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Nasze dachy doskonale nadają się do pozy-
skiwania energii ze słońca.

Niedawno zakończyliśmy kolędę. W przyszłym 
roku chyba zrobimy z ks. Bogusławem ranking 
tematów najchętniej poruszanych przez para-
fian. W tym roku na pierwsze miejsce wysuwało 
się – w pierwszych tygodniach kolędy – pytanie 
o to, jaka będzie szopka. Ale zaraz na drugim by-
ło utyskiwanie na zimno w kościele. Przy czym 
parafianie „zasiedziali” narzekali na nie mniej 
i z wyraźnie fatalistyczną nutą, z wyrazem „ale 
wiemy, że się nic nie da zrobić” w oczach. Nato-
miast przybyli do parafii niedawno lamentowali 
częściej i intensywniej, ale też czasem z propozy-
cjami, co można by zrobić, żeby sytuację zmienić.

Wiecie, jak jest: obecny system ogrzewania ko-
ścioła nie jest w stanie podnieść temperatu-
ry w kościele w sposób na tyle znaczny, żeby 
dać chociaż wrażenie ciepła – oczywiście bez 
doprowadzenia parafii do natychmiastowego 
bankructwa. Najprostszym wyjściem z sytu-

acji będzie najprawdopodobniej przejście na 
ogrzewanie elektryczne, dostarczające ciepła 
bezpośrednio pod ławki, działające w trakcie na-
bożeństw. Ale to oznacza znaczne zwiększenie 
zużycia prądu. I tu – jak się okazuje – z pomocą 
przyjść może dach naszego kościoła...

Przyznaję się: myśl o tym, że nasze dachy świet-
nie się nadają na zrobienie małej elektrowni, 
zaświtała mi przy pierwszej „rundce” dokoła ko-
ścioła, już w dniu, w którym zostałem Waszym 
proboszczem. Był koniec sierpnia, słońce grza-
ło, a mnie przed oczyma stanął obraz podobny 
do tego z okładki. Pierwsze obliczenia – doko-
nane po konsultacji tego tematu z Parafialną 
Radą Duszpasterską – wskazują, że moglibyśmy 
za pomocą instalacji na dachu pokryć nie tyl-
ko obecne zapotrzebowanie na prąd kościoła 
i probostwa, ale też zasilanie ogrzewania pod 
ławkami. I tym samym ograniczyć znacznie zu-
życie węgla (i tym samym wytwarzanie spalin). 
No i byłoby cieplej w kościele.

R O Z T E R K I  F A R O R Z A  S P O D  L A S U

Farorzu, zimno
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Ks. Grzegorz Strzelczyk

Mieszkamy na osiedlu pod 
lasem, a jednak w sezonie 
zimowym złą jakość powietrza 
czujemy własnym oddechem 
niemal każdego dnia. 
Czy możemy coś z tym zrobić? 
I co do tego ma parafia? 

Gdy 20 lat temu zdecydowałem się 
zamieszkać na osiedlu Z-1, dewelo-

per przekonywał mnie, że będę mieszkał 
na ekologicznym osiedlu, w drewnianym, 
zdrowym i oszczędnym domu, na osiedlu 
z czystym powietrzem. Domy będą zasilane 
energią elektryczną i nikt nie będzie kopcił 
z pieców na węgiel. Z czasem okazało się, 
że realia są inne. Ceny energii elektrycznej 
nieustannie wzrastają, a nasze ekologiczne 
domy generują roczne zużycie prądu jak dzie-
sięć przeciętnych gospodarstw domowych. 
Część mieszkańców przebudowała ogrzewa-
nie na gazowe, ale prawie wszyscy dogrze-
wają domy kominkami. I niestety czujemy 
to w powietrzu, zwłaszcza gdy w kominku 
ląduje mokre drewno, szkodliwe w spalinach  
jak węgiel! Ja zostałem przy prądzie. Średni 
roczny koszt energii, jaką zużywa moje go-
spodarstwo domowe, to 6 do 7 tys. złotych.

W lipcu 2017 roku zbudowałem na swo-
im dachu instalację fotowoltaiczną. Mówiąc 
najprościej, pokryłem dach światłoczułymi 
panelami, które energię słoneczną zamieniają 
na prąd. Nie magazynuję tego prądu w aku-
mulatorach, bo to zbyt kosztowne. Swoją pro-
dukcję prądu oddaję do sieci energetycznej. 

Największa produkcja jest latem, gdy słońca 
najwięcej, jednak to zimą moje potrzeby ro-
sną, gdy trzeba ogrzewać dom. Produkcja 
z dachu jest mała, więc odbieram to, co latem 
nadprodukowałem. Dla energetyki jestem 
Prosumentem. Produkuję i konsumuję (po-
bieram) prąd. Zakład energetyczny zabiera 
sobie za to 20% mojej produkcji, resztę od-
bieram z sieci bez dopłat, kiedy potrzebuję. 

