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Rozpoczyna się w pierwszą niedzielę nowego 
roku liturgicznego (pierwsza niedziela po świę-
cie Chrystusa Króla), trwa przez cztery niedziele 
do wigilii Bożego Narodzenia. Składa się z 
dwóch okresów. Pierwszy, trwający do 16 grud-
nia, kiedy liturgia Mszy św. przygotowuje wier-
nych do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa 
w końcu czasów. Po nim następuje czas bezpo-
średniego przygotowania do uroczystości Bo-
żego Narodzenia, a teksty liturgiczne łączą 
wtedy oba okresy, ukazując postacie, przez 
które Bóg zapowiadał i przygotował przyjście 
Mesjasza: Izajasza, Maryję i św. Jana Chrzci-
ciela. W Adwencie dominuje barwa szat fioleto-
wa (z wyjątkiem Mszy św. roratniej -  biała). 
Trzecia niedziela (nazywana Gaudente – od an-
tyfony na wejście Gaudente in Domino - „Raduj-
cie się w Panu”) rozpoczyna drugi okres Adwen-
tu - bezpośredniej bliskości Bożego Narodzenia 
(barwa szat różowa).

ADWENTADWENT

Danuta Wywiał: Adwent
Danuta Wywiał: Jak rozwijać swoje życie duchowe w oddaniu Matce Bożej
Ks. Roman Laba OSPPE: Kościół pochylony ku ziemi
Danuta Wywiał: Symbolika logo Synodu o synodalności
Danuta Wywiał: Wydarzenia w bazylice
     Oddali hołd pomordowanym Policjantom II RP
     Pielgrzymka Diecezjalna Kół Żywego Różańca
     Pielgrzymka Jubileuszowa Małżeństw
     XXI Dzień Papieski - „Nie lękajcie się”
     Parada Świętych
Paula Majcher-Guzik: Mediacja
Kalendarium wydarzeń
Ogłoszenia parafialne

Adwent to czas pobożnego i radosnego
oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa.
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Pierwsze wzmianki o Adwencie pojawiły 
się w Galii (obecnie Francja) i Hiszpanii w 
IV w., po ustaleniu daty Narodzenia Pana 
Jezusa. W tej tradycji Adwent miał cha-
rakter pokutny i ascetyczny (post, skupie-
nie, abstynencja). W V w., od św. Marcina 
(11 listopada) do Bożego Narodzenia, 
poszczono trzy razy w tygodniu. W Rzy-
mie przygotowanie wiernych do Naro-
dzenia Pana pojawiło się z końcem VI w. 
Znajdowało głównie odzwierciedlenie w 
liturgii i obejmowało cztery tygodnie. Z 
początkiem IX w. stało się także przygo-
towaniem do ostatecznego przyjścia 
Chrystusa. Obecnie przeżywany Adwent 
jest więc połączeniem ascetycznej tra-
dycji gallikańskiej i rzymskiej liturgicznej. 
Nie ma jednak charakteru pokutnego jak 
w Wielkim Poście. Jest czasem wy-
ciszenia, analizowania stanu sumienia
i odwróceniem się od tego co złe, bowiem 
gdy przyjdzie pora (być może wkrótce), 
staniemy przed Panem, by zdać rachu-
nek z życia. Trzeba być na to przygoto-
wanym. Ogólnie oceniając, Adwent jest 
czasem radości i nadziei, bowiem 
narodzi się w naszych sercach Zbawiciel, 
który, jeśli będziemy trwać w modlitewnej 
i sakramentalnej jedności z Nim, 
poprowadzi nas na spotkanie z Bogiem
w wieczności.

Zachęca, by uczestniczyć w Eucharystii, 
karmiąc się słowem liturgii adwentowej
i Ciałem Pana, czuwać z Maryją rozwa-
żając z rodziną Różaniec i oczyścić su-
mienie przez spowiedź św.

- to Msza św. adwentowa. 
Rozpoczyna ją pieśń na wejście „Rorate 
coeli desuper” (Niebiosa spuśćcie rosę)
i od tej nazwy pochodzi nazwa „roraty”. 
Dawniej Msza była o wschodzie słońca. 

Roraty

Obecnie, aby mogły w niej uczestniczyć 
dzieci, odprawiana jest wieczorem, 
mając szczególny, tajemniczy klimat. 
Ciemności rozświetlają jedynie kolorowe 
lampiony niesione w procesji przez 
dzieci. Światła zapalane są dopiero 
podczas uroczystego hymnu „Chwała na 
wysokości Bogu”.

Roratka

Jakie szanse daje nam Bóg, aby po-
bożnie i radośnie przeżyć Adwent?

– świeca roratnia umieszczona przy 
głównym ołtarzu, będąca symbolem 
NMP, z którą oczekujemy na narodzenie 
Zbawiciela. Niebieska wstążka na świecy 
jest znakiem Niepokalanego Poczęcia 
Maryi.

Czterostopniowe schody ze świecami
- ukazują czas trwania Adwentu. Świece 
zapala się w kolejne tygodnie czuwania z 
Maryją.

- ma podobną symbolikę jak schody. 
Zieleń gałązek igliwia oznacza życie, 
zamknięty wkoło kształt wieńca symbo-
lizuje wieczność istnienia Boga, które nie 
ma początku ani końca. Świece ozna-
czają przebaczenie, wiarę, radość i na-
dzieję.

Wieniec adwentowy

– symbol czuwania, rozwagi, zamyślenia 
o życiu. Mamy być jak roztropne panny z 
przypowieści Jezusa (Mt 25, 1-13), które 
z lampami oczekiwały na przyjście 
Oblubieńca, nie zwlekać z nawróceniem, 
lecz żyć w gotowości spotkania ze 
Zbawicielem.

Lampion

Rodzinna modlitwa różańcowa w obec- 
ności NMP (przy obrazie lub figurze)

– to najlepszy sposób czuwania z Ma-
ryją, która w wielu objawieniach zachę-
cała do odmawiania Różańca.
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Wspólnie rozważamy wydarzenia z życia Jezusa i Maryi, łącząc je z problemami i 
troskami w rodzinie, co daje świadomość wspólnoty z Nimi i pokoju, a także ufności, że 
sprawy przyjmą właściwy bieg. Pamiętajmy też o wędrującej figurze Matki Bożej, która 
peregrynuje pośród mieszkańców naszej parafii. Warto w tym wizerunku zaprosić 
Maryję do naszych domów, aby przez modlitwę i rozmowę umacniać wiarę i wzajemną 
wieź małżonków i dzieci.

- Słowo usłyszane i przeżyte w sercu podczas rekolekcji będzie światłem, z jakim Bóg 
przez kapłana do nas wychodzi, aby je skruszyć i skłonić do przemiany życia. Warto 
skorzystać z tej możliwości, tym bardziej że znajdziemy w nich zapewne pomoc do 
odbycia dobrego rachunku sumienia i spowiedzi św.

Adwentowe rekolekcje i spowiedź św.

 DW

W ODDANIU MATCE BOŻEJ
JAK ROZWIJAĆ SWOJE ŻYCIE DUCHOWE

grzechy lekkie, aby żyć w stanie łaski uświęcającej. W osiągnięciu tego celu pomaga 
stałe rozważanie Ewangelii dla rozeznania, co podoba się Bogu, a co jest grzechem, 
oraz wnikliwe analizowanie w tym kontekście swego postępowania podczas codzien-
nego rachunku sumienia. Pełne skupienia uczestnictwo w Eucharystii (zwłaszcza 
podczas liturgii słowa) gładzi popełniony grzech lekki i pozwala przyjąć Jezusa w Ko-
munii św., dając siłę do walki z pokusami. Rozważanie słowa Bożego służy lepszemu 
poznawaniu Jezusa i Maryi oraz kształtowaniu w sobie cnót, które podobają się Bogu. 
Gdy już radzimy sobie z grzesznością, kolejnymi etapami będzie wdrażanie się do 
życia w bliskości Maryi.

