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Synodalny styl podejmowania
decyzji różni się zarówno od
władzy absolutnej (rację ma
ten, kto ma władzę), jak i od
demokracji (zwycięża ten,
kto ma większość). W Kościele
rację ma Duch Święty.

J

eśli chcemy, żeby Kościół – od małych
wspólnot wewnątrz parafii poprzez parafie
i diecezje aż po wymiar powszechny – podążał drogami wskazanymi przez Ducha Świętego, powinniśmy zacząć od pytania: „Jak Go
słuchamy?”. Jak wygląda w naszych wspólnotach rozmowa o tym, co dziś mówi Duch
Boży do Kościoła? Na ile potrafimy odwrócić
oczy od własnych spraw i dostrzec drugich,
z ich potrzebami i doświadczeniami? Nim
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zabierzemy się za jakiekolwiek reformy, potrzebny jest nam rachunek sumienia z tego,
jak między sobą rozmawiamy, jak się słuchamy i jak rozeznajemy wolę Bożą. Nie tylko
osobisty, indywidualny, ale też wspólnotowy. Niedawno papież Franciszek zaprosił
cały Kościół do podjęcia takiego wspólnego
rachunku sumienia. Ma się to dokonać za
pomocą Synodu – narzędzia, którym Kościół posługuje się praktycznie od swoich
początków. Apostołowie zbierali się razem,
aby podejmować decyzje pod tchnieniem
Bożego Ducha. Potem przez wiele wieków
następcy apostołów – biskupi – zbierali się na
synodach, by rozeznawać wolę Bożą wobec
Kościoła. Były one przez wieki podstawowym sposobem podejmowania kościelnych
decyzji.
Tym razem papież Franciszek pragnie, by
w synodalnym doświadczeniu uczestniczyli
listopad
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O co
chodzi
z tym
synodem?
II Synod Archidiecezji Katowickiej – sesja plenarna (Aula budynku WTL UŚ)

nie tylko biskupi. Do pójścia wspólną drogą
rozeznania woli Bożej zaprasza wszystkich
– bo wszyscy przez chrzest i bierzmowanie
otrzymali Ducha Świętego, a w Eucharystii
karmią się jednym Ciałem Żyjącego Pana.
Jego mistyczne Ciało to przecież Kościół
i jesteśmy za nie współodpowiedzialni. Samo
słowo „synod” oznacza podążanie wspólną drogą. Dlatego papież proponuje, byśmy
spróbowali odpowiedzieć na pytanie: jak
2021

owo „podążanie razem” realizuje się dzisiaj
w waszym Kościele lokalnym? Do podjęcia
jakich kroków zaprasza nas Duch Święty,
abyśmy wzrastali w naszym „podążaniu razem”? (DP 26).
Innymi słowy mamy się zastanowić nad
tym, jak nam wychodzi rozmawianie. Jak
często w ogóle się zbieramy, żeby wspólnie szukać woli Bożej? A jak już się zbierzemy, to na ile potrafimy się cierpliwie
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Opracowano w oparciu o „SYNOD, CZYLI NASZA
WSPÓLNA DROGA. List pasterski w związku
z XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów”.
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FELIETON

Realizacja papieskiego zaproszenia do
uczestnictwa w synodzie wymaga oczywiście
także pewnej organizacji. Chodzi bowiem nie
tylko o same spotkania i rozmowy we wspólnotach, choć już one są wielką wartością.
Synod ma być też okazją do uświadomienia
sobie, gdzie jesteśmy na drodze budowania
synodalnej wrażliwości, czyli do wskazania,
jakie napotykamy trudności, jakie mamy
dobre praktyki i doświadczenia. Głosy z synodalnego dialogu we wspólnotach lokalnych
trzeba będzie zebrać, podsumować, przekazać dalej. Wkrótce zatem parafie powinny
otrzymać szczegółowe informacje na temat
przebiegu diecezjalnego etapu Synodu, który
ma się zakończyć wiosną przyszłego roku.
Nie trzeba jednak czekać na wytyczne
organizacyjne, by zacząć rozmawiać. Można
zacząć od wspólnot rodzinnych i dialogu
małżeńskiego. Można porozmawiać z sąsiadami czy koleżankami i kolegami z pracy.
A przede wszystkim można i trzeba w modlitwie osobistej i wspólnotowej wzywać Ducha
Świętego, aby towarzyszył swoim tchnieniem
wszystkim synodalnym rozmowom. Żeby
wskazywał, jak włączać do dialogu tych, którzy trzymają się z boku, albo którzy zostali
zepchnięci na peryferie naszych wspólnot.
Żeby otwierał nam serca na to, co mają do
powiedzenia inni. Żeby uczył cierpliwego,
empatycznego i wytrwałego słuchania. Żeby
pokazywał, jak mówić pokornie i odważnie
zarazem. Żeby wskazywał Kościołowi, jak
ma „trwać mężnie w wyznawaniu wiary”
w Chrystusa, który „nie przyszedł, aby mu
służono, lecz aby służyć i dać swoje życie
na okup za wielu”.

