Biuletyn informacyjny parafii
św. Maksymiliana Marii Kolbe
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Pasterz,
pasterze, pastuszkowie
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Od soboty 5 lutego 2022 r.
biskup koadiutor Adrian Galbas
podejmie już w pełni posługę
w naszej diecezji. Bardzo proszę
o modlitwę w jego intencji,
bo stoją przed nim wielkie
wyzwania.

Z

apewne już jakąś drogą – czy to w kościele, czy przez media – dotarło do
Was, że mamy w diecezji biskupa koadiutora.
Zapewne dla większości słowo „koadiutor”
jest zupełnie obce. I nic w tym dziwnego,
bo używane jest jedynie na gruncie prawa
kościelnego i to jeszcze w odniesieniu do
sytuacji, która występuje nieczęsto. Ewentualnie starsi z Was mogą pamiętać, że pod
koniec posługi bp. Bednorza, kiedy już
miał problemy ze zdrowiem, mianowany
został w naszej diecezji koadiutor – bp Damian Zimoń. I właśnie w takich sytuacjach
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najczęściej sięga się w Kościele po funkcję
koadiutora: gdy urzędujący biskup z jakiegoś
powodu – np. stanu zdrowia – nie jest w stanie w pełni realizować swojej odpowiedzialności za diecezję. Koadiutor to zatem biskup
pomocniczy, którego papież może (ale nie
musi) wyposażyć w szczególne uprawnienia,
a który zawsze ma „prawo następstwa”, to
znaczy po ustąpieniu, odwołaniu lub śmierci biskupa, automatycznie już zostaje jego
następcą. Zadanie ma zatem koadiutor podwójne: pomagać urzędującemu biskupowi
i jednocześnie przygotować się do sprawnego
przejęcia odpowiedzialności za diecezję.
Jak zapewne pamiętacie o wyznaczenie biskupa koadiutora poprosił abp Wiktor Skworc w związku ze stwierdzeniem
(w ramach postępowania prowadzonego
przez Stolicę Apostolską) jego zaniedbań
w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przed
wykorzystaniem seksualnym w dwóch przypadkach, w czasach, gdy był biskupem tarnowskim. Papież przychylił się do tej prośby
luty
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Koadiutor
– co to
i kto to?

Ks. bp Adrian Galbas. Ełk, 11 stycznia 2020 r.

2022

i wyznaczył koadiutora. Oto podstawowe
informacje na jego temat:
Adrian Józef Galbas urodził się 26 stycznia
1968 r. w Bytomiu, gdzie ukończył szkołę
podstawową i średnią.
W 1987 roku został przyjęty do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży
Pallotynów (dalej: SAC). W latach 1987–1988
odbył Nowicjat w Ząbkowicach Śląskich,
a następnie studiował w Wyższym Seminarium Duchownym SAC w Ołtarzewie. Śluby
wieczyste złożył 8 września 1993 r. w Zakopanem, a 7 maja 1994 r. w Ołtarzewie przyjął
święcenia prezbiteratu.
W latach 1994–1995 był wikariuszem
w parafii pw. św. Michała Archanioła w Łodzi. W latach 1995–1998 studiował teologię
pastoralną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był jednocześnie studentem Wyższej Szkoły Komunikowania Społecznego
i Dziennikarstwa przy KUL. W latach 1998–
2002 był prefektem alumnów w Wyższym
Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, a od
2002 do 2005 radcą w Zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC. W latach
2002–2003 był Sekretarzem ds. Apostolstwa
w Częstochowie. W 2003 r. został proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w Poznaniu
i był nim do 2011 r. Jednocześnie od 2008 do
2011 r. pełnił po raz kolejny funkcję radcy
w Zarządzie Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC w Poznaniu.
W 2012 r. otrzymał tytuł doktora teologii
w zakresie teologii duchowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. W latach 2011–2019 był Przełożonym Prowincjalnym Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu. 12 grudnia
2019 r. został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka Biskupem Pomocniczym
Diecezji Ełckiej, ze stolicą tytularną Naisso.
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W komentarzach związanych z nominacją przewija się często wątek śląskiej tożsamości bp. Adriana. W dniu objęcia urzędu
w Katowicach (15 grudnia 2021 r.) on sam
mówił o tym tak: „Ostatnie 35 lat spędziłem
poza Śląskiem. Chciałbym w posługę obecną
i przyszłą wnieść to, co śląskie, ale też to, co
nieśląskie. Chciałbym próbować wyposażyć
nas wszystkich w ten Kościół, który w sobie
noszę. Kościół różnorodny, bogaty w doświadczenia, który jest bardzo naznaczony
charyzmatem pallotyńskim”2. Wychodzi więc
na to, że posługa naszego nowego biskupa
będzie świetnie pasować do Tychów (które
są też trochę odbiciem sytuacji całej diecezji):
to, co śląskie i to, co przyniesione z innych
stron kraju, łączy się tu ze sobą i tworzy nową
jakość, czasem zaskakującą, czasem trudną,
ale niezmiennie fascynującą.
Od soboty 5 lutego bieżącego roku biskup koadiutor Adrian Galbas podejmie już

