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„Niech wasza mowa będzie:
tak - tak; nie - nie”  Mt 5,35

PANDEMIA KORONAWIRUSA
SARS-COV-2
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BÓG NASZA JEDYNA NADZIEJA
Tak naprawdę to powinienem we 
wstępniaku pisać już o zbliżających się 
radosnych Świętach Wielkanocnych, a 
tu taki bardzo poważny i smutny temat.  
Nie da się go pominąć nawet w naszym 
parafialnym czasopiśmie. Zaczęło się 
to gdzieś tam daleko w Chinach na po-
czątku roku. Zdało się, że to do nas nie 
dotrze, to problem innych, ale niestety 
rozlało się to na cały świat. Na początku 

marca dotarł i do nas – „Koronawirus” (COVID-19), bo 
o nim mowa. To choroba zakaźna spowodowana przez 
nowego wirusa, którego nie wykrywano dotąd u ludzi. 
Na świecie spowodował śmierć już prawie 30 tysięcy 
ludzi. Chyba trochę zapomnieliśmy, że cierpienie, wiel-
kie tragedie, wojny, zarazy i epidemie od czasu do czasu 
dziesiątkowały ludzkość. Wydawałoby się, że to dawne 
czasy. Dzisiaj i to na taką skalę to niemożliwe?! Żyje-
my przecież w dobie ogromnego postępu technicznego 
– otaczają nas satelity, komputery, „komórki”. Mamy też 
wielki postęp w dziedzinie medycyny. A jednak. Nawet 
najlepsze wywiady USA, Anglii, Izraela czy Rosji nie 
mogły tego przewidzieć. To dobitnie świadczy o kondy-
cji człowieka, który jest mimo wszystko słaby, bezradny 
wobec takich sytuacji, wobec potęgi Boga.  Do końca nie 
wiemy  jakie będą dalsze tego konsekwencje społeczne, 
polityczne, gospodarcze dla świata i dla samego Kościo-
ła. Pojawiły się stosowne zarządzenia ze strony Rządu, a 
w ślad za nimi i naszych Biskupów. Decyzje trudne i dla 
naszych arcypasterzy, dla nas księży i w końcu dla wier-
nych. Odwołane nabożeństwa, dozwolone uczestnictwo 
tylko 5 osób we Mszy, aż w końcu Msza bez udziału 
wiernych, bez Komunii czy spowiedzi. Od kilku dni od-
prawiamy z księdzem wikarym w pustym kościele. Ta-
kiej sytuacji jeszcze w najnowszej historii przynajmniej 
Kościoła w Polsce nie było. Smutna ta Msza bez ludzi, 
ale co zrobić. Kościół nie chce być przyczyną rozsze-
rzania się pandemii. Musimy być odpowiedzialni i za 
siebie i za innych. Robimy to by jak najmniej wiernych, 
szczególnie starszych ucierpiało, by jak najszybciej po-
wrócić do normalnego życia. Z drugiej strony „Korona-
wirus” pozwala nam na nieco inne przeżycie Wielkiego 
Postu. W naszych domach mamy nieraz potężne zbiory 
książek, których przeczytanie odkładamy na później. Je-
steśmy zmuszeni obecnie siedzieć w domu. To okazja 
by przeczytać dobrą katolicką książkę, która nas pod-
niesie na duchu, co obecnie nie jest bez znaczenia. Dla 
bardziej multimedialnych to okazja by zobaczyć warto-
ściowy film lub posłuchać rekolekcyjnych rozważań z 
Internetu. Przykazanie kościelne przypomina nam żeby 
w okresach pokuty (a tym jest głównie Wielki Post) 
powstrzymywać się od udziału w zabawach. Chcąc 
nie chcąc wiele – szczególnie młodych ludzi – w tym 
roku będzie zmuszone  przestrzegać tego przykazania. 

Może to niejednego pobudzi do refleksji nad krucho-
ścią życia i niepewnością jutra. Jako wierzący ufamy w 
Opatrzność Boską. Pojawiają się gdzieniegdzie głosy, 
że to kara Boża na grzeszną ludzkość. Sprawę „karzącej 
ręki Boga” już w 1986 roku, w jednej ze swoich reflek-
sji rekolekcyjnych próbował wyjaśnić kardynał Joseph 
Ratzinger. Powiedział wtedy: „Bóg nie stwarza cierpie-
nia i nie chce nędzy swojego stworzenia. Nie jest Bogiem 
zawistnym. W rzeczywistości ręka ta jest siłą przeciwko 
mocy budowanego na nieprawdzie, samowyniszczające-
go działania, która jednakże daje historii nadzieję: ręka 
Boga przeszkadza człowiekowi w ostatecznej realizacji 
samozagłady. Bóg nie pozwala na zniszczenie swojego 
stworzenia. To jest sens Jego działania (…) To, co się 
tu przedstawia jako boską karę, nie jest sztucznie na-
łożonym z zewnątrz biczem, lecz urzeczywistnieniem 
wewnętrznej prawidłowości ludzkiego działania, które 
przeciwstawia się prawdzie, a tym samym skłania się 
ku nicości, ku śmierci. ‘Ręka Boga’, która objawia się 
w wewnętrznym sprzeciwie istnienia wobec swojej wła-
snej zagłady, uniemożliwia podążanie ku nicości, zanosi 
z powrotem zabłąkaną owcę na pastwisko istnienia, na 
pastwisko miłości. Nawet wtedy, gdy to bycie wyjętym 
z wyszukanego przez siebie krzewu cierniowego i bycie 
zaniesionym z powrotem sprawia ból, jest jednak aktem 
naszego zbawienia, wydarzeniem, które daje nam na-
dzieję (…). Ludzka historia, mimo wszelkich okropności, 
nie zatonie w nocy samozagłady; Bóg nie pozwoli jej 
wyrwać ze swoich rąk. Boże sądy, wielkie cierpienia, w 
które ludzkość się zanurza, nie są zagładą, lecz służą ra-
towaniu ludzkości(…)Człowiek nie jest jedynym aktorem 
historii i dlatego śmierć nie ma w niej ostatniego słowa. 
Fakt, że jest tu jeszcze Inny działający, pozostaje jedyną, 
mocną i pewną kotwicą nadziei, która jest mocniejsza 
i bardziej realna niż wszelkie okropności świata”. Jako 
wierzący jesteśmy właśnie ludźmi nadziei. Potrzeba jed-
nak ciągłej modlitwy. Dobry przykład dał nam sam Oj-
ciec Święty Franciszek klęcząc przed cudowną rzymską 
figurą Jezusa na krzyżu i obrazem Matki Najświętszej 
prosząc o ustąpienie pandemii. Zostały one specjalnie 
z tego powodu przywiezione na przejmująco pusty plac 
św. Piotra. Nie pozostaje nam nic innego jak tylko za-
ufać Bogu. Nie poddawajmy się. Myślę, że wszystko 
dobrze się skończy. Na koniec świąteczne życzenia.

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania 
się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Ży-
czę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz 
wzajemną życzliwość. Aby Zmartwychwstały Chry-
stus obudził w nas to, co jeszcze uśpione, ożywił to, co 
już martwe. Niech światło Jego słowa prowadzi nas 
przez życie do wieczności.