W poprzednim numerze „Posłańca Królowej” była mowa o 
tym, że życie w oddaniu Maryi powinniśmy rozpocząć od 
systematycznych starań, aby naszego sumienia nie obciążał 
żaden grzech ciężki. Następnie stopniowo należy wykluczać

Etap I 
Proś jak dziecko. W duchu wyobraź sobie, że Matka Boża jest przy tobie wszędzie 
tam, gdzie ty jesteś i cokolwiek robisz danego dnia. Rozmawiaj z Nią jak dziecko słabe 
i grzeszne, niepewne tego, czy działa dobrze. Oddaj się Jej na własność i proś, by cię 
przyjęła pod swą opiekę. Przedstaw Jej swoje plany dnia i pytaj o wszystko, zwłaszcza 
o to, co jest dobre, a co złe.
Proś o wsparcie w każdej sprawie, o Jej rady i pozwolenie na to, co chcesz uczynić. 
Dziękuj i chwal Maryję za otrzymane dobro, dziel się z Nią wrażeniami dnia i swoimi 
uczuciami. Proś Maryję o wsparcie Ducha Świętego, by wiedzieć, jak postąpić w 
każdej sytuacji. Trudno analizować zachowania we wszystkich sprawach, można się 
więc posłużyć przykładem - niech to będzie spotkanie z określoną grupą osób.
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Otrzymaliśmy je w sakramencie bierzmo-
wania, ale nie każdy potrafi i chce je wy-
korzystywać. O tę umiejętność musimy 
nieustannie prosić, bowiem życie według 
darów Ducha Świętego daje najwyższy 
stopień życia wewnętrznego, pozwalając 
korzystać z Bożych natchnień i stać się 
dyspozycyjnym, by wypełniać wolę 
Jezusa i Matki Bożej.
W naszym życiu musimy wypełniać wolę 
Bożą. Są sytuacje, gdy wiemy, oraz takie, 
gdy nie wiemy, czego Bóg od nas 
oczekuje. Wiedząc, jaka jest wola Boża, 
trzeba ją dokładnie wypełnić, oddając 
siebie i konkretną sprawę Maryi.

Oddawanie Maryi siebie, ludzi i 
wszystkich spraw jest głównym aktem 
na drodze oddania.

Krok I - oddawaj siebie.
Wykonując wolę Bożą w oddaniu Maryi, 
trzeba najpierw wyrzec się siebie, aby 
wszystko było dziełem Maryi. Można 
powiedzieć: „Matko wyrzekam się siebie
i cały oddaję Tobie”. Nie może to być jed-
nak fikcją, ale całkowitym zawierzeniem 
się Matce Bożej, aby nie pokrzyżować Jej 
zamiarów. Poddajemy Jej natomiast 
swoje zmysły, by nimi kierowała.
„Matko, oddaję Ci mój rozum, abyś go 
oświeciła” (przyjdą ci na myśl pomysły, 
których byś nie zastosował czy słowa, 
których byś nie użył).
„Matko, oddaję ci moją wolę” (niespo-
dziewanie  poczujesz  chęć  wykonania 
gestu, którego nie przewidywałeś, np. 
przeproszenia czy podziękowania).
„Matko, oddaję Ci moje serce” (wycią-
gniesz rękę do pojednania z tym, który był 
twoim wrogiem, lub ofiarujesz komuś 
coś, co było dla ciebie cenne).
„Matko, oddaję Ci moje ciało i wszystko, 
co mam” (posłuży się tobą, by czynić do-
bro i zmieniać ludzi).

Mów do Matki, kim są osoby, które zamie-
rzasz spotkać, opowiedz Jej o ich postę-
powaniu, o swoich uczuciach względem 
nich i obawach, a w duchu na pewno o-
trzymasz rozeznanie i podpowiedź, czy 
do nich iść, czego unikać i kiedy spotka-
nie zakończyć. W podobny sposób, w 
bliskości Matki Bożej, należy przeżywać 
cały ten dzień i następne, aż się przy-
zwyczaisz pytać i prosić o wszystko, 
pragnąć mieć Maryję przy sobie i 
pozwolić się prowadzić.

Etap II 
Bezgranicznie ufaj Maryi. Bez ufności 
trudno zbudować jakąkolwiek więź, a już 
zupełnie niemożliwe bezwzględne 
oddanie. Mów Maryi często, że Jej ufasz: 
„Matko, ufam Ci we wszystkim”, „Wiem, 
że mnie wysłuchasz i wszystko możesz 
uprosić”, „Maryjo, kocham Cię i bez-
względnie ufam, bo Ty mnie nigdy nie 
zawiedziesz”. Ks. Piątkowski radzi, by dla 
wytworzenia trwałego oddania się Maryi 
przez jakiś czas modlić się tylko do Niej i 
prosić, aby w czasie modlitwy do Boga i 
Chrystusa była obecna lub w niej 
pośredniczyła. W oddaniu się Matce 
Bożej mamy być narzędziem w Jej 
rękach, dlatego trzeba mówić Jej o 
wszystkich rozterkach, jakie budzą w 
naszych sercach zachowania naszych 
bliskich lub innych osób, aby oddawać 
Maryi ich samych oraz trudne sprawy, w 
które są uwikłani.

Etap III
Trwać stale w obecności Pana Jezusa i 
Maryi. Stan jedności z Jezusem i Maryją 
uzyskamy dopiero po jakimś czasie 
codziennego oddawania się Im. Da nam 
to duchowe spojrzenie na każdą sprawę, 
by szybciej wiedzieć, czy Maryja wyraża 
zgodę na nasze działania. Trzeba to w 
sobie wypracować, korzystając z darów 
Ducha Świętego. 
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Zapraszaj Maryję każdego dnia, oddawaj 
Jej siebie ciągle we wszystkim, co czy-
nisz. Mogą to być krótkie myśli: „Matecz-
ko, kocham Ciebie”, „Maryjo, ufam Ci i 
oddaję się Tobie”, „Maryjo, kieruj mną”, 
„Matko, jestem Twoja”. W trudnej 
sytuację mów: „Maryjo weź mnie w swoje 
ręce”. Nawet gdy coś jest łatwe i nie 
sprawia ci problemu, powierzaj się Maryi, 
a przekonasz się, że możesz to zrobić 
szybciej, łatwiej, lepiej. Oddawaj Maryi 
swój czas, siły, zdrowie, zdolności i zmy-
sły, a będziesz lepiej pracować, owocniej 
się modlić, dostrzegać obok siebie ludzi i 
ich trudności oraz chętniej nieść pomoc. 
Może ci się czasem wydawać, że sprawy 
idą nie po twojej myśli, ale zaufaj Maryi, 
bo Ona wie lepiej, co dla ciebie najlepsze. 
Zaufaj Jej, bo otworzysz się na działanie 
Ducha Świętego, na Jego dary i lepiej 
zrozumiesz swoją sytuację.