4

CO

POD LASEM PISZCZY 

Wyciąg z Kodeksu Prawa Kanonicznego
BISKUPI KOADIUTORZY I POMOCNICZY

EPISKOPAT NEWS

Sakrę biskupią przyjął 11 stycznia 2020 r.
w katedrze pw. św. Wojciecha w Ełku.
Głównym konsekratorem był biskup ełcki
Jerzy Mazur, a współkonsekratorami: abp
Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski
w Polsce i abp Józef Górzyński, metropolita
warmiński.
W diecezji ełckiej był m.in.: Wikariuszem Generalnym, Przewodniczącym Komisji ds. Architektury i Sztuki, Moderatorem
Kurii Biskupiej oraz odpowiedzialnym za
formację stałą kapłanów z młodszych roczników święceń.
4 grudnia 2021 r. został mianowany przez
Ojca Świętego Franciszka biskupem koadiutorem Archidiecezji Katowickiej.
W Konferencji Episkopatu Polski jest
Przewodniczącym Rady ds. Apostolstwa
Świeckich 1.

w pełni posługę w naszej diecezji. A funkcję
biskupa diecezjalnego – najprawdopodobniej
za kilkanaście miesięcy, po osiągnięciu wieku
emerytalnego przez abp. Wiktora Skworca. Bardzo proszę o modlitwę w intencji
bp. Adriana, bo stoją przed nim wielkie wyzwania. Jest stosunkowo młody, więc będzie
odpowiadać za diecezję pewnie przez ok.
20 lat. A wszystko wskazuje na to, że będą
to lata trudne (np. drastycznie ubywa wierzących wśród młodych i ten trend raczej się
utrzyma), a zarazem decydujące o kształcie
Kościoła w Polsce i na Śląsku.
Na koniec do czegoś się przyznam. Miałem wielką ochotę przedstawić Wam nie suchy biogram, ale wywiad z bp. Adrianem. I to
taki specjalny, do „Co pod lasem piszczy”.
Tak się niestety złożyło, że gdy składaliśmy
numer, to odprawiał rekolekcje, a potem organizował przeprowadzkę z Ełku do Katowic.
Odpowiedział więc tylko SMS-em: „Wywiad
to może później 😊”.
Obiecuję więc trzymać bp. Adriana za
słowo!
ks. Grzegorz Strzelczyk
1. Biogram publikujemy za stroną archidiecezji
katowickiej – katowicka.pl
2. Źródło: katowicka.pl
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Kan. 403.
§ 1.

Kan. 407.
§ 1.

Jeśli to zalecają pasterskie potrzeby diecezji, na
prośbę biskupa diecezjalnego ustanowieni zostają jeden lub kilku biskupów pomocniczych.
Biskupowi pomocniczemu nie przysługuje prawo następstwa.