ks. Proboszcz
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WYWIAD Z KSIĘDZEM WOJCIECHEM IGNASIAKIEM
Ksiądz Wojciech Ignasiak pochodzi ze Świętochłowic. Jest 
kierownikiem Ośrodka Fundacji Światło – Życie, Ośrodka 
profilaktyczno - szkoleniowego im ks. Franciszka Blachnic-
kiego w Katowicach od 1994 roku. W latach 2006 - 2012 
związany był jako kapelan z Ośrodkiem Odwykowym w 
Gorzycach. Od 2012 roku jest ponownie w Katowicach. 
Przez ponad 30 lat jest mocno związany z Krucjatą Wyzwo-
lenia Człowieka. Przez wiele lat pełnił rolę moderatora tego 
dzieła do 1 września 2019 roku. 
Beata Krawiec: Kiedy usłyszał ksiądz głos powołania ka-
płańskiego?
Ks. Wojciech Ignasiak: Pewność co do mojego powoła-
nia do rodziny została zachwiana, gdy byłem na świeckich 
studiach na politechnice. W czasie  rekolekcji ewangeliza-
cyjnych do młodzieży w naszej parafii, mówiąc świadectwo 
o moim przeżywaniu Boga, wzbudziła się we mnie wąt-
pliwość, czy nie jestem powołany do kapłaństwa.  To było 
takie zachwianie, jak mówiłem świadectwo. W tym czasie 
wiele się modliłem, ale nie czułem konkretnego wezwania.  
W maju było rozdanie świadectw rok młodszej młodzieży, 
z racji ich matur. Na tej mszy świętej odczułem tak jedno-
znacznie dla siebie, takie wezwanie, w którym Pan Jezus 
mówił bogatemu młodzieńcowi, żeby zostawił wszystko, co 
ma, sprzedał i poszedł za nim. Ja nie miałem żadnego ma-
jątku. Miałem buty górskie i śpiwór, więc nie musiałem tego 
zostawiać, ale doskonale wiedziałem, że jedno wielkie pra-
gnienie jakie w życiu miałem to mieć rodzinę. I te wezwanie 
było bardzo ściśle związane z bezżennością dla Królestwa 
Bożego. Dlatego dla mnie kapłaństwo jest związane z celi-
batem. Jak słyszę ta dzisiejszą dyskusję w świecie to tak nie 
za bardzo do końca wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Jest 
to dla mnie niezrozumiałe. Mam świadomość, że niektórzy 
kapłani mówią, że przyjęli celibat. Bo tak kościół naucza i 
taką kościół dyscyplinę wprowadził. Dla mnie oznacza to, 
że  jak chcesz być doskonałym i pójść za mną to zostaw 
to, co jest dla ciebie największym skarbem i pójdź za mną. 
Myśl ta dryfowała w moim kapłańskim życiu w kierunku 
ojcowania ludziom i tego, że ludzie są moją rodziną i jakby 
z nimi tworze jedną wielką rodzinę. Nie skupiając się tylko 
na tej jednej naturalnej, którą bym założył. Więc rezygnacja 
z tej rodziny w kapłaństwie przeradza się w to że staram się 
być rodziną dla wielu ludzi, którzy są w potrzebie, którzy 
rodziny nie doświadczyli, którym było ciężko itd.
B. K. Święty ważny dla księdza? Pewnie Sługa Boży Fran-
ciszek Blachnicki? 
Ks. Wojciech: Tak, myślę że na pewno tak. To był wielki 
charyzmatyk kościoła i to jest taka postać mi na pewno bli-
ska.  Z takich ludzi, którzy gdzieś tam mnie pasjonowali z 
kapłanów to na pewno był ksiądz Henryk Markwica. Był 
to moderator oazy jak byłem klerykiem i młodym kapła-
nem. Zginął w wypadku samochodowym, w takim wieku 
średnim jadąc do sanatorium, z przemęczenia zasnąwszy 
za kierownicą. To był człowiek, który mówił  nam mło-
dym księżom o dwóch sprawach: że żeby młodych pozy-
skać trzeba mieć dla nich czas i pieniądze. Jeśli ksiądz nie 

ma czasu dla młodych i pieniędzy to nic z nimi nie zrobi. 
Czas bo im go nie dają rodziny, bo im go nie dają ludzie. 
Więc jak ksiądz ma czas dla ludzi to już dużo zyskuje na 
przyjaźń, na relację z młodymi. A druga rzecz to pieniądz. 
Ksiądz Markwica zawsze pokazywał, że wielu ludzi będzie 
się garnęło też do duszpasterstwa z powodów różnych np. 
pijaństwa rodziców,  innych sytuacji i nie będzie ich stać na 
rekolekcje. Jeśli chcesz by ci ludzie wzrastali to musisz im 
zapłacić. Albo im ksiądz zapłaci i pojedzie z parafii 20 osób 
albo 10 osób, bo księża uznali, że nie warto im zapłacić. 
Oczywiście, że można zmobilizować młodzież, że ona może 
sama sobie pozbierać np.: rozdając kartki wielkanocne czy 
bożonarodzeniowe, czy robiąc inne działanie przy parafii, 
żeby mogli sobie nazbierać na te rekolekcje. Ale powinien 
i to samo zrobić i proboszcz i ksiądz z własnej kieszeni i 
wtedy mają szanse pojechać na rekolekcje. Nie może być 
tak, że ktoś nie pojechał na rekolekcje, przestał się formo-
wać bo brakło mu pieniędzy. Można zorganizować wspólny 
integrujący wyjazd, że ksiądz pojedzie z całą grupą spędzą 
wspólnie czas,  zżyją się ze sobą, że to nie będzie tylko 
głoszenie Chrystusa, ale też i normalne budowanie relacji, 
wspólnoty i rodziny. Ksiądz Franciszek Blachnicki zawsze 
mi towarzyszy, jako ten wymiar służby umywania ludziom 
nóg. Musze zgiąć kark, żeby umyć ludziom nogi. Nie mogę 
być pyszny zarozumiały, bo chcę służyć.  Dla mnie ważne to 
naśladowanie Chrystusa sługi. Odkryłem też, że chcę mieć 
to, do czego nawiązywał ksiądz Franciszek Blachnicki mó-
wiąc o Chrystusie słudze. Na moim obrazku prymicyjnym i 
z okazji 25lecia kapłaństwa znalazły się te słowa: „Na wzór 
Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, 
lecz, aby służyć”. To jest ta myśl, którą Blachnicki zaszcze-
pił mi sercu. 
B. K. Był  ksiądz moderatorem Krucjaty Wyzwolenia Czło-
wieka przez wiele lat. Co ona daje człowiekowi?
Ks. Wojciech: Krucjata Wyzwolenia Człowieka ma niesa-
mowite przesłanie bo jest oparta na porządnych podstawach 
teologicznych. Główną myślą teologiczną KWC jest wol-
ność  Bożych Dzieci, które do Boga Ojca bez lęku i strachu  
mogą wołać „Tatusiu”. Relacja do Boga Ojca zobowiązu-
je do budowania wspólnoty Dzieci Bożych. Przez krzyż i 
zmartwychwstanie Chrystusa człowiek jest wyzwalany ze 
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swego egoizmu, grzechu, wszystkiego co sprzeciwia się mi-
łości do wolności, która wyraża się w miłości jako posiada-
nie siebie w dawaniu siebie. Jest tam bardzo ważne to, że w 
tym doświadczeniu jest miejsce na wyzwolenie człowieka. 
Samym członkom daje pogłębienie przeżywania wolności, 
co w świadectwach wychodzi, że ludzie mówią, że mój tato 
przestał pić inni większości mówią mój tato nie przestał pić, 
ale mnie Chrystus wyzwolił z nienawiści do taty alkoholika. 
Przebaczenie alkoholikom jest owocem Krucjaty. Dla mnie 
owocem Krucjaty jest to, że w swoim sercu jestem jeszcze 
bardziej oddany na służbę. Skoro podejmuję pewną ofiarę, 
pewne wyrzeczenie, rezygnację to rozumiem znaczenie re-
zygnacji, przez co mam większą szansę być bardziej dla lu-
dzi, służyć ludziom. Można powiedzieć, że to dzieło Krucja-
ty pomaga też  w wyzwalaniu ludzi uzależnionych z różnych 
zniewoleń.  
B. K. A dzisiejszy świat, człowiek bardzo potrzebuje wy-
zwolenia z różnych nałogów. Jak ksiądz zauważa, co najbar-
dziej dziś współczesnego człowieka zniewala? 
Ks. Wojciech: Papież Franciszek mówi o tych zniewole-
niach z Internetem, światem wirtual-
nym, który jest wielkim zagrożeniem 
dla młodzieży, bo Papież mówi że nie 
można równać świata wirtualnego z 
relacjami. Papież pokazuje młodym 
żeby nie mylili świata wirtualnego ze 
światem relacji.
B. K. I to jest to największe zagroże-
nie dzisiaj, ten brak relacji i czasu dla 
drugiego człowieka prawda?
Ks. Wojciech: Tak. Można powie-
dzieć, że psychologia,  nam mówi, 
że głównym czynnikiem chronią-
cym przed wszystkimi uzależnienia-
mi są silne więzi rodzinne. Jeżeli nie 
wchodzę w relacje, nie mam relacji w 
domu, nie mam ze znajomymi to je-
stem skazany na otchłań, alienację, na 
po prostu ucieczkę od życia od świata, no i wtedy te wszyst-
kie rzeczy czynności substancje są dla mnie atrakcją bo mi 
jest podle źle.
B. K. Jak walczymy z uzależnieniami?
Ks. Wojciech: Dla uzależnionych jest potrzeba uporządko-
wania emocji. Dlatego ludziom mówimy terapia, a nie sama 
modlitwa. Modlitwa ma wspomagać terapię, bo powierza-
my to Panu Bogu. Dla niektórych brak wiary był elemen-
tem wspomagającym uzależnienie, ale  niektórzy alkoholicy 
chodzili bardzo regularnie do kościoła, a się rozpili. Nie jest 
to jakby kwestia wiary czy niewiary. Wiara może wspoma-
gać, ale jeżeli jest chaos w emocjach to ta wiara też często 
nie wytrzymuje naporu czasu. Słowa Św. Augustyna, które 
są niezmiernie ważne, że łaska zakłada naturę. Jeżeli natura 
jest poraniona to łaska dotyka takiej chorej  natury. Warto 
dodać, że łaska uzupełnia, uzdrawia też czasami naturę. Za-
wsze potrzeba też ludzkiego wysiłku. To co mówi się np. 
przy chorych na raka z jednym na kilka tysięcy, że ma cof-
niętą chorobę, że komórki raka nagle wyparowały, jest cud. 