Krok II – oddawaj bliźnich i ich sprawy
Oddając się Maryi, by prowadziła cię do 
Chrystusa i zbawienia, musisz zadbać, 
by wszyscy, których Bóg stawia na twojej 
drodze, mogli być zbawieni. Co cię 
upoważnia, by oddawać innych Maryi? 
Najbliższych członków rodziny - bo ko-
chasz i jesteś za nich odpowiedzialny 
przed Bogiem. Ludzi, nad którymi spra-
wujesz władzę lub opiekę - bo Bóg 
powierzył ci takie zadanie. Każdego z 
bliźnich - na mocy największego przy-
kazania Bożego: „Będziesz miłował 
bliźniego swego jak siebie samego”. 
Na podstawie tego samego przykazania 
masz prawo oddawać bliźnich Maryi, by 
inni miłowali ciebie. Grzeszników i ludzi, 
którzy odeszli od wiary i źle czynią – bo 
obrażają swymi czynami Chrystusa, 
który za nich umarł na krzyżu. Ludzi Koś-
cioła (papieża, biskupów, kapłanów i lud 
Boży) - bo przez sakrament chrztu świę-
tego   wszyscy  w  Chrystusie   jesteśmy

braćmi i mamy obowiązek pragnąć i czy-
nić wszystko dla dobra Kościoła. 
Możemy i mamy zatem prawo oddawać 
Maryi każdego człowieka. Nie nakłada to 
na niego żadnych nowych obowiązków, a 
przyniesie korzyść w postaci pomocy i 
wstawiennictwa Maryi. Matka Boża 
będzie mogła udzielać mu potrzebnych 
łask, aby go podnieść z tego, co złe. 
Pamiętajmy, że oddając Maryi danego 
człowieka tracimy do niego prawo na 
korzyść Matki Bożej. Trzeba będzie 
zatem przyjąć z pokorą każde jego nie-
zadowolenie, niewdzięczność i niespra-
wiedliwość.
Są trzy stopnie oddania Matce Bożej 
bliźniego:

Ten ostatni jest najcenniejszy, bo upo-
dabnia nasze oddanie do oddania Chrys-
tusa na krzyżu dla naszego zbawienia i 
Jego oddanie Bogu Ojcu na każdej Mszy 
św.
Oddawaj bliźnich w każdej sytuacji, gdy 
odczuwasz potrzebę lub natchnienie, by 
to uczynić. Nie obawiaj się, że to ci 
zaszkodzi, bo oddałaś się Matce Bożej i 
Ona czuwa nad tobą. Czasem poznasz 
skutki takiego oddania osoby Maryi w 
postaci nawrócenia, przemiany życia czy 
życzliwego odnoszenia się do innych lu-
dzi, ale też możesz dobrych zmian nie 
dostrzec. Nie przejmuj się, bowiem Ma-
ryja działa tak jak Bóg, gdy przyjdzie 
właściwa pora, udzieli potrzebnych łask 
dla podźwignięcia człowieka.
Maryi możemy oddawać nie tylko bliź-
nich, ale także sprawy i wydarzenia, które 
w danej chwili budzą twój niepokój, np. 
szkołę   twego  dziecka,   by  uczono   go

oddanie go Maryi aktem wewnętrz-
nym,
oddanie z ofiarowaniem Jej jakiegoś 
dobra, np. cierpienia
oddanie z ofiarowaniem Jej siebie, 
nawet z gotowością oddania życia. 

-

-

-
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Kard. Stefan Wyszyński

prawdy, wychowując na uczciwego czło-
wieka; działania rządu, by ich postano-
wienia przynosiły sprawiedliwość i dobro 
ludziom; synod Kościoła, który rozpoczął 
się na szczeblu diecezjalnym, by głosy 
ludzi i decyzje biskupów były zgodne z 
wolą Chrystusa. Oddając sprawy Matce 
Bożej proś - „Matko pomóż, udziel łask, 
aby objawiła się chwała Boża”.

III krok – oddanie, by poznać wolę 
Bożą
Trzeba przyjąć jako prawdę, że nie 
wszystko, co jest dla mnie dobre, jest 
wolą Bożą, bo Bóg patrzy szerzej, biorąc 
pod uwagę dobro całej ludzkości.
Jak poznać, co jest wolą Bożą, gdy jej nie 
znamy?
Można rozważać słowa Ewangelii, by po-
znawać Chrystusa i Maryję i ich naślado-
wać. Dużo prostszym sposobem jest od-
danie się Maryi, by w chwilach rozterki 
mówić - „Matko, co mam teraz zrobić?” 
Masz prawo pytać, gdy nie wiesz, co u-
czynić. Chrystus uczył, „Proście, a będzie 
wam dane” (Mt 7,7), „Ojciec z nieba da 
Ducha Świętego tym, którzy Go proszą” 
(Łk 11,13) i „Duch Święty, którego Ojciec 
pośle w moim imieniu, On was 
wszystkiego nauczy” (J 14,26).
Oddając się Maryi, trzeba prosić o światło 
Ducha Świętego i pytać o zgodę. Ważne 
jest to, że nie szukasz woli Bożej sam, 
lecz powierzasz ją Najświętszej Pannie
i nie błądzisz. Samo pytanie już jest mo-
dlitwą, nie czekaj jednak na natych-
miastową odpowiedź, lecz czuwaj, a od-
powiedź przyjdzie nieoczekiwanie i dla-
tego trzeba był czujnym i wrażliwym na 
Jej głos. Może nim być przykazanie Bo-
że, słowa Jezusa z Ewangelii, prośba 
człowieka, czasem usłyszana rozmowa 
lub spotkanie.
Odpowiedź, którą uznajemy za właściwą, 
trzeba jednak rozważyć, czy nie pochodzi

od złego ducha i nie skłania nas do 
grzechu.

uczucia z Jej uczuciami, nasze 
myśli były zgodne z Jej myślami, aby 
każdego dnia być coraz bardziej Jej 
umiłowanym dzieckiem.

Oddając się Maryi możemy być jednak 
spokojni, bo Ona bierze za nas odpowie-
dzialność i czuwa, abyśmy nie popełnili 
błędu. Gdy przyjmiesz w swoim sercu od-
powiedź za właściwą, ponów akt od-
dania. On jest zawsze najważniejszy.
Co czynić, gdy nie usłyszysz odpowie-
dzi? 
Jeżeli oddałeś się Matce Bożej, to nie po-
stępuj samowolnie, lecz czekaj cierpli-
wie. Gdy nie możesz dłużej czekać, proś 
o światło. Wybierz tę drogę, która Jej
i Jezusowi mogłaby się najbardziej po-
dobać, przedstaw ją Maryi. Gdy jeszcze 
masz wątpliwości, proś, by cię zawróciła 
lub odsunęła następstwa złego wyboru
i dopiero wówczas wykonaj wolę Pana.
Maryja, nasza duchowa Matka, wybrana 
przez Boga Ojca, umiłowana przez Syna, 
Oblubienica Ducha Świętego, obdarzona 
pełnią łask - jest dla nas wzorem świętoś-
ci. Oddając się Jej Niepokalanemu Sercu 
bezinteresownie, całkowicie i z pełną 
ufnością, możemy najprostszą i pewną 
drogą zbliżyć się do Boga. Trzeba Jej w 
pełni zaufać i pozwolić się prowadzić. 
Jest to początkowo trudne, trzeba jednak 
nauczyć się żyć w Jej stałej obecności, 
pytać Ją o wszystko i powierzać swoje 
sprawy, decyzje i wątpliwości.
Wsłuchiwać się w natchnienia, słuchać i 
oceniać wydarzenia, słowa innych ludzi i 
rozważać je w sercu. W modlitwie pytać, 
czy podjęte decyzje pochodzą od Maryi. 
Trzeba ciągle odnawiać w duchu akt 
oddania się Niepokalanej, by nasz duch 
nieustannie łączył się z Jej duchem, 
nasze 
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[Chrystus] nauczał raz w szabat 
w jednej z synagog. A była tam 
kobieta, która od osiemnastu lat 
miała ducha niemocy: była po-
chylona i w żaden sposób nie mo-
gła się wyprostować. Gdy Jezus 
ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do 
niej: «Niewiasto, jesteś wolna od 
swej niemocy». Włożył na nią rę-
ce, a natychmiast wyprostowała 
się i chwaliła Boga. Lecz przeło-
żony synagogi, oburzony tym, że

Kościół pochylony ku ziemi 

Serdecznie życzę tym, którzy podejmą trud życia w oddaniu Maryi, a 
także sobie samej, abyśmy z Jej pomocą zmieniali się tak, by podobać 
się Bogu i uświęcać swoje życie.