Mając na uwadze możliwie najlepsze zagwarantowanie, aktualnie i w przyszłości, dobra
diecezji, biskup diecezjalny, koadiutor i biskup
pomocniczy, o którym w kan. 403, § 2, winni
się wzajemnie konsultować w ważniejszych
sprawach.

§ 2.

W poważniejszych okolicznościach, o charakterze także personalnym, biskupowi diecezjalnemu może być dany biskup pomocniczy,
wyposażony w specjalne uprawnienia.

§ 3.

Jeśli Stolicy Świętej wyda się to bardziej
wskazane, może z urzędu ustanowić biskupa koadiutora, wyposażonego w specjalne
uprawnienia. Biskup koadiutor ma prawo
następstwa.

Kan. 405.
§ 1.

Obowiązki i prawa biskupa koadiutora oraz biskupa pomocniczego określają zamieszczone
poniżej kanony, jak również pismo nominacyjne.

§ 2.

Biskup koadiutor oraz biskup pomocniczy,
o którym w kan. 403, § 2, winni wspomagać
biskupa diecezjalnego w całym zarządzaniu
diecezją, a także zastępować go w czasie, gdy
jest nieobecny lub gdy ma przeszkody.

§ 2.

Wypada, aby biskup diecezjalny w rozważaniu
ważniejszych spraw, zwłaszcza duszpasterskich, konsultował się na pierwszym miejscu
z biskupami pomocniczymi.

§ 3.

Biskup koadiutor i biskup pomocniczy, z racji swego powołania do udziału w troskach
biskupa diecezjalnego, tak mają wypełniać
swoje zadania, ażeby postępowali zgodnie
z nim w duchu i działaniu.

Kan. 408.
§ 1.

Biskup koadiutor i biskup pomocniczy, jeśli tylko nie tłumaczy ich słuszna przeszkoda, ilekroć
biskup diecezjalny by tego potrzebował, obowiązani są wykonywać czynności pontyfikalne
oraz inne funkcje, do których zobowiązany jest
sam biskup diecezjalny.

§ 2.

Kan. 406.
§ 1.

Uprawnień i czynności, które biskup koadiutor
i pomocniczy mogą wykonać, biskup diecezjalny nie powinien zlecać na stałe komu innemu.

Biskupa koadiutora oraz biskupa pomocniczego, o którym w kan. 403, § 2, biskup diecezjalny
winien ustanowić wikariuszem generalnym. Im
też, przed innymi, biskup diecezjalny powinien
powierzać to, co na podstawie prawa wymaga
specjalnego zlecenia.

Z chwilą wakansu stolicy biskupiej, biskup
koadiutor staje się od razu biskupem diecezji,
dla której został ustanowiony, jeśli zgodnie
z przepisami prawa objął swój urząd.

2022

Kan. 409.
§ 1.
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12 stycznia br. w naszym parafialnym
kościele, w ramach Tyskich Wieczorów
Kolędowych odbył się koncert zespołu
z Podhala Trebunie Tutki.

Trebunie Tutki

W

ykonawcy w oryginalnych strojach
regionalnych, grając na tradycyjnych
instrumentach podhalańskich, zaprezentowali piękne melodie góralskie oraz taniec,
przybliżając w ten sposób swoją kulturę
i pielęgnowane zwyczaje.
Góralski śpiew udzielił się zebranym
na koncercie słuchaczom, którzy wspólnie
z zespołem wykonali kilka kolęd.
Niezwykła atmosfera koncertu, ubogacona specjalnymi efektami świetlnymi
sprawiła, że wydarzenie to było wyjątkowym
przeżyciem.
Bożena Kulińska

ZDJĘCIA KS. GRZEGORZ STRZELCZYK

XXXI Tyskie Wieczory Kolędowe
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Koncert kolędowy
młodych muzyków
D

W koncercie zaprezentowano 12 znanych kolęd, jednak zostały one przedstawione w oryginalnych, autorskich aranżacjach
Hani z elementami jazzu, swingu, muzyki
elektronicznej oraz góralskimi nutami – pokazując różne oblicza, bogactwo muzyczne
i piękno polskich kolęd. Koncert rozpoczęła
żywiołowo zagrana kolęda „Do szopy, hej
pasterze”. Następnie posłuchaliśmy lirycznie