A inne cuda polegają na tym, że ludzie się modlą ktoś szyb-
ko idzie do lekarza, jest operacja, często operacja omodlona, 
człowiek był omodlony to operacja się udała, człowiek żyje 
dalej. Mówimy pośrednio cud. I podobnie  możemy powie-
dzieć o cudzie czy nie cudzie jeżeli chodzi o wyzwolenie z 
nałogów. Normalnie alkoholik po roku, po dwóch przeżywa 
to co nazywamy nawrotami, że czuje się np. budzę się pew-
nego dnia tak jakbym tydzień pił, ale on dwa lata nie pije, bo 
mam nawrót bo choroba się nie cofnęła, ja tylko się nauczy-
łem z tą choroba żyć w abstynencji. Na tyle porządkować 
swoje emocje, żebym od nich nie uciekał tylko je potrafił 
sobie uporządkować. Tu mówimy, że to też jest działanie 
Boga, że on wspiera, ale człowiek musi robić. Natomiast je-
den gdzieś na 10 tyś jest tak, że ma cofniętą całą chorobę, 
że on nie ma żadnego głodu, jego nie ciągnie do alkoholu, 
on został uzdrowiony. Dla wielu jednak Pan Bóg pomógł, że 
przeżyli łaskę wyzwolenia też przy współpracy swego wiel-
kiego wysiłku. I konkluduje to takimi słowami Św. Ignace-
go Loyoli,  że trzeba zawierzać Bogu wszystko tak, jakby 
wszystko zależało od Niego, ale trzeba też gigantycznego 

naszego wysiłku jakby wszystko zale-
żało od nas.
B. K. Może ksiądz poradzić czytel-
nikom Spektrum jak być dobrą żoną 
i dobrym mężem? Jakaś złota porada 
małżeńska? 
Ks. Wojciech: Na pewno pomaga do-
bra relacja z Bogiem, jako też swoisty 
dialog poznania Boga i odczucie jego 
miłości. Ważny jest też dialog mię-
dzy małżonkami, czy członkami ro-
dziny, zrozumienie czy słuchanie się 
wzajemne. Odczucie tego, że ja chcę 
ci coś  zaproponować, chcę trafić w 
twoje tęsknoty, oczekiwania, w two-
je pragnienia. To właśnie znaczy być 
dobrym mężem, żoną, ojcem, matką, 

synem, córką. Weryfikacją tej mojej 
miłości mogłoby być częste zadawanie, np. raz na  pół roku, 
raz na kwartał pytania czy ty się czujesz kochana, kochany 
A jeśli częściowo nie, to czego ci brakuje, co bym mógł zro-
bić żebyś jeszcze bardziej mógł się czuć kochany, kochana. 
A wtedy na pewno mógłbym móc powiedzie sobie: jestem 
dobrym mężem, dobrą żoną, ojcem, matką. 
B. K. W imieniu całego zespołu redakcyjnego Spektrum 
bardzo dziękuję za spotkanie, rozmowę i cenne myśli. Ży-
czymy wielu darów nieba, Bożego błogosławieństwa w każ-
dej chwil kapłańskiego życia. Niech Matka Boża wspiera i 
otacza opieką księdza kapłańskie serce. Szczęść Boże!
Ks. Wojciech: A ja dziękuję całej parafii Św. Jacka w Rado-
szowach za zasłuchanie się w głoszone słowo i reagowanie 
na nie. Za liczny udział we mszach i spotkaniach rekolekcyj-
nych. Niech przez wstawiennictwo Św. Jacka Bóg błogosła-
wi całej parafii. 

Rozmowę z księdzem Wojciechem przeprowadziła w czasie 
misji parafialnych B.K
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SZCZĘŚĆ BOŻE, SLAWA JESUSU CHRISTU!
Oziornoje, 27 marca 2020 roku

 Kolejny list piszę do Was z narodowego sank-
tuarium w Oziornoje, gdzie dzisiaj rozpocząłem pro-
wadzenie rekolekcji wielkopostnych. Program oczy-
wiście został ograniczony do minimum ze wzglę-
du na epidemię koronawirusa. Pomimo ograniczeń 
proboszcz Wojciech poprosił mnie abym przyjechał 
i pomógł w spowiedzi przedświątecznej w samym 
Oziornoje i w okolicznych wioskach. Zostaję tutaj do 
niedzieli. O obecnej sytuacji w Kazachstanie napiszę 
w dalszej części listu, a na początku kilka słów o wy-
darzeniach z ostatnich miesięcy.

Nasze szczucińskie sanktuarium jest pod we-
zwaniem Matki Bożej Królowej Rodzin i poświęca-
my w nim szczególną uwagę rodzinom i obronie ży-
cia. Dzięki owym działaniom w zeszłym roku ksiądz 
proboszcz Rafał, na prośbę arcybiskupa Tomasza, 
wziął udział w międzynarodowym sympozjum „Hu-
man Life International”, co w wolnym tłumaczeniu 
na polski brzmi „Życie ludzkie na świecie”. W tym 
roku zorganizowano kolejną edycję tego sympozjum, 
a z racji nieobecności proboszcza, arcybiskup zapro-
ponował, żebym to ja był w grupie reprezentującą die-
cezję Kazachską. Tym sposobem trafiłem do Indii.

Kazachstan reprezentowało razem 5 osób: ka-
toliccy księża Paweł, Patryk i ja, pastor Aleks i bap-
tystka Asjel. Po kilkunastu godzinach podróży trze-
ma samolotami, dotarliśmy do miejscowości Kerala 
położonej na południu kraju. Pierwszą rzeczą, która 
mnie zaskoczyła, to spora ilość katolickich kościołów. 
Indie raczej kojarzyły mi się z hinduizmem, buddy-
zmem, kastami i filmami bollywood. Jednakże byłem 
w błędzie. Okazuje się, że chrześcijaństwo jest obec-
ne na południu Indii prawdopodobnie od pierwszego 
wieku. Tradycja podaje, że na okręcie dotarł tu św. 

Tomasz Apostoł i skutecznie prowadził działalność 
misyjną. W miejscowości, do której przypłynął, jest 
kościół z jego relikwiami, a w miejscu śmierci, jego 
ciało. Rejon Kerala zamieszkuje 38 milionów ludzi, 
z czego 25% to chrześcijanie. Kościół mocno oddzia-
ływał i nadal oddziałuje tutaj na społeczeństwo, więc 
kulturowo jest to specyficzna część kraju. 

