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18. Niedziela Zwykła
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II czyt.: Ef 4, 17.20-24

Psalm: 78, 3-4bc.23-25.54
Ewangelia: J 6, 24-35

Urodził się pod obrazem
Matki Bożej Częstochowskiej

L

ato płynie nieubłaganie i mamy już sierpień. Wakacje i czas urlopów to piękny czas, gdy możemy nie
tylko odpocząć, ale i pogłębić swoje relacje z Bogiem.
Także z Maryją, bo można powiedzieć, że sierpień to
miesiąc maryjny, to czas pielgrzymowania do Niej.
Najlepszy wzór jak kochać Maryję pozostawił nam Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński. We wtorek, 3 sierpnia, minie 120. rocznica jego urodzin, a już niedługo – 12
września – będziemy cieszyć się nie tylko naszym maryjnym odpustem, ale i jego długo oczekiwaną beatyfikacją.
Wkrótce błogosławiony
Niezwykłe rozmiłowanie w Jasnogórskiej Pani wyniósł
Kardynał Stefan Wyszyński
z rodzinnego domu. Tajemnicę tej wyjątkowej więzi z Ma- – obraz namalowany przez Tomasza
Wachowicza – artystę z Trzcianki.
ryją wyjawił dopiero 5 sierpnia 1974 r. w 50. rocznicę swej
mszy świętej prymicyjnej. Wyznał wtedy: „Urodziłem się w domu rodzinnym pod obrazem Matki Bożej Częstochowskiej – i to w sobotę… (…) Po święceniach kapłańskich
w kaplicy Matki Bożej w katedrze włocławskiej uważałem za rzecz najbardziej właściwą
przybyć na Jasną Górę, choć sił brakowało. Tak zaczęły się moje drogi. Prowadziły po
śladach, które wydeptała Maryja, idąc przede mną jako światło, gwiazda, życie, słodkość
i nadzieja, wspomożycielka w ciężkiej sytuacji, niemalże pielęgniarka i karmicielka”. Prymas Tysiąclecia wszystko postawił na Maryję i potrafił zjednać dla niej wiele serc. Wiem,
że w niewolę Maryi oddało się setki młodych przedstawicieli mojego pokolenia. Dziś są
wspaniałymi kapłanami, zakonnikami, małżonkami, członkami różnych ruchów i nadal
uważają maryjną drogę do Jezusa za „najlepszą cząstkę”, którą „Bóg pozwolił im obrać”.
Krystyna Kajdan

Z tirem, nie z reklamówką

1.

„Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście
chleb do sytości”. Pan Jezus zastanawia się nad motywacją tych, którzy Go
szukają. Bóg nie jest chłopcem na posyłki, który załatwi nam spokojne, dostatnie życie. Słowo Boże zachęca do spojrzenia w głąb naszych serc i szczerego zastanowienia
się, czego oczekujemy od Pana. Czy mniej lub bardziej świadomie nie traktujemy Go
instrumentalnie, szukając jedynie potwierdzenia czy wręcz realizacji naszych zachcianek? To jasne, że wolno i trzeba po Bogu spodziewać się dużo. Rzecz w tym, że my
oczekujemy od Niego zbyt mało, zatrzymując się tylko na „powszednim chlebie”. Bóg
chce nam dać więcej, niż myślimy. To Jego „więcej” przekracza nasze wyobrażenia
o szczęściu. Abyśmy umieli przyjąć to „więcej”, musimy poszerzyć serca. Mówiąc
obrazowo – po Boże dary trzeba przyjechać tirem, a nie przyjść z reklamówką.
„Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?” Kapitalna odpowiedź!
Widać, że słuchacze Jezusa zaskoczyli. Zaczynają dobrze kombinować, myślą
już o tirze, nie o reklamówce. Kiedy człowiek zaczyna stawiać sobie tego typu pytania, jest już właściwie uratowany. Pojawia się tutaj Boża logika, szukanie Jego woli,
zrozumienie, że moje szczęście zależy ostatecznie tylko i wyłącznie od tego, czy będę
wykonywał Boże dzieła. Co jest tym konkretnym dziełem Bożym, które mam do wykonania?
„Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego,
którego On posłał”. Pierwsza jest wiara, potem działanie. Znajomy ksiądz
z Austrii opowiadał mi, że pewien ojciec w jego parafii podwozi córkę, ministrantkę,
na niedzielną Mszę Świętą, sam wraca do domu i po Eucharystii znów ją odbiera.
Dodam, że nie chodzi o tolerancyjnego muzułmanina, ale o katolika. To przykład
jakiegoś pozornego dobra. Pierwszym dziełem Bożym w naszym życiu powinna być
wiara w Jezusa, która oznacza także wiarę w Kościół, bo bez niego nie znalibyśmy
Jezusa. Pierwsze rzeczy muszą być pierwsze. Najpierw trzeba wybrać Jezusa jako
prawdę o moim życiu, jako fundamentalne dobro. Ten wybór otwiera drogę do kolejnych decyzji.
„Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż
zdziałasz?” Tu słuchacze Jezusa robią krok do tyłu. Mówią Jezusowi: „Sprawdzam”. To normalne. Mamy to w genach albo raczej w tym duchowym spadku po
dalekich przodkach, który teologia nazywa „grzechem pierworodnym”. Nie ufamy
do końca Bogu, boimy się skoku na głęboką wodę. Chcemy jakiegoś zabezpieczenia,
pokwitowania, gwarancji. Odpowiedź Jezusa oznacza: „Ja sam jestem gwarancją, nie
ma innej, większej niż Moje słowo”. Dlatego: „Kto do Mnie przychodzi, nie będzie
łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”. Spełnienie ludzkiego życia
jest w Bogu. Poza Nim umieramy z pragnienia i głodu.
Ks. Tomasz Jaklewicz
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Wybraliśmy Polskę!
K

RYSTYNA KAJDAN: – Pani Tereso, rozpoczynamy dzisiaj sierpień – drugi miesiąc wakacji. Chciałabym namówić Panią
do wspomnień, bo właśnie w sierpniu 1945
roku Pani rodzina musiała opuścić rodzinne
strony na Kresach Polski.

