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Z cyklu Dziesięć Słów

Nie cudzołóż
ks. Michał Mendakiewicz

P

rawdę o człowieku, o jego nieskończonej godności, którą objawił
nam Jezus Chrystus, jest kwestionowana przez niektóre współczesne prądy ideologiczne. Odrzucenie chrześcijańskich wartości zawsze prowadzi
do moralnej degeneracji, praktycznego materializmu, do utylitaryzmu
i hedonizmu. Jeżeli zakwestionuje się
istnienie Boga i nieśmiertelnej ludzkiej duszy, to wtedy tajemnicę człowieka redukuje się do materialnego
ciała, do zbioru organów, których
można używać, kierując się kryteriami przyjemności i skuteczności.

biety w małżeństwie jest sposobem naśladowania w ciele wspaniałomyślności
i płodności Stwórcy: „Mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się
ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym
ciałem” (Rdz 2, 24). Z tej jedności wywodzą się wszystkie pokolenia ludzkie.
Czystość domaga się osiągnięcia panowania nad sobą, które jest pedagogią
ludzkiej wolności. Alternatywa jest oczywista: albo człowiek panuje nad swoimi
namiętnościami i osiąga pokój, albo pozwala zniewolić się przez nie i staje się
nieszczęśliwy. Wszyscy ludzie powinni
odznaczać się cnotą czystości stosownie
do różnych stanów swego życia; jedni,
przyrzekając Bogu dziewictwo lub święty
celibat, w ten sposób mogąc łatwiej poświęcić się niepodzielnym sercem Bogu;
inni natomiast prowadząc życie w taki
sposób, jaki prawo moralne określa dla
wszystkich, zależnie od tego, czy są związani małżeństwem, czy nie. Osoby związane małżeństwem są wezwane do życia
w czystości małżeńskiej; pozostali praktykują czystość we wstrzemięźliwości.

W ten sposób płciowość zostaje pozbawiona wymiaru duchowego, osobowego,
przestaje być znakiem miłości – bezinteresownego daru z siebie. Staje się natomiast narzędziem samolubnego zaspokajania własnych popędów i egoistycznych
pragnień.
Bóg jest miłością i w samym sobie przeżywa tajemnicę osobowej wspólnoty
miłości. Stwarzając człowieka na swój
obraz. Bóg wpisuje w człowieczeństwo
mężczyzny i kobiety powołanie, a więc
zdolność do miłości i wspólnoty oraz odpowiedzialność za nie. Każda z dwu płci
z taką samą godnością, chociaż w różny sposób, jest obrazem mocy i czułej
miłości Boga. Jedność mężczyzny i ko-

Homoseksualizm oznacza relacje między mężczyznami lub kobietami odczuwającymi pociąg płciowy, wyłączny lub
dominujący, do osób tej samej płci. Przybierał on bardzo zróżnicowane formy na
przestrzeni wieków i w różnych kultu-
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rach. Jego psychiczna geneza pozostaje
w dużej części nie wyjaśniona. Pewna
liczba mężczyzn i kobiet przejawia głęboko osadzone skłonności homoseksualne, dla większości z nich stanowi
ona trudne doświadczenie. Powinno
się traktować te osoby z szacunkiem,
współczuciem i delikatnością. Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek
oznak niesłusznej dyskryminacji. Osoby te są wezwane do wypełniania woli
Bożej w swoim życiu i - jeśli są chrześcijanami - do złączenia z ofiarą krzyża
Pana trudności, jakie mogą napotykać
z powodu swojej kondycji.
Wspólnota życia i miłości małżeńskiej,
ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez
przymierze małżeńskie, czyli przez nie-

odwołalną osobistą zgodę. Małżonkowie oddają się sobie wzajemnie w sposób ostateczny i całkowity. Już nie są
dwoje, ale stanowią odtąd jedno ciało.
Przymierze dobrowolnie zawarte przez
małżonków nakłada na nich obowiązek
podtrzymywania jego jedności i nierozerwalności. „Co... Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” (Mk 10, 9)
Rozwód jest poważnym wykroczeniem
przeciw prawu naturalnemu. Zmierza do zerwania dobrowolnie zawartej
przez małżonków umowy, by żyć razem
aż do śmierci. Rozwód znieważa przymierze zbawcze, którego znakiem jest
małżeństwo sakramentalne. Fakt zawarcia nowego związku, choćby był uznany
przez prawo cywilne, powiększa jeszcze
bardziej ciężar rozbicia.

