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PODZIĘKOWANIE 
 Księdzu Proboszczowi Józefowi Krakowskiemu, Księdzu Proboszczowi Senio-

rowi Kazimierzowi Szalaście za odprawienie Mszy św. i ceremonii pogrzebowej 
naszej mamy, babci i prababci + Franciszki Lończyk, p. organiście, p. kościel-

nemu, służbie liturgicznej, członkom Żywego Różańca, Związku Emerytów  
i Rencistów, rodzinie, sąsiadom i znajomym oraz wszystkim biorącym udział  

w pogrzebie za modlitwy, okazane współczucie i kwiaty  
serdeczne podziękowania składają  

córka i syn z rodzinami. 
 

Pielgrzymka parafialna. 
 

 W pierwszą sobotę 

października spora grupa 
naszych parafian autokarem 

udała się przez Wadowice 
do Krakowa – Łagiewnik.  

 Pielgrzymowanie tym 
się różni od turystyki, że nie 
szukamy tylko przyjemności, 

ale pchani tęsknotą za świę-
tością, do której jesteśmy stworzeni chcemy ocierać się o miejsca święte. Stąd 

cele pielgrzymek zawsze wiążą się z jakimś sacrum. Tym razem przyświecała 
nam idea Roku Miłosierdzia Bożego, do którego się przygotowujemy. Nikogo 

pewnie nie dziwi w tej sytuacji wizyta w Wadowicach gdzie urodził się, był 
ochrzczony i przeżył łącznie ponad 18 lat Apostoł Bożego Miłosierdzia Święty 

Jan Paweł II. To on wyniósł na ołtarze  Świętą Siostrę Faustynę. Muzeum po-
święcone życiu naszego Papieża, nowocześnie i profesjonalnie przygotowane  

z pomocą przewodników zwiedza się przez półtora godziny i wychodzi z uczu-
ciem niedosytu. Chce się tam wracać.  
    



 Mimo wydawałoby się naszej dobrej pamięci odkrywamy ogromne obsza-
ry mało znanych faktów. Bo życia kogoś o tak wielkim sercu i potężnym rozu-

mie nie da się streścić w krótkim czasie zwiedzania muzeum. U tych, którzy 
byli świadkami pontyfikatu ożywiały się wspomnienia z pielgrzymek, spotkań  

i  relacji telewizyjnych.  
 Święty Jan Paweł II wywarł trudny do ogarnięcia wpływ na życie każdego 

z nas. Pod jego wpływem zaszły zmiany w historii świata i naszej ojczyzny. 
Dług nasz ciągle pozostaje niespłacony. Tak wielu ma krótką pamięć i płytkie 

patrzenie. A przecież od postrzegania zaczyna się myślenie.  
 Przed muzeum był czas na kremówki ale potem zgłębialiśmy misję Świę-

tego.  
 Z Wadowic musieliśmy spieszyć się do Łagiewnik, żeby zdążyć na Godzi-

nę Miłosierdzia, którą chcieliśmy przeżyć razem z siostrami. W tym miejscu 
warto sobie przypomnieć pochodzenie tego „staroświeckiego” słowa miłosier-

dzie, które najczęściej zastępuje słowo „heset” z oryginalnego języka Żydów, 
kiedy mowa jest o takiej miłości związanej z zobowiązaniem. Bogaty polski ję-

zyk w przypadku słowa miłość jest wyjątkowo ubogi i tym jednym słowem opi-
suje zbyt wiele relacji. A właśnie miłość do dzieci i dzieci do rodziców, miłość 

współmałżonków, miłość do Boga i Boża miłość do ludzi to właśnie taka miłość 
miłosierna, która wiele przetrzyma i wszystko zniesie, o którą trzeba zabiegać  

i pielęgnować ją, ale która daje życie owocne i wieczne. 
 I tak się właśnie dzieje, że sam z siebie człowiek miłości na całe życie nie 

wykrzesze, ale czerpiąc ze Źródła Miłości jakim jest nasz w Trójcy Jedyny Bóg, 
naczyniem tak prostym, że aż trudnym do zaakceptowania, dzięki naszej ufno-

ści, może stać się strumykiem lub rzeką miłości miłosiernej i nie wyczerpanej. 
Tego można się uczyć od Siostry Faustyny i Jana Pawła II dwojga świętych, 

którzy egzamin z miłości już zda-
li. Czego my wszyscy sobie wza-

jemnie życzymy, bo po to żeśmy 
trudy pielgrzymowania podejmo-

wali. Bogu niech będą dzięki. 
                                                                                   

Tadeusz Wita    
 

 
 
 

 



• Dziś Światowy Dzień Misyjny rozpoczynający Tydzień Misyjny. W na-

szych modlitwach pamiętajmy o misjach i misjonarzach.  