PANI TERESA – NASZA PARAFIANKA:
– Tak, to bardzo bolesne wspomnienia. Wybraliśmy wtedy Polskę i dzięki temu mieszkam w Katowicach, na terenie naszej brynowskiej parafii. Postaram się pokrótce Pani
opowiedzieć jak do tego doszło. Urodziłam
się w 1930 roku na Podolu w Czołhańszczyźnie, jako piąte z kolei dziecko Filipa i Tekli.
Mój ojciec był zawodowym wojskowym i pracował jako sekretarz – protokolant w Sądzie
Wojskowym w Tarnopolu. Mama zajmowała
się domem i wychowywaniem dzieci, a było
ich w sumie dziewięcioro. Do wybuchu II
wojny światowej ukończyłam 2 klasy Szkoły
Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Tarnopolu, tam też w maju 1939 roku w kościele
Ojców Jezuitów przystąpiłam do I Komunii
Świętej.

Rozumiem, że mieszkała Pani z rodziną
w Tarnopolu…
Tak, ale tuż przed wybuchem wojny ojciec
dostał działkę z domem w Liczkowcach koło
Husiatyna, tuż przy granicy z Rosją sowiecką,
nad rzeką Zbrucz. Nasz dom był usytuowany na skraju kolonii jednakowych domów,
w których zamieszkali nowi osadnicy z różnych stron Polski. Przy domu mieliśmy
osiem hektarów pola i jeszcze dwa hektary
za lasem, nad wspomnianą graniczną rzeką;
było to dość daleko i chyba nigdy tam nie
byłam.
Jak Pani zapamiętała ostatnie wakacje
przed wybuchem wojny?
W sierpniu 1939 roku stryj Józef zawiózł nas
do Liczkowiec na wakacje, a mama z najmłodszym braciszkiem Witoldem i najstarszą
siostrą Sabiną zostali w Tarnopolu. Siostra
po maturze podjęła bowiem pracę maszynistki w kancelarii adwokackiej. Tam zastała
nas wojna. Okazało się, że musieliśmy się
rozstać z ojcem na długie 9 lat… Razem
z wojskiem wyruszył bowiem przez Rumunię
aż na Zachód. Brał udział w kampanii francuskiej i dostał się do niewoli niemieckiej,
w której przebywał do końca wojny. Wrócił
do nas dopiero w 1948 roku.
Jakie ma Pani wspomnienia z pierwszego
miesiąca II wojny światowej?

Kościół Jezuitów w Tarnopolu, w którym p. Teresa przystąpiła do I Komunii św.- zniszczony przez władzę radziecką
poprzez m.in. rozebranie wieży. Obecnie znajduje się tam
szwalnia i magazyn odzieżowy. (fot. Wikipedia).

Towarzyszył nam strach, lęk i niepokój o to,
co dalej z nami będzie… Najbardziej bolesnym wspomnieniem jest fakt, że 17 września 1939 roku o świcie na nasze tereny
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spowiedzi i Komunii
świętej. Gdy wróciła, dziecka nie było
w tym miejscu, gdzie
je zostawiła. Szukała
w kościele, pod ławkami, wszędzie – nie
znalazła go. Przerażona wyszła na zewnątrz
kościoła i zobaczyła
swoją córeczkę jak
chodzi i zrywa kwiatki.
Był to niepojęty cud!

Pani Teresa (druga od prawej strony) razem z mamą Teklą, ciocią Stefą, siostrami Sabiną,
Zdzisławą i Zytą oraz braćmi Tadeuszem, Zbigniewem, Alkiem, Jerzym i Witoldem
– 1943 rok (fot. archiwum rodzinne).

wkroczyły wojska sowieckie. Niedaleko była
strażnica, bo jak już wspomniałam mieszkaliśmy blisko granicy. Sowieci zabili wtedy
wszystkich polskich żołnierzy.
Jak sobie Pani mama radziła z tyloma
dziećmi w czasie wojny?
Na szczęście od zawsze mieszkała z nami
ciocia Stefa, najmłodsza siostra mamy. Była
osobą samotną, więc bardzo chętnie i troskliwie pomagała mamie przy opiece nad dziećmi. Jeszcze przed wojną ojciec kupił od jednego z gospodarzy w Liczkowcach krowę; była
naszą żywicielką. Zajmowała się nią właśnie
ciocia Stefa. Muszę dodać kilka słów o cioci.
Gdy była małym, półtorarocznym dzieckiem
upadła ze stołu na ziemię i od tej pory już nie
chodziła, tylko raczkowała. Gdy miała 3 lub 4
lata, babcia Zofia zaniosła ją pieszo na rękach
- z wiarą i nadzieją - do oddalonego o kilka
kilometrów kościoła we wspomnienie św.
Antoniego z Padwy, by prosić tego świętego
o zdrowie dla dziecka. W kościele posadziła dziecko u stóp ołtarza, a sama poszła do
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Z tego wynika, że pochodzi Pani z bardzo
wierzącej, katolickiej
rodziny…