Ks. Grzegorz Strzelczyk

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

A co z kolędą?
Ks. Grzegorz Strzelczyk

Jeśli nie zostaną wprowadzone obostrzenia,
odwiedzę te osoby i rodziny, z którymi nie miałem dotąd okazji spotkać się w ramach kolędy.

trzymałości. Póki co Pan Bóg zdrowiem niezłym błogosławi, ale wolałbym Go na próbę
nie wystawiać. Co zatem?

Tytułowe pytanie – „Księże, a co z kolędą?” –
usłyszałem już co najmniej kilkadziesiąt razy,
odkąd rozeszła się wieść, że ze względu na stan
zdrowia ks. Bogusława najprawdopodobniej
zostanę sam na parafii (może nawet do końca roku szkolnego). Po prawdzie zresztą sam
sobie to pytanie zadałem prawie natychmiast,
bo rzeczywiście jest to bodaj wyzwanie największe. Kolęda u nas to 55 „tras”, czyli ok. 27
dni w przeliczeniu na dwóch księży. Licząc, że
chodzi się ok. 3-4 razy w tygodniu, można było
kolędę zmieścić w 7-8 tygodniach. Jednak na
jednego, nawet przy rytmie 4 trasy na tydzień,
to już 14 tygodni. Trzy i pół miesiąca.

Oczywiście trzeba brać też pod uwagę czarny
scenariusz – że w związku ze wzrostem zakażeń
nasi kościelni przełożeni zdecydują, że kolędy
nie będzie także w tym roku. Mam nadzieję, że
taki scenariusz się nie zrealizuje, ale wykluczyć
go całkowicie nie można. Gdyby tak się stało,
zastosujemy rozwiązanie z zeszłego roku, czyli
spotkania online za pomocą aplikacji Zoom.
To oczywiście proteza spotkania w realu, ale
lepsza przecież proteza niż brak kończyny…
Wtedy zamieszczony w tym numerze gazetki
plan kolędy stanie się nieaktualny, a plan spotkań na Zoomie podam najszybciej, jak to tylko
będzie możliwe.

Z tych prostych wyliczeń wynika, że żebyśmy
się jako tako mogli zmieścić z kolędą do ferii,
musiałaby ona już trwać... Niestety nie trwa.
A ja przyznaję się pokornie, że raczej nie uciągnąłbym trzech i pół miesiąca kolędy. Wolę
nie testować tak radykalnie granic mojej wy-

Jeśli natomiast kolęda odbędzie się normalnie,
odwiedzę te domy i mieszkania, do których
dwa lata temu zapukał ks. Bogusław. Czyli te
osoby i rodziny, z którymi nie miałem się dotąd okazji spotkać w ramach kolędy. I niestety
druga część parafii pozostanie bez odwiedzin
duszpasterskich. Mam nadzieję, że taka sytuacja będzie mieć miejsce tylko w tym roku i po
wakacjach zaczniemy znowu pracę w dwuosobowym zespole, ze „starym” lub „nowym” wikariuszem. A gdyby – co nie daj Boże – sytuacja
jednoosobowa się utrwaliła, za rok odwiedzę
drugą połowę parafii. I tak na zmianę. Wiem,
że to rozczarowujące rozwiązanie, ale nie mam
innego, proszę więc pokornie o wyrozumiałość.

WITOLD MORAWSKI

słuchać, szanując zdanie drugiego? Albo ile
jest w nas odwagi, żeby wypowiadać to, co
w sercu rozpoznajemy jako możliwy głos
Ducha Świętego? I czy nasze wspólnoty dają
nam poczucie bezpieczeństwa, kiedy próbujemy wypowiedzieć rzeczy trudne? Papież
proponuje, żebyśmy się nad tym zastanowili
na różnych poziomach organizacji Kościoła,
zarówno w nieformalnych wspólnotach, jak
i w ruchach, stowarzyszeniach, parafiach
i diecezjach. I jedno pytanie podkreśla
szczególnie: czy z naszej rozmowy o Kościele nie wykluczamy tych, których głos
łatwo zignorować, bo są z jakiegoś powodu
słabsi, miej obecni w „głównym nurcie”
życia Kościoła?
Synodalne podejście musi zachowywać wrażliwość na włączenie do rozmowy
wszystkich, bowiem nie wiadomo, przez
kogo Duch Święty zechce przemówić. On
„wieje, kędy chce” i może sobie kogokolwiek
wybrać za narzędzie. Wykluczenie kogoś
ze wspólnotowego rozeznania może więc
oznaczać pozbawienie się możliwości rozpoznania woli Bożej. Synodalne podejmowanie decyzji nie jest łatwe, bo zakłada, że
głos Ducha wychodzący od jednego członka
wspólnoty zostanie potem rozpoznany przez
pozostałych – w których przecież działa ten
sam Duch. Cierpliwość w słuchaniu i gotowość do nawrócenia, czyli zmiany własnych
przekonań, są w takiej wspólnej drodze nieodzowne. Tym się właśnie różni synodalny styl podejmowania decyzji zarówno od
władzy absolutnej, gdzie rację ma ten, kto
ma władzę, jak i od demokracji, gdzie zwycięża ten, kto jest w stanie zdobyć choćby
minimalną większość. W Kościele rację ma
Duch Święty, a wszystkie ludzkie struktury
władzy muszą służyć do tego, by rozpoznać
i poddać się Jego tchnieniu.

