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Subiektywny raport
Wobec słabnącej wiary wśród
młodych bardzo ważne
są: cierpliwe świadectwo
i wyjaśnianie treści wiary,
znaczeń obrzędów itd.
By to robić, trzeba samemu
rozumieć, w co się wierzy.

G

rudzień i styczeń to czas podsumowań
i raportów. Dla wielu – ze względu na
rodzaj pracy – to okres nieprzyjemny czy
wręcz koszmarny. Ja sam też nie bardzo
lubuję się w zestawieniach, statystykach
itd. Niemniej dobra informacja jest jednym
z ważnych narzędzi służących do budowania
wspólnoty. Zachęcam zatem do przeczytania
tego tekstu z nastawieniem korespondującym
z tym, z jakim je pisałem: troski o dobro
wspólne. Wybaczcie, to będzie kilka wątków w zasadzie niezależnych od siebie, ale
zbiegających się we wspólnym parafialnym
mianowniku.
Sprawa pierwsza: skutki COVIDowego
zamknięcia. Przez ponad rok doznawaliśmy
różnych ograniczeń dotykających boleśnie
wielu sfer naszego życia. W tym, rzecz jasna,
uczestnictwa w życiu parafialnym. Przez całe
miesiące dostępne były tyko transmisje mszy,
a spowiedź była „reglamentowana”. Grupy
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duszpasterskie miały przerwy w funkcjonowaniu. Drugi rok z rzędu nie ma normalnej
kolędy. Nie ma co wyliczać więcej. Z perspektywy życia parafii ważniejsze są skutki.
I tu niestety nie mam dobrych wieści. Jeśli
porównać dane z liczenia wiernych z jesieni
2019 i jesieni 2021, w naszej parafii nastąpił
spadek o nieco ponad 15% (7,5%) na rok.
I nie jest pociechą to, że w wielu innych parafiach, z których proboszczami rozmawiałem, wygląda to jeszcze gorzej. Oczywiście
– uczestnictwo w niedzielnej mszy to nie
jest jedyne kryterium oceny żywej wiary.
Niemniej jest pewnym istotnym sygnałem
trendu. COVID najprawdopodobniej tylko
przyspieszył to, co już się działo. Coraz
mniej młodych uczestniczy w życiu parafii.
Zatrzymanie ich lub odzyskiwanie musi być
priorytetem duszpasterstwa. Uczulam Was na
to szczególnie. I na to, że przymus i szantaż
emocjonalny nie są dobrymi narzędziami.
Chodzi o cierpliwe świadectwo i wyjaśnianie treści wiary, znaczeń obrzędów itd. By
to robić, trzeba samemu rozumieć, w co się
wierzy. Formacja do wiary jak najbardziej
świadomie przeżywanej jest więc teraz najważniejszym zadaniem tych, którzy nadal
w życiu parafii uczestniczą. Będzie to też
u nas priorytet duszpasterstwa.
Sprawa druga: funkcjonowanie parafii
bez wikariusza. Jak wiecie, ks. Bogusław
styczeń
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o stanie parafii

Kaplica na probostwie

jest na urlopie zdrowotnym, który został mu
przyznany do końca czerwca 2022 (proszę
o modlitwę w jego intencji i przekazuję serdeczne pozdrowienia – jesteśmy w regularnym kontakcie). Zanosi się na to, że – prócz
ks. Jacka Kempy, na którego mogę liczyć
ok. 2 razy w tygodniu – nie będziemy mieli
w tym roku szkolnym innej stałej pomocy
duszpasterskiej. Staram się, żeby wszystko
toczyło się zwykłym torem mimo tego braku.
Przeorganizowałem swoje obowiązki pozaparafialne tak, żeby nie musieć wyjeżdżać do
Warszawy. Niemniej jest tego wszystkiego
dużo i czasem może się zdarzyć, że nie będę
nadążać za Waszymi potrzebami, np. co do
czasu na spowiedź (np. albo spowiadam, albo
2022

prowadzę nabożeństwo…). Bardzo za to przepraszam. I chętnie przyjmę każdą pomoc…
Sprawa trzecia: kaplica na probostwie.
Już mniej więcej rok temu, w ramach drobnych prac, które przeprowadzaliśmy w trakcie pierwszego lockdownu, zagospodarowaliśmy jedno z pomieszczeń na probostwie na
miejsce modlitwy (oratorium). Wykorzystywaliśmy je i do modlitwy osobistej, i dla małych grup. W październiku 2021 poprosiłem
ks. abp. Wiktora o erygowanie (ustanowienie)
kaplicy z prawem do przechowywania Najświętszego Sakramentu. Tworzenie takich
kaplic zalecił II Synod naszej diecezji. Kaplica została utworzona na mocy dekretu ks.
Arcybiskupa 22.12.2021 – w XXV rocznicę
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FELIETON