Tak, Pan Bóg był zawsze w naszej rodzinie
na pierwszym miejscu. To zawsze pomagało
nam przetrwać nawet najtrudniejsze chwile.
Z opowieści moich rodziców wiem, że gdy
miałam 3 lata, zachorowałam na dyfteryt. Dusiłam się, a lekarz stwierdził, że stan choroby
jest tak ciężki, że nie ma dla mnie już żadnego
ratunku. Wtedy tatuś położył na mojej piersi
obrazek św. Tereski od Dzieciątka Jezus –
mojej patronki – żarliwie prosząc ją o pomoc.
Okazało się, że duszności ustąpiły, zaczęłam
normalnie oddychać. I spokojnie zasnęłam.
Kto zajmował się Waszym gospodarstwem
w Liczkowcach, skoro tata był na wojnie?
Nasze ośmiohektarowe gospodarstwo uprawiał gospodarz Mikołaj Drozda i w zamian
oddawał nam połowę zbiorów. Zaś na dość
dużym obszarze ziemi mama z ciocią uprawiały warzywa i ziemniaki. Przy domu była
studnia, stodoła i duża stajnia, a w niej krowa i kury. Dzięki temu mieliśmy zaopatrzenie
w podstawową żywność. Tak było do zimy
1942 roku. Wtedy pod wszystkie domy na

kolonii zajechały
furmanki, a rosyjscy żołnierze kazali
nam się szybko
spakować, za dwie
godziny mieli nas
stamtąd zabrać.
Wiadomo było, że
wywiozą nas na
Sybir. Cóż mogliśmy
załadować
na jedną konną
furę, gdy nas było
w sumie 11 osób?
Z płaczem modliliśmy się przed
Pani Teresa (druga od lewej strony) razem z mamą Teklą, ciocią Stefą, siostrami Sabiną,
figurą Matki Bożej
Zdzisławą i Zytą oraz braćmi Tadeuszem, Zbigniewem, Alkiem, Jerzym i Witoldem
błagając Boga za
– 1942 rok (fot. archiwum rodzinne).
Jej pośrednictwem
o ratunek. I stał się kolejny cud! Wszyscy żołdaków. Szukali, niuchali, ale na szczęście
zostali zabrani i wywiezieni, a po nas dzię- nie zajrzeli do jednej z szaf, gdzie to radio
ki Bogu nikt nie przyjechał… Zostaliśmy na było schowane. Znowu cud!
kolonii sami.
A jak układało się Wam w tych latach sąsiedztwo z Ukraińcami?
Co było w następnych wojennych latach?
Potem wkroczyli Niemcy, nastał straszny
głód. Pod karą śmierci rekwirowali całą żywność, zboże, drób, wszystko… Moi bracia,
Tadzik ze Zbyszkiem, wpadli wtedy na pomysł, by nocą wynieść worek zboża na dach
i wsypać go do komina w części wentylacyjnej. Dzięki temu mama mogła w kuchni
spuszczać trochę zboża kratką wentylacyjną,
potem w młynku do kawy mieliła go i gotowała nam zupę. Straszne to były czasy…
Również pod karą śmierci nie wolno było posiadać odbiornika radiowego. Jeden z mieszkańców Liczkowiec pewnego dnia przyniósł
do naszego domu radio zasilane za pomocą
akumulatora; wszyscy spragnieni byliśmy
wiadomości ze świata. Przeżyliśmy wtedy
prawdziwe chwile grozy, bo nagle pewnego
dnia na rewizję przyszło dwóch niemieckich

Do naszych Liczkowiec – zamieszkałych
głównie przez Polaków – przylegała wioska
Trybuchowce, gdzie mieszkali przeważnie
Ukraińcy. Niestety Ukraińcy często na nas
napadali, żyliśmy ciągle w strachu. Kilkakrotnie uciekaliśmy z naszej kolonii do wsi i tam
chroniliśmy się u kogoś w jakiejś izdebce na
podłodze. W tych strasznych dniach ciężko
zachorował mój młodszy brat Alek; bardzo
gorączkował, na jego piersiach pojawił się
garb. Pamiętam, że wtedy godzinami na kolanach i ze łzami w oczach modliliśmy się
o zdrowie dla niego. Alek zasnął, a po kilku
godzinach obudził się bez garbu!
To niesamowite! Nie dziwię się, że trudno było Panią namówić do tych bolesnych
wspomnień.
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Tak, nasza rodzina przeżyła wiele ciężkich
chwil; opowiedziałam Pani tylko niektóre
urywki z mojego życia. Muszę jeszcze Pani
dodać, że mój stryj Witold został zamordowany w Katyniu. Nic dziwnego, że praktycznie po
wojnie nie wspominaliśmy tego okropnego
czasu biedy i strachu przed Ukraińcami oraz
Sowietami. Nie chcieliśmy tego wspominać,
wiele faktów zostało zapomnianych…
A jak wyglądał powrót do Polski?
Jak już wspomniałam na wstępie, w sierpniu
1945 roku Sowieci kazali nam podpisać, że
jesteśmy obywatelami Związku Radzieckiego, albo się wynosić z tych przecież kiedyś
polskich terenów. Wybraliśmy Polskę! Jechaliśmy wraz z innymi przesiedleńcami
z pobliskiego Husiatyna w bydlęcym wagonie razem z krową i naszym psem. Maszynista, który był Rosjaninem jechał jak chciał
i kiedy chciał… Czasami zatrzymywał pociąg
w szczerym polu i nigdy nie było wiadomo,
kiedy ruszy. Tak straciliśmy naszego psa,
który wyskoczył z wagonu w czasie postoju,
a wtedy pociąg szybko ruszył w ekspresowym tempie. Biedny Bari biegł za pociągiem,
a my wszyscy płakaliśmy. W podobny sposób niektórzy z przesiedleńców zostawali
w polu i nie wiadomo, czy kiedykolwiek zdołali dołączyć do swych rodzin.
Gdzie docelowo zawiózł Was ten pociąg?
Zawieziono nas do dzielnicy Wrocławia – Psie
Pole. Tam na peronie bez żadnego zadaszenia czekaliśmy na pociąg do Katowic. Deszcz
padał bez końca… W Katowicach rozpoczęliśmy nowe życie repatriantów. Tutaj poznałam mojego męża Ryszarda. Studiował razem
z moim bratem i tak się poznaliśmy. Połączyła
nas nie tylko miłość, ale także smutne wojenne doświadczenia. Dzisiaj 1 sierpnia trudno
nie wspomnieć, że mąż brał udział w Powsta-
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niu Warszawskim jako żołnierz AK. Poznał
życie w kanałach, wszystko w tym powstaniu
stracił, a na miejscu jego rodzinnego domu
przy ul. Chmielnej stoi teraz Pałac Kultury
i Nauki. W sierpniu 1950 roku zawarliśmy
związek małżeński w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Katowicach. Miałam wtedy 20 lat, a mąż 26. Mamy syna Krzysztofa
i córkę Renatę, siedmioro wnucząt i ośmioro
prawnucząt. Cieszymy się nimi bardzo! Od
wielu lat duchową opiekę nad nami sprawują nasi duszpasterze. Ze względu na wiek
i panującą pandemię koronawirusa nie opuszczamy domu, jesteśmy zdani na pomoc syna
i córki oraz sąsiadów. Dziękujemy Bogu za
każdy dzień, za to, że nie brakuje nam chleba.
Sama się dziwię, że tak długo z Panią rozmawiałam, bo nawet rozmowa mnie już bardzo
męczy… Cieszę się jednak, że choć trochę
urywków z mojego życia mogłam Pani przekazać, bo coraz częściej dręczą mnie wyrzuty
sumienia, że do tej pory oboje z mężem nie
chcieliśmy do tych bolesnych wspomnień
wracać. Rozmawiałam nawet o tym z naszym
Księdzem Proboszczem.
Tym bardziej jestem Pani wdzięczna za te
wspomnienia. A na koniec bardzo Panią
proszę o jakąś życiową wskazówkę dla
wszystkich, którzy będą je czytać.
Powiem krótko: życie bez wiary w Boga i Jego miłosierdzie nie ma sensu!
Bardzo Pani dziękuję! W imieniu naszych
duszpasterzy i całej wspólnoty parafialnej
życzę Pani i Małżonkowi wiele sił, zdrowia
i radości w gronie najbliższych. Niech Pan
Bóg Wam błogosławi, obdarza radością
i pokojem serca!
Bóg zapłać!