2021
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PLAN KOLĘDY 2021/22
tygodniu zaczynać będę o 16.00, w soboty i niedziele (uroczystości) o 13.30;
kolędę będę przeprowadzał w tym roku od
góry – od najwyższego piętra do parteru.
Uwaga 1: jeśli utrzyma się sytuacja, że w parafii nie będziemy mieli wikariusza, kolęda zostanie przeprowadzona
według poniższego planu. Obejmie tylko te osoby i rodziny,
u których dwa lata temu był ks. wikariusz (czyli z którymi
nie miałem okazji się jeszcze spotkać na kolędzie). Gdyby
sytuacja z obsadą parafii wróciła do normy, poniższe daty
pozostaną aktualne, a dodane zostaną pozostałe trasy.

Uwaga 2: osoby, które mieszkają poza wymienionymi

14.11 (niedziela, od 13.30)
Zaręby nr 66, 64, 62, 60, 58
20.11 (sobota, od 13.30)
Zaręby nr 48, 46, 44, 42
21.11 (niedziela, od 13.30)
Zaręby nr 18, 16
5.12 (niedziela, od 13.30)
Zaręby nr 35, 33, 31, 29
11.12 (sobota, od 13.30)
Zaręby nr 14, 12, 10
12.12 (niedziela, od 13.30)
Zaręby nr 25, 23, 21, 19
18.12 (sobota, od 13.30)
Zapolskiej nr 24, 22
19.12 (niedziela, od 13.30)
Zapolskiej nr 20, 18
27.12 (poniedziałek, od 16.00)
Zapolskiej nr 8, 6
28.12 (wtorek, od 16.00)
Zapolskiej nr 7, 5, 3, 1
29.12 (środa, od 16.00)
Zapolskiej nr 53, 51, 49, 47, 15
30.12 (czwartek, od 16.00)
Ziemiańska nr (parzyste) 64-2
2.01 (niedziela, od 13.30)
Sikorskiego nr 183, 181, 179, 177

6.01 (czwartek, od 13.30)
Sikorskiego nr 143, 141, 139, 137
8.01 (sobota, od 13.00)
Żółkiewskiego nr 44, 42, 40, 38
9.01 (niedziela, od 13.30)
Żółkiewskiego nr 101-1
15.01 (sobota, od 13.30)
Zelwerowicza nr 29, 28, 26 i domki 44-14
16.01 (niedziela, od 13.30)
Zaręby nr 7, 5, 3, 1
22.01 (sobota, od 13.30)
Żółkiewskiego nr 36, 34, 32
23.01 (niedziela, od 13.30)
Żółkiewskiego nr 24, 22
27.01 (czwartek, od 16.00)
Zgrzebnioka nr 54, 52, 50
29.01 (sobota, od 13.30)
Zgrzebnioka nr 42, 40, 38
30.01 (niedziela, od 13.30)
Zgrzebnioka nr 34, 32, 30, 28
5.02 (sobota, od 13.30)
Zgrzebnioka nr 24, 22, 20, 18
6.02 (niedziela, od 13.30)
Zgrzebnioka nr 23, 21, 3, 1
12.02 (sobota, od 13.30)
dodatkowa
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niżej trasami, a wprowadziły się do parafii w ciągu ostatnich
dwóch lat, proszę o bezpośredni kontakt – indywidualnie
ustalimy termin kolędy.
Uwaga 3: ewentualne ofiary złożone w trakcie kolędy
będą przeznaczone na przystosowanie nagłośnienia w kościele do potrzeb osób słabo słyszących (pętla indukcyjna
i odbiorniki).
Do zobaczenia!
ks. Grzegorz Strzelczyk

listopad
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Dzień skupienia i turniej piłki nożnej

W

sobotę 16 października uczestniczyliśmy w dekanalnym dniu skupienia,
który rozpoczął się krótkim nabożeństwem
oraz Eucharystią. Podczas homilii przybliżone zostały sylwetki świętych, którzy
w swoim życiu dawali świadectwo miłości do Boga i bliźniego. Skierowane do
nas słowa uświadomiły nam, że w życiu
każdego z nas jest miejsce i czas na życie
Ewangelią oraz wypełnianie Bożej woli.
Po mszy świętej nadszedł czas na poczęstunek i rozgrywki piłkarskie. Parafie
naszego dekanatu rywalizowały ze sobą
w dwóch kategoriach wiekowych o awans do
turnieju diecezjalnego. Parafię św. Maksymiliana w kategorii roczników 2006-2009
reprezentowali:
Bartosz Bartodziej, Gabriel Biernacki,
Patryk Cempa, Mikołaj Dzienniak,
Piotr Jochemczyk, Jan Komisarczyk,
Grzegorz Mazurczyk, Marcel Ratajczyk, Oskar Waksmański.
2021

W turnieju o zwycięstwo walczyliśmy
z reprezentantami parafii: bł. Karoliny Kózkówny, Ducha Świętego oraz św. Franciszka i Klary. Nasza drużyna okazała się
w tych zmaganiach bezkonkurencyjna, zwyciężając wszystkie trzy
mecze i nie tracąc przy tym ani
jednej bramki! Wyniki spotkań
prezentują się następująco:
św. Maksymilian 2:0 bł. Karolina,
św. Maksymilian 4:0 Duch Święty,
św. Maksymilian 7:0 św. Franciszek
i Klara.