ZDJĘCIA BASIA MARZEC

zień po zakończeniu Tyskich Wieczorów Kolędowych, w niedzielny wieczór
16 stycznia 2022 r. o godz. 17.30 nasza uzdolniona parafianka Hania Derej wraz z przyjaciółmi, utalentowanymi muzykami, postawiła
końcowy akord muzycznego tygodnia w naszym mieście godzinnym koncertem „Hania
Derej i Przyjaciele. Kolędowo” – zagranym
z ogromną pasją i wielkim artyzmem.

zaśpiewanej „Jezus Malusieńki” i „Mizerna
cicha” oraz „Lulajże Jezuniu” (z akompaniamentem na gitarze w wykonaniu Hani Derej) i kolejnych przepięknych kolęd. Występ
zwieńczyła „Cicha noc”.
Był to koncert porywający, wzruszający
i klimatyczny, a zarazem bardzo profesjonalny
i po prostu PIĘKNY! Młodzi artyści otrzymali
owacje na stojąco od licznie zgromadzonych
słuchaczy. Nie obyło się bez kolędy na bis,
którą była rozpoczynająca koncert „Do szopy,
hej pasterze”, co utworzyło swoistą klamrę tak
pięknie zagranej opowieści „KOLĘDOWO”.
Koncert zagrali i zaśpiewali następujący młodzi muzycy: Hanna Derej – aranże,
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pianino, gitara i dyrygentura, skrzypce: Noemi Banach, Kacper Kubica, Paulina Macura, wiolonczela: Zuzanna Kamińska, flet:
Agnieszka Utmańczyk, flet i śpiew: Emilia
Duda, śpiew: Maja Giedwiłło, instrumenty
perkusyjne i pianino: Jakub Derej.
Młodym, uzdolnionym muzykom składamy ogromne podziękowania za radość
i wzruszenie, których doznaliśmy podczas
koncertu. Piękno Waszego grania, pasja i wysoki artyzm wykonawczy zasługują na wielkie BRAWA i najwyższe uznanie! Życzymy
Wam dalszego rozwoju na miarę Waszych
talentów, pasji i miłości do muzyki!
Teresa Łukawiecka
CO
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rugiego lutego przypada w kościele
światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Życie konsekrowane, czyli poświęcone wyłącznie Bogu, realizuje się albo przez
czynne zaangażowanie w świecie, albo przez
oddanie Bogu przez kontemplację w klauzurze. Popularnie tłumaczy się to w ten
sposób, że siostry ze zgromadzeń czynnych
„mówią światu o Bogu” przez swoją misję
leczenia chorych, wychowania i nauczania
dzieci i młodzieży, opieki nad potrzebującymi, różne formy zaangażowania w pracę
w parafii, natomiast siostry ze zgromadzeń
kontemplacyjnych „mówią Bogu o świecie”,
przynosząc Mu intencje, cierpienia i problemy współczesnego świata, a także uwielbiając Boga uroczystą liturgią i dziękując za łaski i błogosławieństwa, którymi nieustannie
obdarza świat.
W Nysie znajduje się jedyny w Polsce
klasztor Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji, jest ściśle zamknięty, czyli
klauzurowy. Klauzura, w której przebywają siostry, oznacza przestrzeń na modlitwę,
miejsce na wspólne życie z Bogiem i dla
Boga. Symbolizuje ją krata, która oddziela siostry od gości zarówno w kaplicy, jak
i w rozmównicy.
Wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu trwa tutaj w dzień i w nocy. Z wystawionej w monstrancji hostii spływają
łaski na modlących się, na całą okolicę, na
polecane Bogu intencje i sprawy. Na adoracji
siostry zmieniają się co pół godziny w ciągu
dnia i co godzinę w nocy. W nocy na adorację budzą się słowami: Venite adoremus!
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(Przyjdźcie, adorujmy!) i odpowiadają: Deo
gratias! (Bogu niech będą dzięki!). Specjalnie
pozostały wierne łacinie, bo nawet w innym
kraju, zbudzone w głębokiej nocy wiedzą, co
odpowiedzieć. Kaplica w klasztorze sióstr jest
otwarta dla osób, które chcą się z nimi pomodlić codziennie od 6 rano do 20 wieczorem.
Wspólnota w Nysie liczy obecnie 13 sióstr
i jest międzynarodowa, tworzą ją Polki, Słowaczka, Niemka i Filipinka. W 1990 r. przyjechały tu pierwsze siostry, aby zbudować
i założyć klasztor. W domu mówi się po polsku, liturgię godzin również śpiewa się w tym
języku, więc siostry misjonarki nauczyły się
naszej ojczystej mowy, poznają też polskie
zwyczaje i kulturę. Swój trud misyjny ofiarowują za misjonarzy i misjonarki pracujących
w różnych krajach świata. Polki pochodzą
z różnych stron. Od 1999 r. w klasztorze tym
żyje też siostra wywodząca się z Tychów
z parafii św. Marii Magdaleny, która ogarnia
modlitwą swoje rodzinne miasto.
Posłannictwem sióstr jest: uwielbienie
trójjedynego Boga, uwielbienie Eucharystii
przez posługę wieczystej adoracji, uwielbienie Ducha Świętego i zachęcanie do oddawania Mu czci oraz powszechna modlitwa
błagalna, która ogarnia wszelkie cierpienia
ludzi. Siedem razy w ciągu dnia wspólnota
gromadzi się w kaplicy na Liturgii Godzin,
która jest śpiewana w łączności z całym Kościołem i jest oficjalną modlitwą Kościoła.
Warto choć raz uczestniczyć w śpiewanej
przez siostry Liturgii Godzin.
Duch Święty symbolizowany przez gołębicę i spadające języki ognia góruje nad
luty