Redakcja Ducha Bytkowskiego

Koncerty w Duchu
...czyli Siemianowice i Będzin razem

O

d jesieni ubiegłego roku, w ramach przedsięwzięć Szlakiem Siemianowickich Świątyń i Będzińskich
Wieczorów Organowych, w kościołach
Siemianowic Śląskich oraz Będzina,
odbywały się niezwykłe spotkania
z muzyką. Były to koncerty, wydarzenia
muzyczne o charakterze zróżnicowanym ale noszącym w sobie szczególnego ducha. Ducha młodości i zaangażowania.

W Siemianowicach pierwszy koncert
odbył się niedzielę 19 września w naszym kościele. Był to koncert organowy
w wykonaniu Romana Hyli i Kazimierza
Salika. W repertuarze artystów znalazły
się kompozycje Beethovena, Chopina,
Hessego i Griega. Tydzień później miał
miejsce koncert organowy w kościele
Krzyża Świętego w Siemianowicach.
W grudniu i styczniu, w bytkowskim
kościele miały miejsce koncerty kolędo-

3

we zespołu „Albo i Nie” (26.12.2021)
i Bytkowskiej Scholi Ducha Świętego
(23.01.2022). Również w grudniu szczególną atrakcją stał się Inauguracyjny
Koncert Siemianowickiej Orkiestry
Symfonicznej, w którym dyrygentem był
Bogusław Jan Bemben a Koncert skrzypcowy W.A.Mozarta wykonała solistka
Maria Magdalena Lelek. Koncert wyjątkowy, tym bardziej, że Siemianowicka
Orkiestra Symfoniczna jest pierwszą
w Polsce obywatelską orkiestrą symfoniczną, powstałą z inicjatywy mieszkańców Siemianowic.

Szkole Muzycznej w Bytomiu. Później
kontynuowałam naukę w liceum w Będzinie a równolegle w Konserwatorium
Muzycznym w Katowicach na organach
u pana mgr Romana Hyli.

30 stycznia mogliśmy w Bytkowie wysłuchać kolejnego koncertu. Na organach
grała młoda organistka, studentka Akademii Muzycznej w Katowicach Marta
Febe Ręka. Towarzyszyły jej Milena Karolina Wróbel i Magdalena Bąk.

Kto odkrył Pani talent ? Jak to się zaczęło?

Redakcja Ducha: To wiele lat edukacji
i pracy. A poza szkołą?
A teraz zorganizowałam dzieło pod
nazwą „Będzińskie Wieczory Organowe”. Zaczyna się ono rozszerzać na inne
miejsca m.in. Siemianowice Śląskie we
współpracy z projektem „Szlakiem Siemianowickich Świątyń”.
Naukę gry na harfie zaczęłam jak miałam 11 lat, To była propozycja moich
rodziców. Moi rodzice grają na instrumentach: mama na skrzypcach a tata na
gitarze. Robi to na wysokim poziomie.
Ale ja jak przeszłam na organy (uśmiech
) ..to było piękne ...

Pani Marta Febe Ręka jest również inspiratorką i współorganizatorką Będzińskich Wieczorów Organowych.
W rozmowie z redakcją Ducha Bytkowskiego przedstawiła swoją drogę do koncertowania i podejmowaną aktywność
na rzecz muzyki w Kościele.

