Biuletyn informacyjny parafii
św. Maksymiliana Marii Kolbe
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Cieszcie się
ze mną

PIXABAY

Nowy rok szkolny
to kolejna szansa
dla rodziców na
przeprowadzenie
swoim pociechom
najważniejszej lekcji
– lekcji życia
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Na rozpoczynający się nowy
rok szkolny 2019/2020 proponuję
rozważenie ewangelii
św. Łukasza 15, 1-32. Znajdziemy
tam wskazówki jak postępować,
aby w indywidualny sposób
dotrzeć do serca każdego
młodego człowieka.

P

asterz wyrusza na poszukiwanie zagubionej owcy, kobieta „wymiata dom
i starannie szuka drachmy”, a ojciec Syna
Marnotrawnego czeka na jego powrót. Te
trzy symboliczne sprawy uświadamiają nam
różnorodność sytuacji życiowych. Ale każda
z nich kończy się radością z dobrego zakończenia. „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem
owcę, która mi zginęła”; „Cieszcie się ze mną,
bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”; „Będziemy ucztować i bawić się; ponieważ ten
mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął,
a odnalazł się”.
Jak zwykle w Piśmie Św. znajdujemy
wskazówki jak zachować się w sytuacjach
trudnych, czasami po ludzku patrząc, nie do
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rozwiązania. Wskazówki te uświadamiają
rodzicom, nauczycielom, wychowawcom
jak bardzo Bogu zależy na człowieku. To
rodzice, nauczyciele, wychowawcy mają
wzorem Boga szukać dróg dotarcia do młodego człowieka.
Ojciec Święty Franciszek wskazuje na
znaczenie środowiska rodzinnego w rozwoju dzieci i młodzieży. „Rodzina powinna
być pierwszą przestrzenią akompaniamentu
w towarzyszeniu młodemu człowiekowi”.
Papież podkreśla, że „wzrost liczby separacji,
rozwodów, powtórnych związków i rodzin
niepełnych może powodować u młodych
wielkie cierpienia i kryzysy tożsamości.
Czasami muszą podjąć obowiązki, które nie
są proporcjonalne do ich wieku i zmuszają
ich do przedwczesnego stawania się dorosłymi”. O znaczeniu więzi rodzinnych i roli
rodziców w prawidłowym rozwoju młodych
ludzi mówią nieustannie nasi duszpasterze.
O ogromnej roli rodziny w kształtowaniu
młodego pokolenia mówił również w kazaniu
odpustowym ks. Grzegorz Kusze – proboszcz
parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej
Świata w Szczygłowicach.
Jest takie powiedzenie, które przetrwało
już przeszło 2000 lat:
wrzesień
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Cieszcie się
ze mną

„Słowa uczą – przykłady pociągają”.

rodziców dba o zagospodarowanie czasu
wolnego swoich dzieci, opłaca najróżniejsze
korepetycje, zleca wychowywanie dzieci różnym instytucjom. A tymczasem rodzice przy
pomocy słowa i przykładu powinni być dla

PIXABAY

Rozpoczynający się nowy rok szkolny
daje rodzicom kolejną szansę na przeprowadzenie swoim pociechom najważniejszej
lekcji – lekcji życia. Wielu współczesnych
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dzieci zwiastunami wiary i pielęgnować Boże
powołania. Art. 1657 Katechizmu Kościoła
Katolickiego mówi czego uczy rodzina, co
przekazuje. Uczy: „wytrwałości i radości pracy, miłości braterskiej, wielkodusznego przebaczania, nawet wielokrotnego, a zwłaszcza
oddawania czci Bogu przez modlitwę i ofiarę ze swego życia”, jest szkołą „bogatszego
człowieczeństwa”. Aby rodzina rzeczywiście
mogła w pełni realizować to powołanie, musi
spełnić pewne warunki. Są to: przyjmowanie
sakramentów, modlitwa i dziękczynienie,
świadectwo życia świątobliwego, zaparcie
się siebie i czynna miłość. Bardzo pomocne
jest wprowadzenie w życie pewnych zasad
np. respektowanie wspólnie ustalonych reguł,
traktowanie się bez dominacji i uległości,
koncentracja na tym, co łączy, a nie dzieli,
twarde atakowanie problemu, a miękkie odnoszenie się do ludzi.
W wielu przypadkach należy umiejętnie
prowadzić negocjacje. Stwierdzenia typu:
„nie bo nie”, „bo ja tak chcę” albo jeszcze
gorsze: „co wolno wojewodzie...” wypowiadane przez rodziców lub wychowawców wywołują tylko agresję w dzieciach. Podanie
argumentów rozpoczyna proces negocjacji.
Negocjacje oparte na współpracy to najskuteczniejszy sposób rozwiązywania problemów i konfliktów. Jednak ta strategia jest
najtrudniejsza, bowiem wymaga od jednej
i drugiej strony rezygnacji z własnych korzyści na rzecz drugiej osoby. Tego powinniśmy
uczyć nasze pociechy. To bardzo przydatna
umiejętność podczas rozwiązywania ewentualnych późniejszych konfliktów w ich dorosłym życiu. Kompromis to umowa, wspólna
praca nad rozwiązaniem nieporozumienia,
konfliktu, to „twarde” i zdecydowane traktowanie problemu, ale „miękkie” odnoszenie
się do ludzi. Takie podejście do trudnych

