskę zbawienia wiecznego i Boże błog.
w rodzinie.
zbawienia wiecznego.

18:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie

dla Urszuli Lazar z okazji 65. rocz. urodzin.

sobota 26 lipca 2014
07:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla

wnuczka Szymona z okazji 18 rocz. urodzin.

15:00 ŚLUB RZYMSKI: Aleksandra Snakowska - Dariusz Pędzik
18:00 Za Parafian.
niedziela 27 lipca 2014
07:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla

Wiktora Kycia z okazji 75. rocz. urodzin i o Boże błog. dla całej
rodziny.
wtorek 15 lipca 2014
09:00 Za + Bronisławę Kazura w 3. rocz. śmierci, za + męża Edwarda
07:00 Za ++ z rodzin Mleczko i Hanisz.
i córkę Małgorzatę o łaskę zbawienia wiecznego.
18:00 Za ++ rodziców Kazimierę i Wacława Łojek, za ++ braci
10:30 Za + męża, ojca i dziadka Kazimierza Wierzgacz w 4. rocz.
Ryszarda, Jerzego, Bogdana oraz + siostrę Danutę, za ++ babcie
śmierci, za ++ rodziców z obu stron brata Józefa, bratanicę
i dziadków z obu stron, za ++ i żyjących z rodziny.
Annę, bratanka Stefana i szwagra Jerzego o łaskę zbawienia
/od rodziców i wychowawców/.
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wiecznego.

Krzysztofa i Aleksandry Kimel w rocz. ślubu.

12:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla 18:00 Za + żonę, mamę, babcię i prababcię Krystynę Kramek w 2.

Ewy i Andrzeja z okazji 25. rocz. ślubu, a także z okazji 50.
rocz. śmierci o spokój duszy i łaskę zbawienia wiecznego oraz
urodzin Andrzeja.
o Boże błog. i zdrowie dla całej rodziny.
18:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla piątek 8 sierpnia 2014
Doroty i Grzegorza Kozłowskich z okazji 25. rocz. ślubu, o
07:00 ...
Boże błog., łaski potrzebne i dary Ducha św. dla córek oraz o zdro18:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla
wie
Adelajdy i Henryka Siekiera z okazji 55. rocz. ślubu.
i Boże błog. dla siostry Małgorzaty z okazji urodzin.
sobota 9 sierpnia 2014
poniedziałek 28 lipca 2014
07:00 Za ++ rodziców Stanisławę i Józefa Zdonek i teściów Alfredę
07:00 Za ++ rodziców Weronikę i Jerzego Podstawa o życie
i Jana Lesisz o łaskę zbawienia wiecznego oraz o Boże błog.
wieczne
dla nich.
i zdrowie w rodzinie.
18:00 Za + dziadka Józefa Kral w rocz. śmierci oraz za + babcię
15:00 ŚLUB RZYMSKI: Anna Jakubiak - Bartosz Halicki
Katarzynę.
18:00 Za Parafian.
rocz.

wtorek 29 lipca 2014
07:00 Za ++ teściów i dziadków Zofię i Antoniego Kaczmarek,

go.

za + męża i ojca Henryka, + szwagra Helmuta, + ciocię
Marię Grabkę i Franciszkę Stanik o łaskę zbawienia wieczne-

18:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie

z okazji 35. rocz. ślubu Jana i Marii Lekstutis.

środa 30 lipca 2014
07:00 Za + matkę Natalię Koligot w 4. rocz. śmierci.
18:00 Za + teścia Zygmunta Michalskiego w rocz. śmierci, za +

szwagra Janusza Gonsior i za ++ z pokr. z obu stron.

niedziela 10 sierpnia 2014
07:00 Za + syna Przemka Biernat, za ++ rodziców Henrykę i Mariana

Małaszczuk, za + siostrę Zofię Kalisiewicz prosząc o łaskę
zbawienia wiecznego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące i o Boże
błog. dla całej rodziny.
09:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla
Brygidy i Jacka z okazji 25. rocz. ślubu oraz za ++ z obu stron.
10:30 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla
Jadwigi Pomianowskiej z okazji 70. rocz. urodzin.
12:00 CHRZTY: … ROCZKI: ...
18:00 Za + Jana Leszko w 5. rocz. śmierci oraz za ++ rodziców

czwartek 31 lipca 2014
z obu stron /od żony Grażyny, dzieci, wnuków i wnuka/.
07:00 ...
poniedziałek 11 sierpnia 2014
18:00 Za ++ w miesiącu.
07:00 ...
piątek 1 sierpnia 2014
18:00 Za + męża, ojca i dziadka Mirosława Brzezowskiego w 6. rocz.
07:00 W intencji czcicieli NSPJ.
śmierci o łaskę zbawienia wiecznego oraz o zdrowie i Boże
18:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla
błog. w rodzinie.
Mirosława Krakowskiego w 70. rocz. urodzin.
wtorek 12 sierpnia 2014
sobota 2 sierpnia 2014
07:00 ...
07:00 Za wstaw. Matki Bożej Różańcowej o Boże błog. dla
18:00 Za + męża Władysława Rajek, za + szwagra Zenona, za ++