nastąpi następny etap: wykorzystanie jej do
ogrzewania kościoła i salek. Decyzje co do
technologii itd. będziemy zatem podejmować
za rok. W każdym razie powinno nam się
udać zmniejszyć zużycie węgla, co przełoży
się na kolejne oszczędności. Jako że koszt
instalacji to ponad 220 000 zł, konieczne było
uzyskanie zgody Kurii (są to tzw. akty nadzwyczajnego zarządu). Zgodę otrzymaliśmy.
A skąd pieniądze? Z bieżących oszczędności
parafii. Mniej więcej tyle udało się odłożyć.
Zatem nie będzie potrzebna żadna dodatkowa zbiórka ani – tym bardziej – zadłużanie
parafii.
Jeśli dotrwaliście do końca tego tekstu, to
bardzo dziękuję za cierpliwość. Oczywiście
to nie był kompleksowy opis życia parafii,
tylko raczej zasygnalizowanie czterech tematów, którymi chciałem się z Wami podzielić
na początku kolejnego roku.

Ks. Grzegorz Strzelczyk

Galeria za Drogą

styczeń
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Za Drogą
Ks. Grzegorz Strzelczyk

Nie wiem, czy zauważyliście, ale zwykle nie
było styczniowego zeszytu „Co pod lasem
piszczy?”. Ukazywał się natomiast podwójny
– grudniowo-styczniowy. W tym roku zrobiliśmy wyjątek ze względu na XXV-lecie
poświęcenia kościoła…
Domyślam się, że możecie być już nieco zmęczeni tym tematem, bo powracał ostatnio często i w różnych formach. Uspokajam zatem:
w tym tekście będzie tylko trochę o jubileuszu,
ponieważ stał się on okazją do rozwiązania
kwestii, z którą chodziłem od zimy 2019 roku,
od kolędy. Ale po kolei.

WITOLD MORAWSKI

poświecenia kościoła. Mamy więc teraz na
probostwie miejsce do indywidualnej i grupowej adoracji. Zatem gdyby ktoś potrzebował pobyć przy Najświętszym Sakramencie
w trochę bardziej kameralnych warunkach
(a zimą w cieple – co nie jest bez znaczenia), to wystarczy, że da mi znać. Wchodzą
w grę właściwie dowolne godziny, z nocnym
czuwaniem włącznie… Jest jeszcze jeden
powód, dla którego zależało mi na kaplicy
na probostwie. Już raz w naszej parafii zdarzyło mi się nie zdążyć do chorego przez te
kilka minut, które są potrzebne, żeby wydobyć Najświętszy Sakrament z tabernakulum
w kościele (otwieranie kolejnych drzwi, sejfu
itd.). Nie chciałbym, żeby taka sytuacja się
powtórzyła. Kaplica na probostwie pozwoli
oszczędzić kilka minut – nieraz kluczowych.
Sprawa czwarta: fotowoltaika. Temat ten
przewijał się już – także w gazetce – kilkakrotnie. Jednak ze względu na ogólnie niepewną sytuację ekonomiczną zamierzałem
rzecz odłożyć na „lepszą przyszłość”. I tak
by się stało, gdyby nie zmiana przepisów na
znacznie mniej korzystne dla producentów
prądu ze słońca. Przepisy wejdą w życie wiosną, więc trzeba było błyskawicznie podjąć
decyzję o realizacji instalacji, żeby móc się
rozliczać na starych zasadach. Teraz właściwie wszystko zależy od pogody – jak tylko
warunki będą korzystne, nastąpi montaż instalacji na wschodnio-południowym płacie
dachu (tym od strony lasu). W planie jest podwójna instalacja – jedna do obsługi kościoła,
druga – salek i fary. Obie będą o mocy 25kW.
Przy obecnych cenach prądu inwestycja powinna się zwrócić przed upływem gwarancji
na instalację, ale prawdopodobnie ten czas
będzie krótszy także dlatego, że po oszacowaniu, ile faktycznie mamy nadwyżki prądu
(to będzie możliwe po roku użytkowania)