Poza sukcesem drużynowym
dwóch z nas zostało wyróżnionych
nagrodami indywidualnymi. Nagrodę dla króla strzelców (z dorobkiem
7 bramek) otrzymał Patryk Cempa,
a Gabriel Biernacki został ogłoszony
najlepszym bramkarzem turnieju,
zachowując czyste konto.

Ministranci
CO

POD LASEM PISZCZY

7

Oikoumene pod lasem

K

ościół od początku swego istnienia co jakiś czas spotyka się, żeby uporządkować
swoje sprawy. Każda wspólnota tak robi – czy
jest to wspólnota połączona więzami krwi
(rodzina), stosunkiem pracy (firma, zakład),
ideami (szkoła, uczelnia), czy wyznawaną
wiarą (Kościół). Wszystkie wspólnoty potrzebują czasami usiąść i porozmawiać o organizacji, o wartościach, o tym, co teraz i o tym,
co dalej. W rodzinie nie ma potrzeby takich
spotkań jakoś specjalnie nazywać, chociaż
w jednej z książek, które pamiętam z dzieciństwa, rodzina bohaterów zbierała się na
„narady produkcyjne” - a przynajmniej tak to
widziała najmłodsza uczestniczka tych spotkań. W zakładach pracy przeważnie mamy
„zebrania” albo właśnie „narady”. W szkołach
organizowane są „konferencje”, chociaż to nic
innego, jak „zebrania”, tylko mądrzej brzmią,
bo słowo to pochodzi z języka łacińskiego ;-)
W Kościele też jest konferencja – na przykład
Konferencja Episkopatu Polski, czyli „zebranie biskupów”. Jednak są też inne zebrania,
takie powszechne, obejmujące cały Kościół
i wtedy pojawiają się wymienione w tytule
tego artykułu nazwy.
Zapytani o sobór pewnie w pierwszym
odruchu pomyślelibyśmy o Soborze Watykańskim II albo o Soborze Trydenckim, bo
do nich mamy współcześnie najwięcej odniesień. Synod brzmi trochę bardziej egzotycznie, możliwe, że bez artykułu ks. Grzegorza
w ogóle nie bylibyśmy pewni, o co w nim
chodzi. Jednak jest artykuł, jest też list pasterski dotyczący synodu i powoli oswajamy
się z tym, czym jest „synodalność”. A czy
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potrafimy powiedzieć, czym różni się synod
od soboru?
Otóż historycznie niczym albo prawie niczym, bo tylko językiem pochodzenia, ale ten
ma jednak w tym wypadku znaczenie. Należy
zacząć od tego, że w języku polskim rozróżnienie na „synod” i „sobór” pojawiło się
w XVII wieku, kiedy przejęliśmy rusycyzm
„sobór” na określenie dwóch pojęć: kościoła
katedralnego nazywanego w prawosławiu
„zborem” oraz zebrania biskupów zwanego
„koncyljum”. Prawosławny zbór możemy na
razie zostawić, bo tym razem interesuje nas
słowo „sobór” w odniesieniu do zebrania
biskupów. Mamy zatem kolejny termin, jakim
jest „koncyljum”, czy – jak powiedzielibyśmy
dzisiaj – konsylium. I tu dopiero zaczyna się
istotne językowe rozróżnienie.
Słowo synod jest słowem greckim i – jak
już wiemy z tekstu ks. Grzegorza – oznacza
wspólną drogę. Składa się z dwóch członów:
συν (syn-), który oznacza wspólnie, i - ὁδός
(hodos) – droga. Termin ten od starożytności
oznaczał nie tyle wspólne maszerowanie, co
wspólną drogę myśli, a przez to „spotkanie
się na naradę”.
Jak już parokrotnie wspominałam, wczesne chrześcijaństwo było greckie, dlatego
biskupi przez pierwsze trzy wieki Kościoła
spotykali się po grecku – na synodach. Przy
czym spotykali się lokalnie, nie wszyscy naraz i przeważnie nieco w ukryciu, bo były to
spotkania państwowo nielegalne – jak i samo
chrześcijaństwo. Dopiero w IV wieku cesarz
Konstantyn na mocy edyktu mediolańskiego dał chrześcijanom wolność wyznawania
listopad
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Synod czy sobór?