członków
Żywego Różańca i ich rodzin oraz za ++ członrodziców z obu stron oraz o Boże. błog. w rodzinie.
ków Wspólnoty
oraz za parafian przebywających za granicą o
środa 13 sierpnia 2014
szczęśliwe
07:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie
powroty.
dla męża Bronisława Stasiło z okazji 60. rocz. urodzin /od żony
15:00 ŚLUB RZYMSKI: Chęć Anna - Adamczyk Dawid
i dzieci/.
18:00 Za Parafian.
18:00 Za + Janinę w 10. rocz. śmierci, za + męża Jana Molenda w 12.
niedziela 3 sierpnia 2014
rocz. śmierci, za ++ dziadków Władysława i Mariannę, za ++
07:00 Do MB Wspom. Wiernych i św. Jacka z podz.
za otrz.
Cecylię i Jana, + teścia Zygmunta oraz + siostrę Krystynę.
łaski
czwartek 14 sierpnia 2014
z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błog. w rodzinie Kral.
07:00 O Boże błog.w rodzinie.
09:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla 18:00 MSZA ŚW.ZBIOROWA:
Grzegorza Toros z okazji 50. rocz. urodzin.
1. W intencji chorych, cierpiących i niepełnosprawnych
10:30 Za + męża, ojca i dziadka Józefa Kotlińskiego w 6. rocz. śmier/od Wspólnoty Żywego Różańca/.
ci.
2. Do Miłosierdzia Bożego w pewnej intencji.
12:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla
3. Przez Niepokalane Serce Maryi i przez wstaw. św. Józefa
Wandy Kobylińskiej z okazji 65. rocz. urodzin.
i św. Jacka o potrzebne łaski w dalszym budowaniu Kościoła
18:00 Za + męża, ojca i dziadka Lesława Nagrabia w 14. rocz. śmieri parafii /od Rady Parafialnej/.
ci,
za + ojca Wojciecha Sudoł, za ++ teściów, + Henryka Nagrabia
4. O potrzebne łaski dla kleryków Patryka Gładkowskiego
oraz za wszystkich ++ z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące
i Gabriela Bodzioch.
o radość życia wiecznego.
5. Za + Henryka Kaczmarek o łaskę zbawienia wiecznego
poniedziałek 4 sierpnia 2014
/od żony, syna i synowej/.
07:00 Za + męża Jana w rocz. śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.
6. Za + mamę Stefanię Śmigielską.
18:00 Za + ojca Jana Pora w 12. rocz. śmierci o łaskę zbawienia
piątek 15 sierpnia 2014
wiecznego.
07:00 Za + Zygmunta Pietrzykowskiego oraz za + Mariannę.
wtorek 5 sierpnia 2014
09:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla
07:00 Za + ojca, dziadka Michała Wasiluk w 3. rocz. śmierci o łaskę
Dawida Dudek z okazji 18. rocz. urodzin oraz o łaski potrzebne
zbawienia wiecznego.
w dalszym życiu.
18:00 Za + matkę i żonę Katarzynę Boguszewską, za ++ rodzeństwo 10:30 Za ++ rodziców Alfredę i Zbigniewa Szmit o radość życia
i rodziców z obu stron.
wiecznego.
środa 6 sierpnia 2014
12:00 Za ++ rodziców Eugenię i Stanisława Róż, za ++ teściów
07:00 Za + siostrę Barbarę w 10. rocz. śmierci, za ++ szwagrów
Walerię i Władysława Lis, za + szwagra Janusza, za + Wandę
Zygmunta, Jana, za + chrześniaka Arkadiusza oraz za ++
Przybylską, za ++ z rodzin Róż, Lis, Grabowski i Miętkiewicz.
z rodziny Dębak Wołoch.
18:00 Za + ojca i dziadka Franciszka Nowak w 9. rocz. śmierci,
18:00 Za + ojca Marcina Ziułkowskiego w 30. rocz. śmierci oraz
za + matkę Sabinę oraz za ++ z pokr. z obu stron.
za + matkę Mariannę Ziułkowką o łaskę zbawienia wiecznego. sobota 16 sierpnia 2014
czwartek 7 sierpnia 2014
07:00 I. Za + ojca Henryka Paszek w dniu urodzin.
07:00 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie dla
II. Za + Władysława Gnutek w 12. rocz. śmierci.
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STATYSTYKA PARAFIALNA (od 14 kwietnia 2014)
Chrzty (15)
20/04/2014
Maja Majerowska
Dawid Piwowarczyk
Karolina Wojtyna
Liliana Wójcik
21/04/2014
Nadia Błotko
Zuzanna Kowal
27/04/2014
Zuzanna Wiśniewska
11/05/2014
Nicole Suliga
18/05/2014
Zuzanna Ficek
Amelia Franik
Tymoteusz Kaczmarek
Aleksander Rutka
Oliwer Sołtysik
Maciej Wojciechowski
25/05/2014
Wiktoria Jamrozik

Roczki (12)
20/04/2014
Julia Piątek
Wojciech Siluk
27/04/2014
Julia Wawrzaszek
11/05/2014
Igor Skrzypski
Karolina Szpiegowska
18/05/2014
Nicola Czapska
Maja Pyszel
Maciej Mąkowski
Michał Pedzik
Piotr Bielak
Alicja Słupska

Śluby (3)
01/05/2014
Maciej Machowski
Dorota Imach
01/05/2014
Tomasz Stasiak
Marzena Kuligowska
17/05/2014
Michał Woźny
Aneta Głuc

01/06/2014
Lena Kokoszkiewicz
Niech Wam błogosławi
Bóg Ojciec, Syn Boży
i Duch Święty.

Szczęść Boże Młodej Parze.

Pogrzeby (9)
(przed imieniem i nazwiskiem zmarłych
podano datę śmierci)
Poniższe dane nie obejmują zmarłych
parafian, których ceremonie pogrzebowe
odbyły się poza naszą parafią.

09/04/2014
Roman Nyderek (74 lat)
18/04/2014
Czesław Nowacki (63 lat)
29/04/2014
Angelika Kucharz (42 lat)
01/05/2014
Katarzyna Szewczyk (29 lat)
09/05/2014
Zygmunt Faszczewski (75 lat)
Mieczysław Michałowski (76 lat)
14/05/2014
Karol Janczura (76 lat)
15/05/2014
Maria Świenty (82 lat)
17/05/2014
Krystyna Dumalska (78 lat)
Niech odpoczywają
w pokoju wiecznym. Amen.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA (22/05/2014) - 75 osób
Adaszak Kamil
Badura Nikola
Baran Zuzanna
Bazylów Maciej
Brzęk Klaudia
Budzan Adam
Cholewa Karolina
Choroś Paweł
Ciosek Tomasz
Czok Kamil
Długołęcka Sylwia
Dobrodziej Aleksandra
Dyrek Paulina
Gadaj Wiktoria
Gallert Martyna
Gałeczka Mateusz
Głuc Izabela
Gontarz Sebastian
Grendysa Paweł