Kolęda ma jeden zasadniczy plus: pozwala
się spotkać w Waszych mieszkaniach, a przez
to nieraz także odkryć hobby, pasje i talenty,
z którymi na co dzień nie tylko się nie obnosicie, ale które czasem są skrzętnie ukrywane
przed światem. Przy okazji więc pierwszego
przejścia „wykryłem” też kilka osób z plastycznym talentem, tworzących piękne rzeczy…
Oczywiście zaraz zagadywałem, czy nie zechcieliby urządzić parafialnej wystawy swoich
prac. Niektóre z tych osób nie powiedziały „nie”,
więc pojawiła się nadzieja, ale wraz z nią też
i problem. Urządzimy wystawę – tylko gdzie?
Wewnątrz głównej nawy kościoła – odpada,
jest za mało miejsca, a poza tym nie wszystko
nadaje się do wystawiania w kościele, który
nie powinien być przekształcany w salę muzealną. Przez pewien czas rozważałem też chór
nad kaplicą, który jest duży i w zasadzie pusty.
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Jednak nie dość, że prowadzą tam schody,
które już byłyby problemem dla niektórych,
to jeszcze byłby problem z oświetleniem wystawianych prac. Z kolei w salkach też trudno,
bo trzeba by je specjalnie otwierać, co komplikowałoby sprawę i zmniejszało znacznie
dostępność wystaw.
W ten sposób, z powodu braku odpowiedniej
przestrzeni, pomysł z wystawami poszedł do
lamusa. Albo raczej do zamrażarki. Aż do czasu, gdy zacząłem intensywnie wymyślać sposoby upamiętnienia XXV-lecia poświęcenia.
I przyznaję się, że już nie pamiętam, czy ktoś
mi podsunął pomysł desek na odwrocie naszej
kościelnej drogi krzyżowej, czy też sam na to
wpadłem. Nieważne. Koniec końców, jak już
zapewne mieliście okazję zobaczyć, dzięki zdjęciom p. Barbary Marzec i projektom Małgorzaty
i Witolda Morawskich, na zewnątrz kościoła,
w niewykorzystanej dotąd przestrzeni zawisło
czternaście paneli ze zdjęciami. To nasza „Galeria za Drogą” – oczywiście nazwa nawiązuje
do drogi krzyżowej, ale też do usytuowania
naszego Kościoła.
Po obecnej będą inne wystawy – jestem już
po wstępnych rozmowach z tyskim muzeum.
Nasza galeria to świetne miejsce do prezentowania jego zbiorów – np. fotografii związanych
z historią Tychów. Ale Galeria przede wszystkim
ma służyć pokazywaniu twórczości naszych
parafialnych artystów: zainteresowanych zapraszam zatem do kontaktu!
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jubileuszowym numerze gazetki „Co
pod lasem piszczy?” z listopada 2021 r.
mogliśmy przeczytać wspomnienia o powstaniu parafialnej siłowni w maju 1997 roku.
Została ona wyposażona w sprzęt sportowy
zakupiony przez Radę Osiedla Z. Gdy rada
przestała istnieć, stał się własnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach. Część sprzętu uległa już zużyciu,
ale część, szczególnie do ćwiczeń siłowych,
jest w bardzo dobrym stanie. Można z niego
korzystać. Jednak pomieszczenie siłowni
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wymaga remontu, który obejmie naprawę
ubytków tynków, malowanie ścian i sufitu,
wymianę oświetlenia i podłogi.
Zatem jest pomieszczenie do odnowienia
i sprzęt. W tej sytuacji urodził się pomysł,
aby połączyć siły i przygotować siłownię
do maksymalnego wykorzystania. Parafia
daje pomieszczenie, MOSiR sprzęt, a klub
Falconsów finansuje remont. Obecnie trwa
wymiana podłogi i oświetlenia. Z siłowni
będą mogli korzystać również zawodnicy
klubu Tychy Falcons – Tyskie Sokoły. Szerzej

styczeń
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Remont
parafialnej siłowni

o pracy zarządu, zawodników i trenerów
mogliśmy przeczytać w listopadowym numerze naszej parafialnej gazetki z 2020 roku.
Dla przypomnienia – jest to drużyna futbolu
amerykańskiego założona w 2008 roku i rozgrywająca spotkania na najwyższym szczeblu
rozgrywek w kraju. Powtórzę tutaj za wiceprezesem zarządu Jackiem Kozubem: „Ten
sport jest bardzo widowiskowy. To mnóstwo
zwrotów akcji, dynamika, która musi się

2022

podobać. Każdemu, kto tylko bliżej pozna
zasady tego sportu, na pewno przypadnie
on do gustu”. A w telegraficznym skrócie
o Falconsach: trenują na boisku przy naszym
kościele, 9 sezonów w lidze, 79 wygranych
meczów, 85 zawodników, 3 miejsce w Polsce.
Gratulacje! Mamy nadzieję, że treningi pod
okiem św. Maksymiliana przyczynią się do
kolejnych sukcesów Tyskich Sokołów.
Celina Antczak
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Ukryty w literach
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Malowidło ścienne z IV w. z rzymskich katakumb
przedstawiające Chrystusa jako Alfę i Omegę