4

CO

CPL_09_2019.indd 4

POD LASEM PISZCZY 

spraw relacji dzieci – rodzice i rodzice – dzieci, pozwoli kształtować w młodych ludziach
sztukę miłości, przebaczania, dostrzegania
dobra w innych, akceptowania siebie i innych. Powstrzymujmy się zatem od ciągłego
prawienia morałów, rad i pouczania. Dajmy
dzieciom przykład dobrego życia. Pewien
rekolekcjonista głosił przed laty, że dziecko
nie nauczy się modlić, dopóki kilka razy
nie przewróci się, zahaczając o nasze zgięte
do modlitwy nogi. I na koniec kilka refleksji związanych z nowym rokiem szkolnym.
Dzieci i młodzież coraz częściej zdają sobie
sprawę z tego, że nauka jest podstawą ich
przyszłości. Kolorowe brukowce ukazują
dziwne, delikatnie mówiąc, wzorce zachowań łamiące podstawowe zasady nie tylko
wychowania ale i dobrego smaku. A młodzi
ludzie bardzo często w anonimowych ankietach podają, że najpiękniejszym słowem
jest dla nich: rodzina, miłość, mama, tata.
Wcale nie chcą, aby ich babcie i dziadkowie
pracowali aż do śmierci. Dajmy im zatem
przykład dobrego, normalnego życia. Nie
dajmy się zwariować kolorowym reklamom.
To na nas spoczywa obowiązek kształtowania
postaw i charakterów naszych dzieci. Pamiętajmy: „Słowa uczą – przykłady pociągają”.
A młodzi ludzie mają oczy szeroko otwarte.
Rozpoczynając ten rok szkolny 2019/2020
powierzmy Panu Bogu nasze rodziny, nas
samych, kierowników duchowych, nauczycieli i wychowawców naszych dzieci, abyśmy podejmując powierzone nam zadania
kierowali się miłością do naszych dzieci
i wychowanków i z Bożą pomocą pomagali
im wkraczać na proste drogi życia. Obyśmy
mogli jak najczęściej wypowiadać ewangeliczne słowa:
Cieszcie się ze mną.

belfer
wrzesień
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ROZWIĄZANIE
ZADANIA WAKACYJNEGO

Krzyżówka o św. Jacku Odrowążu
patronie naszej archidiecezji

B R O N I
S
O D R
B O
D O M I N I K
A U S T
M O N
K R A
M O R

S
T
O
L
A
R
S
K
A

Ł
A
W
O
N
I
T
Ó
W

A
N
Ą
N
I
A
R
W
Y

W A
I S Ł A W
Ż
I A
E
A N C J A

Hasło, które należało odgadnąć to nazwa ulicy w Krakowie związanej z życiem i działalnością św. Jacka. Brzmi ono: STOLARSKA.
belfer
2019
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ZMIANY PERSONALNE W NASZEJ PARAFII

Ks. Grzegorz
Strzelczyk został
mianowany
proboszczem
w Tychach.
Ks. Piotr Nowiński
przechodzi na
parafię w Zabrzu

ADRIAN TYNC/WIKIPEDIA

Są kolejne nominacje proboszczowskie. Ks.
Grzegorz Strzelczyk (na zdjęciu poniżej), znany teolog, specjalizujący się w teologii dogmatycznej, wykładowca Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Śląskiego, został proboszczem
parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tychach. Dotychczasowy proboszcz ks. Piotr
Nowiński obejmie parafię św. Jana i Pawła
Męczenników w Zabrzu-Makoszowach.

Wywia
z nowym wi
księdzem Bogusławe

Serdeczni e w
u św. Maks
Celina Antczak: – Prosiłabym o krótką
historię kapłańskiej posługi księdza:
rok wyświęcenia, wcześniejsze parafie,
a także kilka słów o swojej rodzinie,
z jakiej parafii ksiądz pochodzi?