Moje obecne rachunki za prąd wyno-
szą 19,16 zł/miesiąc – tyle, co stałe opłaty 
abonamentowe za dostęp do sieci. Po ponad 
dwóch latach od uruchomienia moja dachowa 
elektrownia wyprodukowała prąd o wartości 
ok. 13 tys. złotych. To jedna trzecia kwoty, 
którą zainwestowałem w instalację. Za 4–5 
lat jej koszt zwróci się z produkcji i od tego 
momentu instalacja będzie przynosić czysty 
zysk. Żywotność instalacji jest obliczona na 
minimum 25 lat, więc jeszcze przez długi 
czas będzie zamieniać promienie słoneczne 
na prąd. Coroczne podwyżki cen prądu prze-
stały przyprawiać mnie o ból głowy, a do tego 

PRĄD Z DACHU

W
IT

O
LD

 M
O

RA
W

SK
I

Obecnie na osiedlu Z-1 działa 16 takich instalacji

dochodzi jeszcze satysfakcja, że mój dom 
jest zero emisyjny. Sam produkuje rocznie 
tyle prądu, ile zużywamy. Dotychczasowa 
produkcja pozwoliła też uniknąć emisji 18 
ton CO2! W tym sezonie nie paliłem jeszcze 
w kominku, choć dwuletnie, suche drewno 
leży na ogrodowej wiatce.

A co ma do tego parafia? Wiemy, jak 
teraz jest nam zimno podczas mszy świętych. 

Parafia ma niewydajne, przestarzałe i bardzo 
kosztowne ogrzewanie na węgiel. Nie sposób 
skutecznie ogrzać tym kościoła tak wielkiego 
jak nasz. Parafialny piec to także największy 
kopciuch na osiedlu Z-1.

Jak temu zaradzić? Czy zimą może być 
cieplej w kościele? Przeczytajcie poniżej 
w felietonie naszego farorza.
 Witold Morawski

No to co – robimy elektrownię?
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Styczniowe kolędowanie przy żłóbku, 
czyli pod lasem nie tylko piszczy,  

ale też pięknie gra i śpiewa

W niedzielę 5 stycznia w naszym para-
fialnym kościele św. Maksymiliana 

wystąpił Mokierski Chór Kameralny, który 
zapewnił oprawę muzyczną Mszy św. o godz. 
16.30. A 12 stycznia, po Mszy św. popołu-
dniowej, z koncertem kolęd, wystąpił zespół 
Akatyst z parafii św. Rodziny w Piekarach 
Śląskich pod kierownictwem Pani Joanny 
Kamińskiej.

Dla nas parafian były to prawdziwe uczty 
duchowe. Wspaniałe występy Mokierskiego 
Chóru. Wspaniały koncert kolęd zespołu 
Akatyst. Dziękujemy Artystom, którzy po-
zwolili nam przeżyć piękne chwile zadumy 

i wzruszenia. Mamy nadzieję, że jeszcze 
nieraz ich usłyszymy w naszej parafii. 

W niedzielny wieczór 26 stycznia odbyło 
się w naszym Kościele parafialne kolędowa-
nie. Przybyło wiele osób, aby wspólnie przy 
żłóbku wyśpiewywać Bogu chwałę. Artystów 
i parafian przywitał ks. Bogusław Noworyta. 

Kolędowanie rozpoczął zespół instru-
mentalistów pod kierunkiem piętnastoletniej 
Hani Derej, który wykonał kolędę „Przybie-
żeli do Betlejem”. W zespole na klawiszach 
grał brat Hani – Kuba oraz jego koleżanki 
z klasy: Alicja, Ania i Ada – skrzypce oraz 
Zosia – wiolonczela. 

Na bosaka i nie kurcgalopkiem
Jedną ze spraw, o które często pyta się 
nas, karmelitanki bose, to dlaczego 
jesteśmy „bose”, skoro chodzimy 
w butach? W kontekście historii naszego 
zakonu „bose” oznacza zreformowane, 
a przekształcenia dokonała św. Teresa od 
Jezusa (inaczej: św. Teresa z Avili).