On jest i początkiem, i końcem, i wszystkim,
co było, jest i będzie. Teologowie w większości zgadzają się, że użyte w Apokalipsie
(1, 8 i potem 22,13) sformułowanie dotyczy
nie tylko Boga Ojca, ale też Jezusa Chrystusa, który istniał jeszcze przed wcieleniem
i istnieje nadal w taki sam sposób. Dlatego
już we wczesnej chrześcijańskiej ikonografii Chrystus opisywany był literami Α i Ω
(jak na fresku z rzymskich katakumb z IV
wieku), wymiennie z wyrażeniem ὁ ὢν (ho
ōn) – „Ten, Który jest”, co jest greckim przekładem imienia Boga, jakim przedstawia się
po hebrajsku Mojżeszowi (Wj 3,14). Ten drugi
zestaw liter spotykamy regularnie wpisany
w krzyż, na tle którego malowana była twarz
Pantokratora, czyli Wszechmogącego, bo
w takiej postaci najczęściej przedstawiany był Jezus Chrystus na najdawniejszych
styczeń
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Chrystogram z Alfą i Omegą na sarkofagu
z IV wieku (Muzea Watykańskie)

WIKIMEDIA COMMONS

ostatnich miesiącach grecki alfabet
stał się bardzo popularny, ale – niestety – zyskał sobie raczej złą sławę. Stało się
to za sprawą nękającego nas od niemal dwóch
lat wirusa, którego coraz to nowe warianty
nazywane są kolejnymi literami greckiego
alfabetu. Pewną inspiracją do napisania tego
tekstu było pojawiające się w mediach społecznościowych sformułowanie: „nie w ten
sposób chciałem/am nauczyć się greckiego alfabetu”. Abstrahując od zamieszania
związanego z „przeskakiwaniem” niektórych
liter, wyraźnym kontekstem tej deklaracji jest
niepokój wywołany mutowaniem wirusa,
który paraliżuje naszą codzienność. W odpowiedzi na wyrażony w ten sposób żal co
do okoliczności zaznajamiania się z greckimi
literami, chciałabym skupić się dzisiaj na innym, dużo starszym i o nieba szczęśliwszym
ich zastosowaniu.
Zaczniemy od początku, a właściwie
od początku i końca, bo pierwsza grupa liter, o których chcę opowiedzieć, pojawia
się właśnie w takim zestawie: Α i Ω – alfa
i omega, czyli początek i koniec – pierwsza
i ostatnia litera greckiego alfabetu. Nimi
przedstawia się sam Bóg w Apokalipsie św.
Jana, mówiąc: Ἐγώ εἰμι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ
Ὦ, λέγει κύριος, ὁ θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ
ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ (ego eimi to Alfa
kai to ōmega, legei kyrios, ho theos, ho ōn
kai ho ēn kai ho erchomenos, ho pantokratōr)
– „Jam jest Alfą i Omegą, mówi Pan Bóg,
Który jest, Który był i Który przychodzi,
Wszechmogący”. Pierwsza i ostatnia litera
alfabetu oznaczają ponadczasowość Boga.

WIKIMEDIA COMMONS

W

Chrystus Pantokrator w mandorli, ikona z XV w.
z Nowosielec, Muzeum Historyczne w Sanoku

zachowanych ikonach (na najstarszej ikonie Chrystusa Pantokratora,
tej z góry Synaj, litery te są bardzo
słabo widoczne, dlatego jako ilustrację zamieszczamy inną ikonę,
pochodzącą z XV wieku i znajdującą się obecnie w Muzeum Historycznym w Sanoku).
Jednak litery Α i Ω znamy nie
tylko z ikonografii, bo dzisiaj najczęściej spotykamy je na różnych
elementach, nazwijmy to, wystroju
w kościele – przede wszystkim na
wielkanocnym Paschale, ale też na
szatach liturgicznych: na ornatach
2022