Ks. wikary Bogusław Noworyta: – Święcenia
kapłańskie przyjąłem 21 maja 2016 roku z rąk
księdza arcybiskupa Wiktora Skworca. Moją
pierwsza parafią, w której posługiwałem,
była parafia pw. Matki Bożej Wszechpośredniczki Łask i św. Antoniego z Padwy w Wodzisławiu Śląskim – Jedłowniku. Wcześniej
swój staż diakonacki odbyłem w parafii pw.
Wszystkich Świętych w Jastrzębiu Zdroju
– Szerokiej. Pochodzę z Pszczyny z parafii
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki
Bożej Częstochowskiej. W Pszczynie też
mieszkają moi rodzice i siostra wraz ze swoją
rodziną.
– Czy angażował się ksiądz w życie
parafialne przed wstąpieniem do
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Wywiad
ym wikarym
gusławem Noworytą

ni e witamy
Maksymiliana
seminarium? Czasami kapłani nie mieli
nic wspólnego np. z ministranturą. Jak to
wyglądało w księdza przypadku?

– Od 10 roku życia służyłem przy ołtarzu. Później wstąpiłem do Ruchu Światło-Życie. Brałem aktywny udział w życiu parafii
i grup parafialnych. Te doświadczenia bardzo
przydają się w pracy duszpasterskiej.
– Jakie ma ksiądz hobby, zainteresowania
poza duszpasterskie?

– Zainteresowań mam wiele, ale jako
moje hobby śmiało mogę stwierdzić, że
wszelka aktywność sportowa m.in. piłka
nożna, rower, siatkówka.
– W jakim wieku był ksiądz, kiedy
poczuł, że swoje życie chce oddać Panu
Jezusowi? Czy powołanie rodziło się od
najmłodszych lat, czy przyszło nagle, po
maturze?

– Patrząc wstecz, powołanie rodziło się
pewnie od najmłodszych lat, kiedy byłem
2019

CPL_09_2019.indd 7

Z ARCHIWUM KS. BOGUSŁAWA NOWORYTY

RAFII

Ks. Bogusław Noworyta od września zostanie
nowym wikarym w naszej parafii

ministrantem, a później też oazowiczem, ale
tak naprawdę dopiero rok przed maturą, po 3
klasie technikum, poczułem, że to może być
właśnie ta droga.
– Jakie słowa umieścił ksiądz na swoim
obrazku prymicyjnym i dlaczego akurat
te?

– Moim zawołaniem prymicyjnym są
słowa z Flp 4,13 – „Wszystko mogę w Tym,
który mnie umacnia.” Te słowa towarzyszą
mi w życiu, są prawdziwe i sprawdzają się,
kiedy po ludzku czegoś się nie da zrobić, to
Pan Bóg sprawia, że można i że warto..
– Serdecznie dziękuję za rozmowę.
W imieniu parafian zapewniam
o modlitwie w księdza intencji i życzę
zdrowia oraz Błogosławieństwa Bożego
na każdy dzień posługi kapłańskiej.

Rozmawiała
Celina Antczak
Członek Duszpasterskiej Rady Parafialnej
CO
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Święty Kostka - na start i w obronie
Wspomnienie Stanisława Kostki, patrona
dzieci i młodzieży, przeniesiono na
18 września, by na progu nowego
roku szkolnego uprosić dla nich
błogosławieństwo.

R

ostkowo – wieś położona na Mazowszu.
To tutaj, 28 grudnia 1550 roku, w rodzinie Jana i Małgorzaty Kostków urodził się
mały Staś. Był jednym z sześciorga dzieci
państwa Kostków. Krewni rodziny zajmowali eksponowane stanowiska w ówczesnej
Polsce. Niestety, historia nie zachowała bliższych szczegółów z dzieciństwa Stanisława.
Pierwsze lekcje Staś odbierał w domu.
Mając 14 lat, wraz ze swoim bratem, został
wysłany do szkoły prowadzonej w Wiedniu
przez Jezuitów. Szkoła ta, cieszyła dobrą
sławą. Codziennie odprawiano Mszę świętą,
modlono się zarówno przed, jak i po lekcjach, przynajmniej raz w miesiącu studenci
przystępowali do sakramentu pokuty oraz
Komunii.
Początkowo nauka młodemu Stanisławowi szła niezbyt dobrze, jednak pod koniec
trzeciego (i ostatniego) roku studiów należał
do grona najlepszych uczniów. Płynnie posługiwał się językami: łacińskim i niemiecki,
rozumiał także język grecki. Do dziś zachowały się jego zeszyty z błędami poprawianymi ręką nauczyciela, a także notatki
dotyczące problemów religijnych, jakie były
poruszane na zajęciach.
Wolny czas Stanisław poświęcał na lekturę oraz na modlitwę, a ponieważ w ciągu
dnia nie miał zbyt wiele czasu na kontemplację, oddawał się jej w nocy. Swoją praktykę
religijną pogłębiał także poprzez zadawanie
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sobie dodatkowej pokuty, a także samobiczowanie. Jak nie trudno się domyślać, taki
sposób życia nie podobał się kolegom, a także wychowawcy, a nawet bratu. Złośliwymi
przycinkami „jezuity” i „mnicha”, a później
także biciem, próbowano wywrzeć na nim
wpływ, by skierować go na normalną dla nich
drogę postępowania. Stanisław, aby dogodzić
otoczeniu zaczął uczęszczać na lekcje tańca,
jednak nie odnajdywał się w tym zajęciu.