kaplicą w barwnej mozaice. W pogodny, słoneczny dzień, wchodząc do kaplicy, można
się poczuć zalanym delikatnym światłem
płynącym z barwnych wiraży. W pobożności sióstr szczególne miejsce zajmuje właśnie Duch Święty. Zaraz rano, na samym
początku dnia, jest wzywany w hymnie Veni
Creator, aby to On tworzył i kierował tym
dniem. W południe w recytowanej wspólnie
Sekwencji zakonnice proszą Go o Jego dar
dla Kościoła, dla kapłanów, dla wszystkich
potrzebujących. Do sióstr można zwracać się
z prośbą w konkretnych, ważnych intencjach,
np. w chorobie, przed egzaminem, poważną
decyzją życiową, operacją etc. Najczęściej ludzie robią to telefonicznie albo przez e-mail.
I jeszcze na koniec jedna ciekawostka –
różowy habit i biały szkaplerz noszą siostry
Służebnice Ducha Świętego od Wieczystej
Adoracji jako jedyne na świecie. Otrzymują
go wraz ze słowami: Noś ten habit na chwałę Ducha Świętego w przeddzień złożenia
pierwszych ślubów. Różowo-czerwony kolor
symbolizuje miłość i moc Ducha Świętego,
natomiast biały szkaplerz (ta wierzchnia
część stroju zakonnego) i biały welon noszą
na cześć Maryi, Niepokalanej Oblubienicy
Ducha Świętego.
Historie powołań i tego, jak siostry trafiły
do zakonu, są niepowtarzalne i ciekawe, jak
ludzkie twarze i serca. Powołanie do życia
konsekrowanego to jednak przede wszystkim
tajemnica, która brzmi głęboko na dnie serca,
jest zaproszeniem Boga i odpowiedzią osoby.
Ostateczne uroczyste „tak” w składanych
ślubach mówi się dopiero po kilku latach
przygotowań i życia we wspólnocie. Swoim
życiem oddanym wyłącznie Bogu siostry
chcą powiedzieć ludziom, że Bóg jest i warto
dla Niego poświęcić życie.