Jedna z książek, jakie napisała, nosi tytuł 
Twierdza wewnętrzna (w nowym tłumacze-
niu Zamek wewnętrzny). Jest to specyficzna 
instrukcja obsługi dotycząca tego, jak się 
modlić. I nie chodzi o to „co”, „kiedy” i „jak” 
odmówić, ale o to, w jaki sposób zbudować 
więź z Bogiem mającą szansę przynieść 
szczęście Bogu i mnie (niech każdy wstawi 
siebie). W tym kontekście „na bosaka” nabie-
ra nowego znaczenia. W Karmelu nauczyłam 
się, że do budowania satysfakcjonujących 
więzi potrzeba dobrego kontaktu ze sobą. 
Takiego, który wydeptuje się chodząc boso, 
czując ziemię pod stopami, znając jej róż-
norodność: twardość, miękkość, skalistość, 
gładkość i chropowatość, ciepło, zimno, 
czując, gdzie dziura, gdzie „się popłynie”, 

a gdzie pewny grunt pod nogami. Tak wła-
śnie nawiązuje się relacje ze sobą samym – 
ucząc się różnych swoich przestrzeni, łatwo 
i trudno dostępnych, takich, z którymi lżej 
się żyje i tych, z którymi ciężko. To nie jest 
najazd „na chama” ani wejście z buciorami 
– w technikach zdobywczych nie pozna się 
własnej ziemi. Co najwyżej podbije się ją 
siłą, ale kto z nas marzy, by być dla siebie 
niewolnikiem? No i nie można budować re-
lacji kurcgalopkiem, ponieważ szybkie tempo 
przytępia uważność i nie sprzyja przyjaźni, 
także ze sobą. Życie wewnętrzne wymaga 
czasu, uważności i delikatności.

Mógłby ktoś zapytać: „Ale żeby mniszka 
i takie skupienie na sobie? Gdzie modlitwa? 
Gdzie Bóg?”. Cóż, jak to mówią, „w tym 
sęk”. W moim przekonaniu to, czym chary-
zmat karmelitański może ubogacić Kościół, 
to doświadczenie odkrywania Boga we wła-
snym sercu. Dobrze prowadzone skupienie 
na sobie jest zarazem dobrze prowadzonym 
skupieniem na Bogu. A nie da się tego zrobić, 
nie skupiając się również na bliźnim, zwykle 
będącym na podorędziu. 

O zamieszkiwaniu Boga w sercu czło-
wieka mówi Biblia, przez Karmel Duch Świę-
ty powiał tak, że podał szczegóły. Zamek 
wewnętrzny jest opisem wędrówki człowieka 
do własnego serca, a tym samym do miesz-
kającego tam Boga. Idzie się przez siedem 
poziomów, zwanych mieszkaniami, są one 
do zagospodarowania. Najlepsze jest to, że 
okazuje się, że zjednoczenie z Bogiem nie 
jest czymś, co się osiąga. Ono już jest, darmo 
i chętnie dane. Potrzebujemy nauczyć się go 
doświadczać.

s. M. Eunike od Jezusa OCD

Zespół Akatyst z parafii św. Rodziny w Piekarach Śląskich pod kierownictwem Pani Joanny Kamińskiej
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Następnie kolędowały Dzieci Maryi pod 
kierunkiem ich opiekunki Pani katechetki 
Patrycji Olendzkiej. Dzieci pięknie zaśpie-
wały dwie kolędy. 

Z kolei ponownie zagrał zespół młodych 
instrumentalistów, a za nim wystąpiły w du-
ecie Natalia i Eliza. Natalia należy do scholi 
młodzieżowej, a Eliza zapewne w niedługim 
czasie do niej dołączy. Kolejnym wykonawcą 
kolęd była druga Natalia ze scholi młodzie-
żowej naszej parafii. Jej anielski głos i słowa 
kolęd wzruszały do łez. 

Usłyszeliśmy też cztery kolędy w wy-
konaniu naszej scholi młodzieżowej. Dwie 

Natalie, Agnieszka, Klaudia, Asia, Tobiasz 
i Michał tworzą zgrany zespół, który mamy 
wielką nadzieję, będzie się powiększał 
i uświetniał uroczystości w naszej parafii.

Na zakończenie ponownie wysłuchali-
śmy kolęd w wykonaniu instrumentalistów 
z zespołu Hani Derej. Ogromne wrażenie 
zrobiło na nas wykonanie kolędy „Cicha 
noc”, zagranej na cztery ręce przez Hanię 
i jej brata Kubę. 

Na koniec Hania i jej ekipa przygotowa-
li niespodziankę. Zagrali urodzinowe 100 
lat dla naszego ks. Proboszcza. Dziękujemy 
wszystkim wykonawcom. To był piękny czas. 