Lista

dzieci,

które zostały ochrzczone
w naszej świątyni
od

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

maja do

31

lipca

2021

Nikodem Kuć
Leon Kubat
Szymon Woźniak
Hanna Pielka
Martyna Kindla
Stanisław Nyznar
Józef Smoczyński
Wiktor Makowski
Justyna Benisz

Otoczmy te dzieci naszą modlitwą,
aby wzrastały w mądrości i łasce
u Boga i ludzi. Niech będą
wielką radością dla swych
rodziców i chrzestnych.

3.

Kubik Modesta

– 87 lat

4.

Żabiński Andrzej

– 79 lat

5.

Jedynak Franciszka

– 97 lat

6.

Tomaszkiewicz Barbara
– 84 lata

7.

Matyjas Beata

– 51 lat

8.

Dziwoki Henryk

– 80 lat

9.

Gałuszka Piotr

– 76 lat

10. Brudzewska Eleonora
– 93 lata
11. Grandys Teresa

– 70 lat

12. Panek Maria

– 81 lat

13. Dębowski Marcin

– 47 lat

14. Zielińska Krystyna

– 90 lat

15. Piętak Andrzej

– 55 lat

16. Stasiński Henryk

– 88 lat

17. Koczurowska Jadwiga
– 86 lat

Lista

zmarłych parafian,

którzy odeszli do
od

1

maja do

31

Pana
2021

lipca

1.

Macyszyn Ryszard

– 78 lat

2.

Białecka-Czech Grażyna
– 67 lat

18. Wolf Franciszek

– 76 lat

19. Jerzy Duda

– 67 lat

Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie, a Światłość Wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają
w pokoju wiecznym. Amen.
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Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób
Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2021
(fragmenty)
1. „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”
Kolejny już rok duszpasterski Kościół
w Polsce poświęca prawdzie, że Eucharystia daje życie. Przyjmując z wiarą tę wielką tajemnicę gromadzimy się
na świętej wieczerzy, aby słuchać Słowa Bożego i karmić się Ciałem i Krwią
Zbawiciela. Dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia przypomina nam
niezwykłe wydarzenie, kiedy to Bóg zesłał szemrzącym na pustyni Izraelitom
cudowny pokarm z nieba. Ten pokarm,
manna, stał się zapowiedzią Eucharystii. (…) Zdajemy bowiem sobie sprawę, że żaden pokarm ziemski nie jest
w stanie nasycić naszej duszy i otworzyć nas na dar życia wiecznego. Może
to sprawić tylko Eucharystia. Niestety,
także w naszej Ojczyźnie z wielkim niepokojem zauważamy, że dla milionów
ludzi najważniejszym „pokarmem” stają się śmiercionośne substancje toksyczne lub nałogowe czynności, których powtarzanie prowadzi do śmierci.
Na progu sierpnia trzeba na nowo zastanowić się nad przyczynami problemów uzależnień, zwłaszcza od alkoholu, które tak boleśnie ranią nasze
społeczeństwo (…)