G

dy nastał grudzień 1565 roku, Stanisław
miał już prawie 15 lat, zachorował tak
ciężko, iż sam był pewien własnej śmierci.
Jednak właściciel domu, nie chciał wpuścić
do domu katolickiego kapłana, przez co chory
nie mógł przyjąć wiatyku. Wówczas, św.
Barbara – patronka dobrej śmierci, do której
zwrócił się młodzieniec – w towarzystwie
dwóch aniołów przyniosła mu Komunię
świętą. W tej samej chorobie odwiedziła go
Najświętsza Maryja Panna z Dzieciątkiem,
od której doznał cudu uzdrowienia. Poleciła mu także, by wstąpił do Towarzystwa
Jezusowego.
Stanisław postanowił spełnić prośbę
Matki Bożej, jednak nie mógł tego uczynić tak łatwo, gdyż Jezuici wymagali zgody
rodziców na przyjęcie kandydata, a na ów
zgodę Stanisław nie mógł liczyć. 10 sierpnia
1567 roku zorganizował ucieczkę, do której
starannie się przygotował. Za radą swojego spowiednika, który był wtajemniczony
w jego plany, udał się nie wprost do Rzymu,
gdzie byłby łatwo pochwycony w drodze, lecz
do Augsburga, gdzie przebywał przełożony
prowincji niemieckiej, Piotr Kanizjusz. Wg
zeznania spowiednika, Stanisław w drodze
wrzesień
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który zawierał pełno gróźb i wymówek. Za
radą przełożonych, Stanisław odpisał ojcu,
iż powinien dziękować Bogu, że wybrał jego
syna na swoją służbę. W lutym 1568 roku Stanisław przeniósł się z kolegium jezuitów, do
domu św. Andrzeja na Kwirynale, w którym
mieszkał do śmierci.

Z
Św. Stanisław Kostka z Dzieciątkiem Jezus

do celu otrzymał łaskę przyjęcia Komunii
świętej z rąk anioła, kiedy wstąpił do protestanckiego kościoła w przekonaniu, że jest
to kościół katolicki. Jednak Augsburgu nie
zastał przełożonego, zatem wyruszył dalej do
Dylingi, gdzie Jezuici mieli swoje kolegium.
Tam też Stanisław został przyjęty na próbę.
Przydzielono go do służby u konwiktorów.
Sprzątał ich pokoje i pomagał im w kuchni.
Piotr Kanizjusz bał się przyjąć Stanisława do swojej prowincji w obawie przed
gniewem rodziców i ich zemstą na jezuitach
w Wiedniu, lecz mając od miejscowych przełożonych bardzo dobre rekomendacje młodziutkiego Stanisława, skierował go wraz
z dwoma młodymi zakonnikami do Rzymu
z listem polecającym do generała. Ponieważ
szli pieszo, dotarli tam 28 października 1567
roku, w 17. urodziny Stanisława.
Szczęśliwy Stanisław rozpoczął nowicjat, jednak jego ojciec postanowił go stamtąd
wydostać wykorzystując w tym celu wszystkie możliwości. Do Stanisława wysłał list,
2019
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początkiem 1568 roku złożył śluby
zakonne. Swoim życiem, duchową
dojrzałością i rozmodleniem budował całe
otoczenie. 10 sierpnia, w uroczystość św.
Wawrzyńca, napisał list do Matki Bożej,
a przyjmując Komunię świętą, prosił świętego, by wyjednał mu łaskę śmierci w święto
Wniebowzięcia.
Wieczorem, tego samego dnia, poczuł
się bardzo źle. 13 sierpnia nagle wzrosła gorączka, a 14 sierpnia zaczęły męczyć chorego mdłości. Wystąpił zimny pot i dreszcze,
a z ust popłynęła krew. Późną nocą, kiedy
przyjął już ostatnie sakramenty prosił, by
położono go na ziemi. Przepraszał wszystkich, a kiedy podano mu różaniec, ucałował
go i wyszeptał: „To jest własność Najświętszej Matki”. Zapytany, czy nie ma jakiegoś
niepokoju, odparł, że nie, bo ma ufność w miłosierdziu Bożym i zgadza się najzupełniej
z wolą Bożą. Nagle w pewnej chwili, jak
zeznał naoczny świadek, kiedy Stanisław
modlił się, twarz jego zajaśniała tajemniczym
blaskiem. Kiedy ktoś zbliżył się do niego, by
zapytać, czy czegoś nie potrzebuje, odparł,
że widzi Matkę Bożą z orszakiem świętych
dziewic, które po niego przychodzą.
Zmarł po północy 15 sierpnia 1568 roku,
w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny.
Wieść o śmierci świętego Polaka bardzo
szybko rozeszła się po Rzymie, a jego kult
zrodził się natychmiast. Starsi ojcowie z czcią
CO
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całowali jego ciało, które wbrew tradycji, było
udekorowane kwiatami. Na polecenie generała
zakonu, ciało Stanisława złożono do drewnianej trumny, co w tamtych czasach także
było wyjątkowe, a także napisano o zmarłym
wspomnienie, które rozesłano po wszystkich
domach Towarzystwa Jezusowego.
Po dwóch latach od śmierci, współbracia
zwrócili się z prośbą o relikwie głowy Stanisława. Gdy otworzono grób okazało się, że
ciało pozostało nienaruszone.