Patrząc na Panią o filigranowej postaci
nasuwa się pytanie: Ile trzeba mieć siły
fizycznej by grać na tak dużym instrumencie jak harfa czy organy?
Mam trochę pasji sportowych. Ale granie to jest pasja (uśmiech). Grałam na
harfie czyli na największym instrumencie strunowym, a teraz gram na największym możliwym instrumencie ze wszystkich czyli na organach... noo, trochę siły
trzeba mieć..

Marta Febe Ręka: Jestem studentką
I roku studiów na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Katowicach, kierunek organy i muzyka kościelna pod kierunkiem mgr Daniela
Strządały. Tak spełniło się moje wielkie
marzenie związane ze studiami. Uczyłam
się też w Studium Organistowskim w Katowicach. Ukończyłam pierwszy stopień
muzyczny a także całą naukę w gimnazjum w klasie harfy w Ogólnokształcącej

Jak człowiek czuje się, kiedy siada
przed takim instrumentem jak organy?
Ja czuję się jak dyrygent orkiestry, ale
w porównaniu do dyrygenta mam większy wpływ na wykonanie. W orkiestrze
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Redakcja Ducha: Kiedy Kościół jako
Dom Boży może stać się salą koncertową?

zależy dużo od umiejętności ludzi, którzy grają – miałam możliwość to poznać
dyrygując, w ramach praktyk, młodzieżową orkiestrą w Bytomiu. Przy organach wszystko zależy tylko ode mnie. Ale
czasem czuję taką nieśmiałość.

A sacrum miejsca, jakim jest kościół ?

Wojciech Matczak: Muzyka koncertowa
może odbywać się w kościele bez przeszkód, codziennie. Myśląc o sacrum,
muzyka powinna mieć odpowiadający
temu charakter. Oczywiście , mogą być
pewne wyjątki, jak wrześniowy koncert u nas (interpretacja organowa suity
z filmu „Piraci z Karaibów” przyp. RD),
które poprzez inny rodzaj muzyki mogą
zademonstrować możliwości dźwiękowe
instrumentu. Jest to rodzaj doświadczenia, na które można sobie pozwolić.

Dotyczy to przede wszystkim programu
koncertu i wyboru repertuaru

Czy każdy kościół, jako budynek nadaje się na sale koncertową?

Który z utworów, które grała Pani w naszym bytkowskim kościele sprawił Pani
największą przyjemność?

Sądzę, że każdy kościół nadaje się do roli
miejsca, gdzie słucha się muzyki. To jest
kwestia dopasowania repertuaru do tego
miejsca i jego możliwości akustycznych,
także do możliwości instrumentu kościelnego

Czy jest odczuwalna różnica między
koncertem w sali a w kościele?
Jest różnica. Inna jest akustyka sali.
W kościele mimo wszystko jest pogłos
i trzeba przy wykonaniu utworu brać to
pod uwagę

Najmilej grała mi się fuga g-moll. Bacha, tzw mała fuga. To jest jak przebój.
Brzmienie organów Waszego kościoła
umożliwiło naprawdę świetne wykonanie tego znanego utworu.

Szlakiem Siemianowickich Świątyń –
co to takiego?

Perspektywy? Plany?

„Szlakiem Siemianowickich Świątyń” to
cykl koncertów muzyki organowej. Inauguracja miała miejsce 5 września w kościele św. Antoniego, gdzie z recitalem
organowym wystąpił Michał Duźniak.
Cykl ten będzie kontynuowany.

Rozwinąć przedsięwzięcie Będzińskich
Wieczorów Organowych. No i nowy kierunek studiów.
Dziękujemy za styczniowy koncert
i rozmowę. Życzymy powodzenia
w planach zawodowych

Dzięki życzliwości Wydziału Kultury
naszego miasta ,w tym roku dla jego
realizacji mamy zaplanowany niewielki
budżet. Pozwoli nam to pracować z zaproszonymi artystami w ramach przedsięwzięć kulturalnych m.in. z „Będzińskimi Wieczorami Organowymi” a także
z artystami, którzy już zgłosili się do nas.