Jaworski Dominik
Juzba Marcin
Kafel Klaudia
Klak Małgorzata
Konieczny Aneta
Kosz Oliwia
Koziński Adam
Kozłowski Mateusz
Kuśmij Martyna
Kuźma Oliwia
Kwiecińska Paulina
Leszczyński Mikołaj
Macoszek Marek
Malcharczyk Julia
Małek Adrian
Matyasik Jan
Miesiączek Sonia
Misiak Karolina
Mońka Patryk

Odalanowska Oliwia
Olbrycht Rafał
Olejniczak Joanna
Olszewska Natalia
Pasternak Paulina
Pastucha Aleksandra
Przybył Sebastian
Rejs Alicja
Rutkowska Oliwia
Sikorska Patrycja
Siluk Dawid
Siluk Tobiasz
Skóra Daria
Sobieraj Aleksandra
Starosta Robert
Stosik Łukasz
Szafrański Kamil
Szewioła Daniela
Szot Weronika

Szybalska Martyna
Szymkiewicz Wiktoria
Śliwiński Robert
Świątkowska Małgorzata
Święch Martyna
Turij Michał
Tuzimek Patrycja
Waliszewska Kamila
Walus Paulina
Wandzel Dawid
Wawrzynek Maciej
Weingarth Mariusz
Wiatr Weronika
Włodarczyk Marcin
Wrona Adam
Zieliński Dawid
Zwolenik Marcin
Żaczek Wiktoria

14:00 ŚLUB RZYMSKI: Malwina Ciarachowicz - Mateusz Kamiński 10:30 Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i zdrowie
18:00 Za Parafian.
dla Katarzyny Zwierko z okazji 18. rocz. urodzin.
niedziela 17 sierpnia 2014
12:00 I: SUMA ODPUSTOWA: w intencji parafian.
07:00 Za wstaw. św. Jacka za Renatę Celej o zdrowie ciała i duszy,
II: Za + brata Władysława Szczepańskiego w rocz. śmierci,

Boże błog. i Dary Ducha św. oraz o łaski potrzebne, zdrowie
i Boże błog. w rodzinie.
09:00 Za ++ Ewę, Piotra, Dawida i Magdalenę Gallert w 7. rocz.
śmierci o łaskę zbawienia wiecznego.

za + bratową Janinę i ++ z rodziny.

18:00 W dniu imienin za + męża, ojca i dziadka Jacka

Dobrzańskiego, za ++ rodziców Helenę i Witolda
Dobrzańskich, za ++ Zofię i Leonarda Łuczak, za + bratową
Annę Łuczak o życie wieczne dla nich.
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S Z K O L N E

„ N I U S Y ”

I DEBATA SZKOLNA

„W POSZUKIWANIU WARTOŚCI”
Każdy w swoim życiu musiał kiedyś czuć niepewność w jakiejś chwili. Tak samo czuje się czasem uczeń, który
wchodzi do sali i mówi ciche: „Dzień dobry”, a następnie
wzrok nauczycieli dosłownie wciąga go w otchłań ciemności… Tym razem tak na pewno nie było. Uczniowie zostali
bardzo miło przywitani i z uśmiechem na twarzy usiedli na
wyznaczonych miejscach wyczekując początku obrad.
Minuty mijały, a do klasy wchodzili raz po raz nauczyciele i uczniowie. Kto był obecny? Pierwszy raz w takich
obradach mieli szansę brać udział uczniowie klas szóstych.
Ważną osobą była Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14,
gdzie miało miejsce to wydarzenie. Swoją obecnością zaszczycił nas ksiądz diakon Michał Zurzycki oraz pani pedagog z Gimnazjum nr 6. Nie mogło zabraknąć grona pedago- Pomysły dzieci mogą być wykorzystane w kreowaniu misji szkoły
gicznego, Rady Rodziców oraz pedagoga szkolnego z SP 14. A wszystko zaczęło się od tematu wartości człowieka - postanowiono poszukać ich w grupach. Wszyscy naradzali się,
a także rozmyślali nad przyszłością szkoły. Grupa uczniów
wykazała się dużą kreatywnością. Można powiedzieć, że wymieniali się spostrzeżeniami jak szaleni, a z każdą sekundą do
głowy przychodziły im kolejne pomysły do „obgadania”. Jednak czas musiał dobiec końca, a białe karteczki były pełne
przeróżnych zapisków. Każda z grup prezentowała swoje sugestie, ale to grupa uczniów miała ich najwięcej i zdecydowanie ona zasłużyła na pochwałę.
Wszyscy świetnie się spisali i mamy nadzieję, że
z tego spotkania wyniknie coś dobrego. Liczymy na więcej
takich wspólnych obrad z uczniami.

WIKTORIA JURKIEWICZ
Nie mogło zabraknąć grona pedagogicznego

FINAŁ TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ ŚLĄSKA ROCZNIK 2002

MAMY MISTRZA!!!
Zwycięstwem sośniczanek zakończył się finałowy
turniej piłki ręcznej o mistrzostwo Śląska rocznika 2002 który miał miejsce w sobotę 24 maja w hali MZUK Gliwice
przy ulicy Sikorskiego. Szczypiornistki KS Sośnica Gliwice
w finałowej batalii pokonały zespoły Polonia MOSiR Łaziska Górne, MOSM III Tychy oraz MUKS Skałka Śląsk I
Świętochłowice .
Podopieczne Aleksandry Pawelskiej w składzie Olga
Zwolenik, Karolina Osowska, Aleksandra Kuźnik, Wiktoria
Batóg, Natalia Piasecka, Julia Niewiadomska, Paulina Grochocka, Małgorzata Maślanka, Michalina Nawrot, Natalia
Zimoląg, Martyna Kęsy, Patrycja Wojtiuk, Nikola Woźnica,
Aleksandra Glinka, Natalia Zimon i Natalia Gabryś nie pozostawiły złudzeń rywalkom zdobywając 6 punktów w 3 meczach i tym samym tytuł Mistrza Śląska dziewcząt młodszych w sezonie 2013/2014. Turniej stał na bardzo wysokim
poziomie sportowym co świadczy o sile śląskiej piłki ręcz-
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nej. Mamy nadzieję że jeszcze nie raz usłyszymy o tych zdolnych uczennicach szkoły nr 14 w Sośnicy.