P

omimo powszechnie panującej opinii
świętości, proces kanoniczny trwał długo. W 1606 roku papież Paweł V uroczyście
zatwierdził tytuł błogosławionego, a uroczystości beatyfikacyjne odbyły się najpierw
w Rzymie, a później w Polsce. Stanisław
Kostka był pierwszym błogosławiony Towarzystwa Jezusowego.
W 1674 roku papież Klemens X ogłosił
bł. Stanisława jednym z głównych patronów
Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litwy.
Po 108 latach od beatyfikacji, w 1714
roku, papież Klemens XI wydał dekret kanonizacyjny, jednak z powodu śmierci owego
papieża, obrzędu uroczystej kanonizacji dokonał dopiero 31 grudnia 1726 roku Benedykt
XIV. Po 120 latach do beatyfikacji, Stanisław
Kostka został uroczyście ogłoszony świętym.
Papież Jan XXIII uznał św. Stanisława
szczególnym patronem młodzieży polskiej.
Relikwie świętego Polaka spoczywają w kościele św. Andrzeja na Kwirynale
w Rzymie. Św. Stanisław Kostka jest patronem: Polski i Litwy, archidiecezji łódzkiej
i warszawskiej, diecezji płockiej, Gniezna,
Lublina, Lwowa, Poznania i Warszawy. Jest
także szczególnym orędownikiem studentów,
nowicjuszy jezuickich, a także młodzieży
polskiej.
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To właśnie orędownictwu tego świętego
przypisuje się zwycięstwo Polski odniesione nad Turkami w 1621 roku w bitwie pod
Chocimiem. To w tym dniu, o. Oborski,
jezuita, widział św. Stanisława na obłokach,
jak błagał Matkę Bożą o pomoc. Natomiast
król Jan Kazimierz przypisywał orędownictwu Świętego zwycięstwo odniesione pod
Beresteczkiem (1651).

W

ikonografii św. Kostka przedstawiany
jest w stroju jezuity. Jego atrybutami
są: anioł podający mu Komunię, Dziecię Jezus na ręku, krucyfiks, laska pielgrzymia,
lilia, Madonna, różaniec.
Wspomnienie św. Stanisława Kostki obchodzone jest w Polsce dwa razy: 13 listopada, kiedy w Kościele katolickim obchodzimy
ogólne wspomnienie tego świętego, oraz 18
września. A dlaczego? Dlatego, iż Polski
Kościół przeniósł jego wspomnienie po to,
aby młody święty mógł błogosławić swoim
podopiecznym na dobry start roku szkolnego.
.
Klaudia Babij

Obraz i relikwie św. Stanisława Kostki

wrzesień

2019-08-28 00:07:36

7 modlitw o 7 darów
Za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki,
możemy prosić o siedem darów zarówno dla
siebie, jak i dla innych.
Modlitwa o prawdziwą miłość

Boże, który jesteś Miłością i obficie nas
nią obdarzasz, wysłuchaj łaskawie próśb
naszych i spraw, byśmy – za przykładem
Świętego Stanisława codziennie świadcząc
o Tobie, życie nasze miłością Boga i bliźniego wypełniali. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.
Modlitwa o wierność Bogu