2. Potrzebujemy przemiany
Przed laty św. Jan Paweł II prosił na
Jasnej Górze Maryję, aby powiedziała
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swojemu Synowi: „Synu, trzeźwości nie
mają”. Niestety, ta bolesna papieska
diagnoza sprzed lat opisuje także sytuację w dzisiejszej Polsce. I my dzisiaj
wołamy: Jezusie, Synu Maryi, trzeźwości nie mamy! (…) Tysiące osób umiera
w agonalnych cierpieniach i udrękach
na skutek pijaństwa czy trwania w uzależnieniu, a mimo to kolejne pokolenia
ludzi nie wyciągają wniosków z dramatów tych osób i wchodzą na podobną
drogę autodestrukcji i śmierci na raty
(…). Nadal wielu naszych rodaków lekceważy zagrożenia, których źródłem
jest nadmierne spożycie alkoholu.
Wielu nie dostrzega symptomów choroby, która powoli, ale systematycznie
wyniszcza nasz narodowy organizm.
Te objawy to: przemoc domowa, nieodwracalne wady wrodzone dzieci, których matki piły alkohol podczas ciąży,
samobójstwa, wypadki samochodowe
spowodowane przez pijanych kierowców czy też inne nieszczęśliwe wypadki, jak na przykład utonięcia, zgony
spowodowane chorobami wywołanymi
przez nadużywanie alkoholu, gwałty
pod wpływem alkoholu, rozwody, zniszczona młodość i życie. W ciągu roku
z powodu używania alkoholu traci życie
niemal 20 tys. Polaków. Jedno średnie
miasteczko. Jeden wypełniony po brzegi stadion piłkarski (…) Rozważając
tak ważny temat, jakim jest trzeźwość
Polaków, postawmy sobie pytanie, od
czego może zależeć pozytywna zmiana

w naszej obyczajowości, cechującej
się skłonnością do pijaństwa i innymi zachowaniami prowadzącymi do
nałogów. Dodajmy, że jest to zmiana
bardzo wyczekiwana, wręcz konieczna,
abyśmy mogli przetrwać jako naród.

Jest prawdziwym przyjacielem siebie
i innych. To odważny świadek trzeźwego, odpowiedzialnego i błogosławionego przeżywania swojego codziennego
życia.

3. Nie ma umiaru bez abstynencji

4. Uczniowie Jezusa
apostołami trzeźwości

Eksperci, pisząc o dobrowolnej abstynencji, zwracają uwagę na różne
podejścia otoczenia społecznego do
osób, które nie piją alkoholu (…) Abstynencja jednak może być prawidłowo
zrozumiana tylko w świetle idei postu.
Historia potwierdza ścisły związek odpowiedzialnego korzystania z napojów
alkoholowych z umiejętnością całkowitej rezygnacji z ich spożywania, rezygnacji okresowej lub stałej. Krótko
mówiąc – nie ma umiaru bez abstynencji (…). Po pierwsze, abstynencja jest
zasadniczym ratunkiem dla uzależnionych. Jeśli osoba głęboko uzależniona ma przeżyć, musi podjąć wytrwałą
abstynencję. Dla wielu jest to po prostu wybór między życiem a śmiercią.
Po drugie abstynencja jest darem dla
osób towarzyszących uzależnionemu.
Najbliżsi osoby uzależnionej, którzy podejmują decyzję o całkowitej abstynencji, są dla niej ogromnym wsparciem.
Ważne jest także, aby dar abstynencji
ofiarowali takim ludziom inni, np. terapeuci, kapłani, pracodawcy. Wtedy stają się dla nich pomocą w wytrwaniu,
a ich autorytet rośnie. Abstynencja jest
też niezwykle cenna dla dzieci osób
uzależnionych, gdyż zabezpiecza ich
przed pójściem w ślady rodziców (…)
Abstynent nie jest wrogiem alkoholu.

Jako uczniowie Jezusa wszyscy jesteśmy powołani i zobowiązani do
bycia apostołami trzeźwości. Jesteśmy wezwani do codziennej modlitwy
o trzeźwość nas samych, naszych bliskich, naszego Narodu. Jesteśmy też
zobowiązani do odważnego dawania
świadectwa, że życie w trzeźwości jest
błogosławione (…) Odpowiedzialność
Kościoła katolickiego za trzeźwość
naszego Narodu jest wyjątkowa. Im
więcej będziemy mieli wiernych, którzy z miłości do Boga i ludzi rezygnują
z alkoholu, tym więcej będzie trzeźwych dorosłych oraz takich nastolatków, którzy zachowują abstynencję, by
wzrastać w łasce i mądrości u Boga
i ludzi. Jednak najważniejszą, pierwszoplanową rolę w procesie upowszechniania w narodzie trzeźwego
stylu życia pełni rodzina. To właśnie
rodzina zyskuje najwięcej wtedy, gdy
jej członkowie są wolni od uzależnień.
Wzajemna, serdeczna, ofiarna i czuła
miłość męża i żony oraz ich wspólna,
stanowcza troska o wychowanie dzieci
i młodzieży według zasad Ewangelii to
najlepsza szkoła życia w trzeźwości.
Rodzina dysponuje też najlepszą formą terapii uzależnień, czyli nieodwołalną miłością, która w odniesieniu
do alkoholików z konieczności musi
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być twarda dopóty, dopóki nie wejdą
oni na drogę abstynencji i radykalnej
zmiany postępowania. To właśnie w rodzinie najbardziej błogosławione owoce przynosi dar abstynencji ze strony
małżonków i rodziców (…).