JANUSZ ZWOLENIK

W A R T O

W I E D Z I E Ć

CZYTELNIA PANA BOGA

“PSYCHIATRA BOGA”
MICHAEL A. ADAMSE
Bóg. Stwórca świata. Wszechmogący. Wszechwiedzący. A może cierpiący? Może
zmęczony naszą własną wolą? Może rozczarowany swoim dziełem? Może płaczący nad naszym dążeniem do samozagłady?
Książka “Psychiatra Boga” to powieść nieco inna niż prezentowane do tej pory lektury. Autor podsuwa inne spojrzenie na Stwórcę, niespodziewane, szokujące i na pierwszy rzut
oka prowokacyjne, ponieważ przedstawia Boga jako pacjenta psychiatry. Bóg jako młody
zadbany mężczyzna o imieniu Gabriel, przychodzi na terapię do doktora Richarda Johnsona.
Pacjent wyznaje, że cierpi z powodu niedostatku i zła wyrządzanego ludziom w niektórych
częściach świata podczas, gdy inni toną w luksusach i je marnotrawią. Jak powiedział
ks.Marcin Wronka: „w teologii temat cierpienia Boga to dość problematyczna kwestia, ponieważ z jednej strony Bóg, jako podstawa bytu i wszelkiego istnienia, nie mógłby doświadczać słabości, bólu, cierpienia. Gdyby zgodzić się na obraz cierpiącego Boga, to wiele osób
mogłoby nie czuć się tak silnych swoją wiarą ("Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia"). Obraz Boga, który jest doskonały, niezmienny, wszechmocny daje wierzącemu poczucie siły - taka osoba ma się na
kim "oprzeć". Ale taki Bóg jest dość daleki człowiekowi, odległy. Z kolei cierpienie Boga przybliża Go do człowieka, jest
to bardziej personalistyczne Jego ujęcie. Co ciekawe o bólu, którego doznaje Bóg, pisał bł. Jan Paweł II w encyklice Dominum et vivificantem. Obraz Boga, który cierpi rozbija obraz Boga-sadysty, który wysyła swego Syna na śmierć. Ojciec doświadczający bólu, gdy widzi swego Syna, może znaleźć zrozumienie u człowieka”.
Drugi problem, z którego zwierza się Bóg to Jego niemoc ingerowania w wolną wolę człowieka. “W tej książce Bóg
jest przedstawiony jako widz - wie, że coś złego się stanie a nie sprzeciwia się temu i to wywołuje u Niego ból. Zagadnienie wolności człowieka a planu Boga jest równie problematyczne co pierwsza kwestia. Z jednej strony Bóg jest tylko i wyłącznie obserwatorem, a z drugiej jest - jak to było powiedziane w książce - architektem relacji. Bóg naprawdę w jakiś subtelny sposób wpływa na losy świata, w którym współgra/ściera się wolność Boga i wolność poszczególnego człowieka”.
Lektura bardzo ciekawa i polecana zarówno katolikom, jak i muzułmanom, judaistom i ateistom. Bo jak powiedział
Bóg-pacjent: “nieważne ile razy odmawiasz modlitwę i jak nazywasz Boga, to nie ma tak wielkiego znaczenia i wpływu,
jak czynienie dobra i niesienie pomocy innym. Do tego wykorzystajcie swoje talenty, inteligencję czy swój dobytek…”

eRKa, ks. MARCIN WRONKA

ROZWAŻANIA NIE TYLKO EUCHARYSTYCZNE

„SPOWIADAM SIĘ BOGU...”
W poprzednim numerze „Posłańca św. Jacka”
w naszych rozważaniach eucharystycznych skupiliśmy się na
słowach wstępu do Mszy św. oraz na podaniu intencji.
Chciałbym wspomnieć, że piękną praktyką jest ofiarowanie
Mszy św. za zmarłych sąsiadów – myślę, że jest to wyraz
takiej sąsiedzkiej życzliwości i braterstwa. Jest to bardzo
budujące, kiedy nieraz można przeczytać, że dana Msza ofiarowana jest od sąsiadów z ulicy XYZ – świadczy to dobrze
zarówno o żyjących sąsiadach,
jak i o zmarłym
(zapewne musiał
być
dobrym
człowiekiem).
Dziś jednak temat intencji jest
zamknięty i pora
przejść do kolejnych elementów
Eucharystii.

Przypominam, że cały czas omawiamy pierwszą część Mszy,
czyli tzw. obrzędy wstępne.
Po zapowiedzeniu intencji następuje taki moment,
który określa się jako akt pokutny. Może przybrać on cztery
formy. Pierwsza jest bardzo rozbudowana. Zaczyna się od
słów „Spowiadam się Bogu wszechmogącemu...”. Druga
forma, nieco krótsza, to dialog z wiernymi rozpoczynający
się od wezwania: „Zmiłuj się nad nami, Panie”. Trzecia forma, najkrótsza, to trzy wezwania, np.: „Panie, który zostałeś
posłany, aby się wstawiać za swoim ludem, zmiłuj się nad
nami”. Czwarta forma całkowicie różni się od pozostałych,
ponieważ obejmuje poświęcenie wody i pokropienie wiernych – w naszej parafii stosowana jest podczas niedzielnej
sumy o godz. 9:00. Po pierwszej i drugiej formie aktu pokutnego następuje śpiew „Panie, zmiłuj się nad nami” po polsku
lub w języku greckim, czyli „Kyrie eleison”. Akt pokutny
przede wszystkim ma przygotować wnętrze człowieka na
udział w wyjątkowym obrzędzie, czyli we Mszy św., która
jest spotkaniem z żywym i prawdziwym Chrystusem.