Wszechmogący Boże, który
przedziwnym zrządzeniem wybrałeś Świętego Stanisława Kostkę i uzdolniłeś go do wierności
Tobie, wejrzyj na naszą słabość
i niestałość. Spraw łaskawie, abyśmy – dzięki wstawiennictwu i opiece
Świętego Stanisława – do końca naszego
życia w wierności Tobie wytrwali. Amen.
Modlitwa o świętość życia

Boże, któryś wśród wielu cudów swojej mądrości udzielił Stanisławowi Kostce
w młodzieńczym wieku łaskę dojrzałej świętości, spraw, prosimy, abyśmy – w przyjaźni
z Tobą wzrastając – za wstawiennictwem
Świętego Stanisława – przezwyciężali nieprawości nasze i dobrze w życiu czyniąc
coraz bardziej upodabniali się do Ciebie.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Modlitwa o dar mądrości

Prosimy Cię, Panie, za wstawiennictwem
Świętego Stanisława, oświeć światłem swej
2019
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mądrości umysły nasze i daj nam pomoc
potrzebną w nauce, by prawda, którą zdobywamy, utwierdziła nas przy Tobie. Spraw,
byśmy wykorzystując zdobytą wiedzę, służyli Tobie w braciach naszych i wespół z Tobą
pracowali nad doskonaleniem świata. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.
Modlitwa o zachowanie czystości

Ojcze Niebieski, serdecznie Cię prosimy, oczyść sumienia i za wstawiennictwem
Świętego Stanisława racz nas zachować
w nieustannej opiece, byśmy, jak On,
służyli Tobie w czystości ciała i duszy. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Modlitwa o dobrą śmierć

Wysłuchaj, Panie prośby nasze,
które za przyczyną Świętego Stanisława zanosimy: użycz łaski szczęśliwego
przejścia do wieczności i radosnego spotkania z Tobą. Wzmocnij w nas wiarę, że po
zmartwychwstaniu żyć będziemy w chwale
wśród świętych wybranych Twoich. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.
Modlitwa o miłość do Maryi

Boże, któryś świętego Stanisława w cnocie nieskalanej czystości zachował i serce
jego serdeczną synowską miłością ku najświętszej Matce Zbawiciela, Maryi Pannie,
zapalić raczył, udziel nam łaskawie, abyśmy
przez jego zasługi i przyczynę w prawdziwej
niewinności i czystości duszy i ciała tobie
służąc, codziennie w nabożeństwie ku Maryi postępować mogli. Przez Pana naszego,
Jezusa Chrystusa. Amen.
CO
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05.09.2019 Czwartek
7.30 – W
 int. Kapłanów o nowe powołania
kapłańskie i zakonne
18.00 – Za + męża Lucjana Dubiel i ++ jego
rodziców
06.09.2019 Piątek
7.30 – W int. Czcicieli NSPJ. W int. Parafian
14.00 – ś lub: Michalina Suchorabska – Piotr
Suchorabski
16.30 – szkolna: W intencji Dzieci Wczesnokomunijnych
18.00 – Za + Katarzynę Szojda, w kolejną
rocz. urodzin
07.09.2019 Sobota
7.30 – W
 int. Parafian. W intencji Czcicieli
Niepokalanego Serca Maryi. W intencji Członków Żywego Różańca
18.00 – P rzez wst. MB i Maksymiliana
w int. Zofii Kuźnik z ok. urodzin,
z podz. za odebrane łaski, z prośbą
o zdrowie, dary Ducha św. i Boże
błogosławieństwo
08.09.2019 Niedziela
7.30 – P
 rzez wst. MB Pośredniczki wszelkich Łask, dla Reginy Gołosz z ok.
60. rocz. urodzin i opiekę dla całej
rodziny: córki Anny i Kornela
9.30 – Z
 a ++ Marię i Józefa Hantulik oraz
++ teściów i dziadków z obu stron
11.30 – Dziękczynna za tegoroczne plony
16.30 – Za ++ rodziców Janinę i Adama Noga
09.09.2019 Poniedziałek
7.30 – Za + rodziców Helenę i Antoniego
Petelę oraz + Katarzynę Krusz
18.00 – Za + Krzysztofa Jochemczyk w 3.
rocz. śmierci o łaskę nieba
wrzesień
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01.09.2019 Niedziela
7.30 – P
 rzez wst. MB i św. Maksymiliana
w int. Marioli Jaśkiewicz z ok. 40.
rocz. ur. z podz. za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błog. i zdrowie
9.30 – Za + Roberta Wasylów w 1. rocznicę
śmierci
11.30 – Przez wst. MB Nieustającej Pomocy
i św. Maksymiliana w int. małżonków
Teresy i Artura Stanek z ok. 40. rocz.
ślubu, z podz. za otrzymane łaski,
z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla
całej rodziny
16.30 – Za ++ Irenę i Franciszka Kubaszewskich, oraz za ++ rodziców z obu
stron, + synową Janinę Kubaszewską
02.09.2019 Poniedziałek
7.30 – Z
 a + brata Mariana Marka Bandyk
8.30 – Rozpoczęcie Roku Szkolnego
18.00 – Przez wst. MBNP i św. Maksymiliana
w int. Stanisława Zapała z ok. kolejnej rocz. urodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog.
i potrzebne łaski na dalsze lata życia
03.09.2019 Wtorek
7.30 – Z
 a ++ rodziców Henryka i Gertrudę Seweryn oraz za ++ Małgorzatę
i Alfreda Szewczyk i za ++ dziadków
18.00 – Za + Ryszarda Wróbel i ++ rodziców
z obu stron
04.09.2019 Środa
7.30 – Za rodzinę Katarzyny i Tomasza
Ferenc z podz. za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błog. i opiekę MB
18.00 – Za ++ rodziców Martę i Franciszka
Parysz, Józefę i Konstantego Szaciło
oraz ++ z rodziny