Rozmowę kontynuujemy z osobą istotnie
związaną z muzyka w naszym kościele,
z p. Wojciechem Matczakiem, naszym
organistą, który 22.02 2022 świętował 30
lat pracy organistowskiej.
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Jestem w kontakcie z naczelnikiem Wydziału i myślę, że w tym roku koncerty
w kościołach Siemianowic będą kontynuowane.

ment w kościele św. Krzyża, który przeszedł remont dzięki profesorowi Markowi Urbańczykowi. Te dwa kościoły to
podstawa koncertowych planów. Ale to
nie wyklucza koncertów w innych kościołach. Był taki w kościele św. Antoniego i też warto było go posłuchać. Możliwości są duże

Możemy liczyć ,że kościelne koncerty
organowe wpiszą się na stałe w życie
kulturalne Siemianowic?
A przede wszystkim Bytkowa. Nie
ukrywam, że bytkowski instrument jest
najlepszy w Siemianowicach Śląskich.
W dobrym stanie jest również instru-

Gratulując 30 lat pracy organistowskiej,
dziękujemy za rozmowę

Wspólnota Żywego Różańca
Barbara Zdechlikiewicz

K

to z nas nie zna modlitwy różańcowej. Już jako dzieci, nasi rodzice nauczyli nas tej modlitwy. Znamy skuteczność modlitwy różańcowej. Matka Boska
Fatimska w swoich objawieniach przekazała pastuszkom: „odmawiajcie różaniec”.
Odpowiadamy i my na to wezwanie.

Kto może być członkiem Żywego Różańca?
Do Żywego Różańca może należeć każdy
ochrzczony, który tego prawa nie został
pozbawiony przez prawo kościelne.
Jakie są przywileje członków Żywego
Różańca?
Przywileje udzielone przez Stolicę Apostolską (Dekret Penitencjarii Apostolskiej
z 25.10.1967), to zyskanie odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami w dniu
przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca a także w Uroczystości Narodzenia
Pańskiego, Zmartwychwstania Pańskiego,
Zwiastowania Pańskiego, Wniebowzięcia
NMP ,wspomnienia NMP Różańcowej,
uroczystość Niepokalanego Poczęcia
NMP i święto Ofiarowania Pańskiego.
Jakie są obowiązki członków Żywego
Różańca?
* codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańcowej,