• Zapraszam na dzisiejsze Nabożeństwo Różańcowe o godz. 1630. W ty-

godniu Nabożeństwa Różańcowe o 1730. 

● Również w dzisiejszą niedzielę pielgrzymka służby zdrowia do katedry 

Chrystusa Króla w Katowicach. Początek o godz. 1500. 

• Mszę św. szkolna w środę o godz. 800 odprawiona zostanie w intencji 

nauczycieli, wychowawców oraz pracowników Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego z okazji Dnia Edukacji. 

• W kancelarii i zakrystii przyjmowane są zalecki na Dzień Zaduszny  

i oktawę. Pamiętajmy o naszych zmarłych bliskich. 

• Okazja do Spowiedzi świętej przed każdą Mszą św.  

• W przyszłą niedzielę Klerycy Wyższego Śląskiego Seminarium Duchow-

nego wygłoszą w naszej parafii kazania, a po Mszy św. o godz. 10.00 

spotkają się z młodzieżą. W tym dniu chcemy się modlić o nowe powoła-

nia kapłańskie i zakonne – szczególnie z naszej parafii. 

● W przyszłą niedzielę Nabożeństwo Różańcowe odprawione zostanie   

o godz. 16.00. W trakcie chór Lutnia wykona pieśni maryjne.  

• W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

- Żadna modlitwa na świecie nie jest tak wyszydzana. Rozmowa z ojcem 

Augustem Pelanowskim o ogromnej mocy różańca. 

Ponadto w Gościu: 

– treść niedawno odnalezionego aktu osobistego św. Jana Pawła II, odda-

nia się i poświęcenia Sercu Jezusa, który Papież nosił przy sobie całe ży-

cie. 

– makabryczne relacje kobiet, które nieświadomie trafiły na rynek handlu 

ludźmi. Rocznie jego ofiarami pada około 800 tysięcy osób. 

● „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 19 do 25 października 2015 r. 
TYDZIEŃ MISYJNY 

19 X 

Poniedziałek 
Wspomnienie św. 

Pawła od Krzyża 

g. 1730 

g. 1800 

Nabożeństwo różańcowe 

Koncelebra 

- Za + Mariana Biskup  jako 30. dniowa 

- Do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Różańcowej 

z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą  

i zdrowie dla Adama i Karoliny z okazji urodzin 

20 X 

Wtorek 
Wspomnienie św. 

Jana Kantego 

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

- Za + Franciszkę Lończyk od członków Bractwa Żywego Różańca 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za ++ rodziców Cyganek, Kasprzyk, męża Tomasza  i rodzeństwo 

z obu stron 

21 X 

Środa 
 

g. 800 

 

 

 

g. 1730 

g. 1800 

Msza Św. szkolna  

- W intencji nauczycieli, wychowawców, duszpasterzy oraz pracow-

ników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 z okazji Dnia Edukacji 

od dzieci i rodziców 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Józefa Żebrowskiego, Andrzeja Żebrowskiego oraz Zenona 

Owczarek 

22 X 

Czwartek 

Wspomnienie 

św. Jana Pawła II 

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

- Za + Joannę Paluch w rocznicę śmierci    

Nabożeństwo różańcowe 

- Za + Alfreda Jarczyk w 10. rocznicę śmierci 

23 X 

Piątek 
Wsp. św. Józefa  

Bilczewskiego 

g. 700  

g. 1730 

g. 1800 

- Za parafian 

 Nabożeństwo różańcowe 

- Za ++ Ryszarda i Martę Grzesiok oraz rodziców Grzesiok 

24 X 

Sobota 

Wsp.św. Antoniego  

Marii Clareta 

g. 700 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Za ++ rodziców Engelberta i Helenę Kuczera, Bernarda i Alicję Tu-

łaj oraz Alojzego Mierzwa 

Nabożeństwo różańcowe 

- Za ++ rodziców Monikę i Franciszka Plewik  

25 X 
 

NIEDZIELA 

30 ZWYKŁA  

W CIĄGU RO-

KU 

 

g. 630 

g. 700 

 

 

 

 

g. 1000 

 

 

 

g. 1600 

g. 1700 

Godzinki ku czci  Matki Bożej 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Różańcowej z podzięko-

waniem za odebrane łaski z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla 

Marcina Strzodka z okazji 70. rocznicy urodzin, 40. rocznicy ślubu 

małżonków Marcina i Marii Strzodka oraz o błogosławieństwo Boże 

dla całej rodziny                                             Te Deum 

- Do Opatrzności Bożej i Matki Boskiej z podziękowaniem za ode-

brane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla Mariana 

Griner w rocznicę urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej 

rodziny           

Nabożeństwo różańcowe-wystąpi chór Lutnia 

 - Za + Ernesta Wypler w 3. rocznicę śmierci 


