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Odpoczynek 
to integralna część pracy

W poprzednim numerze „Co pod 
lasem…” ks. Grzegorz Strzelczyk 
zachęcał do odpoczywania. 
Okres wakacyjny w pełni, więc 
kontynuujemy ten temat. 
O wypoczywaniu tym razem mówi 
Joanna Dyduch – psycholog, 
psychoterapeuta, kierownik 
Jezuickiego Ośrodka Pomocy 
Psychologicznej i Duchowej 
„Źródło” w Gliwicach. 

Magdalena Kulus: Dlaczego wypoczynek 
jest tak ważny dla naszego organizmu? 
Jaki ma wpływ na psychikę?
Joanna Dyduch: – Wypoczynek jest jed-
ną z podstawowych potrzeb. Jeśli chcemy 
funkcjonować dobrze, zdrowo i wydajnie, 
musimy zatroszczyć się o to, co wiąże się 
z odpoczywaniem i regeneracją. Dobry odpo-
czynek zabezpiecza w pewnej mierze nasze 
zdrowie psychiczne: zmniejsza stres i napięcie 
wewnętrzne, pozwala odzyskać równowagę 
i zdrowy dystans do pewnych spraw, popra-
wia pamięć, pobudza kreatywność, pomaga 
zyskać lepszy kontakt z samym sobą, usłyszeć 
własne myśli i poczuć własne emocje.
Czy biblijna koncepcja odpoczynku 
dnia siódmego jest słuszna? Czy w ciągu 
tygodnia też powinniśmy odpoczywać?

– Tak, jest bardzo słuszna. Obawiam się, 
że gdyby nie ona, spora grupa ludzi pracowa-
łaby non stop, zatracając się w tym bez granic. 
Warto się zastanowić, jak spędzam niedzielę, 
jak się wtedy czuję, co się ze mną dzieje, gdy 
mogę sobie pozwolić na nicnierobienie. Od-
poczynek powinien być integralną częścią 
pracy człowieka. „Żyjesz, żeby pracować, 
czy pracujesz, żeby żyć?” – to ważne pytanie 
dla tych, którzy uważają, że z odpoczywa-
nia trzeba się tłumaczyć, że odpoczynek to 
marnowanie czasu albo lenistwo. Ślązacy to 
ludzie pracy, niejednokrotnie ciężkiej pracy 
i w mentalności mają mocno zakorzeniony 
etos pracy. Jest więc jeszcze sporo do zrobienia 

pod względem uznania odpoczynku za ważną 
i potrzebną część życia.
Czy nicnierobienie jest dla naszego 
mózgu korzystne?

– Jest nie tylko korzystne, ale również 
niezbędne. Warto się tego nauczyć bez przeży-
wania poczucia winy, które często „przypełza” 
ukradkiem do części z nas w takich momen-
tach. Niektóre osoby, odpoczywając biernie, 
doświadczają nieustannej gonitwy myśli lub 
pojawia się u nich nadmierne pobudzenie 
psychoruchowe, co wcale nie pomaga wejść 
w stan relaksu. Znacznie lepiej jest wtedy 
odpoczywać aktywnie, relaks zacząć od spor-
tu. To nie musi być żaden sport wyczynowy, 
raczej chodzi o jakiś rodzaj ruchu: spacer, 
jazda na rowerze, ulubione ćwiczenia na ma-
cie w domu, pływanie, bieganie, ale również 
intensywne sprzątanie czy plewienie ogród-
ka, zabawa w berka albo zapasy z własnymi 
dziećmi. Trzeba też wspomnieć o śnie, który 
ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia. 
Kiedy śpimy, w mózgu odbywa się wielkie 
sprzątanie oraz regularna „renowacja”, ko-
mórki mózgowe intensywnie regenerują się, 
dochodzi do odbudowy neuroprzekaźników 
i utrwalenia informacji zgromadzonych w cią-
gu dnia. Dorosły człowiek powinien prze-
sypiać 7-8 godzin każdej nocy. Jeśli mamy 
przedłużające się problemy ze snem, np. śpimy 

zbyt płytko, mamy problemy z zasypianiem 
albo przedwcześnie się budzimy, wstajemy 
zmęczeni, a nie wypoczęci, warto udać się 
do specjalisty. W mojej praktyce zawodowej 
zauważam pewną prawidłowość – gdy u kogoś 
zaczynają się szeroko rozumiane problemy 
natury psychicznej, prawie zawsze pogarsza 
się jakość i długość snu. Warto zwracać na to 
uwagę i nie doprowadzać się do wyczerpania. 
Lepiej zapobiegać niż leczyć, a jeśli trzeba 
leczyć, to nie można z tym zwlekać.
Jak długo powinien trwać urlop, by 
faktycznie wypocząć? Jak często 
powinniśmy go sobie organizować?

– Są badania, z których wynika, że urlop 
powinien trwać 3 tygodnie, to optymalny 
czas, ale nie każdy może sobie na to pozwo-
lić. Inne badania pokazują, że wielu osobom 
wystarczy 7-8 dni, by w pełni się zrelaksować 
i wypocząć. Uważam, że należałoby podejść 
do tematu indywidualnie, na zasadzie kom-
promisu pomiędzy realnymi możliwościami 
danej osoby (związanymi z miejscem i cha-
rakterem pracy), jej preferencjami i szyb-
kością regeneracji oraz sytuacją rodzinną. 
Jedni wolą długi, jednorazowy urlop, inni 
kilka razy w roku po kilka dni.
Z czego wynika to, w jaki sposób lubimy 
wypoczywać? Z psychiki czy raczej 
uwarunkowań społecznych?

Joanna Dyduch
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Liczba zgromadzonych na procesji parafian 
robiła wrażenie. Ale jeszcze większe – ra-
dość, jaka biła z twarzy uczestników!