Siostra klauzurowa
2022

ARCHIWUM KLASZTORU

Venite adoremus!
Przyjdźcie, adorujmy!

Różowy habit i biały szkaplerz symbolizują
miłość i moc Ducha Świętego
CO
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Intencje mszalne

Sprawozdanie finansowe
Parafialnego Zespołu Caritas
za rok 2021
Bilans otwarcia
(pozostało z 2020 r.) 
Przychód w 2021 r.:
Wydatki:
Pozostało na 2022 rok:

781,02 zł
17 435,53 zł
15 295,24 zł
2 921,08 zł

Przychody gotówkowe:

– od darczyńcy:
6 000,00 zł,
– za świece adwentowe
i wielkanocne:
3 334,00 zł,
– ze skarbonek (w kościele)
1 230,30 zł,
– ofiary zebrane w pierwsze piątki miesiąca:

6 871,23 zł.
Przychody bezgotówkowe:

– artykuły spożywcze – zebrane przez dzieci
Szkoły Podstawowej nr 40 w Tychach
Z funduszu Zespołu Caritas
wydano

18 216,32 zł,
15 295,24 zł.

– przyznano 33 zapomogi po 200,00 – na
dopłatę do leków;
– przyznano 3 zapomogi po 150,00 – na dopłatę do leków;
– rozdano talony żywnościowe na Święta
Wielkanocne i Boże Narodzenie do zrealizowania w sklepie „STOKROTKA”
– 100 szt. po 50,00 = 5 000,00 (zapłacono
gotówką);
– sporządzono 14 paczek podczas odwiedzin chorych w Hospicjum im. św. Kaliksta
w Tychach, w szpitalu i w domach;
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– 6 lutego 2021 r. odprawiono Mszę świętą dla
chorych i starszych parafian z udzieleniem
Sakramentu Chorych (przybyło 60 osób,
które otrzymały po mszy św. przygotowane przez cukiernię paczki z pączkami
– po trzy pączki). Ze względu na pandemię
COVID-19 nie było przyjęcia w salkach jak
w pozostałych latach;
– przeprowadzono zbiórki ofiar pieniężnych
na rzecz uchodźców. W zbiórkach pomagali członkowie Legionu Maryi oraz Akcja
Katolicka;
– talony żywnościowe pomogły roznieść:
katechetka Patrycja Olendzka i Teresa
Stefanowicz;
– zakupiono konserwy dla bezdomnych zgłaszających się na probostwo.
P O D Z I Ę K O WA N I E
Niezwykle wdzięczny i wzruszony szczodrością Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne
podziękowania wszystkim Darczyńcom oraz
Parafianom, którzy w 2021 roku w formie finansowej wsparli naszą działalność. Państwa
pomoc, empatia i solidarność w trudnym czasie pandemii COVID-19 były dla nas niezwykle
ważne i pomogły nam w codziennej pracy.
Księdzu Proboszczowi Grzegorzowi Strzelczykowi składamy również wyrazy wdzięczności
za opiekę i współpracę.

Bóg zapłać!
Prowadząca Parafialny Zespół Caritas
Irena Bomersbach
luty

01.02.2022 Wtorek
7.30 – Za + Zofię Sędzimir od Beaty i Bogdana Oleksy.
18.00 – Za + Pawła Schmidta w miesiąc po
śmierci.
02.02.2022 Środa
7.30 – W
 intencji Bogu wiadomej.
18.00 – Za + Ewę Wirę.
03.02.2022 Czwartek
7.30 – O
 powołania do służby Bożej.
18.00 – Z
 a + Jana Szczepańskiego od brata
Czesława i mamy Leokadii.
04.02.2022 Piątek
7.30 – W
 intencji czcicieli Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
18.00 – Za + Grzegorza Knapika w kolejną
rocznicę śmierci o życie wieczne.
05.02.2022 Sobota
7.30 – Za + mamę Antoninę Kucaba oraz
wujka Mieczysława Przybylskiego.
06.02.2022 Niedziela
18.00 – Za + ojca Jana Pośpiech, + mamę
Stefanię, brata Stefana oraz za ++
z rodzin: Pośpiech, Bomersbach, Kut
i Krokier.
7.30 – Za + Józefa Siek w rocznicę urodzin
oraz ++ rodziców z obu stron.
9.30 – Za + Stanisława Kocyła w 3. rocznicę
śmierci o radość życia wiecznego
od córki.
11.30 – W intencji Parafian.
16.30 – Za + Rudolfa Grosman w 2. rocznicę
śmierci z prośbą o łaskę nieba.
07.02.2022 Poniedziałek
7.30 – W
 intencji Członków Żywego
Różańca.
2022