Na parafialne kolędowanie przybyło wiele osób

Parafialne kolędowanie 26 stycznia

Eliza i Natalia „Mizerna cicha, stajenka licha”

Schola młodzieżowa naszej parafii 
z ks. Bogusławem W wykonaniu scholi usłyszeliśmy cztery kolędyDzieci Maryi z ks. Bogusławem

Kolędowanie rozpoczął zespół instrumentalistów 
pod kierunkiem Hani Derej

Dzieci Maryi z p. katechetką Patrycją Olendzką
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Można powiedzieć, że jest to najlepiej 
oznakowane miejsce w kościele. Każ-

de dziecko wychowane w tradycji katolic-
kiej wie, co oznacza czerwona lampka stale 
świecąca się w głębi ołtarza przy małych 
drzwiczkach zamkniętych na klucz. I pewnie 
każde zna trudne słowo tabernakulum. Jeśli 
programy katechezy nie zmieniły się dra-
stycznie od czasów, kiedy mnie jej uczono, 
mogę przypuszczać, że dzieci wiedzą też, że 
słowo to znaczy „namiot”. Dorośli, którzy 
uczyli się religii w tych samych czasach, co 
ja, raczej wiedzą, chociaż mogą zwyczajnie 
nie pamiętać.  Podobnie jak tego, po co nam 
w kościele namiot i dlaczego akurat tak się 
to miejsce nazywa. 

Zacznijmy od samego słowa – taberna-
culum (l.mn. tabernacula) to wyraz łaciński, 
zdrobnienie od taberna, czyli mieszkanie, szo-
pa, sklep. Słowem taberna określano też karcz-
mę i zajazd, a to użycie jest nam dobrze znane, 
bo po drobnej zmianie fonetycznej w takim 
znaczeniu wyraz ten funkcjonuje niemal we 
wszystkich nowożytnych językach europej-
skich i nieodzownie kojarzy się z portem (cho-
dzi o tawernę, na osiedlu mamy nawet własną). 
To zdrobnienie sugeruje coś mniejszego niż 
mieszkanie, a w tym przypadku dotyczy też 
sytuacji bardziej mobilnej – takie mieszkanko, 
które można przenieść, stąd namiot. Wyraz ten 
znajdziemy w Starym Testamencie w Księdze 
Wyjścia, w rozdziale 26: tabernaculum vero ita 
fiet – tak ma być uczyniony namiot. I chociaż 
księgi Starego Testamentu często zawierają 
dokładne instrukcje co do zupełnie przyziem-
nych spraw z życia codziennego, jakie wiódł 
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Naród Wybrany, to w tym wypadku rzecz jest 
poważniejsza. Kiedy zajrzymy do tekstu Biblii 
Tysiąclecia, autorzy przekładu tak oddają to 
zdanie: „uczynisz przybytek”, z adnotacją, 
że inna nazwa przybytku to „Namiot Spotka-
nia”. A zatem nawet bez szerszego kontekstu 
można domniemywać, że jest to namiot szcze-
gólny. I takim jest rzeczywiście, bo chodzi 
o namiot, w którym przechowywana będzie 
Arka Przymierza (sama Arka opisana zosta-
ła w poprzednim rozdziale Księgi Wyjścia). 
Izraelici zawarli z Bogiem przymierze i jego 
przypieczętowaniem jest wybudowana przez 
nich Arka. Nowe przymierze Bóg zawiera ze 
swym ludem, zsyłając mu swojego Syna i to 
Jego dostaliśmy jako gwarant Boskiej miło-
ści w miejsce starotestamentowej Arki. Bóg 
idzie tak daleko, że na mieszkanie dla Nowego 
Przymierza wybrał każdego z nas – kiedy 
przyjmujemy Ciało Chrystusa, stajemy się 
„przybytkiem” Nowego Przymierza, bardziej 
godni niż ten namiot „z kręconego bisioru, 
z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu 
– z cherubami wykonanymi przez biegłego 
tkacza” (Ex, 26, 1). Wierzymy, że przyjmuje-
my to Ciało pod postacią eucharystycznego 

chleba, poświęconego przez kapłana podczas 
momentu mszy świętej zwanego „przeistocze-
niem”. Ten chleb, konsekrowana hostia, to już 
Ciało Chrystusa, więc należy mu się godne 
miejsce „tymczasowego pobytu”, zanim trafi 
do wiernych. Pierwsi chrześcijanie, głęboko 
świadomi świętości konsekrowanego chleba 
i jego znaczenia jako Nowego Przymierza, 
ustanowili miejsce, które nazwali analogicznie 
do miejsca przechowywania Arki Przymie-
rza – tabernaculum. Początkowo tabernacula 
można było znaleźć w każdym chrześcijań-
skim domu, później – po zaakceptowaniu 
chrześcijaństwa przez władze Rzymu – Naj-
świętszy Sakrament miał być przechowywany 
wyłącznie w kościele. Z czasem zmieniały się 
forma i kształt tabernakulum, jak również 
miejsce, w którym je umieszczano w kościele 
(miało to przeważnie związek ze zmianami 
zachodzącymi w samym obrzędzie sprawo-
wania mszy świętej). Obecnie tabernakulum 
znajduje się najczęściej w widocznym miejscu 
prezbiterium, umożliwiając wiernym osobistą 
kontemplację Najświętszego Sakramentu, a na 
Jego obecność w „przybytku” ma wskazywać 
wiecznie płonąca przed nim lampka. 