Sobór Nicejski w 325 r., przedstawiony na bizantyjskim fresku w bazylice św. Mikołaja w Demre w Turcji

wiary. Sam zaangażował się w sprawę chrześcijaństwa do tego stopnia, że postanowił (jak
to Rzymianin) zaprowadzić w nim porządek,
bo było już mocno wewnętrznie poróżnione
(te lokalne spotkania nie służyły spójności
doktryny). W związku z tym zwołał do Nicei naradę – pierwsze powszechne zebranie
chrześcijan. Biograf Konstantyna, Euzebiusz,
uczestnik wydarzeń z Nicei, które nazywamy
I Soborem Powszechnym, napisał o tym tak:
σύνοδον οἰκουμενικὴν συνεκρότει (synodon
oikoumeniken synekrotei) – urządził synod
ekumeniczny.
Od tego czasu Kościoł zbierał się wielokrotnie i w różnych konfiguracjach. Często
spotykał się lokalnie, na synody, a gdy zachodziła potrzeba, zbierał się powszechnie,
na synody ekumeniczne, czyli takie, na które przyjeżdżali przedstawiciele lokalnych
kościołów z całego zamieszkałego świata
– oikoumene. W takich powszechnych zebraniach brał udział również Kościół zachodni,
który posługiwał się językiem łacińskim, a po
łacinie zebranie to concilium. W językach
2021

zachodnich, kiedy mowa o synodach ekumenicznych, pojawia się termin pochodzący od
łacińskiego concilium, czyli np. ang. council,
niem. Konzil, wł. concilio czy fr. concile.
Polska leży w ciekawym miejscu Europy, dokładnie na granicy między Wschodem a Zachodem, co często widać w naszym języku.
Jak już wspominałam, do XVII wieku na
określenie powszechnego zebrania w Kościele stosowaliśmy łaciński termin „koncyljum”,
ale wpływy przychodziły też z drugiej strony,
ze wschodu. Z czasem podstawowym językiem Kościoła na wschodzie przestała być
greka, a zaczął być język rosyjski i stąd mamy
sobór, który przejęliśmy w języku polskim..
DLA CIEKAWYCH:
Nicea, w której odbył się pierwszy sobór
powszechny, to nie miasto we Francji na
Lazurowym Wybrzeżu, ale Nikaja – ważny
punkt na starożytnej mapie świata, leżący
nieopodal Konstantynopola na terenie
dzisiejszej Turcji.

Katarzyna Piotrowska
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Parafialny wyjazd integracyjny

M

inęły wakacje, nastała złota polska
jesień, która jest pięknym czasem,
by ponownie wyruszyć szlakiem zabytków
Śląska. Rankiem 16 października, pobłogosławieni przez naszego Farorza ks. Grzegorza Strzelczyka, pojechaliśmy 25-osobową
grupą pielgrzymów, z Panią pilot Bogumiłą
Kasprzycką, by poznawać kolejne perły architektury sakralnej oraz zamkowej Górnego
Śląska. W opiekę wzięła nas patronka tego
dnia św. Jadwiga Śląska, a także św. Jan
Paweł II, którego 43. rocznica wyboru na
papieża przypadała w tym dniu.
Pierwszym miejscem, do którego zawitaliśmy, był CHUDÓW, a w nim renesansowy XVI-wieczny zamek wzniesiony przez
szlachcica Jana Saszowskiego z Gierałtowic.
Jest to obiekt murowany z kamienia i cegły,
pierwotnie na planie prostokąta, z dziedzińcem i studnią. W 1874 roku zamek spłonął.
W 1995 roku została powołana Fundacja

Zamek w Chudowie
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„Zamek Chudów”, która prowadzi prace
rekonstrukcyjne i wykopaliskowe. W wyniku tych prac odbudowano zamkową wieżę
(obecnie jest w niej muzeum) i podniesiono
mury wokół dziedzińca. Na terenie zamku
organizowane są plenerowe imprezy kulturalno-oświatowe. Nieopodal zamku rośnie
niezwykłe drzewo – Topola TEKLA, która
jest najgrubszą topolą jednopienną w Polsce. Mierzy w obwodzie 7,24 m i ma 2,3 m
średnicy, co daje jej pod względem grubości
36. miejsce w Polsce. W pniu u podstawy
znajduje się ogromna naturalna dziupla, do
której można wejść, a nawet usiąść przy stoliku i zamknąć fantazyjne drzwi.
Naszym kolejnym punktem zwiedzania
była „perełka” sakralnej architektury drewnianej – kościół św. Wawrzyńca z 1580 roku
we wsi ZACHARZOWICE, jedna z najstarszych istniejących w regionie drewnianych
świątyń. Jest to kościół orientowany (prezbiterium skierowane jest ku wschodowi, czyli
w stronę, z której ma nadejść Jezus Chrystus
podczas drugiego przyjścia – paruzji). We
wnętrzu kościoła znajdują się polichromie
pochodzące z ok. 1580 roku. Ołtarz główny
w stylu neobarokowym z 1897 roku zawiera obraz św. Wawrzyńca. Ołtarze boczne
pochodzą z 1720 roku, a barokowa ambona z 1687 roku. Po kościele oprowadził nas
ks. proboszcz Andrzej Plaskowski, który
przedstawił także w szerokim zarysie historię
chrześcijaństwa na Śląsku.
Następnie zostaliśmy zaproszeni
przez ks. Plaskowskiego do zwiedzenia
listopad

ZDJĘCIA TERESA ŁUKAWIECKA

„Szlakiem kościołów drewnianych i zamków Ziemi Gliwickiej”
sobota, 16 października 2021 roku