Opracowała Danuta Wywiał
na podstawie artykułu ks. Mariana Piątkowskiego

„ABC oddania się Matce Bożej”

O. Roman Laba OSPPE

Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: «Jest sześć dni, w których należy pracować. W 
te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu!» Pan mu odpowiedział: 
«Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie 
prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na 
uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu?» Na te słowa wstyd 
ogarnął wszystkich Jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspania-
łych czynów, dokonywanych przez Niego (Łk 13, 10 – 17).

Proponuję, abyśmy dziś spojrzeli na tę perykopę nieco pod innym kątem. Zobaczmy w 
owej pochylonej kobiecie pochylony Kościół, który zajął się ziemskimi rzeczami i 
skupił swoją uwagę na świecie: ochronie środowiska, zdrowiu obywateli, ochronie 
migrantów oraz innych społecznych grup. Pochylony Kościół to taki, który więcej 
troszczy się o zdrowie fizyczne niż o nawrócenie, bardziej o szczepionki niż o 
Sakramenty! Z ust hierarchów słyszy się o przyjęciu szczepionki, gdyż jest to 
„obowiązek moralny”, ale nie słyszymy ostrych słów o godnym przyjmowaniu Ciała 
Chrystusa! Zobaczmy w tej niewieście Kościół, który zajął się ziemską perspektywą 
życia i skierował wszystkie swe wysiłki w kierunku budowania horyzontalnego 
braterstwa oraz inkluzyjnego (dostępnego dla każdego) kapitalizmu.
Postawa owej kobiety polegała na pewnego rodzaju wykrzywieniu kręgosłupa. Czy 
dziś postawa Kościoła nie zdaje się być wykrzywiona? Jaki duch niemocy za tym stoi?

(Biblia Ottheinricha (1530-1532) Matthias Gerung, 
Public domain, via Wikimedia Commons)
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Greckie słowo oznaczające „niemoc” – 
asteneia – jest używane przez apostoła 
Pawła w kontekście niemocy cielesnej 
(por. Rz 6, 19; 1 Kor 15, 43). Duch niemo-
cy to duch, który sprawia, że pokładamy 
ufność w naszym człowieczeństwie, w 
naszym ciele, w naszej mocy; jest to duch 
ateistycznego humanizmu. W jednej ze 
swych katechez papież Benedykt mówi:
„W rzeczywistości człowiek, oddzielony 
od Boga, zostaje sprowadzony do jedne-
go tylko wymiaru, horyzontalnego,
i ten właśnie redukcjonizm jest jedną z 
podstawowych przyczyn totalitaryzmów, 
które doprowadziły do tragicznych na-
stępstw w ubiegłym wieku, a także do 
kryzysu wartości, który widzimy w rze-
czywistości obecnej. Usunięcie w cień 
odniesienia do Boga spowodowało usu-
nięcie w cień również horyzontu etyczne-
go, a jego miejsce zajął relatywizm i dwu-
znaczna koncepcja wolności, która za-
miast wyzwalać człowieka, przywiązuje 
go do idoli. Pokusy, którym stawił czoło 
Jezus na pustyni przed rozpoczęciem 
swojej misji publicznej, dobrze ilustrują 
owe «idole», które fascynują człowieka, 
kiedy nie wychodzi poza samego siebie. 
Jeśli Bóg traci centralne miejsce, czło-
wiek traci swoje właściwe miejsce, nie 
odnajduje się w stworzeniu, w relacjach z 
innymi. Nie traci aktualności to, co an-
tyczna mądrość przypomina w micie o 
Prometeuszu: człowiek myśli, że sam 
może stać się «bogiem», panem życia i 
śmierci”. Jeśli życie chrześcijańskie jest 
pozbawione wertykalnego (transcen-
dentalnego) wymiaru, wówczas człowiek 
domaga się, aby go traktowano w sposób 
wyjątkowy i uprzywilejowany, tu… na 
ziemi. Czy żyjąc w wymiarze transcen-
dentnym, w wymiarze Królestwa Niebios, 
będzie wymagał dla siebie przywileju, 
aby w sytuacji grzechu mieć prawo 
przystępowania do Komunii Świętej?

Czy człowiek, który wierzy w życie wiecz-
ne, zgodzi się na jakikolwiek wyjątek dla 
siebie, aby nie przestrzegać Prawa Bo-
żego? Czy Pasterze, którzy wierzą w ży-
cie wieczne, dopuszczą do deptania Cia-
ła Pańskiego przez proaborcyjnych poli-
tyków? Dopuścić takie osoby do Komunii 
Świętej, to sprowadzić życie chrześcijań-
skie wyłącznie do ziemskiego wymiaru, 
czyli przywilejów i politycznej popraw-
ności. Ograniczenie Kościoła do spraw 
ziemskich, do instytucji, która spełnia 
roszczeniowe życzenia ludzi, według Be-
nedykta XVI jest zdradą misji Kościoła! 
Jeszcze dobitniej napisze o tym abp 
Fulton Sheen (być może za te słowa nie 
został jeszcze beatyfikowany): Fałszywy 
Kościół będzie doczesny, ekumeniczny, 
globalny. Będzie luźną federacją kościo-
łów i religii, tworzących swoisty rodzaj 
światowego stowarzyszenia; światowe-
go parlamentu kościołów. Zostanie wy-
zuty z wszelkiej Boskiej zawartości, bę-
dzie mistycznym ciałem antychrysta. Mi-
styczne Ciało na ziemi będzie miało swo-
jego Judasza Iskariotę i będzie on fałszy-
wym prorokiem. Szatan zwerbuje go 
spośród naszych biskupów. Zauważmy 
jeden szczegół, który jest proroczy - tym, 
którzy oburzali się na uzdrowienie kobie-
ty, był przełożony synagogi, prawdopo-
dobnie ze swoimi kolegami. Pan Jezus 
mówi potem w liczbie mnogiej: Obłud-
nicy! Wielu podobnych przełożonych 
pragnie dziś właśnie takiego Kościoła, 
pochylonego nad ziemią i wpatrzonego 
w nią. Co może wyprostować Kościół? 
Wydaje się, że nic innego, jak ponowne 
wsłuchiwanie się w Słowo Jezusa, obec-
ne w Biblii i nauczaniu Kościoła, które z 
całą mocą mówi, że najważniejszym za-
daniem jest głoszenie Królestwa Nie-
bieskiego, a nie ziemskiego! 

Fragment tekstu z PCh24.pl 
(Polonia Chrystiana)
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nawet już doprowadziła do zmian, które z prawdziwym katolicyzmem nie mają wiele 
wspólnego. Do dzielenia się wizją przyszłego „nowoczesnego” Kościoła Papież 
zaprosił wszystkich ochrzczonych, a zatem wspólnoty chrześcijan z całego świata, 
czyli prawosławnych, wszelkie denominacje protestantów, a zwłaszcza apostatów 
(stracili wiarę) oraz ludzi, którzy czują się obecnie na marginesie. Wypada dodać, że 
70% amerykańskich katolików nie wierzy w realną obecność Pana Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie, co jest podstawą naszej wiary. Za sprawą Ducha Świętego, 
przez ręce i słowa kapłana, chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Wielu 
chrześcijan odrzuca dziś dogmaty. Oni wszyscy pójdą drogą synodalną i zostaną 
wysłuchani. Czy jednak będą wysłuchani tacy jak my, którzy pragną zachowania 
całego, niezmienionego depozytu wiary katolickiej i ciągłości sprawowanej przez wieki 
liturgii? Wszak w przeddzień ogłoszenia Synodu Papież w swoim motu proprio 
Traditionis custodes odrzucił sprawowanie Mszy św. przedsoborowej, a tym samym 
konserwatystów, jej zwolenników. Trzeba być przygotowanym na różne opinie tych, 
którzy zaczną się wypowiadać na temat drogi synodalnej. Konieczna jest zatem  
mobilizacja wiernych we wspólnotach i stowarzyszeniach katolickich, aby bronić wiary 
przed zmianami w Kościele.