Dla ciekawych:

W języku hebrajskim słowo, o którym 
mowa brzmi ּמ ַה ּכ ְׁש ִ ָ (MShKN) i oznacza 
mieszkanie; w języku greckim, z którego 
przełożono Stary Testament na łacinę jest 
to σκηνή (skene) – namiot. 

W kościele prawosławnym nad Najświęt-
szym Sakramentem czasem rozciąga się na-
miot na podobieństwo tego, który okrywał 
Arkę Przymierza.

W Nowym Testamencie mowa jest o Je-
zusie Chrystusie jako Nowym Przymierzu 
w liście do Hebrajczyków (zwłaszcza roz-
działy 8–9). Katarzyna Warcaba

Znane miejsca,    trudne słowa

Słowo na dziś  – tabernakulum
Wspólnie mogliśmy trwać w duchu jedności 
i radości z Bożego Narodzenia. 

Mam nadzieję, że w przyszłym roku do 
wykonawców na parafialnym kolędowaniu 
dołączy Chór Parafialny (na razie w sferze 
marzeń). Chętni do wyśpiewywania Bogu 
chwały proszeni są o zgłaszanie się do na-
szych duszpasterzy. Celina Antczak

Organista Michał z zespołem instrumentalistów 
Hani Derej

Hania Derej z bratem Kubą

Tabernakulum w naszym kościele
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Intencje 
mszalne

01.02.2020 Sobota
  7.30 –  W intencji Parafian. W intencji Czci-

cieli Niepokalanego Serca Maryi.

02.02.2020 Niedziela
18.00 –  Za ++ rodziców Stanisławę i Jana 

Szczepaniec oraz Jadwigę i Stefana 
Kubeckich i za ++ z rodzin.

  7.30 –  Za wstawiennictwem MB Nieusta-
jącej Pomocy w intencji córki Marii 
Kansy z prośbą o zdrowie i potrzebne 
łaski z okazji urodzin.

  9.30 –  Przez wstawiennictwo Matki Bożej 
i św. Maksymiliana w intencji mał-
żonków Antoniny i Józefa Szcze-
pańskich z okazji 40. rocznicy ślubu, 
z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski, z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę 
na dalsze wspólne lata.

11.30 –  Przez wstawiennictwo Matki Bożej 
i św. Maksymiliana w intencji Jadwigi 
Witkowskiej z okazji 60. rocznicy 
urodzin z podziękowaniem i prośbą 
o Boże błogosławieństwo, zdrowie 
i dary Ducha św. oraz opiekę nad całą 
rodziną.

16.30 –  W intencji rodziny Kańtor o Boże bło-
gosławieństwo dla żyjących, w spo-
sób szczególny dla Barbary z okazji 
urodzin, oraz o życie wieczne dla 
zmarłych.

03.02.2020 Poniedziałek
  7.30 –  Za + Rafała Łabędę (od sąsiadów).

Boisko dla futbolistów... 
i nie tylko

Rozpoczęły się prace przy budowie 
boiska do futbolu amerykańskiego na 
os. Z-1 w Tychach. Boisko powstaje przy 
parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego. 
Korzystać z niego będą mogli jednak nie 
tylko zawodnicy Tychy Falcons, ale także 
młodzi piłkarze i mieszkańcy osiedla.

Nowe boisko będzie miało nawierzchnię 
z trawy syntetycznej na podbudowie z kru-
szywa kamiennego. Podbudowa została już 
położona, jak tylko zrobi się cieplej, zostanie 
położna trawa. Na boisku pojawią wtedy 
także bramki do futbolu amerykańskiego, 
bramki do piłki nożnej oraz trybuny wy-
konane w konstrukcji stalowej z miejscami 
siedzącymi dla 300 osób. To nie wszystko.

– W ramach inwestycji zostanie wyko-
nane zaplecze szatniowo-socjalne dla za-
wodników (2 x 45 osób), dla sędziów (10 
osób) oraz  pomieszczenie magazynowe na 
sprzęt.  Całość zostanie ogrodzona, zostaną 

zamontowane także furtki, bramy technicz-
ne oraz piłkochwyty – mówi Jan Cofała, 
Naczelnik Wydziału Innowacji i Inwestycji 
w Urzędzie Miasta Tychy.

Boisko i teren w pobliżu zostaną oświe-
tlone, przebudowany zostanie także układ 
komunikacyjny dla pieszych, a sam obiekt 
połączony z drogą publiczną. Pojawią się 
także elementy małej architektury: ławki 
i kosze na śmieci. Otwarcie obiektu plano-
wane jest w połowie roku.