18.00 – Za ++ dziadków Janinę i Ryszarda
Bufal oraz za ++ pradziadków, aby
dobry Bóg okazał im miłosierdzie
i przyjął do swego Królestwa.
08.02.2022 Wtorek
7.30 – Z
 a + Edwarda Sipko od sąsiadów.
18.00 – Z podziękowaniem za udzielone łaski
i prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej z okazji 75. rocznicy urodzin dla
Ireny Jędryki.
09.02.2022 Środa
7.30 – Z
 a dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 – Za ++ Martę i Fryderyka Szot, Martę
i Antoniego Stęchły, męża Edmunda
i ++ z rodziny.
10.02.2022 Czwartek
7.30 – Z
 a + Jerzego Przedmojskiego o łaskę
nieba od Żywego Różańca.
18.00 – Za + męża Ryszarda Janowiak, ++
rodziców Helenę i Wojciecha, teścia
Alojzego i ++ siostry Emilię i Marię.
11.02.2022 Piątek
7.30 – P
 rzez wstawiennictwo Matki Bożej
z Lourdes w intencji rodzin: Kowal,
Szelągowski i Madeo z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo.
18.00 – Za + brata Grzegorza Galary i ++
rodziców.
12.02.2022 Sobota
7.30 – Z
 a dusze w czyśćcu cierpiące.
13.02.2022 Niedziela
18.00 – Za + Tadeusza Nowak z prośbą o łaskę
zbawienia.
7.30 – Za + Ryszarda Mazurczyk, ++ rodziców z obu stron.
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18.00 – Za + Pawła Schmidt o łaskę zbawienia
od sąsiadów.
19.02.2022 Sobota
7.30 – Z
 a dusze w czyśćcu cierpiące.
20.02.2022 Niedziela
18.00 – Za ++ rodziców Marię i Lucjana Gołębiewskich i pozostałych zmarłych
z rodziny od córki z rodziną.
7.30 – Z
 a + Elżbietę w rocznicę śmierci.
9.30 – Za ++ Anastazję i Jana Mika, ++ rodziców i rodzeństwo, + syna Leszka
i zięcia Kazimierza.
11.30 – W intencji syna Piotra Kozłowskiego
z okazji 45. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalsze lata.
16.30 – Za + Piotra Białkowskiego.
21.02.2022 Poniedziałek
7.30 – Z
 a + Pelagię Maszyna.
18.00 – Z
 a + ojca Artura Blach w 26. rocznicę śmierci oraz za ++ dziadków
Agnieszkę i Franciszka Sosna, Klarę i Grzegorza Blach i ++ krewnych
z obu rodzin.
22.02.2022 Wtorek
7.30 – W intencji Teresy Łukawieckiej z okazji urodzin, dziękując za wszelkie
otrzymane łaski, prosząc o dalszą
Bożą opiekę i dary Ducha Świętego.
18.00 – W intencji Jana Gniadek z okazji
70. rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą
o zdrowie i Boże błogosławieństwo
na dalsze lata życia (ofiara od żony
i dzieci z rodzinami).
23.02.2022 Środa
7.30 – Z
 a dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 – Za ++ rodziców Janinę i Michała
Blachowskich.
luty