i stułach. Mogą występować same, ale często
pojawiają się również z nieco tajemniczym
symbolem, który – z braku obycia z greckimi literami – odczytywany jest czasem
jako słowo PAX, które po łacinie oznacza
pokój. Jednak ten monogram wcale nie mówi
o pokoju, bo litery w nim użyte pochodzą
z greckiego alfabetu. Symbol ☧ to najstarszy
„chrystogram”, czyli zestaw liter odnoszący się do Jezusa Chrystusa. Zastosowane są
w nim dwie greckie litery: Χ (Chi) i Ρ (Ro),
a więc dwie pierwsze litery wyrazu Χριστός
(Christos). O znaczeniu terminu
christos pisałam w czerwcu 2021,
tym razem będzie tylko o literach.
Po raz pierwszy zostały publicznie
użyte przez cesarza Konstantyna
Wielkiego na wojskowych proporcach, które znamy pod nazwą labarum. Same proporce nie zachowały
się do naszych czasów, ale symbol
Chi Ro pojawia się na srebrnych
monetach z czasów Konstantyna,
co dowodzi, że rzeczywiście cesarz
go używał. Wiąże się to z historią
o wizji, która miała przekonać Konstantyna do chrześcijaństwa i diametralnie zmienić sytuację chrześcijan
CO
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bez znajomości greki są czasem trudne do
odczytania. Jednak najwięcej zamieszania
zrobił najprostszy skrót, który doskonale
znamy z niezliczonych ornamentów obecnych
w kościele. Jeszcze częściej niż literami Α i Ω
oraz monogramem Chi Ro szaty liturgiczne
przyozdabiane są haftem układającym się
w litery IHS. Pamiętam, jak jako sześciolatka
z przejęciem wyszywałam je złotą nitką na
swojej sukience komunijnej i jak próbowano
mi – małemu dziecku – wytłumaczyć, co te
litery znaczą. Otóż dostałam wtedy niezbyt
ortograficzną wersję rozwinięcia skrótu w Jezus (C)Hrystus Syn (Boży) – tak by to chyba
trzeba było zapisać… Wtedy uwierzyłam, bo
nic jeszcze nie wiedziałam o grece. I chyba

Tabernakulum w naszym kościele

Monogram IHS na szacie komunijnej

styczeń

dobrze, że uwierzyłam, bo nawet część się
zgadza. A przynajmniej początek: IHS to
trzy pierwsze (albo dwie pierwsze i ostatnia)
litery greckiego ΙΗΣΟΥΣ (IESOUS) – Jezus! Ten najprostszy skrót za swój symbol
przyjęło Towarzystwo Jezusowe, czyli Zakon
Jezuitów. Są to zakonnicy obyci i wykształceni, więc nie można ich posądzać o brak
znajomości greki, ale na zasadzie pewnej
alfabetycznej ergonomii zaczęto tego skrótu
używać także jako akronimu łacińskiej nazwy ich stowarzyszenia: IHS – Iesus Humilis
Societas, czyli Pokorne Towarzystwo Jezusowe. Łacińskich rozwinięć tego greckiego
akronimu było zresztą więcej, pojawiła się
propozycja, żeby odczytywać go jako Iesus
Hominum Salvator – Jezus Zbawca Ludzi,
a nawet jako łacińską wersję greckiej wizji
Konstantyna (wizja była grecka, bo biograf
cesarza, Euzebiusz, pisał po grecku), która
miała brzmieć: in hoc signo (vinces) – w tym
znaku zwyciężysz. To ostatnie już mocno odbiega od właściwego znaczenia greckich liter,
2022

DLA CIEKAWYCH:
- omega i omikron to w zasadzie ten sam
dźwięk „o”, tylko jedno jest o-wielkim,
a drugie o-małym, dlatego o-mega
w transkrypcji najczęściej zapisujemy
z poziomą kreską u góry, która wskazuje na
długość tej samogłoski.
- wymiennie z chrystogramem X (chi) P (ro)
używa się często tzw. „staurogramu”, czyli
połączenia liter Τ (tau) i Ρ (ro), które wchodzą
w skład wyrazu σταυρóς (stauros) – krzyż.
Była to powszechna ligatura stosowana
w rękopisach Nowego Testamentu do
IV wieku, która w późniejszych czasach
zaczęła pełnić funkcję chrystogramu. Taki
symbol znajduje się, między innymi, na
tabernakulum w naszej nowopowstałej
kaplicy. Sporo tam też innych greckich liter,
ale o nich już może innym razem.

Katarzyna Piotrowska

KS. GRZEGORZ STRZELCZYK

ZASOBY INTERNETU

chociaż wciąż chodzi w nim o znak krzyża,
więc nadal jest to symbol tej samej Osoby.
Tej Osoby, czyli Jezusa Chrystusa dotyczą wszystkie omówione litery greckiego
alfabetu. Zgodzicie się chyba, że przedstawia
je to w znacznie lepszym świetle! Być może
ktoś zechce właśnie w ten sposób nauczyć
się greckiego alfabetu? W każdym razie mam
nadzieję, że udało mi się zmyć z nich trochę
niesławy.