Przyznaję się: początkowo nie planowaliśmy 
w tym numerze umieszczać tekstu o Bożym 
Ciele. Ale po tym, w czym uczestniczyliśmy 
3 czerwca, powinien zostać jakiś ślad. Świadec-
two. Opowieść. Także ze względu na tych, któ-
rzy być nie mogli i zostaje im tylko przeczytanie 
relacji oraz obejrzenie zdjęć.

Co się wydarzyło? Właściwie nic niezwykłego. 
Ludzie przyszli na mszę na Ryneczku i na pro-
cesję. Dużo ludzi. W kontekście sanitarnej nie-
pewności związanej z trwającą wciąż epidemią 
– bardzo dużo. Kiedy od drugiego ołtarza, który 
stał na rogu Zaręby i Zapolskiej, spojrzałem do 
tyłu, ludzie byli na całym widocznym odcinku 
Zaręby aż do miejsca, w którym ulica zakręca 
i opada. I to nie tylko na ulicy. Pokaźny ludzki 
strumyk płynął też chodnikami. 

Tak, liczba zrobiła na mnie wrażenie. Nie ma co 
ukrywać – była we mnie obawa. Nawet nie co 
do tego, czy zbierzecie się na odwagę wyjścia 
na ulice w sytuacji zdrowotnie jeszcze niepew-
nej. Bardziej bałem się tego, jakie straty w po-
trzebie wspólnotowego wyrażania wiary po-
czyniła pandemiczna izolacja. Czy może przez 
ponad rok przymusowego niechodzenia do 
kościoła nie przygasła nam wiara, a za nią i po-
trzeba jej wyrażania? Czy na COVID nie kona 
nam wspólnota parafialna? Dlatego Boże Cia-

ło było dla mnie w tym roku szczególnie waż-
ne – wyrażanie wiary w rzeczywistą obecność 
Chrystusa w Eucharystii wiązało się ze swoistym 
testem tego, jak właściwie ma się wiara w człon-
kach Jego Mistycznego Ciała, czyli Kościoła. 
I nawet jeśli założyć, że część uczestników 
procesji przyszła bardziej z powodu znużenia 
i buntu wobec przymusowych ograniczeń, 
to i tak wielu musiało być tych, co przyszli ze 
względu na Pana Jezusa i Jego Ciało. Liczba 
rozdanych komunii też to potwierdza. 

Jak się zapewne domyślacie, jestem mocno 
ucieszony tym, co się wydarzyło i bardzo z Was 
dumny. I dziękuję. Bo gdy stanąłem do odpra-
wiania mszy na Ryneczku, to – patrząc na Was 
– mogłem doświadczyć jedności i żywotności 
wspólnoty, do której biskup mnie posłał ponad 
dwadzieścia miesięcy temu. Będzie z czego 
odbudowywać życie parafialne...

Jednak nie tylko o ilość chodzi. Było jeszcze coś 
ważniejszego i bardziej budującego. A miano-
wicie radość, której posmak wręcz unosił się 
w powietrzu. Nie wiem, czy mieliście podobne 
uczucie, ale miałem wrażenie, że udało nam się 
stworzyć prawdziwe święto! Radość z bycia Ko-
ściołem – Ciałem Chrystusa przeżywana jakby 
na przekór trudnościom wewnątrzkościelnym 
i zewnętrznym. Po pandemicznym zamknię-
ciu bardzo było mi potrzeba takiego doświad-
czenia. I myślę, że wszystkim się ono przydało.  
Jeszcze raz dziękuję Wam za to Boże Ciało: za 
radość bycia parafią!

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

Boże Ciało
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N– Wydaje mi się, że raczej to drugie – 
uwarunkowania społeczne, aktualne trendy 
czy mody często wyznaczają sposób, w jaki 
odpoczywamy. Jednak formy wypoczynku 
i samo podejście do niego wynosimy z wła-
snych domów. Jeśli rodzice nauczyli dzieci, 
jak sensownie dbać o relaks i np. pozwalali 
im się wyspać, czasem „posnuć się” po domu, 
ale też zabierali je na spacery, wycieczki, 
dbali przy okazji o budowanie bliskich więzi,  
to zamodelowali im to na kolejne lata życia. 
Najgorszą jednak sytuacją jest taka, gdy ro-
dzice nie uczą dzieci „nicnierobienia”, nie 
pozwalają na to, a organizują im czas od rana 
do nocy tysiącem dodatkowych aktywności. 
Robią to zwykle w dobrej wierze, ale długo-
falowe skutki bywają opłakane. Młodzież, 
której funduje się tego rodzaju tryb życia, 
jest przebodźcowana, przemęczona, z ryzy-
kiem pojawienia się objawów depresyjnych 
albo nerwicowych. W życiu dorosłym czeka 
tych młodych poważna nauka właściwego 
podejścia do odpoczynku.
W jaki sposób zorganizować sobie 
namiastkę wakacji, gdy nie możemy 
wyjechać? Czy w domu też można 
odpocząć?

– Zdecydowanie lepiej jednak wyjechać, 
choćby na kilka dni. W  swoich domach 

ludzie zwykle funkcjonują podczas urlo-
pu tak samo, jak w okresie pracy. Czasami 
planują podczas wolnego remont miesz-
kania, malowanie, wymianę mebli itp. To 
jest patologia! Jedną pracę zastępują inną. 
Jeśli nie mamy naprawdę szans wyjechać, 
to ważne, by funkcjonować w domu w inny 
sposób niż zwykle – nie biegać np. z mo-
pem i szmatą po mieszkaniu, nie stać przy 
garach itp. Wtedy warto się solidnie wy-
spać, poczytać zaległe książki, pooglądać 
wartościowe filmy, spotkać się bez presji 
czasu z ważnymi i bliskimi dla nas ludźmi, 
zamiast gotować – zamówić jakieś jedzenie 
lub wybrać się do restauracji, zwolnić tempo 
życia, wyciszyć telefon, odciąć się, na ile 
się da, od bodźców towarzyszących nam 
na co dzień. Można organizować sobie też 
jednodniowe wycieczki i będzie to zawsze 
jakaś namiastka wczasów.
Jak nie popsuć sobie urlopu? Czego 
unikać i jak zorganizować wyjazd, by nie 
generował stresu?