Symbolika logo
SYNODU

o synodalności

Synod papieża Franciszka, który rozpo-
czął się w październiku na etapie diece-
zjalnym, potrwa do 2023 r. Słyszymy wie-
le „szczytnych intencji”, ale zawiera głów-
nie niebezpieczne pułapki. Przecież już 
wcześniej, po odbytych Synodach grupa 
biskupów i świeckich usilnie próbowała, a

Autorką logo jest francuska graficzka - Isabelle de Senilhes związana z Kościołem, 
zwłaszcza z dominikanami. Jej prace były już wcześniej wykorzystywane w 
publikacjach wydawanych w Rzymie.
Według Watykanu, jego symbolika jest następująca: Wielkie, majestatyczne drzewo, 
pełne mądrości i światła, sięga nieba. To znak głębokiej żywotności i nadziei, 
wyrażający krzyż Chrystusa. Niesie Eucharystię, która świeci jak słońce. Poziome 
gałęzie, otwarte jak dłonie lub skrzydła, sugerują jednocześnie Ducha Świętego. Lud 
Boży nie jest statyczny, ale w ruchu, co bezpośrednio nawiązuje do etymologii słowa 
synod - „idąc razem”. Wszystkich łączy ta sama wspólna dynamika, jaką daje Drzewo

Przyjrzyjmy się teraz, co kryje logo Synodu do spraw synodalności.
Dokąd zmierza tłum ludzi i dokąd zmierza Kościół?
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Życia, od którego rozpoczynają swoją 
wędrówkę. Te 15 sylwetek podsumowuje 
całe nasze człowieczeństwo od po-
czątków, w różnorodności sytuacji życio-
wych kolejnych pokoleń. Aspekt ten jest 
wzmocniony mnogością jasnych kolo-
rów, oznaczających radość. Między ludź-
mi nie ma hierarchii, są równi: młodzi, 
starzy, mężczyźni, kobiety, nastolatki, 
dzieci, świeccy, zakonnicy, rodzice, pary, 
single, zdrowi, niepełnosprawni. Biskup i 
zakonnica nie są przed nimi, ale pośród 
nich. Wędrówkę rozpoczynają dzieci i 
młodzież, co nawiązuje do słów Jezusa z 
Ewangelii: „Wysławiam Cię, Ojcze, 
Panie nieba i ziemi, bo zakryłeś te rzeczy 
przed mądrymi i uczonymi, a objawiłeś je 
prostaczkom” (Mt 11,25). Poniżej słowa: 
komunia, uczestnictwo i misja - biegną w 
kierunku marszu i napisu Synod 2021 
2023, który wieńczy całość.
Drzewo Życia, wyrażające krzyż Chrys-
tusa, i słońce jako symbol Eucharystii po 
lewej stronie logotypu, rzeczywiście 
pięknie chroni ramionami i napełnia Du-
chem Świętym tłum ludzi zdążających na 
Synod. Ludzie są jednak odwróceni ty-
łem do drzewa Krzyża i Eucharystii, a  
oddalając się, mogą u celu drogi zagubić 
to, co otrzymali. Czy krzyż Chrystusa, w 
tradycyjnej formie nie powinien iść przed 
ludźmi, aby mieli go cały czas przed 
oczami?
Logo ukazuje także infantylizm, który 
wkradł się do Kościoła. Różne są ścieżki, 
jakimi zmierzają ludzie odczytując i wy-
rażając swoją wiarę. Jednych pociąga 
kultura (malarstwo sakralne, muzyka), 
innych żywe Boże Słowo, a jeszcze in-
nych doświadczenia emocjonalne wyda-
rzeń religijnych. Mają różną wrażliwość. 
Jedni zgodzą się na kiczowatość, a inni 
poszukują piękna. Ludzie obdarzeni są 
różnymi charyzmatami (darami Ducha 
Świętego), cnotami, które budują i ubo-

gacają cały Kościół. Już Apostołowie 
mieli różne charyzmaty, umiejętności
i różną wrażliwość. Czy logo ukazuje tę 
różnorodność charyzmatów w Kościele, 
będących rysami świętości?
Tłum jest prowadzony przez dzieci i 
młodzież. Być może autorzy chcieli 
pokazać, że wszyscy dorośli idący z tyłu 
mają uczyć się od młodych prostoty wiary 
i ufności według słów Chrystusa: „Jeśli 
nie staniecie się jak dzieci, to nie 
wejdziecie do Królestwa Niebieskiego”. 
Czy jednak oni powinni prowadzić ten 
tłum? Oczywiste jest, że dzieci i młodzież 
należy chronić, uczyć, dawać dobry 
przykład, by nie zbłądzili. Absurdem jest 
zdawać się na ich przewodnictwo. Czy 
biskup powołany przez Chrystusa na 
pasterza owczarni powinien iść z tyłu 
tłumu? To on ma prowadzić ludzi, bo 
inaczej skierują się ku przepaści! Jeśli 
nie będzie ukazywał prawdy i niebezpie-
czeństw na drodze wiary, przestrzegał i 
powstrzymywał przed złem, na pewno 
wszyscy zabłądzą, a chodzi przecież o 
zbawienie wieczne. Chrystus powiedział 
wszakże słowa: „Idźcie i nauczajcie 
wszystkie narody tego, czego Ja was 
nauczyłem”. Hierarchia musi uczyć! Tłum 
sam nigdy nie dojdzie do prawdy. I nie 
pomoże tu „zmysł wiary”, bo większość 
zaproszonych na Synod już się dawno 
pogubiła i wiarę straciła. Niektóre kręgi 
hierarchów Kościoła same sprzeciwiają 
się idei hierarchiczności, która przetrwa-
ła przeszło dwa tysiące lat i nie może być 
zniszczona.
Tradycyjne nauczanie Kościoła głosi, że 
zmysł wiary Ludu Bożego jest prawdziwy, 
gdy dotyczy prawd zawsze nauczanych 
przez Kościół. Nie jest jednak nim ob-
darzony katolicki kapłan, który błogosła-
wi pary homoseksualne lub udziela Ko-
munii św. ludziom publicznie opowiada-
jącym  się  za  śmiercią  nienarodzonych
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i eutanazją - bo jest to przeciwne na-
uczaniu Kościoła i nikt tego dotąd nie 
czynił.
Synod o synodalności stawia sobie za cel 
słuchanie ludzi. Kościół ma się dostoso-
wać do świata i oferować to, czego ocze-
kuje. O. Roman Laba (paulin) w artykule 
„Chrystus a tłum, Synod czy nauczanie” 
(zamieszczonym na PCh24) pisze, że to 
Chrystus jest światłem Kościoła i wielo-
krotnie w Ewangeliach wzywa do słu-
chania Jego nauczania. Św. Jan ukazuje 
Go jako Dobrego Pasterza, którego 
głosu słuchają owce. Woła swoje owce 
po imieniu i wyprowadza je, stając na ich 
czele. One postępują za Nim, ponieważ 
znają Jego głos. Pasterz nie idzie za 
owcami, bo one nie pójdą same. Nie 
wiedzą bowiem dokąd mają iść. Ojcowie 
Kościoła nauczali, że pasterz zawsze 
wypełnia słowo, które głosi, a owce - 
odbierając nauczanie jako autentyczną 
prawdę - podążają za nim. Logo tego nie 
ukazuje. Kościół potrzebuje hierarchów - 
dobrych, odważnych, głoszących praw-
dę, nieszukających luksusu, świętych 
pasterzy, a wówczas wierni pójdą za 
nimi, a ci którzy odeszli, powrócą. 
Jezus zapytał Apostołów - przyszłych 
biskupów - za kogo Go uważają. Ocze-
kiwał od nich, że będzie w ich oczach 
jedynym Zbawicielem świata. Tłum 
słuchał Jezusa, a jednak nie wie, kim jest. 
Jeden tylko Piotr odpowiedział właś-
ciwie. Następcy Apostołów mają mówić 
światu prawdę, bo ją znają. Chrystus nie 
chce być jedną z wielu religijnych opcji. 
Nie chce, aby Go stawiano na równi z 
Mahometem, Buddą i innymi przywód-
cami religijnymi. Chrystus jest Drogą, 
Prawdą i życiem – tylko On prowadzi 
świat do zbawienia.
Musimy wiedzieć, jakiego Kościoła 
chcemy bronić. Nikt za nas tego nie zrobi. 