Bicie się w piersi podczas aktu pokutnego
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SPOTKANIE MŁODYCH NA POLACH LEDNICKICH

JUŻ PEŁNOLETNIE
Tytuł mógłby sugerować, że
osoby, które pojechały na spotkanie
młodych były pełnoletnie, a było wręcz
przeciwnie. Wiek dorosły osiągnęły
natomiast same spotkania na Polach
Lednickich. W tym roku młodzież
przybyła tam już po raz osiemnasty.
Każdy z nas, biorących udział w
lednickich obchodach, otrzymał specjalny dowód osobisty. I choć młodzież
z naszej parafii musi jeszcze trochę
poczekać na prawdziwy dowód, to jednak już teraz posiada inny dokument.
Ma on przypominać – zarówno gimnazjalistom, jak i uczniom szkół średnich
– o tym, że warto wziąć odpowiedzialność za swoje życie, że warto walczyć
o nie podejmując mądre decyzje. Na
lednickim dowodzie znajduje się także
akt wyboru Chrystusa. Po co? Po to, by

każdy posiadacz tego dowodu pamiętał,
że bez Jezusa bardzo trudno jest iść
przez życie, że bez słuchania Jego nauki łatwo można pobłądzić i się zagubić.
A jeśli tak się stanie, to zawsze istnieje
możliwość powrotu do Niego – poprzez
sakrament pokuty i pojednania. Podczas tegorocznego spotkania młodzieży
jednym z głównych tematów był właśnie sakrament spowiedzi świętej. Lednickie pola przypominały ogromny
konfesjonał – w wielu miejscach można
było zobaczyć spowiedników. Ks. abp
Konrad Krajewski, wieloletni ceremoniarz papieski i jałmużnik, poprowadził
nabożeństwo pokutne wraz z rachunkiem sumienia, które miało przygotować młodzież do przystąpienia do sakramentu pojednania z Bogiem. Wielu
młodych skorzystało z tego.

Brama w kształcie ryby – znak chrześcijan

Tegoroczny pobyt na Polach
Lednickich można chyba najkrócej
podsumować stwierdzeniem, że dojrzałość nie jest zależna od posiadania
prawdziwego dowodu osobistego, ale
od osobistej pracy nad sobą.

KS. MARCIN WRONKA

PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ JADWIGI

Z DIECEZJĄ DO TRZEBNICY
Już po raz kolejny odbyła się diezał do życia św. Jadwigi Śląskiej, do życezjalna pielgrzymka z obydwu sośniccia pełnego żarliwej miłości, wiary pełnej
kich parafii do Sanktuarium Świętej Jawyrzeczeń, poświęcenia się służbie ubodwigi Śląskiej w Trzebnicy. Tym razem
gim oraz umiłowania krzyża. Porównał Ją
10 maja 2014.
do papieża Jana Pawła, który był również
Jadąc do Sanktuarium już w autobardzo związany z krzyżem, z cierpiekarze czciliśmy świętą Jadwigę przez
niem, umiłowaniem Boga i człowieka.
śpiewanie pieśni oraz Litanii. Pieśń
Papież czcił św. Jadwigę, często odwie„Jadwigo naucz nas pod krzyżem Pana
dzał Sanktuarium w Trzebnicy i obrał Ją
stać przyjąć Jego moc” towarzyszyła nam
sobie za patronkę swojego Pontyfikatu.
niemal przez całą pielgrzymkę. O piękny
Eucharystię zakończyliśmy uczczeniem
religijny nastrój dbał pan Szymon Dylus.
Relikwii Świętej. Napełnieni duchem
Księża pielgrzymujący z nami wygłosili
udaliśmy się do klasztoru sióstr boromeukrótkie konferencje. Proboszcz parafii
szek pokrzepić swoje ciało by o godzinie
NMP WW ks. Sławomir Tomik nawiązał
14.00 powrócić do Sanktuarium na urodo Ewangelii przypadającej na dany
czyste nieszpory. Po nabożeństwie pojedzień, natomiast ks. Krystian Piechaczek
chaliśmy do oddalonego około 3 kilomeDyrektor do spraw Duszpasterstwa Kurii
trów Lasku Bukowego na rozważanie
odwołał się do ideologii „Gender” i próby
Męki Pańskiej. Drogę Krzyżową zakońwdrażania jej w Polsce. Na miejscu przyczyliśmy obok zabytkowego kościółka
Trzebnica
witał nas dziekan ks. Krzysztof Śmigiera.
pod wezwaniem Czternastu Świętych MęWspólnie z pielgrzymami gliwickich dekanatów odmówili- czenników. Radośni, napełnieni wiarą udaliśmy się w drogę
śmy modlitwę różańcową, po której przeżywaliśmy uroczy- powrotną. A ponieważ to był maj to jeszcze w autokarze
stą Eucharystię celebrowaną przez Ordynariusza Gliwickiego śpiewaliśmy pieśni Maryjne czcząc Matkę Bożą. Całą uroksiędza biskupa Jana Kopca oraz księży poszczególnych De- czystość uświetniła nam Orkiestra Dęta KWK Sośnica pod
kanatów. Podczas Mszy św. modliliśmy się w intencjach dyrekcją Gerarda Wolany
własnych ale przede wszystkim dziękowaliśmy Bogu za beaWIESŁAWA DUDA
tyfikację papieża Jana Pawła II. W homilii ks. biskup nawią-
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DZIECI MARYI U MATKI BOŻEJ POKORNEJ

KOBIECE SPOTKANIE
17 maja 2014 roku o godz. 9:00 my, Dzieci Maryi
wraz z ks. Łukaszem Kwiecinskim wyruszyliśmy na diecezjalną pielgrzymkę do sanktuarium Matki Boskiej Pokornej
w Rudach. Po 40-minutowej podróży dotarliśmy na miejsce. Widok był niesamowity: dookoła było mnóstwo Marianek z naszej gliwickiej diecezji wraz ze swoimi opiekunami.
Na samym początku ks. Łukasz trochę opowiedział
nam o miejscu, w którym byliśmy, po czym przeszliśmy do
kaplicy Matki Bożej Pokornej, gdzie wpisaliśmy prośbę do
Maryi w księdze, która znajdowała się obok wspomnianej
kaplicy. Po dłuższej chwili przygotowywania się do Eucharystii oraz możliwości skorzystania z Sakramentu Pokuty, o
godz. 11:00 rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem
ks. bp. Gerarda Kusza. Ks. Biskup wygłosił kazanie na temat
miłości. Ciekawym zabiegiem, jakiego dokonał było
„rozłożenie miłości na czynniki pierwsze”. Uświadamiał nas,
że miłość nie jest cukierkowa, walentynkowa, tylko jest to
prawdziwe uczucie do drugiego człowieka i do Boga.
Miłość do Boga jest
sprawą
normalną,
ludzką – podkreślał
bp Gerard - i nigdy
nie można się jej
wstydzić. Tak samo
jest z byciem dzieckiem Maryi. Nie
można się też wstydzić bycia Marianką.
Dziecko Maryi musi
Ślad po nas u Matki Pokornej
pokazywać, że kocha
Jezusa i jego Matkę. Pełnienie takiej funkcji jest odpowiedzialne, a zarazem jest to zaszczyt i powód do dumy. W czasie kazania Ksiądz Biskup mówił też do zebranych w sanktuarium Marianek, żeby zbyt łatwo nie zwalniały się ze służby, żeby nie ulegały lenistwu.
Pod koniec Mszy świętej Ksiądz Biskup wręczył
dyplomy tym, którzy w minionym czasie ukończyli kurs