Wspólnota Żywego Różańca, działająca
przy naszej parafii, to 180 osób, tworzących 9 róż różańcowych (po 20 osób).
Każdy członek Róży codziennie odmawia
jedną dziesiątkę różańca, więc codziennie
Róża odmawia wszystkie tajemnice czterech części Różańca. A oto kilka informacji
o działaniu Wspólnoty.
Od kiedy działa wspólnota przy naszej
parafii?
W październiku 2012 roku została reaktywowana wspólnota Żywego Różańca.
W tym roku przypada więc 10 rocznica tego
wydarzenia.
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* udział w miesięcznych spotkaniach formacyjnych (w ramach możliwości),
* uczestnictwo w życiu sakramentalnym
Kościoła,
* szerzenie czci NMP, przykładem życia
i krzewieniem modlitwy różańcowej,
* odważne stawanie w obronie wiary,
* udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej Róży (za
zgodą rodziny zmarłego odmawiamy różaniec za duszę ś.p.)
* uczestnictwo w mszach w intencjach Żywego Różańca.
Co dzieje się we wspólnocie Żywego Różańca w naszej parafii?
Raz w miesiącu spotykają się zelatorzy
w celu omówienia bieżących spraw związanych ze Wspólnotą. Podejmujemy nowe
działania oraz wyzwania.
W styczniu br. odbyły się spotkania Róż
w ramach spotkań świątecznych. Odbyła
się też adoracja przy żłóbku. Na spotkaniach wszyscy deklarowali chęć co miesięcznych spotkań formacyjnych w ramach
Róż. Odpowiadając na to zapotrzebowanie, od marca rozpoczynamy miesięczne
spotkania Wspólnoty:
Plan spotkań w marcu:
1 marca – VI Róża
2 marca – II Róża
9 marca – VII Róża
10 marca – IV Róża
15 marca – III oraz VIII Róża
16 marca – I oraz V Róża
23 marca – IX Róża
Natomiast 18 marca – po mszy św. o godz.
18:00 odbędzie się uroczyste przyjęcie nowych osób, które w ostatnim czasie dołą-
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czyły do Wspólnoty Żywego Różańca
Gdzie będą odbywały się spotkania?
Zelatorzy poszczególnych Róż będą na
bieżąco informowali swoich członków
o godzinie spotkania. Dzięki uprzejmości
Księdza Proboszcza – opiekuna Wspólnoty, mamy salkę, w której możemy się
spotykać. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na
etapie dostosowania lokum do potrzeb
Wspólnoty.
Jakie są plany na pozostałe miesiące br.?
Planujemy pielgrzymki w maju – do Piekar
Śląskich (dróżki różańcowe), w czerwcu
– do Częstochowy na Jasną Górę i w październiku – pielgrzymka diecezjalna.
W związku z obchodzoną w październiku 10 rocznicą reorganizacji Wspólnoty
Żywego Różańca w naszej parafii, pragnieniem naszym jest utworzenie X Róży.
Wciąż jednak brakuje kilku osób, aby mogła powstać kolejna Róża. Pragnę przypomnieć, iż każda Róża gromadzi 20 osób.
Mogą być to osoby w różnym wieku. Chętni do odmawiania codziennej dziesiątki
różańca, mogą zgłosić się do kancelarii
lub zakrystii, podając na kartce swoje dane
kontaktowe (imię, nazwisko oraz numer
telefonu).
Będziemy również zaangażować się w życie
parafii w konkretny sposób. Na przykład
w pomoc w zbiórkach pieniędzy na cele
ogłaszane w parafii, sprzedaż opłatków,
świec, paschalików przed Świętami Bożego
Narodzenia oraz Zmartwychwstania Pańskiego.
Chcemy być dosłownie Żywą Wspólnotą Różańca Świętego, otwartą na potrzeby parafii!

Kilka słów o tym czym jest
Misterium
x. Krzysztof Jurczyński

Z

bawcze dzieło Jezusa Chrystusa
jest zawsze aktualne. Bóg, który
stał się człowiekiem, przyszedł na świat,
aby odkupić człowieka, wyzwolić go
z niewoli grzechu iśmierci. Jest to najważniejsze wydarzenie dla ludzkości
izawsze pozostaje żywe dla wszystkich
chrześcijan. Głównie dlatego, że wspominamy te wydarzenia w sakramentach,
a szczególnie wEucharystii.

wszystkich chrześcijan. Przywołuje momenty z życia Jezusa Chrystusa i Jego
uczniów.
Salezjanie na Łosiówce od ponad 87 lat
wystawiają Misterium Męki Pańskiej.
Reżyserem spektaklów jest pan Marcin
Kobierski, aktor teatru Bagatela. Oprócz
młodych salezjanów wMisterium biorą
udział członkowie wspólnoty „Ziemia
Boga”, działającej przy dziele salezjańskim
na Tynieckiej 39. Salezjańskie Misterium
przybliża widzom najważniejsze wydarzenia
zżycia naszego Zbawiciela, ale także zwraca
uwagę na najważniejsze aspekty idylematy
ludzkiego życia.

Teatr nie był czymś obcym dla św. Jana
Bosko. Organizował wswoim Oratorium
przedstawienia teatralne iwidział wnich
ważny wymiar wychowawczy. Teatr służy
radości, ale również kształtuje postawy.
Poprzez przedstawienia teatralne mógł
docierać do umysłów iemocji ludzi, które
mogły się stać przyczyną do zmiany
życia. Ksiądz Bosko wykorzystywał teatr
do przekazywania podstawowych prawd
wiary imoralności.