– Warto zadbać o dobre miejsce, w któ-
rym będziemy się czuli komfortowo – mam 
na myśli warunki mieszkaniowe, ale też samo 
otoczenie. Jeśli ktoś jest miłośnikiem gór, 
to lepiej odpocznie podczas wędrówek na 
szlakach, niż leżąc nad morzem na plaży. Na-
stępnie trzeba się zatroszczyć o towarzystwo, 
które lubimy i czujemy się w nim swobodnie, 
albo o brak towarzystwa, jeśli ktoś tak woli. 
Nie należy zabierać ze sobą pracy zawodowej 
– ani w sposób symboliczny, ani dosłownie. 
Wybierajmy też takie formy relaksu, które 
faktycznie dają nam prawdziwą regenerację 
– jedna osoba pół dnia przeleży z książką na 
leżaku, inna przejedzie wiele kilometrów na 
rowerze. Jedno i drugie jest dobre, trzeba 
znaleźć coś swojego i tego się trzymać.

Rozmawiała Magdalena Kulus

Ks. Grzegorz Strzelczyk
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Jesteśmy spragnieni  
Mocy z wysoka

„Gdy Duch Święty zstąpi na was, 
otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 
świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, 
i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. 

Dz. 1,8 (BT) 

Do bierzmowania w naszej parafii przy-
gotowywali się uczniowie klasy 8a i 8b, jedna 
osoba siedemnasto- i jedna osiemnastoletnia. 
17 czerwca do sakramentu przystąpiły 42 
osoby (22 na mszy o godz. 16.30 i 20 na mszy 
o godz. 19.00). 

Przed udzieleniem sakramentu bierzmo-
wania ks. biskup Marek Szkudło życzył mło-
dzieży, żeby Duch Święty wypalał wszystko 
to, co uczynił grzech, a jednocześnie rozpalał 
w nich taką miłość, dzięki której będą mogli 
stać się świadkami Jezusa. Przed namaszcze-
niem głów Olejem Krzyżma Świętego, ks. 
biskup na pytanie skierowane do młodzie-
ży: Jakich łask oczekujecie?, otrzymał odpo-
wiedź: Jesteśmy spragnieni Mocy z wysoka. 
W sakramencie, który przyjęli namacalnie 
dotknęła ich obietnica Jezusa. Otrzymali 
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Moc z wysoka, Moc Ducha Świętego oraz 
pełnię jego darów.

Przygotowanie do sakramentu bierz-
mowania odbywało się w czasie katechezy 
szkolnej w ósmej klasie oraz w czasie spotkań 
katechetycznych i modlitewnych przy parafii. 
Prowadził je ks. Bogusław Noworyta. W tym 
roku szkolnym większość lekcji, w tym także 
religii, była prowadzona zdalnie. Każdy, kto 
wyraził chęć i pragnienie przystąpienia do 
bierzmowania oraz uczęszczał na spotkania, 
został dopuszczony. Przed samym bierzmo-
waniem odbyło się przygotowanie bezpośred-
nie, połączone z katechezą i spowiedzią św. 

Dzień przyjęcia Ducha Świętego jest 
dniem, w którym człowiek staje się świado-
mym członkiem Kościoła. W czasie mszy św. 
młodzi parafianie powtarzali przyrzeczenia, 
które niegdyś wypowiadali za nich rodzice 
oraz chrzestni. Teraz, wypowiadając je świa-
domie, wzięli odpowiedzialność za swoje 

życie religijne, za pogłębianie i rozwój wiary. 
Jednak żeby nie zmarnować tego daru, muszą 
nieustannie pamiętać o słowach św. Pawła: 
Ducha nie gaście. Jako wspólnota parafialna, 
możemy im w tym pomóc. Modlitwą i przy-
kładem życia z Mocą.

 Celina Antczak
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Rozpoczynają się wakacje, być może 
części z nas uda się choć na chwilę 

gdzieś wyjechać, żeby  zmienić otoczenie, 
tak bardzo w minionym roku zawężone. Cele 
podróży miewamy różne, niektórzy wolą 
morze, inni góry, a jeszcze innym najbar-
dziej brakuje szerokich bulwarów wielkich 
metropolii albo urokliwych zaułków ma-
łych miasteczek. Dla tych, którzy planują 
wypoczynek połączony ze zwiedzaniem, 
jedną z atrakcji mogą stanowić zabytkowe 
budowle sakralne. Nawet, jeśli ograniczymy 
się tylko do odwiedzenia katolickich miejsc 
kultu, mamy spory wachlarz możliwości: 
kościoły, kaplice, bazyliki czy katedry. Może 
się zdarzyć, że widząc z daleka górujący nad 
miastem budynek o charakterze religijnym, 

nie będziemy od razu wiedzieli, z jakim ty-
pem kościoła mamy do czynienia. Co więcej, 
nawet przyglądając się z bliska, możemy 
nie umieć zdecydować, czy stoi przed nami 
bazylika, czy katedra. I nic w tym dziwnego, 
bo nie da się ich rozróżnić „na oko”. Pewnie 
wielu z nas wie, dlaczego, a jeśli nie, to zaraz 
to wyjaśnię. 