Jezus Chrystus Syn Boży Zbawiciel

BASIA MARZEC

w Cesarstwie Rzymskim. Tą wizją był krzyż,
który cesarz ujrzał na niebie w przededniu
bitwy i towarzyszące mu słowa Ἐν Τούτῳ
Νίκα (en tutō nika) – W Tym Zwyciężaj!. Czy
Konstantyn rzeczywiście ujrzał znak na niebie, czy z innych powodów zdecydował się
uznać i uprawomocnić chrześcijaństwo, tego
dziś nie rozstrzygniemy, niemniej był to punkt
zwrotny dla wierzących w Chrystusa, którzy
od tego czasu nie musieli już ze swoją wiarą się ukrywać i porozumiewać za pomocą
tajnych symboli. Wcześniej niebezpiecznie
było poruszać temat wiary w rozmowie z nieznajomym i znamy dziś wykorzystywane
w filmach obrazy wczesnych chrześcijan rysujących na piasku symbol ryby, którym deklarowali swoją przynależność do Chrystusa
i przez który mogli być przez innych chrześcijan rozpoznani. Ta ryba pozostała z nami
do dziś i nadal symbolizuje pewną deklarację
wiary. Dlaczego ryba? Oczywiście ryby były
ważnym elementem życia codziennego apostołów i innych wczesnych chrześcijan, ale
symbolem mógł być przecież chleb (i był!)
albo wino, albo jeszcze coś innego, co w prosty sposób kojarzyłoby się z Jezusem. Z tym,
że ryba jest tu nie tylko symbolem, ale też
akronimem – to znaczy akronimem jest ryba
po grecku (nie, nie taka w marchewce i pomidorach!). Akronim to inaczej skrótowiec,
czyli wyraz utworzony z pierwszych liter słów
tworzących jakieś wyrażenie. Grecka ryba to
ἰχθῦς (ichthys), a wielkimi literami: ΙΧΘΥΣ,
co można rozwinąć w Ἰησοῦς Χριστός Θεοῦ
Υἱός Σωτήρ (Iēsous Christos Theou Hyios
Sōtēr) – Jezus Chrystus Boga Syn Zbawiciel.
Nakreślenie symbolicznej ryby było więc najszybszym wyznaniem wiary w to, że Jezus
jest Mesjaszem, Synem Boga i Zbawcą świata.
Wszystkie zaproponowane zestawy liter odnoszą się bezpośrednio do Jezusa, ale

Tabernakulum w kaplicy na probostwie
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STATYSTYKA
DUSZPASTERSKA
Parafii św. Maksymiliana Kolbe
w Tychach za rok 2021
Liczba chrztów: 38 (44*)

w tym: 1 7 (25) dziewczynek
20 (19) chłopców
1 os. dorosła
z małżeństw sakramentalnych 23
ze związków niesakramental. 7
panieńskich 1
ze związków nieformalnych 6

I Komunia Święta: 63 (44)

w tym: 3 wczesna Komunia Święta

Sakrament Bierzmowania: 43 (29)
Sakrament Małżeństwa: 9 (9)
Odwiedziny chorych:

księża 132 (82)
	Szafarze ok. 482 (150) razy
zanieśli Komunię św. chorym
	72 (67) osoby przyjęło
Sakrament Chorych

Liczba rozdzielonych Komunii
świętych:

ok. 28 000

Liczba pogrzebów: 45 (38)

w tym 22 mężczyzn, 23 kobiety
bez sakramentów zmarło: 21 (17)

Msze święte za parafian:

odprawiono 58 razy

* w nawiasie liczba w poprzednim roku
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Intencje mszalne
01.01.2022 Sobota
7.30 – Za + Kajetana od Sióstr Służebniczek
z Krakowa.
9.30 – W
 intencji Służby Kościelnej.
11.30 – W intencji Parafian.
16.30 – Za + synka Ludwika Meljon o życie
wieczne oraz o łaski Boże dla całej
rodziny.
02.01.2022 Niedziela
7.30 – W
 intencji Parafian.
9.30 – Za + Danutę Graca (msza od sąsiadów).
11.30 – W intencji rocznej Matyldy z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę
Anioła Stróża oraz wstawiennictwo
św. Patronów dla niej i całej rodziny.
16.30 – Za + Jana Szczepańskiego w miesiąc
po śmierci.
03.01.2022 Poniedziałek
7.30 – O
 miłosierdzie i pokój wieczny
dla wszystkich ++ z rodzin Lazar
i Gajdów.
18.00 – Za + ojca chrzestnego Sławomira
Gwardę w 5. rocznicę śmierci, aby
dobry Bóg okazał mu miłosierdzie
i przyjął do swego Królestwa.
04.01.2022 Wtorek
7.30 – Z
 a + Klaudię Gierula od koleżanek
i kolegów oraz wychowawcy z klasy
córki Weroniki.
18.00 – Za + Rafałę Winiarską o życie wieczne (ofiara od sąsiadów).
05.01.2022 Środa
7.30 – Z
 a + Zofię Sędzimir od Adama Sędzimir z rodziną.
18.00 – W
 intencji ks. Proboszcza i ks. Wikarego za wstawiennictwem św.
styczeń