24.02.2022 Czwartek
7.30 – W intencji szafarzy naszej parafii
w podziękowaniu za ich posługę, poświęcenie i życzliwość okazywaną
Pani Pelagii Maszyna.
18.00 – Za ++ z rodzin: Cichoń, Chapski, Kołodziejczyk, Ulkowskich
i Kazimierczak.
25.02.2022 Piątek
7.30 – w
 olna
18.00 – Za + Andrzeja Połap od sąsiadów
z klatki nr 10.
26.02.2022 Sobota
7.30 – Z
 a + brata Eugeniusza, jego + żonę
Erykę, ++ rodziców i teściów.
18.00 – Za + rodziców Marię i Tadeusza
Drzymały oraz + córkę Aleksandrę
Miller.
27.02.2022 Niedziela
7.30 – Z
 a + syna Andrzeja i za + Jana.
9.30 – W intencji wnuka Andrzejka Kozłowskiego z okazji 5. rocznicy urodzin,
z prośbą o dary Ducha Świętego
i opiekę Anioła Stróża.
11.30 – W intencji Dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu św., w intencji Rocznych Dzieci, ich rodziców i rodziców
chrzestnych.
16.30 – W intencji Agnieszki i Michała Cybul
z okazji urodzin, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą
Bożą opiekę nad całą rodziną i dary

Ducha Świętego dla wszystkich
dzieci.
28.02.2022 Poniedziałek
7.30 – Z
 a + Elżbietę Turlejską.
18.00 – Za ++ Emilię i Stanisława Górowskich.

BASIA MARZEC

9.30 – Z
 a + męża Kazimierza Szewieczek
o życie wieczne.
11.30 – Za ++ rodziców Stanisławę i Adama
Blada, ++ teściów Stefanię i Władysława Wareckich i ++ dziadków
z obu stron.
16.30 – Przez wstawiennictwo Matki Bożej
Róży Duchownej w intencji Członków Żywego Różańca, z prośbą
o Boże błogosławieństwo i wytrwanie w modlitwie.
14.02.2022 Poniedziałek
7.30 – Z
 a + Joannę Kornmaier.
18.00 – Za + męża Henryka Widuch, jego
rodziców i braci.
15.02.2022 Wtorek
7.30 – Z
 a + Agnieszkę Pacek.
18.00 – Za + Annę Krzyżewską z prośbą
o łaskę zbawienia (ofiara od rodziny
Siersieckich).
16.02.2022 Środa
7.30 – W
 intencji budowniczych i dobrodziejów naszej Parafii.
18.00 – Przez wstawiennictwo Matki Bożej
Nieustającej Pomocy i św. Maksymiliana w intencji Marii Kania z okazji
urodzin, dziękując Bogu za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla
dzieci, wnuków oraz całej rodziny.
17.02.2022 Czwartek
7.30 – Z
 a + Józefa Pacek.
18.00 – Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
i św. Maksymiliana w intencji córki
Krystyny i wnuka Damiana z okazji ich urodzin, z prośbą o zdrowie
i Boże błogosławieństwo dla ich
rodzin.
18.02.2022 Piątek
7.30 – Z
 a + Stefanię Chwalczyk w miesiąc
po śmierci.

�

Ogłoszenia
Chrzty:
06.01.2022 –Igor Gabryel-Regulski
23.01.2022 – Szymon Pierzga
– Pola Śliwińska
– Kuba Knidziński
Pogrzeby:

04.01.2022 – Władysław Przedmojski
19.01.2022 – Janina Chrobot-Szmit
26.01.2022 – Józef Kucaba

•
Papieskie Intencje Misyjne:
ZA ZAKONNICE I INNE KOBIETY KONSEKROWANE
Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych
– dziękując im za ich misję i odwagę – aby nadal odkrywały
nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów

2022
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ARCHIWUM KLASZTORU

O siostrach w różowych habitach
na str. 10–11

Msze św. niedzielne

KODY QR
DO OBSŁUGI
DAROWIZN:

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

7

30

18

CELE CHARYTATYWNE

00

Msza św. szkolna

Środa 18 00

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