5. W oczekiwaniu na beatyfikację
Kościół w Polsce z wielką radością
przygotowuje się do beatyfikacji Sługi
Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Sprawa trzeźwości była dla
niego niezwykle istotna, gdyż miał pełną świadomość jej roli w zachowaniu
wiary w narodzie, w obronie polskości
i w kształtowaniu pomyślnej przyszłości Polski. Mówił, że „naród pijany
jest już powalony, zwyciężony, tak jak
człowiek nietrzeźwy nie jest świadomy

swej godności i gubi swoją wolność”.
Słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego i jego działania trzeźwościowe
należy stale przypominać, rozważać
i wprowadzać w życie. Nie straciły one
nic ze swej aktualności (…). Oby sierpień roku 2021 stał się przełomowym
w drodze naszego narodu ku trzeźwości. Niech wszelkim dobrym decyzjom
o dobrowolnej abstynencji i działaniom
na rzecz otrzeźwienia naszego narodu
błogosławi Jasnogórska Pani. Jej z ufnością zawierzamy dzieło odnowy moralnej Ojczyzny.

Bp Tadeusz Bronakowski
– Przewodniczący Zespołu KEP
ds. Apostolstwa Trzeźwości
i Osób Uzależnionych

Módlmy się za siebie wzajemnie…
W sierpniu – drugim miesiącu wakacji – będziemy się modlić za siebie
wzajemnie według następującego harmonogramu:
• od 1 sierpnia do 7 sierpnia 2021 roku
– za mieszkańców ulicy PRZEPIÓREK
• od 8 sierpnia do 14 sierpnia 2021 roku
– za mieszkańców ulicy PRZYKLINGA
• od 15 sierpnia do 21 sierpnia 2021 roku
– za mieszkańców ulicy ROLNEJ
• od 22 sierpnia do 28 sierpnia 2021 roku
– za mieszkańców ulicy RZEPAKOWEJ
W szczególny sposób pamiętamy o chorych, wiekiem osłabionych i przeżywających jakiekolwiek trudności oraz o zmarłych, którzy kiedyś mieszkali
przy tych ulicach. Niech nasza modlitwa będzie dla nich umocnieniem oraz
źródłem obfitych łask i darów Bożej Opatrzności.
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Og³oszenia duszpasterskie

18. NIEDZIELA ZWYKŁA
(sierpień 2021 r.)

1. Kolekta przeznaczona jest dziś na Wydział Teologiczny UŚ. Bóg zapłać za
każdą ofiarę.
2. Przed kościołem odbędzie się dziś
zbiórka na poszkodowanych w powodziach i nawałnicach w naszej ojczyźnie
i w całej Europie.
3. Miesiąc sierpień przeżywamy w naszej Ojczyźnie jako miesiąc trzeźwości
i abstynencji. Wszyscy jesteśmy wezwani do zachowania trzeźwości. Biskupi zachęcają do podjęcia abstynencji
w intencji uproszenia łaski uwolnienia
od nałogów dla uzależnionych od alkoholu lub innych używek.
4. W tym tygodniu przypadają pierwszy
czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W czwartek po Mszy porannej nabożeństwo o powołania. W piątek po Mszy
porannej nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
5. W sobotę odwiedzimy naszych chorych
z posługą sakramentalną. Prosimy ich
zgłaszać w zakrystii, kancelarii lub telefonicznie na probostwie.
6. W każdą sobotę adoracja Najświętszego
Sakramentu od 17.00 do 18.00 i okazja
do spowiedzi. Spowiedź w inne dni 15
minut przed Mszą świętą.
7. Przez cały okres wakacji kancelaria jest
czynna: w poniedziałek i środę od 18.45
do 19.30 oraz w piątek od 8.45 do 10.00.
8. W niedzielę 22 sierpnia odbędzie się
pielgrzymka kobiet i dziewcząt do MB
Piekarskiej.

9. Najważniejsze obchody liturgiczne w najbliższym miesiącu:
4 sierpnia – wspomnienie św. Jana
Marii Vianey’a, patrona proboszczów;
6 sierpnia – święto Przemienienia Pańskiego;
9 sierpnia – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), patronki
Europy;
10 sierpnia – święto św. Wawrzyńca;
11 sierpnia – wspomnienie św. Klary;
14 sierpnia – wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego;
15 sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia NMP;
17 sierpnia – uroczystość św. Jacka,
głównego patrona archidiecezji i metropolii katowickiej;
20 sierpnia – wspomnienie św. Bernarda;
21 sierpnia – wspomnienie św. Piusa X;
24 sierpnia – święto św. Bartłomieja,
Apostoła;
26 sierpnia – uroczystość NMP Częstochowskiej;
27 sierpnia – wspomnienie św. Moniki;
28 sierpnia – wspomnienie św. Augustyna.
10. W przyszłą niedzielę będziemy gościć
w naszej parafii oblata o. Jarosława
Wachowskiego, który będzie głosił
homilię o tematyce misyjnej oraz
będzie rozprowadzał kalendarze misyjne.
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11. Kolejny numer naszej gazetki parafialnej ukaże się 29 sierpnia.
12. Dziś w Gościu Niedzielnym w wakacyjnym cyklu rzymski kościół św. Andrzeja na Kwirynale – miejsce zakończenia
ziemskiej wędrówki św. Stanisława
Kostki.

13. Wszystkim życzymy dobrej niedzieli,
a wyjeżdżającym na wakacje dobrego
odpoczynku dla ducha i ciała. Na czas
wakacji życzymy wszystkim Bożego
błogosławieństwa i pokoju w sercu.

Porz¹dek nabo¿eñstw
1 do 29 sierpnia 2021 r.