Uczestnicy parafialnej pielgrzymki przed wejściem do pałacu w Pławniowicach

w oddalonej o 3 km wsi SIEROTY kolejnej
„perły” śląskiej architektury sakralnej – XV-wiecznego kościoła Wszystkich Świętych.
Jest to także kościół orientowany. Prezbiterium z 1427 roku oraz zakrystia są murowane,
natomiast nawa z 1457 roku jest drewniana.
Wieża powstała w 1775 roku z drewna sosnowego, a wiszący w niej dzwon jest znacznie
starszy, bo z 1500 roku. Unikalne w tym
kościele są polichromie pochodzące z 1470
roku zawierające sceny z życia Pana Jezusa
i św. Krzysztofa. Ołtarz główny jest późnorenesansowy i zawiera obraz Matki Boskiej
Królowej Niebios wraz ze św. Jackiem i św.
Jadwigą. Kościół ten plasowany jest w pierwszej piątce najstarszych kościołów w Polsce,
a jego wiek został potwierdzony badaniami
dendrochronologicznymi.
Na mapie naszej podróży kolejnym –
czwartym już – punktem było miasto TOSZEK wraz z zamkiem z XV wieku. Najpierw obejrzeliśmy rozległy miejski rynek
2021

(z XIX-wiecznym ratuszem oraz pomnikiem
św. Jana Nepomucena z 1725 roku), a następnie udaliśmy się do warownego zamku
położonego na wzgórzu. Historia budowli
obronnych w Toszku sięga X wieku, kiedy
to na miejscu obecnego zamku stał drewniany gród, zastąpiony murowanym zamkiem
na początku XV wieku. Zamek miał wielu
właścicieli i wstrząsały nim burzliwe dzieje,
a obecnie jest siedzibą toszeckich placówek
kultury. Znajduje się w nim ciekawa ekspozycja muzealna, która przedstawia historię
rozwoju rolnictwa i rzemiosła tych ziem oraz
bogactwo jego tradycji, a także lokalną legendę o złotej kaczce i zakopanym skarbie,
który do dzisiaj nie został odnaleziony.
I wreszcie na koniec naszego śląskiego
szlaku udaliśmy się do PŁAWNIOWIC, aby
obejrzeć Zespół Pałacowo-Parkowy z końca
XIX wieku znany jako Pałac Ballestremów.
Pałac został wzniesiony w latach 1882-1885,
jest budowlą trójskrzydłową na planie litery
CO
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„U” i prezentuje styl neomanieryzmu niderlandzkiego oraz romantyzmu eklektycznego.
Budowę pałacu, z przeznaczeniem na rezydencję rodzinną, zlecił hrabia Franciszek II
Ballestrem, właściciel wielu zakładów przemysłowych i licznych posiadłości na Górnym
Śląsku (tytułem przypomnienia: był on także
fundatorem Kościoła św. Józefa w Rudzie
Śląskiej, który zwiedzaliśmy podczas naszego
czerwcowego pielgrzymowania szlakiem św.
Józefa). Pałac Ballestremów ze względu na
późną porę mogliśmy zobaczyć tylko z zewnątrz, z wyjątkiem kaplicy Niepokalanego
Poczęcia NMP, do której mogliśmy wejść.
Nasz pobyt w Pławniowicach zakończyliśmy
spacerem po parku okalającym pałac.
Do Tychów wróciliśmy pod wieczór,
dziękując po drodze Matce Bożej za opiekę
modlitwą różańcową. Wyjazd ten kolejny
raz utwierdził nas w przekonaniu, że Śląsk
ma wiele wspaniałych, nieodkrytych miejsc,
które warto poznać i nasycić się ich pięknem
oraz bogactwem historii. Zapraszamy więc
serdecznie wszystkich Parafian na kolejne pielgrzymowanie szlakami Górnego
Śląska.
Teresa Łukawiecka


Dziedziniec pałacowy w Pławniowicach.
Więcej zdjęć na tylnej stronie okładki
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Intencje mszalne
01.11.2021 Poniedziałek
7.30 – Za ++ Annę, Antoniego, Jana i Emilię Korczyk oraz Krystynę i Jerzego
Jarzombek.
9.30 – W intencji Marcela Misztal z okazji 18.
rocznicy urodzin z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, światło Ducha Świętego i Boże
błogosławieństwo w dorosłym życiu.
11.30 – Za + Stanisława, jego brata Mieczysława, ++ rodziców z obu stron – Helenę
i Wacława oraz Mariannę i Bronisława, siostrę Teresę i szwagrów Antoniego i Stanisława, aby dobry Bóg
obdarował ich szczęściem wiecznym.
02.11.2021 Wtorek
7.30 – Za + Janinę Ferenc w pierwszą rocznicę śmierci.
16:30 – Z
 a + parafian
18.00 – Z
 a + tatusia Maksymiliana Mikosz.
03.11.2021 Środa
7.30 – Z
 a ++ Członków Żywego Różańca.
18.00 – Z
 a dusze w czyśćcu cierpiące.
04.11.2021 Czwartek
7.30 – O
 powołania kapłańskie i zakonne.
18.00 – Z
 a + Irenę Kątny.
05.11.2021 Piątek
7.30 – W intencji Czcicieli Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
18.00 – Za ++ rodziców Teresę i Czesława
Gołąbków, Helenę i Adama Kozłowskich oraz ++ dziadków z obu
stron, aby Bóg okazał im miłosierdzie
i przyjął ich do swego królestwa.
06.11.2021 Sobota
7.30 – Za ++ rodziców Janinę i Józefa Bandyk, + córkę Joannę Ławrynowicz,
listopad