Przy dokonywaniu pamiątkowego wpisu

psałterzysty. Po Eucharystii wróciliśmy szczęśliwie do Sośnicy. Oczywiście w drodze powrotnej tradycyjnie nie zabrakło pysznych lodów.

NATALIA KORBANEK

W oczekiwaniu na Mszę świętą

POGRZEB ANGELIKI KUCHARZ

„MOŻNA ODEJŚĆ NA ZAWSZE, BY STALE BYĆ BLISKO”
2 maja – dzień ostatniego pożegnania Angeliki
Kucharz, żony naszego redakcyjnego kolegi Mariusza,
mamusi Piotrka i Ali, przyjaciółki wszystkich, którzy znaleźli się w Jej kręgu czy to
specjalnie czy też zupełnie
przez przypadek…
Jak wspomniała Jej
bliska, wieloletnia przyjaciółka:
„Angelika – dziecko Maryi…

człowiek o wielkim sercu.

Od pierwszych chwil, od
pierwszego spotkania można było Ją polubić, zwierzyć
się Jej, zaufać. Niezwykle
skromna, miła i serdeczna,
życzliwa dla innych…
Dziewczyna, która jeszcze
tyle mogła zrobić, ale Pan
powołał Ją do siebie. Już nie
wypijemy wspólnie kawy, nie
pośmiejemy się, już nie będzie okazji skosztować Jej
potraw, które nie tylko sma-

kiem zachwycały ale i wyglądem. Angelika
jest już w domu Ojca…”.
Nie znałam Angeliki tak dobrze, ale
teraz zazdroszczę innym, że mieli Ją dla siebie taką oddaną i pomocną. Uroczysta Msza
pożegnalna Angeliki skupiła w naszym kościele niesamowitą liczbę ludzi: księży, sióstr zakonnych, rodzinę, przyjaciół, znajomych.
Nie była to zwyczajna Msza św., było
to niesamowite świadectwo wiary chrześcijańskiej.
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PIELGRZYMKA MINISTRANTÓW DO RUD

I POBOŻNIE, I SPORTOWO
Gdzie można spotkać ministranta? I przy ołtarzu i na
boisku. Wielu ministrantów z naszej parafii ma swoje sportowe hobby – chyba najczęściej jest to piłka nożna. Ale nasza
parafia nie jest wyjątkiem – w innych ministranci również
uprawiają sport. Jakie cechy w takim razie powinna posiadać
pielgrzymka ministrantów? Odpowiedź jest prosta – muszą
się pojawić na niej elementy liturgiczne i sportowe.

Maksymilian Glazer – pierwsze miejsce w rzutach karnych

Z naszej parafii nowe posługi mogą pełnić od tego czasu:
Patryk (ceremoniarz), Tomasz (ceremoniarz i animator) i
Jakub (animator). Musieli oni przez kilka weekendów uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych w ośrodku ministranckim w Nędzy. Podczas pielgrzymki wyróżnieni zostali także

Prawie jak zwycięzcy...

Tak też było i w tym roku podczas Diecezjalnej Pielgrzymki Ministrantów do Rud. Oprócz uczestnictwa we
Mszy świętej odbyły się również rozgrywki sportowe. Ministranci z naszej parafii służyli ks. bp. Gerardowi Kuszowi
podczas sprawowanej przez niego Eucharystii. Ważnym momentem podczas pielgrzymki było ustanowienie nowych
ceremoniarzy i animatorów.

Po mszy w rudzkiej bazylice

najlepsi ministranci – ci, którzy sumiennie wypełniają swoje
obowiązki, wyróżniają się pobożnością i nienaganną postawą. Z naszej parafii zostali wyróżnieni najstarsi ministranci,
przede wszystkim za swoją wieloletnią służbę.
Ks. Jacek – niektórzy mówią, że nic się nie zmienił (w dalszym
ciągu ta sama pasja i odpowiedzialność za ministrantów)
(Ciąg dalszy ze strony 19)

Wiary, która zapierała dech w piersiach!
Śmiem twierdzić, że nawet w święta Wielkiej
Nocy czy Bożego Narodzenia nie zbiera się
tak wielka, głęboko wierząca i świadoma swej
wiary rzesza ludzi.
Kiedy weszłam do kościoła chciało mi
się dosłownie ryczeć, ale z czasem dotarło do
mnie, że Angelika jest przecież w niebie,
w domu Ojca, że tam jest Jej miejsce i tam
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chcielibyśmy trafić wszyscy. Tam właśnie
będzie wypraszać łaski dla swojej rodziny,
a jakby dodała jej przyjaciółka: „dla całego
świata!” Bo nie może być inaczej! Bo taka była
i jest Angelika!
Wieczorem zasiadam do komputera,
wchodzę na portal społecznościowy i od razu
na pierwszej stronie pojawia się zdjęcie Angeliki z informacją: „jeśli znasz tę osobę zaproś
ją do znajomych”.