Obie nazwy – bazylika i katedra – mają 
pochodzenie greckie, ale ta pierwsza jest 
historycznie wcześniejsza, dlatego od niej 
zaczniemy. 

Po grecku βασιλικός (basilikos) ozna-
cza królewski czy nawet cesarski (βασιλεύς 
– basileus – to zarówno król, jak i cesarz). 
W starożytności taki królewski portyk 
znajdował się najpierw w Atenach, przy 

Oikoumene pod lasem

Bazylika czy katedra?

rynku (agorze) i służył za miejsce obrad. 
Na zasadzie pewnej analogii i chęci powie-
lania ateńskiego wzoru terminem βασιλικά 
(basilika) nazwano budynki hali sądowej 
przy rynku (forum) w Rzymie. Później 
i w innych miastach Imperium powstawały 
obiekty o podobnej architekturze i funkcji, 
tak samo nazywane. Wypada dodać, że ba-
zyliki z czasem zaczęły pełnić funkcje hali 
targowych – były przestronne, zadaszone 
i świetnie się do tego nadawały. I nie ma 
w tym nic gorszącego, bo wtedy jeszcze nikt 
nie kojarzył ich z miejscem kultu. Dopiero 
chrześcijanie, którzy nie chcieli, żeby ich 
miejsca spotkań wyglądały jak pogańskie 
świątynie, zaadaptowali na potrzeby swoich 

obrzędów architekturę typową dla bazylik 
i przez to budynki kościołów tak właśnie 
były nazywane. Od czasów starożytnych 
w architekturze sakralnej sporo się zmieniło, 
bazyliki rozrosły się i obrosły w dodatkowe 
elementy, które stały się niezbędne, by móc 
dany kościół tak nazywać. Dzisiaj termi-
nem bazylika określamy przede wszystkim 
kościoły wielonawowe, w których główna 
nawa (czyli część od drzwi wejściowych do 
ołtarza) jest wyższa od naw bocznych i w tej 
wystającej części ma okna, które umożli-
wiają doświetlenie wnętrza. Boczne nawy 
oddzielone są od głównej filarami, a czasem 
nawet ścianą, tak że ma się wrażenie, jakby 
budynek składał się z kilku zlepionych ze 
sobą kościołów. Chociaż sama idea uległa 
solidnej zmianie, to trzeba przyznać, że ba-
zylika nie straciła nic ze swej nazwy – opi-
sana powyżej budowla spokojnie może nosić 
miano królewskiej.

Czym zatem różni się od niej katedra? 
Otóż niczym, poza krzesłem. Jakkolwiek 
trywialnie to brzmi, tym właśnie jest ka-
tedra – krzesłem. Καθέδρα (kathedra) to 
krzesło albo po prostu miejsce do siedzenia. 
W starożytności określano tym terminem 
zarówno zydelek w kuchni, jak i miejsce, na 
którym zasiadał władca. Z czasem utrwa-
liło się nazywać tak miejsce przygotowane 
dla nauczyciela, z którego prowadził lekcje 
dla usadowionych dookoła uczniów. I dziś 
też mówimy o katedrze na uniwersytecie, 
która – w odróżnieniu od instytutu czy za-
kładu – jest jednostką skupioną wokół osoby 
konkretnego profesora. Profesor przewodzi 
katedrze, podobnie nauczyciel grupie uczniów 
i tak samo św. Piotr miał przewodzić Ko-
ściołowi jako pasterz i nauczyciel, dlatego 
symbolicznie został usadowiony na katedrze. 
Kościół obchodzi nawet święto katedry św. Katedra Chrystusa Króla w Katowicach

Bazylika św. Ludwika w Panewnikach
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Intencje  mszalne
NA LIPIEC I SIERPIEŃ

01.07.2021 Czwartek
  7.30 –  O powołania kapłańskie i zakonne.
18.00 –  Za + męża Witolda i + brata 

Eugeniusza.
02.07.2021 Piątek
  7.30 –  W intencji Czcicieli Najświętszego 

Serca Pana Jezusa.
18.00 –  W intencji Remigiusza Kulińskiego 

z okazji urodzin, dziękując za otrzy-
mane łaski, prosząc o zdrowie i dary 
Ducha Świętego i Bożą opiekę.

03.07.2021 Sobota
  7.30 –  Zajęta.

04.07.2021 Niedziela
18.00 –  Za Annę i Adama Gołuszka w 50. 

rocznicę ślubu z prośbą o Boże 
błogosławieństwo.

  7.30 –  Za + Józefa Zwolskiego w 15. rocznicę 
śmierci.

  9.30 –  O Boże błogosławieństwo, dary 
Ducha Świętego, zdrowie i opiekę 
Anioła Stróża dla wnuka Macieja 
Kozłowskiego z okazji 7. rocznicy 
urodzin.

11.30 –  W intencji Parafian.
16.30 –  Za + Danutę Wójcicką w 3. rocznicę 

śmierci z prośbą o łaskę zbawienia 
od męża i córki z rodziną.

05.07.2021 Poniedziałek
  7.30 –  Za ++ Lucynę i Stanisława Mikołajek 

z prośbą o łaskę nieba od Żywego 
Różańca.

18.00 –  Za + Teresę Kulka w 20. rocznicę 
śmierci, + Engelberta Kulka, + brata 

Eugeniusza oraz za ++ z rodzin: Kul-
ka, Boncol, Bojdoł i Wawrzyniak.