Pierwsze trzy dni poświęciliśmy całkowicie na 
udział w sympozjum. Dzień rozpoczynaliśmy od Ró-
żańca i Mszy świętej, by po śniadaniu uczestniczyć w 
prelekcjach, konferencjach i spotkaniach w grupach. 
Podejmowanych tematów było wiele m. in. teologia 
rodziny według Jana Pawła II, teologia ciała, LGBT, 
terapia kobiet z syndromem poaborcyjnym, wycho-
wywanie dzieci i młodzieży w duchu chrześcijańskim. 
Sporo uwagi poświęcono aktualnym problemom w In-
diach: aborcji i przymusowej sterylizacji kobiet. Tre-
ści omawiane na konferencjach i spotkaniach w więk-
szości były już dla mnie znane, ale nowym i cennym 
doświadczeniem było poznanie ludzi z całego świata 
działających w obronie życia i ich spojrzenia na oma-
wiane tematy. To spotkania i rozmowy w kuluarach 
były dla mnie najciekawszymi momentami wyjazdu. 
Tym bardziej, że udział w spotkaniu wzięło 70 gości z 
17 różnych krajów Azji Środkowiej, Oceanii, Europy 
i Ameryki Północnej oraz ponad dwustu miejscowych 
wiernych. Kościół w Indiach przypomina mi trochę 
ten, który można zobaczyć na filmach, których ak-
cja rozgrywa się w Ameryce Łacińskiej. Hindusi są 
bardzo otwarci, spontanicznie i radośnie przeżywają 
swoją wiarę. Budują ołtarzyki w ogródkach, samo-
chody są obklejone podobiznami Jezusa i Maryi, a na 
niejednej szyi można zauważyć różaniec. Ciekawost-
ką jest także to, że posiadają swój własny ryt litur-
giczny (syromalabarski), to znaczy, że przebieg Mszy 
Świętej różni się znacząco od tej, którą przeżywamy 
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w Polsce, a która jest odprawiana w rycie rzymskim. 
Po trzech intelektualnie intensywnych dniach przy-
szedł czas na trzydniową wycieczkę. Gospodarze 
zabrali nas w góry na pola herbaty oraz do ogrodu 
z przyprawami. Pływaliśmy także łódką po ogrom-
nych zatokach Oceanu Indyjskiego. W tym miejscu 
nie mogę nie wspomnieć o przepysznym indyjskim 
jedzeniu. Pierwszy raz w życiu jadłem banany prosto 
z drzewa, świeże kokosy, a smak tamtejszych soków 
owocowych jest wprost nie do opisania! Polecam tak-
że lokalną specjalność, czyli ryż z kurczakiem przy-
rządzany na dziesiątki różnych sposobów. 

Niestety, tydzień w Indiach minął bardzo 
szybko i trzeba było wracać do Kazachstanu. W 16 
godzin z 28 stopni Celsjusza zrobiło się znów -10, 
jednak świadectwo wiary spotkanych na sympozjum 
ludzi, dodało mi sił na kolejne zimowe miesiące po-
sługi w Szczucińsku. Tym bardziej, że po powrocie do 
parafii od razu w pierwszy dzień zostałem poproszony 
o odprawienie pogrzebu. Na cmentarzu mocno wiało, 
więc następnego dnia przyszła temperatura i… angi-
na. Wyjazd musiałem zatem odchorować.

W parafii zaszły małe personalne zmiany. 
Jura, który był w parafii „złotą rączką”, zdecydował 
się wyjechać do Rosji i od stycznia nie pracuje już w 
parafii. Pomocą jednak służyła rodzina Dąbrowskich, 
która przez ostatnie pół roku żyła w Krasnym Domu 
(diecezjalnym domu rekolekcyjnym na terenie mojej 
parafii). Latem sprzedali dom i czekali na wyjazd do 
Polski. I się doczekali! Wyjechali trzy tygodnie temu 
i obecnie przeżywają kwarantannę w ośrodku repa-
triacyjnym w Środzie, niedaleko Poznania. Za kilka 
miesięcy zaczną poszukiwania nowego domu. Planu-

ją osiedlić się na Górnym Śląsku. Na szczęście udało 
im się wylecieć z Kazachstanu na kilka dni przed za-
mknięciem granic. 

Koronawirus jest także i u nas. Szkoły są za-
mknięte, nie obchodzono uroczystości wiosny „Na-
uryz” 21 marca. Od kilku dni odizolowane są naj-
większe miasta Nur-Sułtan i Ałmaaty, a na początku 
przyszłego tygodnia podobny los spotka także miasto 
wojewódzkie Kokszetaw. Rząd wprowadził zakaz pu-
blicznych zgromadzeń, także religijnych. Arcybiskup 
zwolnił zatem wiernych z obowiązku uczestnictwa 
w niedzielnej Eucharystii. W minioną niedzielę w 
kościele było 25 osób. Porównując do Polski, miesz-
kańcy Kazachstanu niestety nie przywiązują tak dużej 
wagi do kwarantanny, co można zaobserwować na pa-
rafialnym placu zabaw, gdzie cały czas bawi się dużo 
dzieci. Nieszczęśliwie, koronowirus przeszkodził 
także w powrocie proboszczowi Rafałowi. Wczoraj 
miałbym Go odebrać z lotniska. Na dzień dzisiejszy 
musi on pozostać w Polsce do otwarcia granic. Wszy-
scy czekają na niego z niecierpliwością!

Pozdrawiam i życzę już teraz radości z zmar-
twychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa! 

Z modlitwą,
ks. Dawid

PS. Przygotowałem krótki film z pobytu w In-
diach. Dla wszystkich zainteresowanych link 
znajduje się poniżej. 
https://www.youtube.com/watch?v=wNIic-
9LiFl4
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PRAGNĘ SIĘ PODZIELIĆ…PRZECZYTAJ!
Na Buzowicach, we Radoszowach ze palmom rychtyk 
tak u nos było: Mama do mie: Pszirychtuj se synek, jak 
Tata ze Hoym gruby przyjedzie (na kole) to pujdziecie 
do lasa po gałonski na palma. Baźki połowicznie ma-
jom być otwarte, nie zapomnisz, -  jo zapomnieć kaj 
tam!? Tata jak pszijechoł ze roboty był głodny, jod pszi 
stole pszodzi obiod s obiednigo plaskatego talyrza. Na 
nim była: widełka, wele ni dwie karbinadle uskfarzo-
ne, piyknie posztamfowane a polote fetym zimioki, na 
zesmożce bioło kapusta ze kminkiym ukiszono, s tego 
lecioł bioły kurz jak ze kumina. Jo obiadowoł pryndzy 
toci yno …, ze małego talyrza, dmuchołech sztyjc na 
to, szpyrki ze fetu ukłodołech s boku, gynsi miały po-
tym uciecha – jo ni. Terozki czekom przed lałbom na 
schodach. Jeszcze wezna kozik i dratwa napomknył 
Tata. Idymy do lasa po blisku, pryntko nom to szło 
jo naginoł asty, Tata wiedzieli jaki kiczki i pod wie-
la śmiguty ucinać (wierzba biała). Terozki gwizdomy 
hneda jako ptoki, a słuchomy czy dajom se z nami do 
godki. Na skrajoku lasa bydymy szukać kszokow ze 
czerwonom skorkom (dereń czerwony), powiedzieli 
Tata. I to: Po świyntach tsza tukej pszijś po brzozki na 
mietły. Hań som, tych chłabin sześ  utnymy, tu  tesz 
poleku pogwizdomy.  Ptoki se nie dały poszterować,  
momy wszystko zawiniynte dratwom, nios to jo. Tata 
zegnyli kozik na poł i schowali do kapsy. Pora ludzi 
minyli my drogom żodyn  se nie odezwoł.  Oni majom 
to  jusz  w doma, my mieli iś wczora ale padało, napo-
mknył terozki Tata. Pszed lałbom Tata wzion odymie 
tyn paketek i położył na schody. Jak było na tela cie-
pło to Tata robiyli  zarozki palma na dworze, siedzieli 
na ryczce. Mie wele schodow psziszło pucować futy-
rbachowom haderkom na glanc damrat od Mamy i od 
Taty chłopski koło. Tata wybrali  dwanoście gałonzek 
– to były Apostoły, do poszczodka dali jeszcze jedyn 
dłoszszy co tak ździebko wystowoł – to był Pon Bo-
czek. Palma dłogo miała być od okcia Taty po ścisny-
to piyńś – to był pokozany ból, kery musioł zetrwać. 
Terozki  te czerwone bicze  przecinane som na delka, 
cha, do tego tsza mieć grajfka, poczontek jednego poł 
bicza tsza osztrabować, owinyć na fest tszi razy tam 
kaj tsza uciońć i zasztrabować.  Tak samo zaonaczyć 
jeszcze dwa razy od sia i do sia co moja szpana, jo to 
pszipasowoł, Tata pszicion doł, poobrobioł, pozbiyrali 
my wszystko. Fertich, leć do Mamy s tym - jo tesz tak 
zrobiył. Mama we izbie pod blumwazom na stole po-
prawiała ze biołej heklowanej serwety rogi. My som 
fertich – Jo tesz! Do szkoły jo jeszcze nie chodziył 
bo rzech był mały - kaj tam, ale se jusz musioł uczyć, 
wszyscy w doma jak mie widzieli godali: Pszydziwej 