KS. MARCIN WRONKA

Nie wiem co o tym myśleć… na logikę
tłumaczę, że tak działa ten portal, a serce pyta
dlaczego teraz, dzisiaj właśnie? Dlaczego?
Przecież wiesz Angeliko, że już Cię nigdzie
nie mogę zaprosić! A Jej oczy patrzą na mnie
ze zdjęcia jakby pytała słowami swego Pana:
„dlaczego za mną płaczecie? Płaczcie raczej
nad sobą i swoimi dziećmi, bo ja jestem
w domu Ojca…”.

eRKa

Ż Y W Y

R Ó Ż A N I E C

Gość we Wspólnocie
„Panie, to Ty na mnie spojrzałeś”

Święto Miłosierdzia Bożego
„Jezu, ufam Tobie”

Na spotkaniu modlitewnym 5 kwietnia
2014 r. gościliśmy ks. diakona Michała
Zurzyckiego. Przeczytał nam fragment
Ewangelii wg św. Łukasza o narodzeniu
Pana Jezusa (2, 1-7), opowiedział o swoim
powołaniu, pobłogosławił tajemnice różańcowe i przybliżył nam przed kanonizacją
postacie dwóch wspaniałych papieży: bł.
Jana XXIII i bł. Jana Pawła II. Przez Serce
Maryi życzymy ks. diakonowi darów Ducha Świętego i opieki Matki
Bożej Różańcowej w dobrym przygotowaniu się do święceń kapłańskich.
Kanonizacja papieży Jana XXIII i Jana Pawła II była wielkim
wydarzeniem dla Kościoła. Obaj papieże byli wielkimi ludźmi i wielkimi
świętymi. Ponadto Jan XXIII rozpoczął Sobór Watykański II a Jan Paweł II przez cały swój pontyfikat wprowadzał w życie jego założenia.
Powinniśmy się nieustannie wsłuchiwać w nauczanie Papieża – Polaka. Lecz szatan zrobił straszną rzecz – „wylukrował” obrazek Jana
Pawła II. Wszyscy w Polsce wiedzą, że Papież po maturze chodził na
kremówki, ale kto z nas pamięta co Papież powiedział np. we Włocławku w 1991 roku? wszyscy pamiętają jak Papież przysłonił swoim płaszczem dziecko, ale kto przeczytał jego programową encyklikę Redemptor Hominis. To jest rachunek sumienia dla nas wszystkich. Jan Paweł
II był jedną z najbardziej niezrozumianych osób swojego pokolenia.
Mówił do milionów, ale tak niewielu go słuchało. A walczył o człowieczeństwo, o rodzinę, o godność życia ludzkiego, walczył aby wprowadzić reformę Soboru Watykańskiego do Kościoła.
Ale Pan Bóg nie da się szatanowi. Nie pozwolił mu wygrać
z lukrowym obrazkiem Jana Pawła II. Cały świat, świat doskonałych
supergwiazd, kolorowych czasopism, idealnej urody, zdrowia, fitness’u,
białych równych zębów, świat uciekający od cierpienia; cały ten świat
patrzył na ostatnie dni Papieża. Wszyscy pamiętamy jak umierał –
całkowicie odarty z cukierkowatości i lukru; jego twarz była wykrzywiona przez cierpienie. Taki papież stał się widowiskiem dla świata – tak
jak Pan Jezus odarty ze wszystkiego. Papież stał się znakiem Chrystusa cierpiącego. Takie umieranie zupełnie nie pasowało do biegającego
po kremówki Karolka.
Niestety zły duch się nie poddaje. Teraz pojawia się kolejna
pokusa – kanonizacja. Wracają słodkie obrazki, naklejki, figurki. Nie
zapomnijcie o cierpiącym Papieżu. Miejcie zawsze w pamięci jego
pełną bólu twarz w ostatnim publicznym wystąpieniu. To była jego
ostatnia katecheza.
Na koniec chcę Wam powiedzieć, że na podstawie papieży
ostatniego czasu możemy zobaczyć ogromną troskę Pana Jezusa
o swój Kościół. Zobaczcie, jakich cudownych mamy namiestników
Chrystusa na ziemi. Pamiętacie zapewne wybór Franciszka. Świat
obstawiał wszystkich tylko nie Jorge Bergolio. Nie zapomnę jak w
transmisji z zakończonego konklawe dziennikarz nie mógł ukryć zdziwienia, że papieżem nie został kard. Angelo Scola. Pan Jezus nas
prowadzi i cały czas się o nas troszczy. Każdego z nas Pan tak prowadzi jak będzie dla nas najlepiej. Dajmy się prowadzić Duchowi Świętemu. Im bardziej się wyzbywamy egoizmu i przywiązania do rzeczy
stworzonych, tym więcej robimy miejsca dla Ducha Świętego. On nie
wejdzie, jeżeli Go nie zaprosimy. Tak jak Jan XXIII i Jan Paweł II pozwólmy Duchowi Bożemu kierować naszym życiem.

„Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia” – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny Kowalskiej. Przez
nią przekazał światu wielkie orędzie: „wysyłam Ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę
ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca” (Dz. 1588).

Wskazał jej pięć sposobów wyproszenia zbawienia dla siebie i całego
świata:
1. Modlić się przed obrazem Jezusa Miłosiernego
z napisem „Jezu, ufam
Tobie” – „przez obraz ten
udzielać będę wielu łask
dla dusz,
a przeto niech ma dostęp
wszelka dusza do niego” (Dz. 570);
2. Obchodzić Święto Miłosierdzia Bożego
–
„pragnę, aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i
schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie
dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte
Obraz „Jezu, ufam Tobie”
są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do
źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win
i kar” (Dz. 699);
3. Odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego podyktowaną Siostrze
Faustynie przez Pana Jezusa (Dz. 476) – „chociażby był grzesznik
najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski
z nieskończonego miłosierdzia Mojego” (Dz. 687);
4. Odmawiać koronkę o godz. 15, aby czcić godzinę śmierci Jezusa –
„o trzeciej godzinie zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim i wzywaj jego
wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy.
W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych. W tej godzinie
stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość” (Dz. 1572);
5. Szerzyć cześć Miłosierdzia Bożego modlitwą, słowem i czynem –
„dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam przez życie
całe, jak czuła matka swe niemowlę. W godzinę śmierci nie będę im
sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. W tej ostatniej godzinie nic dusza
nie ma na swą obronę, prócz miłosierdzia Mojego. Szczęśliwa dusza,
która przez życie zanurzała się w zdroju miłosierdzia, bo nie dosięgnie
jej sprawiedliwość” (Dz. 1075).
Rzekł Pan Jezus: „powiedz duszom, że z tego źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności. Jeżeli ufność ich będzie
wielka – to hojności Mojej nie ma granic!” (Dz. 1602).
(wg dzienniczka św. S. M. Faustyny Kowalskiej)
Na prośbę Matki Bożej odmawiajmy codziennie różaniec, a na prośbę
Pana Jezusa – koronkę do Miłosierdzia Bożego.
KRYSTYNA LASZEWSKA
wraz z ZELATORAMI
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OBRZĘD USTANOWIENIA NOWYCH LEKTORÓW