06.07.2021 Wtorek
  7.30 –  Za ++ Lucynę i Stanisława Mikołajek 

od brata Piotra z synem Filipem.
18.00 –  Za + Julię Witańską.
07.07.2021 Środa
  7.30 –  W intencji Członków Żywego 

Różańca.
18.00 –  Za ++ Lucynę i Stanisława Mikołajek 

od sąsiadów z ul. Zapolskiej 24,26,28.
08.07.2021 Czwartek
  7.30 –  Za + Jana Kandzia o radość życia 

wiecznego od Żywego Różańca.
18.00 –  Przez wstawiennictwo Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy i św. Maksy-
miliana w intencji Zdzisława Kania 
z okazji urodzin, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo na dalsze lata.
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Piotra! Katedra jako krzesło do nauczania 
i przewodzenia stała się symbolem biskupa, 
a z czasem znaczenie słowa z mebla przeniosło 
się na cały budynek. I tak katedrą może się 
stać każdy (i tylko ten!) kościół, w którym 
biskup ustanowi swoje siedzisko. Zazwyczaj 
jest to jeden kościół znajdujący się w tym 
samym mieście, w którym mieszka biskup 
i w większości przypadków możemy mówić 
o jednej katedrze na diecezję. Bywają diecezje, 
w których znajdują się współ-katedry, czy-
li z łaciny konkatedry, bo historyczne dwie 
diecezje zostały połączone w jedną i żal było 
dawnej katedrze jej miano odbierać. Ale kiedy 
biskup jest jeden, to i właściwa katedra jest 
tylko jedna. Co innego bazyliki, tych możemy 

napotkać nie tylko w diecezji, ale nawet w jed-
nym mieście nieskończenie wiele. No, może 
z tym „nieskończenie” przesadziłam, jednak 
może ich być naprawdę dużo i zgodzi się ze 
mną każdy, kto chociaż raz był w Rzymie!
DLA CIEKAWYCH:
● Wyrażenie „ex cathedra” (łac. z katedry) 
bezpośrednio nawiązuje do pozycji papieża 
jako następcy św. Piotra i nauczyciela, 
i oznacza jego nieomylność. Używane jest 
również w szerszym kontekście, kiedy ktoś 
wypowiada się w sposób autorytatywny 
i bezapelacyjny.
● Dla tych, którzy jeszcze nie byli – w Rzymie 
jest ponad 50 bazylik! 
 Katarzyna Piotrowska

„Maksiarnia”
Czasem rodzice z dziećmi potrzebują większej przestrzeni niż pokój w domu. 
Na przykład do zabawy. Albo do spotkań między dziećmi zaprzyjaźnionych 
rodzin. Albo do wspólnego czuwania nad dziećmi, kiedy rodzice mogą też się 
spotkać...
Dlatego w naszej parafii SALKA DZIECI MARYI (na piętrze domu 
katechetycznego) JEST NIEODPŁATNIE DOSTĘPNA DLA RODZIN Z PARAFII.

Jak dostać klucze?
Żeby uzyskać dostęp do salki, trzeba się 
skontaktować z duszpasterzami i umówić się 
na przekazanie kluczy.

Jakie są warunki korzystania?
Osoba, która pobiera klucze wpisuje się na listę 
i odpowiada za:
– dobrą zabawę dzieci ;) 
– pozostawienie porządku w salce.

Czy można jakoś pomóc?
Przyjmujemy używane zabawki, klocki, 
pluszaki... (prosimy o  ich wyczyszczenie/
wypranie przed przekazaniem). Wystarczy je 
przynieść na probostwo, najlepiej w godzinach 
urzędowania kancelarii.

Można też wpłacać datki na konto parafii 
(z tytułem: darowizna na cele kultu religijnego 
– maksiarnia).

Będziemy wdzięczni za nieodstawianie do nas rzeczy bardzo zużytych, zepsutych, zniszczonych.
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09.07.2021 Piątek
  7.30 –  Za + syna Tomasza Raszka w 60 dni 

po śmierci, ojca Władysława Adam 
w 3. rocznicę śmierci, za ++ rodziców 
Rozalię i Józefa Raszka, oraz ++ z ro-
dzin Raszka, Adam, Pietrasz, Cofała.

18.00 –  W intencji Jana Stefa z okazji 70. 
rocznicy urodzin, w podziękowaniu 
za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie 
i Boże błogosławieństwo na dalsze 
lata życia.

10.07.2021 Sobota
  7.30 –  Za + Irenę Rybarczyk od sąsiadów.

11.07.2021 Niedziela
18.00 –  Za + męża Krzysztofa Kozok, ++ 

teściów Krystynę i Adolfa, + szwagra 
Ryszarda o łaskę nieba.

  7.30 –  W intencji Parafian.
  9.30 –  Za + Irenę Rybarczyk od przyjaciół.
11.30 –  W intencji Dziecka przyjmującego 

Sakrament Chrztu św., jego rodziców 
i rodziców chrzestnych.

16.30 –  W intencji Andżeliki Ulkowskiej 
z okazji 18. urodzin z prośbą o dary 
Ducha Świętego i błogosławieństwo 
Boże w dorosłym życiu.

12.07.2021 Poniedziałek
  7.30 –  Za ++ rodziców Cecylię i Karola, 

brata Kazimierza, ++ teściów Stefa-
nię i Czesława, ++ z rodzin Badura, 
Drabczyk i Siomek.

18.00 –  Za + Aleksandra Litwińskiego od 
Mirosławy i Edmunda Gmitruk 
z rodziną.

13.07.20201 Wtorek
  7.30 –  Za + żoną Weronikę Honc w 4. rocz-

nicę śmierci, brata Józefa Janik, sio-
strę Małgorzatę Germanek, dziad-
ków z obu stron i dusze w czyśćcu 
cierpiące.

18.00 –  W intencji Róż Różańcowych.
14.07.2021 Środa
  7.30 –  Za + Henryka Kosel, jego ++ rodzi-

ców Władysławę i Czesława oraz za 
++ z rodziny Szabłowskich, prosząc 
o łaskę nieba i za + Andrzeja Sza-
błowskiego w 2. rocznicę śmierci.