se jak to robia …, to ci se pszido. Mus nie mus – jo 
chodziył ze mamom wtedy na Katelmus do kościoła 
bocznymi dwiyrzami, tam we lewych ławkach uczyła 
mie i inne dzieci Pani Usia. We Niedziela Palmowo 
szli my wszyscy do kościoła na suma  palma poświyn-
cić i nos samych, iś we obkoło kościoła s procesyjom, 
zaśpiywać Hosanna. Świynty Jacek widzi bezmała 
cołko procesyjo, mo ich w opiece …, godali Starzik, 
Starka napomkła - dzieci tesz, pra. Palma świyntoś 
ogromnisto psziszło niyś kożdymu ze kościoła, tym 
Pon Boczkiym do gory i pszycisnyto troszka do sia. 
We doma to tyn najstarszy klepoł tom palmom po ło-
patce leko ze zadku, abo i po plecach tszi razy. Pszi 
tymu co był godoł: Bydź zdrowy, bydź zdrowy, bydź 
dycki zdrowy. Doł palma jusz poklepanymu i tak 
wszyscy byli klepani. Miało to cfek, roczek czeka-
nio, wszyscy se radowali dyć zwyki mieli my w ko-
ściach. Ja. Boży Grob co go zrobiyli Starzik,  terozki 
był jeszcze pusty i bes kwiotkow, tam wele niego na 
wertiku ta palma terozki leżała. Chnetka po obiednim 
drzymaniu była postno buchetka ze malckawom. Ni 
ma co czekać ze spowiedziom, potym som ze dwuch 
stron ogonki – napominali Starka i to: Wele chałpy 
momy na zicher porobione, jeszcze do sztwortku tsza 
plac i droga pozamiatać, potym nas czeko Triduum 
Paschalne. Palma leżała do soboty, terozki ucioł Tata 
wiyrchy pod tszi wionzania, reszta szła do kościoła 
na wieczor, krom tego zbonek bronotno glyjtowany  
we nim woda ze studni pszikryto koflikym. Kto z 
tym szoł – no jo! Na placu kościelnym jusz czaskały 
patyki we fojerze i lotały iskry, Ksionc poświynciyli 
ogiyń, woda i świyczka, trza było otkryć koflik, pszi-
polić palma troszka we popiele, ja nic nie zapomnieć. 
Potym wszyscy wleźli do kościoła, jo szoł przed oł-
torz zaroski wele balasek. Ciongło mi se tam, jeszcze 
trwo post a Mama we doma smarzyli kreple nafilowa-
ne marmoladom ślifkowom, jo jusz to tu czuł. Blank 
rano Wielkanoc … . … palmom strojyli koszyczek na 
sobotni świynconki, szła za obrozek, do chlywa ob-
kadzić dobytek, woda świyncono zaroski wlywali do 
żegnaczka. Po gałonzce była polono w kuchynnym 
piecu jak nadciongały rzgmoty, pomogało z rzykanym 
różańcym i zapolonom Gromnicom. Ze palmy robiyli 
my krzyżyki …, we …, kere …, ze wodom świyn-
conom  we zbonku tsza (i jo) po rogach pola, łonki i 
co zbudowane było poroznosić, posadzić, podloć, po-
żykać. Kościelne palmy doczekały Szczody Popielco-
wej na bezrok. Tak tymu było widziołech i słyszołech, 
umiołech pisać napisołech w doma na poonaczonych 
szkartkach papiorzanych. Samoistnie napisany gwa-
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Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, 05 kwietnia
7.00 Za ++ Leopolda Kempner, dwie żony, Teofila Święty, żonę Martę, syna 
Alfreda, rodziców
9.00 Za + Henryka Trzeciok w VII rocznicę śmierci
11.00 Do Op. Bożej jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dal-
sze w intencji Łukasza z okazji 18-tej rocznicy urodzin
15.15 Gorzkie żale oraz kazanie pasyjne
16.00 Za ++ Luizę i Wilhelma Kłosek
10.00 Kaplica Za ++ Pelagię i Jana Karwot, Marię i Augustyna Karwot
Wielki Poniedziałek, 06 kwietnia
8.00 Za + Malwinę Pawlaszczyk na pamiątkę urodzin
18.00 Za + Alfreda Szebesczyk w V rocznicę śmierci
Wielki Wtorek, 07 kwietnia
8.00 Za ++ Wilhelma Wieczorek, żonę Anielę, zięcia Jerzego, Kon-
stantego i Jadwigę Wieczorek, Marię i Józefa Konieczny
18.00 Za ++ Stefanię Cieślik, syna Bogusława, rodziców Annę i Jó-
zefa Lepiarczyk, teściów Paulinę i Augustyna Cieślik, szwagierkę 
Gertrudę
Wielka Środa, 08 kwietnia
8.00 Za ++ Andrzeja Dudzik i Antoniego Dziwoki, żonę Augustynę
18.00 Za ++ Marię i Pawła Mrozek, córkę Anielę, synów Alberta i 
Zygmunta, wnuka Edwarda, zięcia Alojzego, synową Stefanię
Wielki Czwartek, 09 kwietnia
18.00 1. W intencji Parafian
 2.
Wielki Piątek, 10 kwietnia
18.00 Ceremonie Wielkopiątkowe
- liturgia słowa
- adoracja krzyża
- komunia św.
Wielka Sobota, 11 kwietnia
20.00 Msza św. Wigilii Paschalnej
1. W intencji Parafian
2.
Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego, 12 kwiet-
nia
7.00 W intencji Parafian
9.00 Za ++ Marię i Franciszka Mrozek, syna Jerzego
11.00 Do Aniołów Stróżów w intencji Mileny Bomek z okazji 8-mej 
rocznicy urodzin
16.00 Za + Irenę Czempik
Poniedziałek Wielkanocny, 13 kwietnia
7.00 Za ++ Józefinę Czogała w rocznicę śmierci, męża Alojzego, 
siostrę Herminę, rodziców z obu stron
9.00 Za ++Jana Adamczyk, Reginę i Józefa Kędzierawski, syna Sta-
nisława, rodziców z obu stron
11.00 Za ++ Ritę Bobrzyk od wszystkich pracowników piekarni 
Bobrzyk
16.00 Za ++ Pawła Zieleźny w XXVII  rocznicę śmierci, żonę Albi-
nę, córkę Marię Sierny, Różę Wolny, dwóch zięciów
10.00 Kaplica Za ++ Marię i Wilhelma Francuz ich rodziców i ro-
dzeństwo, Katarzynę, Wiktorię i Czesława Heliosz, Martę, Józefa i 
Rudolfa Gatnar
Wtorek Wielkanocny, 14 kwietnia
8.00 W intencji Radia Maryja i Telewizji Trwam
18.00 Za ++ Marię i Pawła Mrozek
Środa Wielkanocna, 15 kwietnia
8.00 Za ++ Jerzego Oleś, Anielę i Wilhelma Wieczorek
18.00 Za ++ Herberta Cieślik w rocznicę śmierci, syna Mirosława, 
rodziców Jadwigę i Eryka Cieślik