Nasze Misterium wyróżnia się spośród
innych misteriów. Trzonem scenariusza jest
zawsze Ewangelia, jednak jest rozbudowana
o różne dodatkowe wątki, dlatego każdego
roku jest inny temat przewodni. To na
pewno dodaje atrakcyjności temu wydarzeniu. Misterium Męki Pańskiej ma przede
wszystkim charakter ewangelizacyjny. Przez
to dzieło chcemy przybliżyć widzom jak
dobry i miłosierny jest nasz Bóg.

Wjaki sposób można połączyć zbawcze
dzieło Jezusa z teatrem? Bardzo prosto!
Dzieło Misterium Męki Pańskiej jest
spektaklem teatralnym, mówiącym o
najważniejszych wydarzeniach dla

W sobotę 2 kwietnia 2022 nasza parafia organizuje wyjazd na
Misterium Męki Pańskiej do Wyższego Seminarium Duchownego
Salezjan połączone z wizytą w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu.
Koszt 70 zł; wyjazd ze względu na charakter przedstawienia dla
osób powyżej 15 roku życia. Zapisy w kancelarii parafialnej.
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Marzec w naszej parafii i diecezji
Ewa Pałasińska
02.03.2022 - Środa Popielcowa: wraz z całym Kościołem rozpoczyna się okres wielkopostnej
pokuty.
04.03.2022 – Rocznica urodzin emerytowanego Proboszcza ks. Konrada Zubla.
04.03.2022 –Święto Św. Kazimierza Królewicza -patrona Polski i Litwy; dzień modlitwy wynagradzającej oraz postu w intencji ofiar wykorzystania seksualnego i ich rodzin.
07.03.2022 - Wspomnienie świętych męczennic: Felicyty i Perpetuy
08.03.2022 - Parafia Ducha Świętego Bytków: Spotkanie wspólnoty Mężczyźni św. Józefa.
11-13.03.2022 -Parafia św. Franciszka z Asyżu: Franciszkańskie Centrum Młodzieżowo Powołaniowe „Trzej Towarzysze”; Franciszkańskie Dni Skupienia 20+ - weekendowe spotkanie w duchu
św. Franciszka z Asyżu dla młodzieży w wieku od 20-35 lat. Chorzów Klimzowiec Franciszkańska 1. Klasztor.
13.03.2022 - 9 rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową.
13.03.2022 – Starochorzowski Dom Kultury, godzina 17:00: Koncert zespołu „Wszystkiego
dobrego” – z twórczością ks. Jana Twardowskiego. Autobiograficzne wypowiedzi księdza Jana
przeplatane piosenką stworzą nastrojowy koncert, będący spotkaniem nie tylko z twórczością
Księdza Twardowskiego, ale z nim samym.
17.03.2022 – Katedra Chrystusa Króla w Katowicach; Udzielenie sakramentu bierzmowania osobom dorosłym.
19.03.2022 – Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. Msza św. za zmarłych którzy spoczywają
na naszym cmentarzu, w naszej kaplicy cmentarnej, której Św. Józef jest patronem.
22.03.2022 - Parafia Ducha Świętego Bytków - Msza św. oraz nabożeństwo ku czci Św. Rity połączone z poświęceniem róż.
25.03.2022 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia. W tym dniu modlitewnym wstawiennictwem obejmowane są dzieci, zagrożone śmiercią przed narodzeniem.
25-27.03.2022 Dom rekolekcyjny Ruchu Światło-Życie „Emaus” w Koniakowie. Rekolekcje dla
kobiet pt ,, Weekend dla kobiet - prawdziwie piękna’’.
Nabożeństwa Wielkopostne:
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 16.15.
Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o godzinie 17.00.
Msze św. za zmarłych zalecanych odprawiane będą przez cały Wielki Post w każdy piątek
o godz.18:00.
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INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK – 07.03.2022
7.00