Maksymiliana Kolbego z prośbą
o zdrowie i obfitość Bożej łaski od
rodziców i dzieci wczesnokomunijnych maj 2021.
06.01.2022 Czwartek
7.30 – O
 powołania do służby Bożej.
9.30 – Za + Stanisława Kubiczak, za ++
rodziców Martę i Tadeusza Wolak
oraz Marię i Mariana Kubiczak.
11.30 – zajęta.
16.30 – 1) Za + Zenona Wilczkowskiego
w rocznicę urodzin o łaskę zbawienia.
2 ) Za ++ Aleksandra i Edwarda Kulińskich oraz ++ Władysława i Praksedę
Niemirów.
07.01.2022 Piątek
7.30 – W intencji Czcicieli Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
18.00 – Z
 a ++ rodziców Pawła i Bertę Mazurczyk i ++ z rodziny.
08.01.2022 Sobota
7.30 – W
 intencji Członków Żywego
Różańca.
2022

09.01.2022 Niedziela
18.00 – Z
 a ++ rodziców Martę i Fryderyka
Szot, Stefanię i Wiktora Seweryn, ++
dziadków oraz + szwagra Edmunda
Stęchły.
7.30 – W
 intencji Parafian.
9.30 – Z
 a + żonę Danutę Opitek, ++ rodziców Agnieszkę i Stanisława Opitek,
teściów Jerzego i Janinę Celińskich
oraz + Mirosława Wojciechowskiego
z prośbą o łaskę nieba.
11.30 – W intencji rocznego dziecka Kacpra Sekulskiego, jego rodziców
i chrzestnych.
16.30 – Przez wstawiennictwo Matki Bożej
Nieustającej Pomocy i św. Maksymiliana w intencji Joanny i Andrzeja
Boncol z okazji 45. rocznicy urodzin,
dziękując za otrzymane łaski, prosząc
o zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla całej rodziny.
10.01.2022 Poniedziałek
7.30 – Za + Włodzimierza Hubaj w 89. rocznicę urodzin.
18.00 – W
 intencji małżonków Anny i Zbigniewa oraz dzieci Agaty i Michała,
dziękując Bogu za wszelkie łaski,
prosząc o błogosławieństwo.
11.01.2022 Wtorek
7.30 – Za + córkę Joannę Ławrynowicz
w rocznicę urodzin.
18.00 – Z
 okazji urodzin i imienin Barbary,
z podziękowaniem i z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata.
12.01.2022 Środa
7.30 – Za ++ rodziców Annę i Franciszka Drozdek, ++ z rodzin: Drozdek
i Wygrabek.
18.00 – Za + Annę Krzyżewską z prośbą
o łaskę nieba od sąsiadów.
CO
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13.01.2022 Czwartek
7.30 – Za + żonę Jolantę Plewniok w pierwszą rocznicę śmierci o łaskę nieba.
18.00 – Przez wstawiennictwo Matki Bożej
Róży Duchownej w intencji Członków Żywego Różańca z prośbą
o Boże błogosławieństwo i wytrwanie w modlitwie.
14.01.2022 Piątek
7.30 – Za ++ z rodzin Pieczka i Krenczyk o miłosierdzie Boże i łaskę
zbawienia.
18.00 – Za + Marka Skrzek.
15.01.2022 Sobota
7.30 – W intencji Jarosława i Kazimierza
z okazji urodzin, z podziękowaniem
za dar życia oraz z prośbą o dar rozeznania i zdrowia.
16.01.2022 Niedziela
18.00 – Za ++ rodziców Genowefę i Józefa
Ptak oraz + męża Andrzeja.
7.30 – W
 intencji budowniczych i dobrodziejów naszej Parafii.
9.30 – Za ++ z rodzin Kania, Gudek i Noga.
11.30 – W intencji Parafian.
16.30 – Za ++ rodziców z obu stron Janinę
i Władysława Tymkiewicz oraz Bronisławę i Rudolfa Nachlik.
17.01.2022 Poniedziałek
7.30 – Z
 a + Zofię Sędzimir od Moniki Sędzimir z rodziną.
18.00 – Za + Teresę Mazur od sąsiadów.
18.01.2022 Wtorek
7.30 – Za + męża Alojzego Szafron, ++
rodziców z obu stron i za ++
z pokrewieństwa.
18.00 – Za + Jana Szczepańskiego od Danuty i Czesława Wojtanowskich
z Jaworzna.
19.01.2022 Środa
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7.30 – Za ++ Teresę i Romana Mazur od
rodziny Mazurów.
18.00 – Za + Annę Krzyżewską z prośbą
o łaskę nieba od sąsiadów.
20.01.2022 Czwartek
7.30 – w
 olna.
18.00 – Z
 a + Albina Biełka, żonę Łucję, ++
z rodzin Biełka, Fijoł, Anderko.
21.01.2022 Piątek
7.30 – Z
 a + Andrzeja Janickiego w 3. rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny
Janickich i Żak.
18.00 – Za + męża Adama Goj w rocznicę
śmierci od żony, dzieci i wnuków.
22.01.2022 Sobota
7.30 – Za + Jana Szczepańskiego od rodziny
Marii i Kazimierza Rąpały.
23.01.2022 Niedziela
18.00 – Z
 a + ojca Szczepana Baron, jego ++
rodziców i rodzeństwo z prośbą o łaskę nieba.
7.30 – Za + Teresę Notkowską w 4. rocznicę
śmierci od męża i dzieci oraz za ++
rodziców i teściów.
9.30 – W
 intencji Parafian.
11.30 – W intencji Dzieci przyjmujących
Sakrament Chrztu św., ich rodziców
i rodziców chrzestnych.
16.30 – Za + Jana Szczepańskiego od rodziny
Krzyżanowskich z Mysłowic.
24.01.2022 Poniedziałek
7.30 – Do Matki Bożej Królowej Kapłanów
o zdrowie, Boże błogosławieństwo,
dary Ducha Świętego i potrzebne łaski na dalsze lata życia dla Księdza
Proboszcza od Żywego Różańca.
18.00 – Z
 a + męża Józefa Wierny.
25.01.2022 Wtorek
7.30 – Za ++ Natalię i Pawła Wielki o łaskę
życia wiecznego.
styczeń