braci Zbigniewa i Mariana Bandyk,
bratanka Adasia i ++ z rodzin Bandyk, Ławrynowicz, Matyszczyk,
Stępniak i Sowicz.
07.11.2021 Niedziela
18.00 – Zajęta.
7.30 – Za + mamę Emilię Neter w pierwszą rocznicę śmierci z prośbą o łaskę
zbawienia.
9.30 – W
 intencji zbawienia duszy zmarłej Agnieszki Winter od rodziców
w trzecią rocznicę odejścia do Boga.
11.30 – Do Opatrzności Bożej w intencji małżonków Ewy i Henryka Janik z okazji
40. rocznicy ślubu z podziękowaniem
za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę dla całej rodziny.
16.30 – Za + Krystynę Chmiel w rocznicę
śmierci i za + Ryszarda Chmiel.
08.11.2021 Poniedziałek
7.30 – W intencji członków Żywego Różańca.
18.00 – Za ++ z rodzin Kania i Podsobińskich, ++ dziadków z obu stron i +
pokrewieństwo.
09.11.2021 Wtorek
7.30 – Za ++ Członków Żywego Różańca
o łaskę nieba.
18.00 – Za + Adelajdę Opieła w pierwszą
rocznicę śmierci od córki i syna
z rodziną.
10.11.2021 Środa
7.30 – z ajęta.
18.00 – Za ++ dziadków Stanisława i Irenę
Gwardę oraz za ++ pradziadków, aby
Bóg okazał im swoje miłosierdzie
i przyjął ich do swego królestwa.
2021

11.11.2021 Czwartek
7.30 – Z
 a + Stanisława Furczoń, ++ rodziców z obu stron, braci Stanisława
i Kazimierza Matysiek z prośbą o łaskę zbawienia.
18.00 – 1) W intencji rodzin Gołka, Kozłowski
i Bielas z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę.
2 ) Za + córkę Monikę Bujnowicz oraz
++ z rodziny.
12.11.2021 Piątek
7.30 – W
 intencji Parafian.
18.00 – Za + Engelberta Kulka, żonę Teresę,
syna Eugeniusza i za ++ z rodziny
z obu stron.
13.11.2021 Sobota
7.30 – Za ++ ojców Ludwika Brożek, Pawła
Gołosz, szwagierkę Beatę i dziadków
z rodzin Seweryn i Gołosz.
14.11.2021 Niedziela
18.00 – Przez wstawiennictwo Matki Bożej
Duchownej w intencji Członków Żywego Różańca z prośbą o Boże błogosławieństwo i wytrwanie w modlitwie.
7.30 – Do Matki Bożej Zbawiciela i św.
Maksymiliana w intencji Ewy Sienickiej z okazji urodzin o zdrowie
i potrzebne łaski od Legionu Maryi.
9.30 – Za + mamę Helenę Brzozowską
w pierwszą rocznicę śmierci o łaskę
nieba.
11.30 – W intencji Edwarda Kiełtyka z okazji 75. rocznicy urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą
o zdrowie, Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
życia.
16.30 – Za + Zbigniewa Pawlik w pierwszą
rocznicę śmierci z prośbą o łaskę
zbawienia.
CO
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KS. GRZEGORZ STRZELCZYK