18.00 –  Przez wstawiennictwo Matki Bożej 
Częstochowskiej w intencji syna Sta-
nisława z prośbą o zdrowie i zgodę 
w rodzinie.

15.07.2021 Czwartek
  7.30 –  Za + żonę Barbarę Geisler oraz za 

++ rodziców z obu stron.
18.00 –  Za ++ Lucynę i Stanisława Mikołajek 

od siostry z rodziną.
16.07.2021 Piątek
  7.30 –  W intencji budowniczych i dobro-

dziejów naszej Parafii.
18.00 –  W kolejną rocznicę śmierci rodziców 

Józefy i Władysława Święcickich 

oraz za duszę śp. siostry Honoraty 
i brata Mariana.

17.07.20201 Sobota
  7.30 –  W intencji Andrzeja Łabudzkiego 

w 72. rocznicę sakramentu Chrztu 
św. z podziękowaniem i prośbą do 
Opatrzności Bożej o dalszą opiekę 
oraz za ++ rodziców, ojca chrzestne-
go, + ks. Jakuba Forysiewicza i wy-
trwałość w chorobie matki chrzestnej.

18.07.2021 Niedziela
18.00 –  Za + mamę Sofię Stacha w kolejną 

rocznicę śmierci.
  7.30 –  Za + Jana Wiera o łaskę nieba od 

rodziny Debrzak.
  9.30 –  Zajęta.
11.30 –  W intencji Parafian.
16.30 –  W intencji rocznego dziecka Adriana 

Gardawskiego, jego rodziców i rodzi-
ców chrzestnych.

19.07.2021 Poniedziałek
  7.30 –  Za + Jana Kandzia o łaskę nieba od 

Ewy Sienickiej.
18.00 –  Do Miłosierdzia Bożego za + Irenę 

Rybarczyk od koleżanek: Haliny, 
Ireny i Róży.

20.07.2021 Wtorek
  7.30 –  Za + Henryka Rożek w pierwszą 

rocznicę śmierci.
18.00 –  Za ++ Lucynę i Stanisława Miko-

łajek od sąsiadów z ul. Zapolskiej 
24, 26, 28.

21.07.2021 Środa
  7.30 –  Za + Tadeusza Bolibrzuch od kolegów 

i koleżanek z pracy.
18.00 –  W intencji wnuczek: Wiktorii z okazji 

10. rocznicy urodzin i Miriam z okazji 
15. rocznicy urodzin z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą 
o zdrowie i dary Ducha Świętego.

22.07.2021 Czwartek
  7.30 –  Za + córkę Anię, ojca Henryka, ++ 

dziadków z prośbą o łaskę nieba.
13:00 –  ślub: Martyna Czarnynoga – Tomasz 

Sobczyk.
18.00 –  Z prośbą o błogosławieństwo dla ro-

dziców Aleksandry i Jana Zdziebko 
oraz Małgorzaty i Włodzimierza 
Czyżów.

23.07.2021 Piątek
  7.30 –  Za + Jana Łabudzkiego od siostry 

Ewy.
18.00 –  Przez wstawiennictwo Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy i św. Maksy-
miliana w intencji córki Beaty i syna 
Jacka oraz wnuków: Maksymiliana, 
Michaliny, Williama i Lili z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z proś-
bą o Bożą opiekę dla rodzin i dary 
Ducha Świętego.

24.07.2021 Sobota
  7.30 –  Za + Lilianę Walter.

25.07.2021 Niedziela
18.00 –  Za + Lecha Łukowicz.
  7.30 –  Za + ojca Rudolfa Pyrtek w 50. rocz-

nicę śmierci, + mamę Łucję i ++ 
z rodziny.

  9.30 –  Z podziękowaniem za otrzymane 
łaski i odzyskane zdrowie, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo na dal-
sze lata życia z okazji 70. rocznicy 
urodzin Waleriana Kozłowskiego 
oraz do Opatrzności Bożej w inten-
cji wnuka Tomasza Kozłowskiego 
o zdrowie, dary Ducha Świętego 
i opiekę Anioła Stróża z okazji 10. 
rocznicy urodzin.

11.30 –  W intencji Dzieci przyjmujących 
Sakrament Chrztu św., ich rodziców 
i rodziców chrzestnych.
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16.30 –  Przez wstawiennictwo Matki Bożej 
i św. Maksymiliana w intencji Elż-
biety i Ryszarda Błaszczak z okazji 
40. rocznicy ślubu, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą 
o zdrowie i opiekę na dalsze lata 
oraz Boże błogosławieństwo dla 
całej rodziny.

26.07.2021 Poniedziałek
  7.30 –  Przez wstawiennictwo Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy i św. Maksy-
miliana w intencji Anny Kandzia 
z okazji urodzin, z podziękowaniem 
oraz prośbą o zdrowie i dalszą Bożą 
opiekę.

18.00 –  Za + Julię Witańską.
27.07.2021 Wtorek
  7.30 –  Za + Marka Kowal i jego rodziców 

Stefanię i Kazimierza oraz + Jacka.
18.00 –  Za + Janusza Winiarskiego w pierwszą 

rocznicę śmierci od żony z rodziną.
28.07.2021 Środa
  7.30 –  O szczęście wieczne dla + Henryka 

Miczek od Żywego Różańca.
18.00 –  Za + Aleksandra Litwińskiego od 

siostry Stanisławy Motak z mężem.
29.07.2021 Czwartek
  7.30 –  Zajęta.
18.00 –  Za + Jana Wiera od rodziny Szymon.
30.07.2021 Piątek
  7.30 –  Za + Jana Łabudzkiego od kuzynki 

Heni Rudolf z rodziną.
18.00 –  Za + Aleksandra Litwińskiego o ra-

dość życia wiecznego od Michaliny 
i Grzegorza Myrlak z Jaworzna.