WITOLD MORAWSKI

je mszalne

10.09.2019 Wtorek
7.30 – P
 rzez wst. MB i św. Maksymiliana
w int. małżonków Anny i Andrzeja
Piszczek z ok. 42. rocz. ślubu z podz.
za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą
opiekę
18.00 – Przez wst. MB i św. Maksymiliana
w intencji Andrzeja Porszke z ok. 60.
2019
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rocz. urodzin z podz. za otrzymane
łaski z prośbą i zdrowie i dalszą Bożą
opiekę
11.09.2019 Środa
7.30 – Z
 a + mamę Genowefę Parznicką
18.00 – Za + męża Witolda, ++ jego rodziców,
siostrę i szwagra
12.09.2019 Czwartek
7.30 – P
 rzez wst. MB i św. Maksymiliana
w int. Urszuli Kasperczyk z ok. urodzin z podz. z prośbą o Boże błog.
i zdrowie
18.00 – P
 rzez wst. MB i św. Maksymiliana
w int. mamy Gertrudy Szeliga z ok.
urodzin, dziękując za otrzymane łaski prosząc o Bożą opiekę na dalsze
lata życia
13.09.2019 Piątek
7.30 – Za + Felicję Seweryn w 30. dzień
po śmierci
16.30 – szkolna: Za ++ rodziców Janinę i Eugeniusza Derej oraz za + tatę Mariana
Cieślikowskiego
18.00 – W
 int. Róż Różańcowych
14.09.2019 Sobota
7.30 – Za + Zbigniewa Siwczyńskiego – od
sąsiadów
13.00 – ślub: Anna Raszka – Krzysztof
Kocurek
14.00 – ślub: Barbara Majksner – Zygmunt
Lichwa
18.00 – Za + Józefa Baran w 1 rocz. śmierci, za
+ Jóżefę Baran oraz za ++ rodziców
Leokadię i Stanisława Dołęgowskich
15.09.2019 Niedziela
7.30 – Z
 a + Felicję Seweryn – od sąsiadów
CO
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9.30 – Za + męża Mariana i jego rodzeństwo, za ++ rodziców z obu stron, za
++ krewnych z rodziny Szymanek
o łaskę nieba
11.30 – Przez wst. MB i św. Maksymiliana
w int. Marii Tymkiewicz z ok. 60.
rocz. urodzin z podz. z prośbą o Boże
błog., zdrowie, dary Ducha św. i opiekę nad całą rodziną
16.30 – Za + mamę Krystynę Pasja w 1. rocz.
śmierci, za + ojca Henryka Pasja oraz
za ++ rodziców Elżbietę i Ignacego
Winiarskich
16.09.2019 Poniedziałek
7.30 – W int. Parafian. W int. Budowniczych
i dobrodziejów
18.00 – Z
 a ++ rodziców Agnieszkę i Wawrzyńca Szafron oraz ++ Gertrudę
i Brunona Bielas
17.09.2019 Wtorek
7.30 – W int. wnuka Dawida Kandzia z ok.
urodzin
18.00 – Za ++ rodziców Franciszka i Elżbietę
Gołka, + brata Józefa i ++ dziadków
z obu stron
18.09.2019 Środa
7.30 – w
 olna
18.00 – Przez wst. MB i św. Maksymiliana w int. Iwony i Piotra Zięba z ok.
40. rocz. ślubu oraz z ok. ur. Iwony,
z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla całej
rodziny
19.09.2019 Czwartek
7.30 – w
 olna
18.00 – Przez wst. MB i św. Maksymiliana
w int. Ilony i Zbigniewa Stolarskich
z ok. 15. rocz. ślubu, z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosłąwieństwo i zdrowie dla całej
rodziny
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20.09.2019 Piątek
7.30 – w
 olna
16.30 – szkolna: Za ++ rodziców Jana i Elżbietę Achtelik, ich ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron
18.00 – Za ++ teściów Michała i Julię Bomersbach, oraz ++ z rodziny
21.09.2019 Sobota
7.30 – Za + Michalinę Petka w rocz. urodzin,
od męża, syna i córki z rodziną
18.00 – Za + babcię Paulinę w 1 rocz. śmierci
22.09.2019 Niedziela
7.30 – Z
 a + Władysława Czubin w 30 dni
po śmierci
9.30 – Przez wst. MB i św. Maksymiliana w int. Marty i Franciszka Trójca
z ok. 40. rocz. ślubu z podz. z prośbą
o Boże błog. i zdrowie na dalsze lata
życia
11.30 – W int. Dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu św., w int. Rocznych
Dzieci, ich rodziców i rodziców
chrzestnych
16.30 – Za + Mariana Ryglewicz w 1. rocz.
śmierci o spokój jego duszy
23.09.2019 Poniedziałek
7.30 – w
 olna
18.00 – P
 rzez wst. MB Pośredniczki Wszelkich Łask w int. Siostry Hiacynty
z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o potrzebne w życiu zakonnym
24.09.2019 Wtorek
7.30 – w
 olna
18.00 – Przez wst. MB Nieustającej Pomocy
i św. Maksymiliana w int. małżonków
Leokadii i Dominika Szelągowskich
z ok. 10. rocz. ślubu i 8. rocz. Chrztu
św. Wiktorii z podz. za odebrane
łaski, z prośbą o zdrowie i Boże
błogosławieństwo
wrzesień
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25.09.2019 Środa
7.30 – w
 olna
18.00 – Za + Edmunda Szeliga w 1. rocznicę
śmierci
26.09.2019 Czwartek
7.30 – w
 olna
18.00 – Z
 a ++ rodziców Bertę i Pawła Mazurczyk i ++ z rodziny
27.09.2019 Piątek
7.30 – P
 rzez wst. MB Nieustającej Pomocy
i św. Maksymiliana w int. rodziny
Gabrieli i Leszka Szulc z podz. za
otrzymane łaski i z prośbą o dalsze
Boże błog. oraz w int. Jadwigi z prośbą o Dary Ducha św.
16.30 – szkolna: wolna
18.00 – W int. Henryka Gołka z ok. urodzin
i szczęśliwego przejścia na emeryturę, z podz. za otrzymane łaski,
z prośbą o zdrowie i Boże błog. na
dalsze lata życia
28.09.2019 Sobota
7.30 – w
 olna
14:00 – ś lub: Katarzyna Nowicka – Damian
Reiwer
18.00 – Przez wst. MB i św. Maksymiliana
w int. Barbary i Zbigniewa Waltar
z ok. 15. rocznicy ślubu, oraz z ok.
13. rocz. urodzin córki Natalii z podz.
za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
Boże błog. i zdrowie