18.30 Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy
Czwartek Wielkanocny, 16 kwietnia
7.30 Adoracja
8.00 Za + Mieczysława Kuna w VII rocznicę śmierci
17.00 Adoracja i różaniec
18.00 Za ++ Parafian : rodziców Marię i Albina Masarczyk, syna 
Rudolfa, wnuka Ryszarda, synową Agnieszkę, Stefanię i Konrada 
Mrozek; Marię i Albina Żurek, córkę Michalinę, Albertynę, Karola 
Porembski, Antoniego i Genowefę Taut, Alfreda i Elfrydę Szew-
czyk, Józefa Czogalik, Urszulę Wieczorek; Martę Dzierżawa, męża 
Herberta, Teresę i Franciszka Małek, krewnych z rodzin Dzierżawa, 
Małek, sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące; Martę i Romana Paw-
liczek, Marię i Józefa Górecki, syna Józefa, synową Halinę, zięciów 
Jerzego Marcol, Jerzego Kaszta, Jana Helis, sąsiadów; Józefa Pawli-
czek, rodziców i teściów, pokrewieństwo Pawliczek, sąsiadów; Izy-
dora Zefert, żonę Bernardę, córkę Bożenę, wnuka Macieja, krew-
nych z rodziny Zefert, Bieliński, Drabiniok. Pyszny; rodziców Jana i 
Łucję Wieczorek, siostrę Urszulę z mężem, teściów Henryka i Klarę 
Drzęźla; Katarzynę Woźnica w rocznicę śmierci, męża Antoniego, 
córkę Helenę, Anielę i Mariannę, synów Józefa, Czesława, synową 
Martę, czterech zięciów, czterech wnuków; Henryka Siwczyk na pa-
miątkę urodzin; Marię i Wendelina Wójciak , syna Wendelina, syno-
wą Elwirę, wnuków Roberta i Marcina, zięcia Eugeniusza, teściów 
Zofię i Maksymiliana Szymik, zmarłych krewnych i znajomych; 
Łucję i Józefa Musiolik, rodziców, rodzeństwo, Barbarę Kukułka; 
Józefa Jochem, jego rodziców i dziadków, Alfreda Zieleźny, zmar-
łych z rodziny; Józefa i Teresę Tomiczny, zmarłych synów i syno-
we, wnuczkę Aleksandrę Tomiczny, zmarłych z rodziny Tomiczny, 
Mrozek, Huberta i Emilię Chlapik; Maksa i Marię Mrozek, trzech 
synów, Adelajdę Adamczyk, rodziców Krystynę i Horsta Szyndzie-
losz, sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące; Roberta Maciejczyk, 
żonę Bronisławę; Eugeniusza Kaczyna w V rocznicę śmierci, żonę 
Helenę; Małgorzatę Niksza w II rocznicę śmierci, ojca Zygmun-
ta Koczuła, teściów Piotra i Hildę Niksza; Marię i Maksymiliana 
Szczyra, córkę Longinę, męża Huberta, Irmgardę Szczyra, córkę 
Gabrielę, Martę i Karola Kubica, dzieci, zięcia, Dorotę Kraj, Kry-
stynę Kubik; Henryka Wieczorek, żonę Marię, rodziców z obu stron, 
Łucję i Alfreda Widera; ojca Ryszarda Szczotok, dziadków Norberta 
i Genowefę Szczotok, Annę i Joachima Kolorz, rodziców Albina i 
Krystynę Krawiec, Damiana i Krystynę Broża, brata Paschazjusza 
Tarabura; Andrzeja Cicheckiego, jego rodziców i dziadków; Ryszar-
da Prochasek, pięciu synów, Jana i Helenę Mosler, dziadków z obu 
stron, sąsiadow, dusze w czyśćcu cierpiące, Emila Liszka i rodzi-
ców; Leona Słomka, rodziców, teściów, Annę i Dominika Musiolik, 
zmarłe dzieci; Augustyna Grzenik na pamiątkę urodzin, zmarłych 
z rodzin Pierchała, Kubecki; Annę Szlezinger od rodziny Sitko; ro-
dziców Jana i Cecylię Mika, dzieci, wnuki, synową i zięcia, teściów 
Michała i Elżbietę Mania; rodziców Alojzego i Agnieszkę Janosz, 
córkę Marię, Ignacego, Katarzynę Trzeciok, Emanuela i Franciszka 
Mrozek; rodziców Krystynę i Romana Gawełczyk, dziadków z obu 
stron, pokrewieństwo Kubik, Gawełczyk; Ernestynę Ulbrych w III 
rocznicę śmierci, męża Bernarda; Klarę i Józefa Żydek, Julię Adam-
czyk i jej rodziców;
Piątek Wielkanocny, 17 kwietnia
8.00 Do Op. Bożej jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze w intencji Elżbiety i Franciszka z okazji urodzin oraz w 
intencji całej rodziny
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00 Za ++ rodziców Genowefę i Pawła Nieszporek
18.30 Nabożeństwo do Św. Jacka

PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW PARAFII 
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ŒW.JACKA W RADOSZOWACH
Sobota Wielkanocna, 18 kwietnia
7.40 Godzinki do NMP
8.00 Za ++ Reginę i Maksymiliana Deńczyk i rodziców
18.00 Do Op. Bożej jako podziękowanie za otrzymane łaski z proś-
bą o dalsze w intencji solenizantów urodzinowo-imieninowych :
- Zyty Strzelczak z okazji 80 rocznicy urodzin i całej rodziny
- Adelajdy Strużek z okazji 85 rocznicy urodzin i całej rodziny
- Adriana Winniczuk z okazji 28 rocznicy urodzin i całej rodziny
- Emilii Lenard z okazji 70 rocznicy urodzin i całej rodziny
- Mariana z okazji 50 rocznicy urodzin i całej rodziny
- Piotra z okazji 50 rocznicy urodzin i całej rodziny
- Zygmunta Pawlaszczyk z okazji 85 rocznicy urodzin i całej ro-
dziny
- Wiesława z okazji kolejnej rocznicy urodzin i całej rodziny
II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego, 19 kwietnia
7.00 Za ++ Herminę i Jana Sodkiewicz, synów Henryka i Piotra
9.00 Za ++ Małgorzatę Przeliorz w rocznicę śmierci, męża Wiktora
11.00 Za ++ Henryka Kopka, syna Kazimierza, rodziców, teściów
14.00 Ku czci Trójcy Przenajświętszej w intencji dzieci przyjmu-
jących sakrament Chrztu św. Amelia Pytlik, Jerzy Zaczek, Wiktor 
Adamiec, Henryk Kieś oraz rocznych dzieci : Zofia Kłosowska, 
Tomasz Szczyrba, Kajetan Franecki, Julia Zientek ich rodziców i 
chrzestnych
16.00Do op. Bożej jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze w intencji Karola Absalon z okazji 18 -tej rocznicy urodzin
10.00 Kaplica Za ++ Klarę Kukiełka męża Roberta, rodziców Annę, 
Juliusza, Annę, Karola, syna Jana
Poniedziałek, 20 kwietnia
Za ++ Marię Lokaj, mężów Wiktora i Emila Surma
18.00 Za ++ Jerzego i Krystynę Ćmok w rocznicę śmierci, rodziców 
z obu stron
Wtorek, 21 kwietnia
8.00 W intencji Dobrodziejów
18.00 Za + Alberta Chłodek w XXIV rocznicę śmierci
Środa, 22 kwietnia
8.00 Za + Gerdę Labusek
17.30 Nabożeństwo do św. Rity
18.00 Za ++Cecylię i Jerzego Janosz, rodziców Genowefę i Józefa 
Janosz, Albertynę i
 Maksymiliana Czempik
18.30 Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy
Czwartek, 23 kwietnia - Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i 
męczennika, głównego patrona Polski
7.30 Adoracja
8.00 Za + Augustynę Sosna
17.00 Adoracja i Różaniec
18.00 Za ++ Marię i Ryszarda Mrozek, córkę, dwóch synów i syno-
wą, Marię i Juliusza Mańczyk, syna i synową
Piątek, 24 kwietnia
8.00 Do Op. Bożej jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze w intencji Gertrudy Dragon z okazji 99 rocznicy urodzin
16.00 W intencji Klubu Sportowego Naprzód Rydułtowy
18.00 Za ++ Bogusława Cieślik, matkę Stefanię, rodziców chrzest-
nych Gertrudę i Joachima, teściów Elfrydę i Ewalda, dziadków Pau-
linę, Augustyna, Annę i Józefa
Sobota, 25 kwietnia – Święto Marka Ewangelisty
7.40 Godzinki do NMP
8.00 Za + Agnieszkę Marendowską w XIII rocznicę śmierci
18.00 Za ++ Parafian : - 30 dniowa Sebastian Groborz, Iwona Śmie-
ja – I rocznica śmierci : Kotecki Ryszard, Kwiatoń Adelajda