Ważne jest, aby świat usłyszał nasz głos. 
Czy go uwzględnią w dokumentach sy-
nodalnych? Nasze sumienie na nic in-
nego nam nie pozwala. Nie możemy 
pozostawić naszego Kościoła i Jezusa 
Chrystusa na pastwę tych środowisk, 
które będą chciały wszystko zmienić i za-
tracić? Mamy nadzieję, że tak się nie 
stanie. Niech Duch Święty napełnia 
wszelkimi potrzebnymi darami nasze du-
sze, serca i umysły, oraz odwagą, byśmy 
nie bali się mówić prawdy, gdy przyjdzie 
na to czas. Módlmy się o prawe sumienia 
wszystkich ludzi wiernych Jezusowi 
Chrystusowi i Jego Kościołowi.
Powierzajmy ich, swoich bliskich i siebie 
naszej Matce i polskim Świętym.

Opracowała Danuta Wywiał
na podstawie wypowiedzi w Pch24.pl

Krystiana Kratiuka 
„Co się kryje w logo

 Synodu Franciszka”

serdecznie Zapraszamy

od poniedziałku do piątku

w godzinach 10.00-12.00 oraz 15.00-17.30

Ksiegarnia  Katolicka

R
E
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Oddali hołd pomordowanym Policjantom II RP

W niedzielę 19 września odbyła się uroczysta 
Msza św. w intencji zagłębiowskich policjantów 
pomordowanych przez NKWD w Miednoje w 
1940 roku. Wzięli w niej udział parlamenta-
rzyści, przedstawiciele władz samorządowych, 
komendanci miejscy i powiatowi Policji, pracow-
nicy Policji, przedstawiciele wojska, staży po-
żarnej, prokuratury, szkół: WSB, Sztygarki, mło-
dzież klas mundurowych III LO oraz mieszkań-
cy naszego miasta. Szczególnym gościem była 
przewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia „Rodzina Policyjna 1939” - pani Teresa 
Bracka. Mszy św. przewodniczył ks. kan. An-
drzej Stasiak kapelan dąbrowskiej Policji. W 
homilii ks. Joachim Gondro (kapelan Policji z 
Gliwic) przywołał słowa św. Jakuba apostoła 
mówiące o mądrości. Lekceważenie jej pro-
wadzi do głupoty, najczęściej z powodu nie-
wiedzy lub pychy. Nie byli od niej wolni nawet 
Apostołowie. Kiedy Chrystus mówił im o cierpie-
niu i śmierci, która Go czeka, oni spierali się 
między sobą, kto z nich większy. My na co dzień 
spotykamy się z kłamstwem i oszczerstwem. 
Nadmiar informacji, sprzecznych opinii, upadek 
autorytetów powodują, że ludzie stają się zagu-
bieni. Zapominają, że trzeba słuchać wyłącznie 
Boga. Kierują się własnym interesem, a nawet 
sami stawiają się na miejscu Boga, a stawką 
jest przecież zbawienie i życie wieczne – mówił 
Kapelan. To Bóg wychodzi do nas z pomocą 
poprzez znaki, a najważniejszym z nich jest 
prawda. Bywa ona ogromnym ciężarem, ale i 
źródłem pokoju. Prawda nie od razu przynosi 
wyzwolenie, aby ją poznać trzeba niejedno-
krotnie czasu i cierpliwego oczekiwania na 
skutki. Prawda objawiona za wcześnie lub za 
późno może być niszcząca.
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Św. Jan Paweł II mówił, że poznanie prawdy da-
je człowiekowi wyzwolenie. Trwanie w niej jest 
miarą wolności, a tym samym człowieczeństwa. 
Prawdy o faszyzmie i komunizmie, o obozie w 
Oświęcimiu, mogiłach Katynia i Miednoje oraz 
Golgocie Wschodu ciągle jeszcze nie są do 
końca odkryte. Nie mogą być jednak przemil-
czane, usprawiedliwiane, fałszowane i częścio-
wo odkrywane, bowiem dla tej prawdy ludzie 
tracili życie. Miłość chrześcijańska nakazuje 
nam prosić - „Ojcze przebacz”, ale przelana 
krew niewinnych nie może być zapomniana. 
Musi być przestrogą dla przyszłych pokoleń i 
błaganiem Boga, aby to zło się nie powtórzyło – 
podsumował Kapłan. Na zakończenie Mszy św. 
młodzież klas mundurowych III LO im. Gen. W. 
Andersa przedstawiła wzruszający montaż 
słowno-muzyczny. Dalsza część uroczystości 
odbyła się przed tablicą pamiątkową Ofiar 
Zbrodni Katyńskich, umieszczonej 15 lat temu 
na murach naszej bazyliki. Orkiestra Policyjna z 
Katowic odegrała hymn Rzeczpospolitej Pol-
skiej, a komendant Policji w Dąbrowie Górniczej 
przedstawił rys historyczny tragicznego losu 
Policjantów, którzy wierni Niepodległej i rocie 
złożonego ślubowania wypełnili swoją powin-
ność do końca. Okolicznościowe krótkie wystą-
pienia wygłosili: senator RP Beata Małecka-
–Libera, posłowie: Barbara Dolniak, Waldemar 
Andzel i Robert Warwas oraz Prezydent Miasta 
Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak. Następnie 
modlitwę w intencji pomordowanych Policjan-
tów odmówił ks. kan. Andrzej Stasiak, a mł. insp. 
Paweł Dratwiński odczytał Apel Pamięci, wy-
mieniając nazwiska zamordowanych. Kom-
pania honorowa Policji oddała salwę honorową, 
a pod tablicą epitafijną złożono wieńce,wiązanki 
kwiatów i zapalono znicze.

Pielgrzymka Diecezjalna Kół Żywego Różańca 
Tegoroczna pielgrzymka Kół Żywego Różańca diecezji sosnowieckiej, w sobotę 25 
września, przebiegała pod hasłem „Wszystko postawiłem na Maryję”. Była 
dziękczynieniem Bogu za beatyfikację sł. B. kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki 
Elżbiety Czackiej.