Z obiektu będą mogli korzystać zawodni-
cy Falcons Tychy, którzy do tej pory trenowa-
li na obiektach na ul. Andersa i ul. Edukacji. 
Jednak ze względu na bardzo duże obłożenie 
tych boisk, korzystali z nich głównie późnym 
wieczorem.

– Brakowało nam miejsca, gdzie mogli-
byśmy trenować. Teraz to się zmieni. Brali-
śmy aktywny udział w przygotowaniach do 
budowy nowego boiska. Mogliśmy zgłaszać 
swoje sugestie i uwagi. Dzięki temu obiekt 

ten będzie odpowiadał wymaganiom, jakim 
musimy sprostać, trenując futbol amerykań-
ski. To dla nas bardzo ważne, bo mało kto 
zdaje sobie z tego sprawę, ale przygotowanie 
boiska do gry zajmowało nam do tej pory 
nawet 2,5 godziny, teraz ten czas znacznie się 
skróci – mówi Jacek Kozub z Falcons Tychy.

Na nowym boisku będzie można roz-
grywać także międzynarodowe zawody, 
„Falconsi” liczą, że dzięki temu wciąż ni-
szowy w Polsce sport stanie się coraz bardziej 
popularny w mieście (tyski zespół już teraz 
znajduje się w czwórce [TOP 4] najlepszych 
drużyn w kraju). Z obiektu będą korzystać 
także piłkarze nożni – przede wszystkim 
dzieci i młodzież. Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Tychach planuje także obiekt 
udostępnić okolicznym mieszkańcom. Po 
zakończeniu budowy MOSIR poda numer 
telefonu, pod którym będzie można się zgła-
szać i zapisywać.

Wartość całej inwestycji to blisko 3,5 
miliona złotych (brutto).

Ewa Grudniok 
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Tychy
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18.00 –  Za + Grażynę Janosz w rocznicę 
urodzin.

04.02.2020 Wtorek
  7.30 –  Za + Rafała Łabędę (od koleżanek 

z grupy Wizaż z rodzinami).
18.00 –  Za + Grzegorza Knapik w 4. rocznicę 

śmierci prosząc o łaskę nieba.
05.02.2020 Środa
  7.30 –  Błagalno-dziękczynna za rodzinę 

Ławrynowicz oraz w intencji Panu 
Bogu wiadomej.

18.00 –  Za + ojca Jana Pośpiech, jego + mamę 
w 45. rocznicę śmierci oraz za ++ 
z rodzin. Pośpiech, Bomersbach, Kut 
i Krokier.

06.02.2020 Czwartek
  7.30 –  Za + tatę Stanisława Łabaj.
18.00 –  Przez wstawiennictwo Matki Bożej 

i św. Maksymiliana w intencji Heleny 
Strzelec z okazji 70. rocznicy uro-
dzin oraz Stefana Strzelec z okazji 
75. rocznicy urodzin, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą 
o zdrowie i Boże błogosławieństwo 
na dalsze lata (Te Deum).

07.02.2020 Piątek
  7.30 –  W intencji Parafian. W intencji 

Czcicieli Najświętszego Serca Pana 
Jezusa.

16.30 –  Szkolna: W intencji dzieci wczesno- 
komunijnych.

18.00 –  Za ++ rodziców Martę i Fryderyka 
Szot, za ++ Martę i Antoniego Stę-
chły, ++ Helenę, Bernarda i Danutę 
Bajura.

08.02.2020 Sobota
  7.30 –  W intencji Członków Żywego 

Różańca.
10.30 – W intencji chorych naszej parafii.

09.02.2020 Niedziela

18.00 –  Za + brata Grzegorza Galary 
w 10. Rocznicę śmierci oraz za ++ 
rodziców.

  7.30 –  Za + księdza Józefa Klemensa w rocz-
nicę urodzin.

  9.30 –  Za + Stanisława Kocyła w 1. rocznicę 
śmierci o łaskę nieba.

11.30 –  Przez wstawiennictwo Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i św. Maksy-
miliana w intencji małżonków Anny 
i Wiesława z okazji ich 60. urodzin, 
dziękując za otrzymane łaski i pro-
sząc o zdrowie i Boże błogosławień-
stwo dla całej rodziny.

16.30 –  Za + męża i ojca Kazimierza Szewie-
czek w 3. rocznicę śmierci o łaskę 
zbawienia.

10.02.2020 Poniedziałek
  7.30 –  Za + Piotra Ziółkowskiego w 30. dzień 

po śmierci oraz jego ++ rodziców, 
brata i bratanka.

18.00 –  Za + Ewę Wira w 5. Rocznicę śmierci.
11.02.2020 Wtorek
  7.30 –  Za ++ rodziców Monikę i Franciszka 

Pustelnik, ++ rodzeństwo i dziadków 
z obu stron.