III Niedziela Wielkanocna, 26 kwietnia
7.00 Za ++ Edmunda i Luizę Kapłon, syna Edwarda, Annę i Leona 
Wieczorek, rodziców z obu stron
9.00 Do Op. Bożej jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze w intencji Ireny i Huberta Honisz z okazji 50 rocznicy ślubu 
oraz w intencji całej rodziny
11.00 Za ++ Cecylię Kopka, męża Franciszka, Agatę i Jana Kopka
16.00 Za ++ Danutę Gawlas w II rocznicę śmierci, matkę Agnieszkę 
Polak
10.00 Kaplica Za ++ Antoniego Kelner w X rocznicę śmierci, rodzi-
ców i teściów
Poniedziałek, 27 kwietnia
8.00 Za + Irenę Kucińską w rocznicę śmierci
18.00 Za ++ Paulinę i Franciszka Oslislo
Wtorek, 28 kwietnia
8.00 Za ++ Ewalda Ryszka, rodziców Zofię i Emanuela, Brunona i 
Damiana Ryszka, Zofię i Leopolda Kąsek, córki Annę i Marię, sy-
nów Franciszka, Romana i Pawła, żonę Marię
18.00 Za ++ Józefa Świerkosz w rocznicę śmierci, żonę Annę, Ja-
dwigę i Antoniego Szulik
Środa, 29 kwietnia – Święto Św. Katarzyny Sienejskiej, dz. i dK., 
patronki Europy
8.00 W intencji Parafian
18.00 Za + Piotra Drabiniok na pamiątkę urodzin
18.30 Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy
Czwartek, 30 kwietnia
7.30 Adoracja
8.00
12.00 Ślub rzymski Kocjan Aleksandra – Lepiarczyk Bartłomiej
17.00 Adoracja i Różaniec
18.00 Za + Romana Gawełczyk
Piątek, 01 maja – Święto Św. Józefa Rzemieślnika
8.00 W intencji rodzin poświęconych NSPJ i nabożeństwo
13.00 Do Op. Bożej jako podziękowanie za otrzymane łaski z proś-
bą o dalsze w intencji Teresy Klimek z okazji 80 rocznicy urodzin 
oraz w intencji całej rodziny
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 W intencji dzieci wczesnej i I komunii św. oraz młodzieży
Sobota, 02 maja – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królo-
wej Polski – głównej patronki Polski
7.40 Godzinki do NMP
8.00 W intencji czcicieli Różańca św. i nabożeństwo
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 Do Op. Bożej jako podziękowanie za otrzymane łaski z proś-
bą o dalsze w intencji małżonków -jubilatów :
IV Niedziela Wielkanocna, 03 maja – Niedziela Dobrego Paste-
rza
7.00 Do Op. Bożej jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze w intencji Katarzyny i Przemysława z okazji 20 – tej rocz-
nicy ślubu oraz w intencji całej rodziny
9.00
11.00 W intencji Ojczyzny
15.30 Nabożeństwo majowe
16.00 Za ++ Marię Bożek w I rocznicę śmierci i na pamiątkę urodzin
10.00 Kaplica Do Św. Floriana w intencji strażaków i ich rodzin

Uwaga: W związku z pandemią koronawirusa i rozwojem sytu-
acji zastrzegamy sobie zmiany w porządku nabożeństw!
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rą tekst dziecka lata 58/60 XX w. (tu fragment), upo-
rządkowałem niedawno tylko  niedociągnięcia, - małe 
dzieci nie kłamią. Moje starania: poprawić świado-
mość ,,dzisiejszych wiernych’’ tych wnoszących za-
suszone stroiki do kościoła w Niedzielę Palmową. 
Przeistoczenie, - dodam od siebie: nagle się stało, 
zmieniło na lepsze, nieodwracalnie, mógłbym napisać 
ale nie napiszę - nie pojęta jest mądrość Boga. Zazwy-
czaj jako czasownik występuje poddawany żongler-
ce znaczeniowej, summa summarum myślę iż istotą 
porównawczą są tu cuda naturalne natury. Pamiętam 
Przemienienie …, określenia znaczące …, teksty mo-

dlitw i pieśni zmieniano, i będzie zmieniane na po-
trzeby … (jak wiele innych liturgicznych gestów), 
tak czy siak (dzisiaj) wychodzi prawdopodobnie …, 
na lepsze. Chrystus zmartwychwstał trzeciego dnia, 
zgodnie z pismem(1 Kor 15,4) zapewnia Apostoł Na-
rodów, ukazał się więcej niż pięciuset braciom równo-
cześnie, każdy dał świadectwo: Zmartwychwstał jak 
powiedział. Dając nam nadzieję, że i my zmartwych-
wstaniemy, będziemy obcować z Ojcem, Duchem 
Świętym i Panem Jezusem. Alleluja!
 

Parafianin Bernard Szczyrba.

 Działalność Związku Katolickich Robotników 
w Radoszowach powoli się kończyła. Świadczy o tym 
organizowanie zebrań w małym lokalu u „Miczki”. Gdy 
jeszcze z końcem 1896 roku i początkiem następnego, 
związek wykazywał aktywność i wystawiał sztuki 
teatralne, to już w sierpniu 1897 roku znajdujemy w 
prasie ostatnią informację o zorganizowaniu zebrania. 
 Głównym tego powodem było opuszczenie 
Rybnika przez księdza Miczki, który na skutek 
przepracowania i szykan wynikających z propolskiej 
działalności w 1897 roku zapadł na ciężką chorobę i 
udał się na leczenie do Kissingen, a potem do Lądka 
Zdroju.
 W wrześniowym SPEKTRUM, w pierwszym 
artykule o Związku Katolickich Robotników w 
Radoszowach podano biografię księdza Miczki do 
czasu przybycia do Rybnika. Obecnie przybliżymy 
dalsze losy jego życia.

 Ksiądz Franciszek Miczek po opuszczeniu 
sanatorium w 1898 roku został kapelanem domowym 
Sióstr Szkolnych w Opolu. Stamtąd zgłosił chęć 
objęcia wakującego stanowiska proboszcza parafii 
w Warszowicach, które objął 4 września 1899 
roku, mimo sprzeciwu patrona kościoła - księcia 
pszczyńskiego. W Warszowicach odnowił zabytkowy 
kościół, ufundował nowe ołtarze. W 1901 roku 
założył kasę nazwaną „szkoła dla drobnych ciułaczy”. 
W 1903 roku zainicjował budowę nowej szkoły i 
mieszkania dla nauczyciela. W 1906 roku wybudował 
przytułek dla samotnych kobiet, zapewniając im także 
utrzymanie i pracę. Wiele uwagi poświęcał biednym. 
Ożywił życie religijne parafii: w 1906 roku założył 
Zakon św. Franciszka, inspirował działalność Bractwa 
Różańcowego, Bractwa św. Rodziny i Kongregacji 
Mariańskiej.
 Był wybitnym spowiednikiem. Penitenci 
przyjeżdżali do niego z Wodzisławia, Rybnika, 
Pszczyny, Gliwic i Katowic. Przez pewien okres 
był spowiednikiem późniejszego prymasa Polski 
Augusta Hlonda. W 1907 roku zakupił wyposażenie 
monumentalnej szopki bożonarodzeniowej, która 
okazała się najstarszą w dekanacie.
 W czasie I wojny światowej jako jeden z 
nielicznych proboszczów na Śląsku uchronił papiery 

ZWIĄZEK KATOLICKICH ROBOTNIKÓW, CZ. 8
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Powołani do wspólnoty Kościoła:

dnia  15.03.2020 roku: Jan Augustyn Brzezina, ur. 14.01.2020 r.;

   Wojciech Karol Charendarczyk, ur. 17.02.2020 r.;

wartościowe i majątek kościelny od dewaluacji. Przez 
umiejętne gospodarowanie powiększył go nawet o staw 
hodowlany. W okresie powstań śląskich i plebiscytu 
znacznie ożywił działalność polityczną i agitował za Polską. 
 Z okazji srebrnego jubileuszu pracy duszpasterskiej 
w Warszowicach w 1924 roku urządzono mu manifestację 
z udziałem administratora apostolskiego księdza Augusta 
Hlonda. W 1926 roku został radcą duchownym. Dzięki 
osobistym staraniom księdza biskupa Arkadiusza Lisieckiego 
w 1930 roku otrzymał tytuł prałata. W 1931 roku został 
dziekanem dekanatu Żorskiego. W Warszowicach pozostał 
aż do śmierci, czyli przez 35 lat, chociaż kilkakrotnie 
proponowano mu większe beneficja, na przykład Żory. 
Wolał tam jednak pomagać w duszpasterstwie doraźnie, 
przez wygłaszanie kazań pasyjnych. Z Warszowicami czuł 
się poniekąd zaślubionym dozgonnie. Zmarł po uciążliwej 
chorobie 18 października 1934 roku. Pochowany został w 
Warszowicach w grobowcu ufundowanym przez marszałka 
Sejmu Śląskiego E. Grzesika i licznych księży.