Fot. Zbigniew Dzieciątkowski
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Wzięły w niej udział Koła Różańcowe z 22 pa-
rafii (z Będzina, Olkusza Sosnowca i Dąbrowy 
Górniczej) wraz z pocztami sztandarowymi i ka-
płanami (byli także pielgrzymi przybywający in-
dywidualnie). Wspólnie wypraszano łaski dla 
swych rodzin u NMP Anielskiej, Matki Zagłębia. 
Uroczystą Mszę św. poprzedziła konferencja 
wygłoszona przez o. Pawła Soleckiego OFM, 
który podkreślił, że modlitwa różańcowa łączy 
niebo z ziemią, a sprawy Boże z ludzkimi. Roz-
ważamy w niej drogę życia ziemskiego Jezusa
i Maryi w jedności z naszymi codziennymi spra-
wami. Tak jak w Ich życiu, nas również spotykają 
chwile radości, światła wiary, boleści i chwały. 
Modląc się powierzamy Jezusowi i Maryi blis-
kich, będących przedmiotem naszej troski.
Główną jednak refleksję duchową Ojciec oparł 
na przemyśleniach bł. kard. Stefana Wyszyń-
skiego. Prymas z domu rodzinnego wyniósł po-
bożność maryjną, której człowiek uczy się ob-
serwując postawy rodziców. Swoim życiem dał 
nam świadectwo, że praca nad sobą to nie tylko 
modlitwa, ale także współpraca z Matką Bożą. 
Napisane przez niego Śluby Jasnogórskie Na-
rodu przynosiły odbudowę moralności narodu 
po trudnym okresie wojny i demoralizującym 
wpływie czasów komunistycznych. Nakłaniał do 
kształtowania w sobie cnót i formacji duchowej 
przez słuchanie Boga, odnowę życia małżeń-
skiego, abstynencję i umiłowanie Boga i Oj-
czyzny. Pomimo że czasy się zmieniły, człowiek 
nadal musi w sobie odbudowywać obraz Boga, 
który zyskuje przez wierność słowom Chrystu-
sa, bo ona przynosi oczyszczenie i porządko-
wanie życia swojego, a także narodu. Dodał 
jednocześnie, że dla nas, wierzących, równie 
ważne i budujące postawę wiary jest życie 
Prymasa w oddaniu Matce Bożej. Uroczystej 
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył 
administrator apostolski w Uzbekistanie - bp 
Jerzy Maculewicz. Kustosz bazyliki ks. kan. 
Andrzej Stasiak, witając ks. Biskupa, kapłanów i 
pielgrzymów, przypomniał udział Prymasa 
Tysiąclecia w koronacji łaskami słynącej figury 
Matki Bożej, którą ogłosił Patronką Dąbrowy 
Górniczej i Matką Zagłębia.

Fot. Zbigniew Dzieciątkowski
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W wygłoszonej homilii bp Maculewicz nawiązał do czytania, w którym sam Bóg 
obiecał być murem obronnym Jerozolimy. Córa Syjonu to Matka Boża, a Jej łono 
domem Syna Bożego. Słowa te można odnieść do nas samych. Przeżywamy trudny 
czas pandemii – mówił Kaznodzieja - brak nadziei, kościoły pustoszeją i mówi się o 
grzechach i zaniedbaniach ludzi Kościoła. Jednak Kościół nie uległ zniszczeniu i 
nadzieja jest zawsze. W tych trudnościach pomocą jest Królestwo Boże. Takim 
murem obronnym mają być wasze modlitwy różańcowe otaczające Kościół. Brońmy 
Kościoła naszą wiernością i przykładem. Nadzieja nie powinna w nas nigdy gasnąć. 
Bez względu na warunki, w jakich żyjemy, nie możemy tracić nadziei.
Wszak po męce i śmierci Chrystusa było zmartwychwstanie i radość. Apostołowie nie 
rozumieli wiele z tego, co mówił im Jezus, a bali się Go pytać. My pytajmy Boga, gdy 
nie rozumiemy, co nam się wydarza. Każda trudność ma swój cel. Ważne byśmy 
modlitwą potrafili ocalić to, co Boże. Dla odnowy Kościoła modlitwa może wiele 
uczynić. Kończąc Mszę św. Biskup z Uzbekistanu przypomniał, że w 1968 roku jako 
jedenastoletni ministrant był świadkiem wydarzenia koronacji, jakiej dokonali bł. kard. 
Stefan Wyszyński i kard. Karol Wojtyła, późniejszy św. Jan Paweł II. Po Eucharystii 
pielgrzymi wraz z ks. Tomaszem Zmarzłym rozważali tajemnice radosne Różańca 
świętego przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Pielgrzymka zakończyła 
się modlitwą Anioł Pański i obejściem ołtarza łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 
na ofiarowanie.

Pielgrzymka Jubileuszowa Małżeństw

W sobotę 2 października (święto Aniołów Stróżów), po dłuższej przerwie spowo-
dowanej pandemią, do tronu NMP Anielskiej pielgrzymowali małżonkowie prze-
żywający w tym roku jubileusze wspólnego pożycia (62 pary 50-lecie ,52 pary 25-lecie, 
a małżonkowie Kazimiera i Marian Łodygowie i Wiesława i Zdzisław Suwałowie 
jubileusz 65-lecia). Jubileusze zostały zorganizowane pod patronatem Biskupa 
Ordynariusza przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu 
(ks. Grzegorza Kossa i ks. Karola Nędzę, pochodzącego z naszej parafii). Uroczystą 
Mszę św. koncelebrowaną w intencji Jubilatów oraz ich rodzin sprawował ks. biskup 
ordynariusz Grzegorz Kaszak. Gratulował małżeństwom miłości i jedności, a także 
wiary i posłuszeństwa Bogu, dzięki którym pomimo licznych trudności, wytrwali w 
związku. Życie przynosi chwile dobre i złe – mówił Ekscelencja. Gdy spotyka nas 
szczęście, musimy być także gotowi na to, że szatan zazdrosny o chwałę okazywaną 
Bogu, sprawcy dobra i naszej radości, sprowadzi do naszego życia utrapienia, by 
naszą wdzięczność Bogu osłabić lub udaremnić. Aby uzmysłowić moc modlitwy 
małżeńskiej i opiekę aniołów opowiedział historię Tobiasza i Sary. Tobiasz wraz z 
towarzyszącym mu młodzieńcem (archanioł Rafał posłany przez Boga) udał się do 
Medii, aby odebrać majątek, będący w ręku przyjaciela jego ojca. Sara, córka tego 
przyjaciela, była istotą tak bardzo nieszczęśliwą, że prosiła Boga o śmierć, bowiem już 
siedmiokrotnie była żoną, a jej małżonkowie umierali w noc poślubną. To nieszczęście 
było powodem okazywanej jej powszechnie pogardy. Ojciec Sary, chcąc doczekać się 
potomstwa i szczęścia swej córki, obiecał Tobiaszowi połowę swego majątku, gdy ją 
poślubi. 
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Młodzi pobrali się i w noc poślubną, z inicjatywy Tobiasza, wspólnie modlili się, 
błagając Boga o pomyślność swego małżeństwa.
Modlitwa, odmówiona przez obojga w miłości i jedności u progu ich małżeńskiego 
życia, przyniosła im szczęście i pomyślność. Podobnie jest w każdym małżeństwie. 
Wspólna modlitwa, zwłaszcza w trudnych i burzliwych momentach życia, dzięki lasce 
Bożej pozwala przetrwać małżonkom w jedności do późnej starości. Niech Matka 
Boża Anielska, którą tu czcimy, pomaga wszystkim małżonkom trwać w Bożej miłości 
na dalsze lata. 
Po wyznaniu wiary i pieśni do Ducha Świętego, ks. Biskup uroczyście powierzył 
małżonków Bożej opiece. Po błogosławieństwie, na zakończenie Mszy św., Jubilaci 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, modlitewniki oraz osobiste błogosławieństwo z rąk ks. 
Ordynariusza.