18.00 –  Za + męża Ryszarda Janowiak, ++ 
rodziców Helenę i Wojciecha Bazan, 
teścia Alojzego Janowiak oraz Jerze-
go Stula.

12.02.2020 Środa
  7.30 –  Zarezerwowana.
18.00 –  Za ++ dziadków Janinę i Ryszarda 

Bufal i za ++ pradziadków, aby dobry 
Bóg okazał im miłosierdzie i przyjął 
do swego Królestwa.

13.02.2020 Czwartek
  7.30 –  Za + Florentynę Oleksiak w 1. rocz-

nicę śmierci.
18.00 –  Przez wstawiennictwo Matki Bo-

żej Róży Duchownej w intencji 

Członków Żywego Różańca, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i wytrwa-
nie w modlitwie.

14.02.2020 Piątek
  7.30 –  W intencji Parafian.
16.30 –  szkolna: Za ++ Elżbietę i Józefa 

Kurzak.
18.00 –  Za + męża Henryka Widuch, jego ++ 

rodziców i pokrewieństwo.
15.02.2020 Sobota
  7.30 –  Za + kolegę Witolda Zajączkowskiego 

o miłosierdzie.

16.02.2020 Niedziela
18.00 –  Za + Tadeusza Nowak.
  7.30 –  Za + męża Ryszarda Mazurczyk, ++ 

rodziców z obu stron.
  9.30 –  Przez wstawiennictwo Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy i św. Maksymi-
liana w intencji Krystyny Pajor z oka-
zji 65. rocznicy urodzin z podzięko-
waniem za otrzymane łaski i z prośbą 
o Dary Ducha św. i błogosławieństwo 
Boże na dalsze lata życia (Te Deum).

11.30 –  Z podziękowaniem za odebrane łaski, 
z prośbą o dalsze błogosławieństwo 
Boże, opiekę Matki Bożej dla Danuty 
w 70. rocznicę urodzin (Te Deum). 

16.30 –  Przez wstawiennictwo Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i św. Maksymi-
liana w intencji Marii Kania z okazji 

urodzin, dziękując Bogu za otrzyma-
ne łaski, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i dary Ducha św. dla dzieci 
i wnuków na dalsze lata.

17.02.2020 Poniedziałek
  7.30 –  Za + Joannę Kormaier.
18.00 –  Za + Rafała Łabędę w miesiąc po 

śmierci.
18.02.2020 Wtorek
  7.30 –  Za + Franciszka Suslika w miesiąc 

po śmierci.
18.00 –  Za + Piotra Ziółkowskiego (od przy-

jaciół żony).
19.02.2020 Środa
  7.30 –  Za + Franciszka Suslika (od kolegów 

z oddziału mechanicznego KWK 
Wesoła).

18.00 –  Za + ojca Władysława Kubasiaka, ++ 
teściów Andrzeja i Katarzynę Prusak 
oraz za ++ z rodziny.

20.02.2020 Czwartek
  7.30 –  O szczęśliwy przebieg operacji 

i o zdrowie dla Ewy Chodak.
18.00 –  Zarezerwowana.
21.02.2020 Piątek
  7.30 –  W intencji Parafian.
16.30 –  szkolna: Do Bożej Opatrzności za 

wstawiennictwem Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w intencji Teresy 
i Stefana Łaskich, z prośbą o szczę-
śliwy rok, zdrowie, zgodę i poszano-
wanie w małżeństwie.

18.00 –  Za + Piotra Białkowskiego.
22.02.2020 Sobota
  7.30 –  O błogosławieństwo, opiekę Niepo-

kalanej i wstawiennictwo wszystkich 
świętych dla rodziny Trela.

23.02.2020 Niedziela
18.00 –  Przez wstawiennictwo Matki Bo-

żej i św. Maksymiliana w intencji 
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Janiny Wira z okazji urodzin, z proś-
bą o Boże błogosławieństwo 
i zdrowie.

  7.30 –  Za + siostrę Stanisławę Klemens 
w rocznicę urodzin.

  9.30 –  Za ++ Anastazję i Jana Mika, 
syna Leszka oraz ++ rodziców 
i rodzeństwa.

11.30 –  W intencji Dzieci przyjmujących Sa-
krament Chrztu św., w intencji Rocz-
nych Dzieci, ich rodziców i rodziców 
chrzestnych.

16.30 –  Przez wstawiennictwo św. Tarsy-
cjusza w intencji Adama Warec-
kiego z okazji 17. rocznicy urodzin, 
dziękując za otrzymane łaski i pro-
sząc o światło Ducha Świętego 
i Bożą opiekę dla solenizanta i jego 
rodziców.