ZE SŁOWEM NA USTACH
Ministranci z naszej parafii Patryk, Piotr i
Bartłomiej zostali ustanowieni lektorami. Uroczystość odbyła się w niedzielę, 6 kwietnia, w kościele parafialnym w Nędzy.
Długo przygotowywali się do tego wydarzenia. Kilka weekendów musieli poświęcić na
udział w spotkaniach formacyjnych w Domu Formacyjnym Liturgicznej Służby Ołtarza w Nędzy.
Prowadził je dobrze znany sośnickiej społeczności ks. Jacek Skorniewski. Podczas tych kilku
spotkań przyszli lektorzy uczyli się podstaw dykcji, fonetyki i emisji głosu – było to konieczne
skoro mieli zostać heroldami Słowa Bożego.
Słowo „herold” doskonale pasuje do posługi lektora, ponieważ taki ministrant nie czyta sobie
jakiejś tam bajki dla dzieci, ale słowo samego
Boga skierowane do każdego człowieka: „Żywe
bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze
niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do
rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (List do
Hebrajczyków 4,12).

Wspólne zdjęcie nowych lektorów (foto. David Marcol)

KS. MARCIN WRONKA

MINISTRANCI W RADIU PLUS

PRZY OŁTARZU I NA ANTENIE
Tradycją w naszej parafii są wyjazdy do Radia Plus
w pierwszy czwartek miesiąca. W tym dniu przewodniczymy wieczornej modlitwie różańcowej.
W każdym miesiącu inna grupa parafialna uczestniczy w tej
modlitwie w studiu radiowym, m.in. przedstawiciele Żywego Różańca, Bractwa Najświętszego Sakramentu, Dzieci Maryi. W maju byli
to ministranci: Karol, Dominik, Remigiusz oraz kl. Krzysztof Liwarski. Radiosłuchacze także mogli włączyć się do modlitwy, dzwoniąc
do studia i odmawiając kolejne „dziesiątki” różańca. Jak w poprzednich miesiącach, tak i w tym jedną „dziesiątkę” prowadziła stała
radiosłuchaczka z Katowic-Kostuchny – dziękujemy za modlitwę.

KS. MARCIN WRONKA
W studiu radiowym
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Posłanki Maryi
Pismo wspólnoty Dzieci Maryi parafii św. Jacka w Gliwicach - Sośnicy

NR 1/2014

CHWAL O DUSZO MARYJĘ -

CZYLI O KULCIE MARYJNYM W MIESIĄCU MAJU
Nie jest tajemnicą, że te nabożeństwa cieszą się szczególnym
zainteresowaniem wiernych. Mowa oczywiście o nabożeństwach majowych. Wiele osób chętnie w nich uczestniczy. Co temu sprzyja? Może
przyroda? Może dobra pogoda? hmm… myślę, że przede wszystkim to
miłość do Matki Bożej i wielka wiara oraz ufność w jej orędownictwo
licznie gromadzi wiernych na nabożeństwach majowych. Dzisiaj wraz
ze wspólnotą Dzieci Maryi chcemy się zastanowić przez chwilę, skąd
wzięła się ta forma pobożności.
Początki nabożeństw majowych sięgają XVIII w. i związane są
z zakonem OO. Kamilianów, którzy w 1784 roku w swoim kościele w
Ferrarze (miasto w północnych Włoszech) po raz pierwszy sprawowali
nabożeństwa majowe przez cały miesiąc. Było to odpowiedzią na prywatną pobożność wiernych, którzy właśnie w tym miesiącu gromadzili
się na wspólnej modlitwie w swoich domach, gdzie oddawali cześć
NMP.

Do rozprzestrzenienia nabożeństwa majowego przyczyniło się
ogłoszenie przez papieża Piusa IX w 1854 roku, dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP.
Od samego początku nabożeństwo to charakteryzowało się
określoną strukturą: rozważanie, modlitwy, śpiew litanii Loretańskiej i
tzw. flores mariani, akcentowanie poszczególnych cnót NMP. Ta struktura w dużej mierze została zachowana po dzień dzisiejszy.
Nade wszystko czas majowych nabożeństw jest wielką modlitwą całego Kościoła, zanoszoną do Boga przez wstawiennictwo Maryi.
Niech Niepokalana będzie blisko naszych serc, nie tylko w miesiącu
maju ale każdego dnia całego roku.

Ks. Łukasz Kwiecinski

Rebus
ROZWIĄŻ REBUS
Z poprzedniego numeru
wygrali:

+ EŃ

+

 Dominik Małoszyc
Nagroda - niespodzianka
do odbioru
u ks. Proboszcza.
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KOCHANE MALUCHY
Dają wiele radości, potrzebują wiele miłości.
Te z najstarszych grupy przedszkolnych gościły już na łamach Posłańca.
Wkrótce zobaczymy je ponownie, jako uczniów pierwszych klas szkół podstawowych.
Dziś najmłodsi parafianie, z kolejnego
przedszkola z naszej parafii. Na co dzień
uczęszczają do Przedszkola Miejskiego nr 33.
W kolejnych numerach - kolejne sośnickie
przedszkola.
Na zdjęciach: „Przyjaciele” (5- latki) wychowawca:
Jolanta Naruszewicz, poniżej Grupa
„Gumisie”
(5- latki) wychowawca: Jolanta Rozowska, obok
„Figlarze” (4- latki) wychowawca: Sylwia Skwara.
W ostatnim rzędzie „Kubusie Puchatki” (3- latki) wychowawca: Barbara Serafin i Dorota Łukoszek (na zdjęciu)
oraz „Wesołe nutki” (4- latki) wychowawca: Beata
Dobrowolska - Bar.