18. NIEDZIELA ZWYKŁA 01.08
7.30 W intencji Lidii Domareckiej
z okazji 70. rocznicy urodzin,
z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i zdrowie
9.00 Za + Edwarda Kitę (4. rocznica
śmierci) oraz ++ Wandę, Helenę, Bronisława, Stanisławę,
Grażynę, Józefa i Mariusza Polewiak – o radość życia wiecznego
10.30 Za + Emanuela Romańczyka (1.
rocznica śmierci) – o radość
życia wiecznego
12.00 W intencji dzieci przyjmujących
chrzest święty: Tymoteusza
Jendrysko, Oliwiera Aleksandra
Kuli i Nikodema Czesława
Szczyrby, ich rodziców i chrzestnych oraz za roczne dziecko
Filipa Szczyrbę
18.00 Za + Jerzego Orła (w dniu rocznicy urodzin) – o radość życia
wiecznego
PONIEDZIAŁEK 02.08
8.00 Za ++ Łucję, Józefa Lubina oraz
Monikę Trzenszel – o radość
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życia wiecznego
18.00 Za + Franciszkę Jedynak –
o dar życia wiecznego (od sąsiadów z ulicy Warzywnej)
WTOREK 03.08
8.00 W intencji rodziny Witkowskich
z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie
18.00 Za + Krystynę Dudę – o dar
życia wiecznego (od sąsiadów)
ŚRODA 04.08
WSPOMNIENIE ŚW. JANA MARII
VIANNEY’A, prezbitera
8.00 Za + Henryka Dziwoki – o radość życia wiecznego (od sąsiadów)
18.00 Za + męża Marka Gierlotkę (5.
rocznica śmierci) – o radość
życia wiecznego
CZWARTEK 05.08
8.00 W intencji kapłanów, katechetów i sióstr zakonnych oraz
o nowe powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne
18.00 Za + Rajmunda Karkosza (6.

rocznica śmierci) – o radość
życia wiecznego
PIĄTEK 06.08
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
8.00 O zdrowie i ulgę w cierpieniu
dla chorych członków Żywego
Różańca Świętego i ich rodzin
12.00 W intencji nowożeńców: Oliwia
Kucharska i Jatinder Singh
18.00 Za + Jadwigę Czajkę (48. rocznica śmierci) – o radość życia
wiecznego
SOBOTA 07.08
8.00 W intencji ++ członków Żywego
Różańca Świętego – o radość
życia wiecznego
18.00 Za ++ rodziców Irenę i Rudolfa
Student oraz ++ z rodziny z obu
stron – o dar życia wiecznego
19. NIEDZIELA ZWYKŁA 08.08
7.30 Za ++ rodziców Rozalię i Stefana Skalskich – o radość życia
wiecznego
9.00 Za + Irenę Zaleśną (10. rocznica śmierci) - o dar życia wiecznego (od męża, dzieci i wnuków)
10.30 Za + Władysława Godulę (1.
rocznica śmierci) – o radość
życia wiecznego
12.00 W intencji Marii Pisula z okazji
90. rocznicy urodzin, z prośbą
o błogosławieństwo Boże,
zdrowie i potrzebne łaski
18.00 Za ++ Jana i Marię Ochała –
o radość życia wiecznego

PONIEDZIAŁEK 09.08
ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD
KRZYŻA (EDYTY STEIN), dziewicy i męczennicy, patronki Europy
8.00 Za + ks. prałata Benedykta
Woźnicę (86. rocznica urodzin)
– o radość życia wiecznego
18.00 W intencji Agnieszki Demskiej
z okazji 1. rocznicy urodzin oraz
w intencji jej rodziny
WTOREK 10.08
ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA,
diakona i męczennika
8.00 Za + Tadeusza Jamrozika (5.
rocznica śmierci) oraz Czesława, Stanisława i Edwarda Jarzeńskiego oraz teścia – o dar
życia wiecznego
18.00 Za + Teresę Drymer – o radość
życia wiecznego (od sąsiadów
i znajomych)
ŚRODA 11.08
8.00 Za + Henryka Dziwoki – o dar
życia wiecznego (od sąsiadów)
18.00 Za ++ rodziców: Felicję (10.
rocznica śmierci) i Józefa Rzyckich oraz za + męża Bogdana
– o radość życia wiecznego
CZWARTEK 12.08
8.00 Za + Teresę Grandys – o radość
życia wiecznego (od sąsiadów
z ulicy Ligęzy 11)
18.00 Za ++ Karola i Władysławę
Mokros – o radość życia wiecznego
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PIĄTEK 13.08
8.00 Dziękczynna z okazji rocznicy
ślubu Teresy i Ryszarda, z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla
nich i ich dzieci z rodzinami
18.00 W intencji parafian (msza święta w kaplicy pw. Świętych Huberta i Maksymiliana Marii Kolbego na Muchowcu)
SOBOTA 14.08
WSPOMNIENIE ŚW. MAKSYMILIANA MARII
KOLBEGO, prezbitera i męczennika
8.00 Za + Rajmunda Karkosz (w dniu
urodzin) – o radość życia wiecznego
18.00 Za + Adama Sikocińskiego
(rocznica urodzin) oraz ++ rodziców, za + Marię Dwornicką
(w dniu imienin) oraz za jej ++
rodziców i siostry – o radość
życia wiecznego
NIEDZIELA 15.08
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
7.30 W intencji Adama Nowaka
z okazji 55. rocznicy urodzin,
z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalszą opiekę Bożą
9.00 W intencji Jolanty i Michała
Węgrzynów z okazji 19. rocznicy ślubu oraz w intencji Michała z okazji rocznicy urodzin
10.30 Za + Edmunda Czarneckiego
(rocznica śmierci) – o radość
życia wiecznego
12.00 Za + Ewę Marcinkiewicz –
o radość życia wiecznego (od
męża, synów i rodziny)
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18.00 W intencji Elżbiety i Jana
z okazji 61. rocznicy ślubu,
z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i zdrowie