24.02.2020 Poniedziałek
  7.30 –  wolna.
18.00 –  Za + Kazimierza Staniaka (od są-

siadów i żony z dziećmi) oraz za ++ 
rodziców Andrzeja i Teodorę.

25.02.2020 Wtorek
  7.30 –  Za + brata Eugeniusza, jego żonę Ery-

kę i jego ++ teściów, o łaskę nieba.
18.00 –  Za + Zofię Kuźnik w 12. rocznicę 

śmierci.
26.02.2020 Środa
  7.30 –  Za + Aleksandrę Miller.
16.30 –  Szkolna: zarezerwowana.
18.00 –  Za + ojca Artura Blach w kolejną 

rocznicę śmierci oraz za ++ dziadków 
Agnieszkę i Franciszka Sosna, Kla-
rę i Grzegorza Blach i ++ krewnych 
z obu rodzin.

27.02.2020 Czwartek
  7.30 –  Za ++ rodziców Józefa i Marii 

Hantulik oraz ++ dziadków Annę 
i Andrzeja.

18.00 –  Za ++ rodziców Janinę i Michała 
Blachowskich.

28.02.2020 Piątek
  7.30 –  W intencji Parafian.
16.30 –  Szkolna: W intencji Katarzyny Wak-

smańskiej z okazji urodzin z podzię-
kowaniem za odebrane łaski z prośbą 
o dalsze.

18.00 –  Za ++ członków Żywego Różańca.
29.02.2020 Sobota
  7.30 –  Za + męża Pawła Gołosz w rocznicę 

urodzin i synową Beatę w rocznicę 
śmierci.

18.00 –  Przez wstawiennictwo Matki Bo-
żej i św. Maksymiliana w intencji 
rodziny Szot z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o zdrowie 
i Boże błogosławieństwo.

Ogłoszenia
Chrzty:
15.12.2019 – Mikołaj Szkodny
29.12.2019  – Hanna Dinkov 

– Pola Ratajczyk
05.01.2020 – Nina Zielińska
18.01.2020 – Marta Stefańska
26.01.2020 – Noemi Kieruzel

Pogrzeby:
06.12.2019 – Zbigniew Maleszyk
12.12.2019 – Piotr Świergolik
16.12.2019 – Jadwiga Ścierska
20.12.2019 – Kazimierz Staniak
04.01.2020 – Piotr Ziółkowski 
   – Rafał Łabęda
21.01.2020 – Franciszek Suslik

�

Sprawozdanie finansowe 
Parafialnego Zespołu Caritas

za rok 2019

Bilans otwarcia 
(pozostało z 2018 r.) 1821,84 zł
Przychód w 2019 r.: 11 552,00 zł 
Wydatki: 10 465,30 zł

Pozostało na 2020 rok: 2908,54  zł

Przychody gotówkowe:
– Od darczyńców: 4100,00 zł,
– za świece adwentowe: 1000,00 zł,
– ze skarbonki parafialnej 313,00 zł
– ofiary zebrane w I. piątki miesiąca: 
 6139,00  zł

Razem: 11 552,00 zł

Przychody bezgotówkowe:
–  nowy materac przeciwodleżynowy (o war-

tości 350 zł – cena na kartonie), który prze-
kazano do zakładu opiekuńczo-leczniczego 
przy szpitalu św. Józefa w Mikołowie,

–  dary przekazane przez dzieci z Szkoły 
Podstawowej nr 40 (akcja „Podziel się”), 
z których sporządzono i rozdano potrze-
bującym 16 paczek.

Z funduszu Zespołu Charytatywnego:
–  sporządzono 34 paczki, które przeka-

zano chorym odwiedzanym w domach 
i w szpitalach,

–  wydano potrzebującym 100 talonów żyw-
nościowych po 50 zł (50 szt. na Święta 
Wielkanocne, 50 szt.  na Boże Narodzenie),

–  dopłacono 19 potrzebującym do lekarstw 
– łączna wartość dopłat 3400zł,

–  z okazji Światowego Dnia Chorych zorga-
nizowano uroczyste przyjęcie dla chorych 
i starszych parafian,

–  zakupiono konserwy dla bezdomnych zgła-
szających się na probostwo.

W ramach działalności Zespołu odwiedzano 
chorych w domach i szpitalach, zorganizo-
wano spotkanie opłatkowe z nauczycielami 
SP nr 40 i sponsorami oraz przyjęcie dla 
chorych z okazji Światowego Dnia Chorych.

Wszystkim osobom 
wspierającym Zespół Caritas 

serdeczne Bóg zapłać!

Papieskie Intencje Misyjne:
Intencja powszechna – SŁUCHANIE WOŁANIA MIGRANTÓW

Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, 
którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy ludzi, 

był słyszany i brany pod uwagę

•
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