15.11.2021 Poniedziałek
7.30 – Za Wiktorię Ulkowską z okazji urodzin.
18.00 – Za + Jerzego Orzeł w pierwszą rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów,
Stefana Wasylkowicza i Wiktorię
Szlachtowską o życie wieczne.
16.11.2021 Wtorek
7.30 – W
 intencji budowniczych i dobrodziejów naszej Parafii.
18.00 – Za + męża Franciszka Suslik w rocznicę urodzin od żony, córki i synów
oraz za pokrewieństwo z obu stron.
17.11.2021 Środa
7.30 – Z
 a + Andrzeja Grzywacz.
18.00 – Za ++ rodziców Annę i Ryszarda
Walter i za ++ z rodziny Walter.
18.11.2021 Czwartek
7.30 – Za + Aleksandrę Miler we wspomnienie urodzin o łaskę nieba.
18.00 – Za + Edwarda Stęchły w pierwszą
rocznicę śmierci.
19.11.2021 Piątek
7.30 – Z
 a ++ Legionistów i Auksyliatorów
o łaskę nieba.
18.00 – Za ++ rodziców Stefanię i Adolfa
Mych oraz za ++ teściów Ewelinę
i Stefana Duda.
20.11.2021 Sobota
7.30 – W
 intencji Izabeli, dziękując za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i uzdrowienie relacji w rodzinie.
15:00 – W intencji Ministrantów.
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21.11.2021 Niedziela
18.00 – Za + męża Mieczysława Wierzbinka,
++ rodziców i braci z obu stron oraz
++ szwagrów.
7.30 – Z
 a odebrane łaski, z prośbą o dalsze
z okazji urodzin Mirosława Kańtora
oraz szczególne podziękowanie za
okazaną życzliwości i zrozumienie
od Kasi.
9.30 – Za ++ z rodzin: Młodzików, Omilianów, Popędów, Wiktorowiczów
i Mieziów.
11.30 – W intencji Julii Trójca przyjmującej
Sakrament Chrztu św., jej rodziców
i rodziców chrzestnych.
16.30 – Za + ojca Sylwestra Skrzydło w 25.
rocznicę śmierci oraz za + mamę
Apolonię Skrzydło o łaskę zbawienia.
22.11.2021 Poniedziałek
7.30 – Z
 a + Czesława Kubskiego o radość
życia wiecznego od żony Krystyny
i córki Emilii z rodziną.
18.00 – Z
 a ++ rodziców Genowefę i Henryka Fąfara, Edeltraudę i Waltera Titz,
brata Zbigniewa i ++ z rodziny z obu
stron.
23.11.2021 Wtorek
7.30 – Za ++ Emilię i Piotra Kozyrów, Janinę
Kudzin oraz Janinę i Zenona Zipian.
18.00 – Za + Aleksandra Litwińskiego od
Grażyny i Andrzeja Synowiec.
24.11.2021 Środa
7.30 – z ajęta.
18.00 – Z
 a + męża Mariana Pawlaka w piątą
rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu
stron i rodzeństwo.
25.11.2021 Czwartek
7.30 – Za + Czesława Kubskiego od rodziny
Seweryn.
18.00 – W intencji Józefa Czyrwik z okazji urodzin przez wstawiennictwo
listopad

Matki Bożej Nieustającej Pomocy
i św. Maksymiliana, dziękując za
otrzymane łaski, prosząc o zdrowie
i Boże błogosławieństwo na dalsze
lata.
26.11.2021 Piątek
7.30 – z ajęta.
18.00 – W intencji Jakuba Kulińskiego z okazji urodzin, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,
Bożą opiekę i dary Ducha św.
27.11.2021 Sobota
7.30 – Za + Elżbietę Czekalską w drugą
rocznicę śmierci.
28.11.2021 Niedziela
18.00 – W intencji Marii Kozok-Komudzińskiej z okazji 50. rocznicy
urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo.
7.30 – z ajęta.
9.30 – W intencji kolejarzy i ich rodzin
za wstawiennictwem św. Katarzyny
Aleksandryjskiej z prośbą o zdrowie
i błogosławieństwo Boże, w intencji
emerytów i rencistów kolejarskich
oraz za ++ kolejarzy z prośbą o łaskę
nieba.
11.30 – W intencji Dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu św., w intencji Rocznych Dzieci, ich rodziców i rodziców
chrzestnych.

16.30 – Za ++ rodziców Jerzego Wójcika oraz
Danutę i Józefa Gadzickich o łaskę
zbawienia.
29.11.2021 Poniedziałek
7.30 – Za ++ Czesława Kubskiego od przyjaciół syna i synowej.
18.00 – Za + Henryka Piksa o łaskę nieba od
sąsiadów z klatki 66 i 64.
30.11.2021 Wtorek
7.30 – Za + kuzynkę Rafałę Winiarską
o spokój ducha i radość wieczną
w Niebie od rodziny Jurczyk i Mazur.
18.00 – Za Andrzeja Jędryka z okazji 75.
rocznicy urodzin oraz imienin z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błogosławieństwo
na dalsze lata życia od żony, dzieci
i wnucząt.

�

Ogłoszenia
Śluby:
16.10.2021 – P
 aulina Mikiciuk
– Michał Jośko
Pogrzeby:

28.09.2021 – Wanda Walter
29.09.2021 – Zofia Sędzimir
02.10.2021 – Danuta Graca

•
Papieskie Intencje Misyjne:
Intencja powszechna – OSOBY CIERPIĄCE NA DEPRESJĘ
Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout
znajdowały u wszystkich wsparcie i światło otwierające na życie

2021
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PARAFIALNY WYJAZD INTEGRACYJNY
„Szlakiem kościołów drewnianych i zamków Ziemi Gliwickiej”

... na dziedzińcu zamkowym w Toszku

Uczestnicy pielgrzymki w Chudowie...

... przed pałacem w Pławniowicach
ZDJĘCIA TERESA ŁUKAWIECKA

... przed zamkiem w Toszku

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

KODY QR
DO OBSŁUGI
DAROWIZN:

Msze św. niedzielne

7 30 9 30 1130 16 30
Msze św. w tygodniu

CELE CHARYTATYWNE

7 30 18 00
Kościół w Sierotach z zewnątrz i ołtarz

Msza św. szkolna

Relacja z wyjazdu na stronach 10–12

Środa 18 00

CELE KULTU RELIGIJNEGO