PONIEDZIAŁEK 16.08
8.00 Za + męża Adama Pawłowskiego – o radość życia wiecznego
18.00 Za ++ Marię Szyja, Ludwika
i Elżbietę Szyja, za Bernarda
i Helenę Bromboszcz oraz Gertrudę Golec – o radość życia
wiecznego
WTOREK 17.08
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA,
prezbitera, głównego patrona archidiecezji i metropolii katowickiej
8.00 Za + Krystynę Zielińską –
o radość życia wiecznego (od
synowej Doroty i wnuczki Patrycji)
18.00 Za + Henryka Dziwoki – o dar
życia wiecznego (od rodziny)
ŚRODA 18.08
8.00 Za + siostrę Cecylię Cimochowicz
– o radość życia wiecznego
18.00 W intencji Lidii z okazji rocznicy
urodzin oraz w intencji całej
rodziny, z podziękowaniem za
otrzymane łaski prośbą o Boże
błogosławieństwo i zdrowie
CZWARTEK 19.08
8.00 Za ++ rodziców Krystynę (rocznica urodzin) oraz Maksymiliana Kolenda – o dar życia wiecznego

18.00 Za + Eugeniusza Smolińskiego
(30. rocznica śmierci) oraz ++
z rodziców z obu stron – o radość życia wiecznego
PIĄTEK 20.08
WSPOMNIENIE ŚW. BERNARDA,
opata i doktora Kościoła
8.00 Do Opatrzności Bożej i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalszą
opiekę i zdrowie dla pracowników firmy DIAMENT oraz ich
rodzin
18.00 Za + Eleonorę Brudzewską –
o radość życia wiecznego (od
sąsiadów z ulicy Saloniego)
SOBOTA 21.08
WSPOMNIENIE ŚW. PIUSA X, papieża
8.00 W intencji Zuzanny z okazji 80.
rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz
prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie
18.00 Za + Jerzego Napierałę – o radość życia wiecznego (od rodzeństwa)
21. NIEDZIELA ZWYKŁA 22.08
7.30 W intencji Aurelii z okazji 80.
rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Maryi dla całej rodziny
9.00 W intencji Ewy i Jana z okazji
rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie

10.30 W intencji Adasia z okazji 5.
rocznicy urodzin, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego
12.00 Za + Andrzeja Żabińskiego (80.
rocznica urodzin) oraz za ++
rodziców z obu stron – o radość
życia wiecznego
18.00 Za + Henryka Dziwoki – o dar
życia wiecznego

PONIEDZIAŁEK 23.08
8.00 Za ++ Aleksandra Wróbel, Jacka Wróbel (9. rocznica śmierci)
oraz za Krystynę i Stanisława
Rak – o radość życia wiecznego
18.00 Za + Teresę Grandys – o radość
życia wiecznego (od sąsiadów
z ulicy Ligęzy 11B)
WTOREK 24.08
ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA
8.00 Za + Stanisława Domaradzkiego oraz ++ rodziców Michała i
Katarzynę – o dar życia wiecznego
18.00 Za ++ rodziców Władysława
i Walerię oraz za ++ braci Tadeusza i Stanisława Kijasów
– o radość życia wiecznego
ŚRODA 25.08
8.00 Za ++ Marię Szyja, Ewę Przybyłę, Ludwika i Elżbietę Szyja,
Bernarda i Helenę Bromboszcz
i Gertrudę Golec – o radość
życia wiecznego
18.00 W intencji Krystyny Zaleskiej
z okazji rocznicy urodzin, z po-
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dziękowaniem za otrzymane
łaski i prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i zdrowie

CZWARTEK 26.08
UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
8.00 Za ++ Michała, jego ojca
i dziadków z obu stron – o radość życia wiecznego
18.00 W intencji Zygmunta z okazji
70. rocznicy urodzin oraz dzieci
z rodzinami, z podziękowaniem
za otrzymane łaski i prośbą
o Boże błogosławieństwo i
zdrowie

PIĄTEK 27.08
WSPOMNIENIE ŚW. MONIKI
8.00 Za ++ Małgorzatę i Edwarda
Sporysz – o radość życia wiecznego
18.00 Za ++ Reginę Wypiór (rocznica
urodzin), Krystynę Morawiec
(rocznica urodzin) oraz za ++
rodziców z obu stron – o radość
życia wiecznego

SOBOTA 28.08
WSPOMNIENIE ŚW. AUGUSTYNA,
biskupa i doktora Kościoła
8.00 Za ++ Romana Tochowicza
i Henryka Kamińskiego – o radość życia wiecznego
18.00 Za + Annę Szmyrgało (1. rocznica śmierci) – o dar życia
wiecznego
22. NIEDZIELA ZWYKŁA 29.08
7.30 Za + męża Ryszarda i ++ z rodziny z obu stron – o dar życia
wiecznego
9.00 Za ++ rodziców Sewerynę i Jana
Rezler, siostrę Stanisławę,
szwagra Józefa, bratowe Wiesławę i Barbarę, brata Marka
oraz ++ z rodziny Rezler i Ignasiak – o dar nieba
10.30 Za + Ewę Marcinkiewicz –
o radość życia wiecznego (od
męża, synów i rodziny)
12.00 W intencji rodziny Perek
i Chrzan, z podziękowaniem za
otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
i zdrowie
18.00 Za ++ Hildegardę i Józefa Matysik – o dar życia wiecznego

KANCELARIA PARAFIALNA w okresie wakacyjnym: poniedziałek i środę
czynna od 18.45 do 19.30, oraz w piątek od 8.45 do 10.00.
W sprawach pilnych dotyczących np. pogrzebu, wezwania do chorego
proszę dzwonić na probostwo, tel. nr 32 2518 660.
Tygodnik wydawany przez Parafię pw. Najśw. Imion Jezusa i Maryi.
Adres dla korespondencji: Katowice, ul. Przyklinga 12, tel. 32 251 86 60.
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