18.00 – W intencji Bożeny i Grzegorza Kulińskich z okazji 25. rocznicy ślubu
oraz urodzin Grzegorza, dziękując za
wszelkie dobro, prosząc o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla całej
rodziny.
26.01.2022 Środa
7.30 – Za + Kajetana od siostry Filomeny
i Sióstr ze Staniątek.
18.00 – Za + Iwonę Morawską o łaskę zbawienia od koleżanek.
27.01.2022 Czwartek
7.30 – Z
 a + ojca Romana.
18.00 – Z a + Klaudię Gierula od koleżanek i kolegów córki Weroniki
z gimnazjum.
28.01.2022 Piątek
7.30 – Z
 a + Zofię Sędzimir od Barbary Sędzimir z rodziną.
18.00 – Za + ojca Bolesława Majcher w 5.
rocznicę śmierci oraz ++ z rodzin:
Majcher, Bronowski i Buła.
29.01.2022 Sobota
7.30 – Za + Jana Szczepańskiego od Barbary
i Włodzimierza Przybylskich.

11.30 – Z okazji 18. rocznicy urodzin Nataniela Pilnickiego, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
i dary Ducha Świetego w dorosłym
życiu.
16.30 – Za + męża Marka Białkowskiego,
++ rodziców Pelagię i Kazimierza
Rybickich, bratową Anetę Rybicką
i teściową Wandę.
31.01.2022 Poniedziałek
7.30 – W intencji Alicji Warcaba z okazji
65. rocznicy urodzin.
18.00 – Za Marię Stacha z okazji 18. rocznicy
urodzin o dobre wejście w dorosłość
i Boże błogosławieństwo dla całej
rodziny.

30.01.2022 Niedziela
18.00 – Za + męża Bronisława Rębisz, ++
rodziców Marię i Kazimierza Rębisz
oraz Zofię i Władysława Maślanka.
7.30 – W
 intencji Parafian.
9.30 – Za + Zenona Wilczkowskiego o łaskę
zbawienia.

04.12.2021 – Klaudia Gierula
07.12.2021 – Andrzej Połap
10.12.2021 – Grażyna Wójcik
– Iwona Morawska
13.12.2021 – Krystyna Kubik
– Roman Szwanenfeld
16.12.2021 – Paweł Schmidt

Ogłoszenia
Śluby:
11.12.2021 – Marta Mazur – Dariusz Bula
Pogrzeby:

•
Papieskie Intencje Misyjne:
SŁUCHANIE WOŁANIA MIGRANTÓW
Módlmy się, aby krzyk braci migrantów,
którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy ludzi,
był słyszany i brany pod uwagę

2022

CO

POD LASEM PISZCZY

15

KOLAŻ MWM/WITOLD MORAWSKI

Początek roku
to data umowna.
Ale prowokuje do refleksji
nad zaczynaniem.
Życzę zatem,
żebyście w tym roku
wszystko zaczynali
od Jezusa.
Farorz

Msze św. niedzielne

KODY QR
DO OBSŁUGI
DAROWIZN:

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

7 30 18 00
Msza św. szkolna

Środa 18 00

CELE CHARYTATYWNE

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

CELE KULTU RELIGIJNEGO