31.07.2021 Sobota
  7.30 –  Za + Helenę Dziubany od sąsiadów.

01.08.2021 Niedziela
18.00 –  Za + męża Stanisława Grabowskiego 

w 6. rocznicę śmierci oraz rocznicę 

urodzin, za ++ z rodziny Grabow-
skich i Cieślik.

  7.30 –  Za + męża Jana Bulę, + syna Andrze-
ja, ++ rodziców z obu stron.

  9.30 –  Za ++ rodziców Marię i Józefa Han-
tulik, teściów oraz dziadków.

11.30 –  W intencji Izabeli i Adama Barborka 
z okazji 30. rocznicy ślubu, dziękując 
za otrzymane łaski, prosząc o zdrowie 
i Boże błogosławieństwo na dalsze 
lata życia oraz dary Ducha Świętego 
dla dzieci.

16.30 –  Zajęta.
02.08.2021 Poniedziałek
  7.30 –  Za + Aleksandra Litwińskiego od 

Joanny i Mateusza Skubiś.
18.00 –  Za + męża Jana Szymanowskiego 

w 7. rocznicę śmierci.
03.08.2021 Wtorek
  7.30 –  Za ++ Stanisławę i Edmunda oraz 

Janinę i Mieczysława.
18.00 –  Przez wstawiennictwo Matki Bożej 

i św. Maksymiliana z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą 
o Bożą opiekę dla rodziny Kral.

04.08.2021 Środa
  7.30 –  Za + Czesława Zapart od Bożeny 

Chowaniec z rodziną z Białki.
18.00 –  Za + Henryka Szymczyka w 7. rocz-

nicę śmierci o łaskę nieba.
05.08.2021 Czwartek
  7.30 –  O powołania kapłańskie i zakonne.
18.00 –  Zajęta.
06.08.2021 Piątek
  7.30 –  W intencji Czcicieli Najświętszego 

Serca Pana Jezusa.
18.00 –  Za + Stanisława Sapa w pierwszą 

rocznicę śmierci.
07.08.2021 Sobota
  7.30 –  W intencji Członków Żywego 

Różańca.

08.08.2021 Niedziela
18.00 –  Za + żonę Jadwigę Suska w rocznicę 

urodzin
  7.30 –  W intencji budowniczych ołtarza na 

Boże Ciało i sąsiadów z ul. Zaręby 
48–66.

  9.30 –  W intencji mieszkańców ul. Zapol-
skiej od ofiarodawców i budowni-
czych III ołtarza na Boże Ciało.

11.30 –  SUMA ODPUSTOWA.
16.30 –  Zajęta.
09.08.2021 Poniedziałek
  7.30 –  Przez wstawiennictwo Matki Bożej 

i św. Edyty Stein w intencji dzie-
ci Marty i Łukasza oraz ich rodzin 
z podziękowaniem i prośbą o Bożą 
opiekę.

18.00 –  Za + Jana Kandzia o radość życia 
wiecznego od sąsiadów z klatki 125 
i 127.

10.08.2021 Wtorek
  7.30 –  Za + Edmunda Mol oraz ++ rodziców 

z obu stron.
18.00 –  Za + Aleksandra Litwińskiego od 

Kazimiery, Marka i Oli Bodek.

11.08.2021 Środa
  7.30 –  Za + Czesława Zapart od chrześniaka 

Łukasza Bizoń z rodziną z Białki.
18.00 –  W intencji Katarzyny Wysockiej 

z okazji 35. rocznicy urodzin, z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i szczęśliwe rozwiązanie.

12.08.2021 Czwartek
  7.30 –  Za + Aleksandra Litwińskiego od 

Heleny Pajor z rodziną.
18.00 –  Zajęta.
13.08.2021  Piątek
  7.30 –  Za + Jana Łabudzkiego od kuzynki 

Jadwigi Głowniak z rodziną.
18.00 –  W intencji Róż Różańcowych.
14.08.2021 Sobota
  7.30 –  Za + Ignacego Wieszczek w 7. rocz-

nicę śmierci od żony i dzieci.

15.08.2021 Niedziela
18.00 –  Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

i św. Maksymiliana w intencji córek: 
Katarzyny z okazji 40. rocznicy uro-
dzin oraz Izabeli z okazji 35. rocznicy 
urodzin, dziękując za otrzymane ła-
ski i prosząc o zdrowie i Boże bło-
gosławieństwo dla nich i ich rodzin.

  7.30 –  W intencji rodzin Andryczów 
i Remiszewskich.

  9.30 –  Za + Zenona Talarczyka w pierwszą 
rocznicę śmierci o życie wieczne.

11.30 –  W intencji małżonków Klaudii i Ar-
tura z okazji pierwszej rocznicy 
ślubu z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo.

16.30 –  Zajęta.
16.08.2021 Poniedziałek
  7.30 –  W intencji budowniczych i dobro-

dziejów naszej Parafii.
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28.08.2021 Sobota
  7.30 –  Wolna.

29.08.2021 Niedziela
18.00 –  Za + męża Władysława Czubin w 2. 

rocznicę śmierci, jego ++ rodziców 
oraz za + mamę Mariannę Bodzek 
w pierwszą rocznicę śmierci.

  7.30 –  Za + męża Pawła Gołosz w rocznicę 
śmierci oraz za ++ rodziców z obu 
stron.

  9.30 –  Za + Leszka Jędrysik w 2. rocznicę 
śmierci.

11.30 –  W intencji Parafian.
16.30 –  Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

i św. Maksymiliana w intencji Jaku-
ba Adamczyka z okazji 18. rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski i z prośbą o Bożą opiekę 
i dary Ducha Świętego w dorosłym 
życiu.