Za ++ Krzysztofa Pete, Pelagię Gach, ++ lokatorów z ul. Wróblewskiego
41 oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00
Za + Marię Sarota.
8.00
Za ++ Weronikę, Hildegardę i Zofię.
8.00
Za Parafian.
18.00
Za ++ Urszulę Wicher w 2. rocznicę śmierci.
18.00
Do Opatrz. Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błog., zdrowie, opiekę MB w intencji Anny z okazji 30. rocznicy urodzin.
WTOREK – 08.03.2022
7.00
Za + Marię Sarota.
7.00
Za dusze w czyśćcu cierpiące – z ofiar ze skarbonki.
8.00
Za + Antoninę Bętkowską w 2. rocznicę śmierci – o radość życia
wiecznego w niebie. Ofiara od Teresy.
8.00
Za ++ rodziców Helenę i Antoniego Wyszyńskich, teściów Natalię i Józefa
Nurzyńskich.
18.00
Za + syna Bartłomieja w 1. rocznicę śmierci.
ŚRODA – 09.03.2022
7.00
Za + męża Alfreda na pamiątkę urodzin, ++ z rodzin Krzywoń, Moskała,
Kozak, Konieczny, Pikul.
7.00
Za + Marię Sarota.
7.00
Za ++ rodziców Grażynę i Roberta Marzec, ++ z rodzin: Marzec, Kotas,
Markowski, Cichowski, Dykta, Cholewski, Król, Grabowski, Płaza;
ks. Waldemara Szlachetkę, dusze w czyśćcu cierpiące.
8.00
Za ++ rodziców Irenę i Konrada Ledwoń.
18.00
Za ++ dziadków i ojca chrzestnego – o radość życia wiecznego.
CZWARTEK – 10.03.2022
7.00
Za ++ Krystynę i Konstantego Łapińskich, pokrew. z obu stron, dusze
w czyśćcu cierpiące.
7.00
Za + Marię Sarota.
8.00
Do Opatrz. Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą
opiekę, zdrowie i Boże błog. w intencji Brygidy z okazji 75. rocznicy urodzin.
17.00
WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
18.00
Za + Klausa Muszalik w 4. rocznicę śmierci, ++ z rodzin Mogwic i Muszalik.
18.00
Za + Jerzego Ossowskiego – ofiara od sąsiadów z ul. Jagiełły 1c.
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PIĄTEK – 11.03.2022
7.00
Za + Marię Sarota.
7.00
Za ++ zalecanych.
8.00
Za ++ Janinę i Zygmunta Piłacik, Marylę i Lucjana Żurek – o radość życia
wiecznego w niebie.
8.00
Za Parafian.
17.00
DROGA KRZYŻOWA
18.00
Za + Joannę Pawleta w 1. rocznicę śmierci.
KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
SOBOTA – 12.02.2022
7.00
O radość życia wiecznego dla ++ syna Tomasza Goliasz w 4. rocznicę
śmierci, rodziców Zofię i Pawła Goliasz, Joannę i Piotra Szneider, szwagrów
Jerzego i Krystiana, dusze w czyśćcu cierpiące.
7.00
Za + Marię Sarota.
8.00
Do Opatrz. Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
zdrowie, błog. Boże w intencji męża Benedykta z okazji 85. rocznicy urodzin
oraz o Boże błog. dla całej rodziny.
8.00
Do Opatrz. Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,
dalszą opiekę Bożą w intencji Tadeusza z okazji 75. rocznicy urodzin oraz
o błog. Boże dla całej rodziny.
18.00
Za + żonę Martę Grabiwoda w 4. rocznicę śmierci.
NIEDZIELA – 13.03.2022 – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7.00
Do Opatrz. Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
zdrowie, błog. Boże w intencji Joanny Czypionka z okazji 70. rocz. urodzin
oraz o błog. Boże dla całej rodziny. /TE DEUM/
9.00
Za ++ brata Tadeusza Lniak w 22. rocz. śmierci, rodziców: Władysławę
w 12 rocz. śmierci, Jana Lniak w 3. rocz. śmierci, teściów Marię i Stanisława
oraz ich dzieci Alicję i Zdzisława Adamskich, dziadków z obu stron.
9.00
Za + Marię Sarota.
10.30
Do Opatrz. Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