Andrzej Adamczyk

Kościół w WarszowicachKs. prałat Franciszek Miczek

Nagrobek
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Lach Stefania ur. 1932 r., zm. 21.02.2020 r., ul. Sportowa, Rybnik;
Absalon Pelagia ur. 1931 r., zm. 26.02.2020 r., ul. Broniewskiego, Rydułtowy;
Procek Kazimierz ur. 1959 r., zm. 9.03.2020 r., ul. Ofiar Terroru, Rydułtowy;
Bober Genowefa ur. 1933 r., zm. 9.03.2020 r., ul. Mojżesza, Rybnik;
Groborz Sebastian ur. 1979 r., zm. 8.03.2020 r., ul. Oś. Orłowiec, Rydułtowy;
Śmieja Iwona ur. 1966 r., zm. 14.03.2020 r., ul. Niwki, Rydułtowy;
Syrek Łucja ur. 1938 r., zm. 18.03.2020 r., ul. Obywatelska, Rydułtowy;
Maciejczyk Eugeniusz ur. 1948 r., zm. 25.03.2020 r., ul. Frontowa, Rybnik;
Pielczyk Krzysztof ur. 1968 r., zm. 25.03.2020 r., ul. Raciborska, Rydułtowy;

Powołani do wieczności

KARDYNAŁ U SIÓSTR
Zbliża się bardzo szybko beatyfikacja ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Jednej z naszych parafianek – będącej u Sióstr Zmartwychwstanek w Stry-
szawie w Beskidzie Żywieckim, w archidiecezji krakowskiej – siostry po-
kazały stare, bardzo na czasie dziś i unikatowe zdjęcia Prymasa Tysiąclecia. 
Były one umieszczone na nadszarpniętej już zębem czasu drewnianej płycie. 
Zdjęcia ma się rozumieć były też oczywiście w nienajlepszym stanie. Za ich 
zgodą  postanowiła je zabrać do fotografa, który dokonał cyfrowej obróbki i 
renowacji zdjęć. Poniżej je prezentujemy. Przedstawiamy też krótki artykuł 
napisany przez naszą parafiankę przybliżający okoliczności powstania tych 
fotografii. 

„Stefan Wyszyński urodzony w dniu 3-go sierpnia 1901r. w miejscowo-
ści Zuzela k/Wyszkowa, zmarł 28-go maja 1981r. w Warszawie. Obecnie 
przedstawiane fotografie Stefana Wyszyńskiego  znajdują się w Klasz-
torze Sióstr Zmartwychwstanek w Stryszawie w Beskidzie Żywieckim, 
w archidiecezji krakowskiej. Wieś Stryszawa była ulubionym miejscem 
wypoczynku Prymasa. Przez osiem lat spędzał tu swe wakacje, czasem w 
towarzystwie ówczesnego biskupa Karola Wojtyły. W latach 1960-1967 
co roku spędzał tam kilka tygodni miesiąca lipca. Mieszkał w tzw. „Ka-
pelanówce”- drewnianym budynku przy Klasztorze Sióstr Zmartwych-
wstanek na Siwcówce w przysiółku Stryszawy. O pobycie Prymasa w 
tych stronach przez młodych mieszkańców i okolicznych osiedli została 
stworzona Izba Pamięci będąca częścią ścieżki przyrodniczej im. Kard. 
Stefana Wyszyńskie-
go, która została 
wytyczona zgodnie 
z szlakami PTTK. 
W budynku gdzie 
przebywał Prymas 
zgromadzono liczne 
zbiory pamiątek i fo-
tografii związanych  
z pobytem kard. Ste-
fana Wyszyńskiego”. 

G.T.
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K.SytyRubrykę dla dzieci opracowała

„Niedziela Palmowa” 

 Czy wiecie co to za dzień? 
To święto upamiętniające przy-
jazd Jezusa do Jerozolimy, usta-
nowione w IV wieku. Jest szcze-
gólną niedzielą w Wielkim Poście 
i rozpoczyna czas wyciszenia 
przed Triduum Paschalnym.

 Według tradycji, w tym 
dniu, wierni przynoszą palmy do 
kościoła, symbolizujące odradza-
jące się życia. Bardzo ciekawe są 
tradycyjne formy palm charak-
terystyczne dla różnych regio-

nów Polski:

 - Palma wileńska zrobiona z róż-
nych rodzajów traw i drobnych 
kwiatów, suszonych i barwionych 
na różne kolory ciasno owiniętych 
wokół kijka w formie wałeczka.

 - Palma kurpiowska  zrobiona z 
bibułowych ręcznie wykonywa-
nych kwiatów, przymocowanych 
do drewnianego  pręta oplecio-
nego dodatkowo borówką, jałow-
cem, bukszpanem.

- Palma z południa Polski kil-

kunastometrowe pręty przewią-
zane rytmicznie szpagatem lub 
rzemieniem; na górze czub ze 
sztucznych kolorowych kwiatów, 
bazi, bukszpanu, cisu, doczepione 
kolorowe wstążki.

 Można się zainspirować i 
na niedzielę palmową przygoto-
wać sobie taką ciekawą palmę. 
Do kuponu wpiszcie odpowiedz na 
pytanie: Jakie spotkanie w tym 
dniu tradycyjnie odbywa się w 
każdej katedrze? Jego pomysło-
dawcą był Jan Paweł II.
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Właśnie w tym roku w okresie Wielkiego Postu 29 
lutego spotkaliśmy się w Radoszowach na Wielkopo-
stnym Dniu Skupienia organistów archidiecezji Ka-
towickiej. Jak już kiedyś wspominałem jest to szcze-
gólny dzień, na którym się wspólnie gromadzimy, 
aby jeszcze głębiej przeżyć naszą muzyczną posługę i 
naładować do maksimum nasze akulatory. Każde spo-
tkanie zaczyna się modlitwą i przywitaniem naszego 
duchownego opiekuna ks. Wiesława Hudka. Zawsze 
jest też zaproszony szczególny gość, który podejmuje 
temat wybranego zagadnienia dotyczącego pracy or-
ganisty. W tym roku zaproszonym gościem był ks. dr 
Łukasz Kutrowski. Przybył do nas z Legnicy i wy-
głosił wykład na temat muzyki wykonywanej podczas 
mszy świętej. Mówił o umiejętności doboru muzyki, 
pieśni, by były zgodne z duchem liturgii, by nie były 
to piosenki ani pioseneczki religijne, ale pieśni, które 
mają aprobatę władz kościelnych. Muzyka ma ogrom-
ne znaczenie w kościele. Wchodząc do świątyni i sły-
sząc muzykę kościelną mamy mieć świadomość, że 
nie jesteśmy w strażnicy na biesiadzie, ani na targowi-
sku tylko w miejscu wyjątkowym. My jako organiści 
mamy dbać o to, aby muzyka była na jak najwyższym 
poziomie i pobudzała wiernych do głębszego przeży-
wania liturgii. Po wygłoszonym wykładzie, kolejnym 
etapem było ćwiczenie i przygotownie pieśni oraz 
części stałych liturgii. Mając jeszcze kilkanaście mi-
nut w zapasie udaliśmy się w kierunku kościoła, gdzie 
można było skorzystać z sakramentu pokuty i posłu-
chać krótkiego koncertu wygrywanego na naszych or-
ganach w wykonaniu pana Łukasza Kurpasa. Ksiądz 
proboszcz powitał wszystkich przybyłych i przedsta-
wił w skrócie historię naszego kościoła i prezbiterium. 
O godzinie 12 rozpoczęła się Eucharystia w naszej 
intencji, którą odprawili ks. Wiesław z księdzem Łu-
kaszem. Po mszy świętej wróciliśmy do Domu Para-
fialnego, aby razem przy wspólnym stole zjeść obiad. 
Po obiedzie oczywiście kawa i coś dobrego do kawy. 
Był to czas na wymianę doświadczeń i wspólnych po-
glądów w naszej orgnistowskiej rodzinie. Można było 
zadać pytania, które nas nurtują księdzu Łukaszowi. 
No niestety czas mijał i powoli nasze organistowskie 
spotkanie dobiegało końca. Aby nasi goście organiści 
pamiętali o Radoszowach ksiądz proboszcz podaro-
wał każdemu monografię naszej parafii. Teraz z Ar-
kiem jesteśmy naładowani do maksimum i bardzo się 
cieszymy, że jesteśmy bogatsi o kolejne muzyczno – 
liturgiczne doświadczenie. Jeszcze raz pozdrawiamy 
wszystkich uczestników i kapłanów. Mamy nadzieję, 

że to nie ostatnie dni skupienia dla organistów w na-
szej parafii.

Z muzycznym pozdrowieniem
chórmistrz – organista Marcin Skut   

DZIEŃ SKUPIENIA
ORGANISTÓW ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ
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