30.08.2021 Poniedziałek
  7.30 –  Za + Czesława Zapart od szwagierki 

Janiny Bizoń z Białki.
18.00 –  W intencji Katarzyny i Tomasza 

Ferenc w 5. rocznicę ślubu, dzięku-
jąc za otrzymane łaski i prosząc za 
wstawiennictwem św. Maksymiliana 
o zdrowie i Bożą opiekę na dalsze 
lata.

31.08.2021 Wtorek
  7.30 –  Za + Aleksandra Litwińskiego od 

swatów Antosiewiczów z rodziną.
18.00 –  Za + Edwarda Bomersbach.

18.00 –  1) Za ++ rodziców Antoniego i Moni-
kę Bromboszcz, Felicję Bromboszcz, 
Pawła Gołąb, Annę Larysz i za ++ 
rodzeństwo i pokrewieństwo.

             2) Za + Jadwigę oraz ++ rodziców 
Stanisławę i Aleksandra Kulińskich.

17.08.2021 Wtorek
  7.30 –  Za + Czesława Zapart od Sabiny 

Bartyzel z rodziną z Zawoi.
18.00 –  Za + Tadeusza Bolibrzuch od są-

siadów Grażyny i Zygmunta Ciołek 
z córkami.

18.08.2021 Środa
  7.30 –  Za + Małgorzatę Hadała i + Annę 

Trepkowską od męża i córki.
18.00 –  Przez wstawiennictwo Matki Bożej 

Częstochowskiej z prośbą o zdrowie 
i Boże błogosławieństwo w intencji 
siostry Haliny z okazji urodzin.

19.08.2021 Czwartek
  7.30 –  Wolna.
18.00 –  Za ++ rodziców Jadwigę i Edwarda 

Cofała oraz Genowefę i Stanisława 
Marzec.

20.08.2021 Piątek
  7.30 –  Wolna.
18.00 –  Za + Katarzynę Szojda w 4. rocznicę 

śmierci.
21.08.2021 Sobota
  7.30 –  Wolna.

22.08.2021 Niedziela
18.00 –  Za + tatę Jana Stacha w pierwszą 

rocznicę śmierci.
  7.30 –  Za + Jana Wiera o łaskę nieba od 

rodziny Cyganek.
  9.30 –  W intencji Krzysztofa i Kamili Ko-

łodziejczyk w kolejną rocznicę ślubu 
i rocznicę urodzin.

11.30 –  W intencji dzieci przyjmujących 
Sakrament Chrztu św., w intencji 

Rocznych Dzieci, ich rodziców i ro-
dziców chrzestnych.

16.30 –  Zajęta.
23.08.2021 Poniedziałek
  7.30 –  Za + Czesława Zapart od Agaty Kacz-

marczyk z rodziną ze Skawicy.
18.00 –  Za + Tadeusza Bolibrzuch od Ilony 

i Wojciecha Filimowskich.
24.08.2021 Wtorek
  7.30 –  Wolna.
18.00 –  Za ++ Wiktora i Jadwigę Fijoł oraz 

teścia Roberta Kral.
25.08.2021 Środa
  7.30 –  Wolna.
18.00 –  W  intencji Gizeli i Józefa Czyrwik 

z okazji 60. rocznicy przyjęcia sakra-
mentu małżeństwa.

26.08.2021 Czwartek
  7.30 –  Za + Tadeusza Rzemieniuka w 2. 

rocznicę śmierci o łaskę nieba.
18.00 –  Za + brata Stefana Pośpiech w pierw-

szą rocznicę śmierci o łaskę nieba.
27.08.2021 Piątek
  7.30 –  Za + Łucję Miczek w rocznicę śmierci.
18.00 –  Za ++ rodziców Martę i Antoniego 

Stęchły, Martę i Fryderyka Szot oraz 
za + męża Edmunda.

Ogłoszenia
Chrzty:
23.05.2021  – Milena Maria Anderko 

– Anastazja Aurelia Wilk 
– Elżbieta Romanowska 

29.05.2021 – Leonardo Cyran
05.06.2021 – Jan Filip Kuźnik
27.06.2021  – Antoni Ożga 

– Oliwier Łukasz Szczepański
Śluby:
01.06.2021 –  Katarzyna Warcaba 

– Jacek Piotrowski
13.06.2021 –  Monika Wygrabek 

– Mariusz Filipowicz
19.06.2021 –  Aleksandra Kowalczyk 

– Artur Pióro
Pogrzeby:
18.05.2021 – Tadeusz Bolibrzuch
24.05.2021 – Henryk Miczek
02.06.2021  – Józef Malcherek 

– Zbigniew Abram

�
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Papieska Intencja Misyjna na lipiec: 

Intencja powszechna – PRZYJAŹŃ SPOŁECZNA 
Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych 

i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni

Papieska Intencja Misyjna na sierpień:
Intencja ewangelizacyjna – KOŚCIÓŁ

Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę 
do reformowania się w świetle Ewangelii
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Plac Zbawiciela 1, 43-100 Tychy
tel. 32 219 61 56

www.mkolbe.tychy.pl
Bank Pekao SA  

50 1240 1330 1111 0010 8857 0034

Msze św. 
w czasie wakacji:

Msze św. niedzielne

730  930  1130  1630

Msze św. w tygodniu

730   1800

CELE CHARYTATYWNE CELE KULTU RELIGIJNEGO

KODY QR
DO OBSŁUGI 
DAROWIZN:

Redaktor Kasia Warcaba 
z narzeczonym pochyleni  
nad czerwcowym numerem 
„Co pod lasem piszczy” 
rozważają Papieską 
Intencję Misyjną o pięknie 
małżeństwa.  
1 czerwca 2021 r.