zdrowie, błog. Boże w intencji Józefa Resiak z okazji 75. rocznicy urodzin
oraz o błog. Boże dla całej rodziny. /TE DEUM/
12.00
Do Opatrz. Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
w intencji brata Wojciecha z okazji 40. rocznicy urodzin oraz o błog. Boże
dla solenizanta i całej rodziny a także o zgodę i miłość w rodzinie.
12.00
Do Opatrz. Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Alicji
z okazji 80. rocznicy urodzin, z prośbą o zdrowie, błog. Boże dla solenizantki
oraz syna i córki z rodzinami. /TE DEUM/
15.00
Msza św. chrzcielna. Po mszy św. roczek: Michalina Neumann
16.15
GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM
17.00
Za + Bolesława Engler w 1. rocz. śmierci.
20.00
Za + żonę Renatę Lempa w rocznicę śmierci – o spokój duszy – oraz za ++ z rodzin
Lempa i Reizner.
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Ogłoszenia duszpasterskie
Wielki post jest dobrym czasem, abyśmy po raz kolejny wybrali Jezusa,
postawili Go na pierwszym miejscu w życiu kapłańskim, małżeńskim i rodzinnym.
Ten święty czas jest znakiem i zbawczym wydarzeniem, które może odmienić
oblicze naszej szarej codzienności.
Kazania w naszej parafii głosi dziś ks. Wojciech Dytko, wikariusz w bazylice NMP
w Piekarach Śląskich. Witamy go gorąco i życzymy światła i darów Ducha Świętego
w jego posłudze.
Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby piekarskiego
Sanktuarium oraz dzieł z nim związanych.
Liturgia tygodnia:
- 07.03 – poniedziałek – wsp. dod. św. męcz. Perpetuy i Felicyty;
- 08.03 – wtorek – wsp. dod. św. Jana Bożego, zak.;
- 09.03 – środa – wsp. dod. św. Franciszki Rzymianki, zak.;
• W Wielkim Poście zapraszamy na nabożeństwa pasyjne: Droga Krzyżowa w piątki
o 17.00, Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w niedziele o 16.15.
• Przez najbliższe trzy dni (poniedziałek – wtorek – środa) przeżywać będziemy
w naszym kościele tzw. Czterdziestogodzinne Nabożeństwo. Podczas tych dni
będzie możliwość osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 8.30
do 18.00.Zapraszamy do udziału i modlitwy.
• We wtorek – 08.03 – zapraszamy na spotkanie wspólnoty Mężczyźni św. Józefa. Po
mszy św. wieczornej – modlitwa w kościele, a następnie spotkanie w salce.
• Msze św. za zmarłych zalecanych będą odprawiane przez cały Wielki Post w każdy
piątek. Wypominki (zalecki) za zmarłych można składać w kancelarii lub zakrystii.
• Zachęcamy do postanowień abstynenckich w czasie Wielkiego Postu. Księga
Trzeźwości, do której można się wpisać znajduje się w kaplicy dla dzieci.
• W przyszłą niedzielę przed kościołami odbędzie się zbiórka na Fundusz Misyjny
„Ad Gentes”.
• W sobotę – 2 kwietnia – parafia organizuje wyjazd na Misterium Męki Pańskiej w
seminarium salezjanów w Krakowie. W programie także nawiedzenie opactwa
benedyktynów w Tyńcu. Wyjazd – ze względu na charakter przedstawienia – dla
osób powyżej 15 roku życia. Koszt – 70 zł.
• Od jutra (poniedziałek) do soboty w godzinach od 9.00 do 17.00 będzie można
przynosić dary dla uchodźców z Ukrainy. Miejscem składania tych rzeczy będzie
budynek nowopowstającego domu parafialnego – wejście od strony baraku.
Prosimy, by dary przynosić w wyznaczonym terminie, żeby na miejscu były osoby,
które będą je mogły odebrać i ulokować w odpowiednim miejscu.
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