11.30 – Za + Stefana Jaśkowiec w rocz. śmierci oraz w int. Marty i Dawida w 2.
rocz. ślubu
16.30 – Za + mamę Zuzannę Mikosz o łaskę
nieba
30.09.2019 Poniedziałek
7.30 – Z
 a ++ rodziców Emilię i Ryszarda,
+ brata Eugeniusza oraz za + męża
Witolda
18.00 – Za + Wojciecha Witkowskiego w 13.
rocz. śmierci

29.09.2019 Niedziela
7.30 – w
 olna
9.30 – Za + Władysława Cubin – od sąsiadów

Pogrzeby:

Ogłoszenia
Chrzty:
07.07.2019 – Pola Sus
13.07.2019 – Maciej Mateusz Kuska
21.07.2019 – Mateusz Michał Cebula
28.07.2019 – Maja Olbińska
04.08.2019 – Hubert Kozłowski
25.08.2019 – Miłosz Szyniec
– Amelia Chodziakiewicz
Śluby:
27.07.2019 – Martyna Makowska
– Łukasz Duda
17.08.2019 – Natalia Kozok – Bartosz Mol
31.08.2019 – K
 arolina Kwiatkowska
– Marek Świergolik
17.06.2019 – Tomasz Żorawowicz
29.08.2019 – Rzemieniuk Tadeusz

•
Papieskie Intencje Misyjne:
Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie,
z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym.
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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. NIEDZIELNE

7 30 9 30 1130 16 30
MSZE ŚW. W TYGODNIU

7 30 18 00
MSZA ŚW. SZKOLNA

ZDJĘCIE WITOLD MORAWSKI
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