Fot. ks. Przemysław Lech
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Czy jednak wnikamy w to, co jest prawdziwą przyczyną naszych obaw i niepokojów? 
Tegoroczny Dzień Papieski, przeżywany w niedzielę 10 października, wniósł pociechę 
do naszych serc przez przypomnienie słów Jezusa Chrystusa - „Nie lękajcie się”. 
Nakaz ten słyszeliśmy niejednokrotnie w nauczaniu św. Jana Pawła II, który dodawał: 
„otwórzcie drzwi waszego serca Chrystusowi”. Mobilizuje to nas do porządkowania 
swego życia w świetle wierności Chrystusowej Ewangelii, dzięki czemu możemy 
dostrzec potrzeby człowieka, żyjącego obok nas. „Żywym pomnikiem” św. Jana Pawła 
II w naszej Ojczyźnie jest dzieło pomocy zdolnym uczniom i studentom z 
niezamożnych rodzin, których naukę i duchowy wzrost finansowo wspiera Fundacja 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W Dniu Papieskim, we wszystkich kościołach w Polsce 
od 21 lat, zbierane są pieniądze na ten cel. Zbiórkę w naszej parafii prowadziła 
młodzież przygotowująca się w tym roku do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Na 
konto Fundacji od nas odprowadzono kwotę 2550 zł.

Codzienne doniesienia ze świata oraz sprawy toczące się w naszym kraju budzą w 
nas wiele obaw i lęków. Niepokoi nowa fala pandemii, grożąca utratą pracy (źródła 
utrzymania rodziny), chorobą lub śmiercią bliskiej osoby. Dochodzą do tego lęki 
wywołane konfliktami zbrojnymi między narodami, brak jedności Polaków – ciągłe 
spory i kłótnie, bez najmniejszej nadziei na złagodzenie napięć, a także niejasna 
sytuacja w samym Kościele i obawa przed ogólnoświatowym synodem papieża 
Franciszka.

Parada Świętych

Często słyszy się opinie (nawet z ust katolików), że Halloween to tylko niewinna 
zabawa. Trzeba jednak pamiętać, iż podczas tych „zabaw” dochodzi do nie-
bezpiecznych praktyk magicznych, wróżbiarskich i okultystycznych, prowadzących 
do zaprzedania duszy szatanowi. Nie pozostają więc bez wpływu na psychikę dzieci i 
młodzieży, stanowiąc ogromne dla nich zagrożenie. Stan ten potwierdzają egzorcyści 
i psychologowie. Halloween niszczy także katolicką tradycję, bowiem spłyca, 
zniekształca i wyśmiewa pamięć o zmarłych, którzy potrzebują naszej wdzięczności i 
modlitwy, ofiarowania odpustów pomagających w oczyszczeniu duszy w ogniu Bożej 
sprawiedliwości, aby rychlej stali się świętymi. Przypomnienie postaw ludzi świętych, 
mających swoje słabości, lecz całym sercem wiernych Bogu, jakie miało miejsce 
podczas tej Mszy św, jest daleko lepszym pomysłem niż pogańskie Halloween. 
Siedmioro dzieci z klas trzecich z pomocą rodziców, siostry Joanny, katechetki i 
podpowiedzi ks. Tomasza zaprezentowało się w Paradzie Świętych. Do ołtarza 
podeszli niosąc swoje relikwiarze i złożyli je na stole przed ołtarzem. Dzieci 
prezentowały świętych: Franciszka, Szymona Piotra, Jana Pawła II, Królową 
Jadwigę, siostrę Faustynę, Karolinę Kózkównę i Archanioła Michała. Podczas 
kazania kolejno opowiedziały (z pomocą ks. Tomasza), co wiedzą o przedstawianych 
świętych postaciach. Na zakończenie Eucharystii ksiądz Proboszcz podziękował 
wszystkim dzieciom, a zwłaszcza tym, które zaprezentowały postacie świętych. Ich 
trud został nagrodzony słodyczami.

XXI Dzień Papieski - „Nie lękajcie się”
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w poszukiwaniu dialogu pomiędzy ludźmi

MEDIACJA
W dniu 21 października 2021 roku ob-
chodzono Międzynarodowy Dzień Me-
diacji, jest to ogólnoświatowe święto słu-
żące popularyzacji wiedzy związanej z 
metodami pokojowego rozwiązywania 
konfliktów. Mediacja to próba doprowa-
dzenia do satysfakcjonującego obie stro-
ny rozwiązania sporu przy udziale me-
diatora, który wspiera przebieg rozmów 
i pomaga w wypracowaniu porozumie-
nia. Mediację najlepiej można zrozumieć 
jako wspomagane negocjacje, a nego-
cjacje stanowią najbardziej powszechne 
postępowanie stosowane w budowaniu 
relacji prawnych. Mediacja ułatwia roz-
wiązanie konfliktu bez przemocy oraz 
jest narzędziem prowadzącym do ugo-
dowego zażegnania sporu. Arcybiskup 
Bernardito Auza (nuncjusz apostolski) 
zwrócił uwagę, że „w mediacje nie mogą 
być zaangażowane jedynie władze, ale 
cała wspólnota i wszystkie strony kon-
fliktu, a szczególnie te, które w jego kon-
sekwencji cierpiały z powodu niespra-
wiedliwości i przemocy. Dobry mediator, 
kiedy próbuje zażegnać spory, buduje 
przyszłość opartą na pokoju”. Watykan 
za pontyfikatu papieża Jana Pawła II 
prowadził mediacje pomiędzy Argentyną 
a Chile, oba kraje do tej pory pozostają 
bardzo wdzięczne Kościołowi za to, że 
pomógł im uniknąć dramatu wojny. 
Papież Franciszek opisuje mediację jako 
„kulturę spotkania” – a więc postawienie 
człowieka w centrum politycznej, spo-
łecznej i ekonomicznej aktywności.
Mediacja odgrywa kluczową rolę w pro-
cesach pokojowych.
W Polsce mediacja została uregulowana 
w kodeksie postępowania cywilnego w 
art. 1831 - 18315.

Wyróżniamy mediację umowną lub są-
dową. Mediator pomaga stronom we 
wzajemnym wysłuchaniu się, przedsta-
wieniu argumentów oraz odnalezieniu 
wspólnych interesów i wypracowaniu 
możliwych rozwiązań. Posiada fachową, 
profesjonalną wiedzę ukierunkowaną na 
pomoc w rozwiązywaniu sporów i kon-
fliktów, a także wiedzę teoretyczną i prak-
tyczną, które stanowią narzędzie do za-
żegnania konfliktu pomiędzy stronami. 
Mediator nie posiada władzy podejmo-
wania decyzji za strony konfliktu, nie mo-
że narzucić im własnego zdania lub roz-
wiązania problemu. Jest moderatorem 
dyskusji pomiędzy zwaśnionymi strona-
mi, który usuwa występujące bariery ko-
munikacji, aby strony doszły do wzajem-
nie akceptowalnego porozumienia.
Mediatorem może zostać osoba posia-
dająca pełną zdolność do czynności 
prawnych. Muszą ją zaakceptować stro-
ny sporu. Mediator musi zachować 
wszystko, o czym dowiedział się w trak-
cie mediacji, w tajemnicy. Nie ma prawa 
udostępniać informacji z przebiegu 
mediacji innym osobom, chyba że strony 
obopólnie wyrażą na to zgodę. Mediatora 
nie można powołać na świadka w przy-
padku nie dojścia stron do porozumienia
i konieczności wytoczenia powództwa. 
Mediator jest osobą bezstronną, co o-
znacza, że nie przychyla się do racji żad-
nej ze stron. Musi być neutralny wobec 
przedmiotu sporu, to znaczy nie może 
narzucać stronom rozwiązań. Nie może 
również nakłonić strony do zawarcia 
porozumienia, ponieważ mediacja jest 
dobrowolna. Postępowanie mediacyjne 
może być prowadzone we wszelkich 
sprawach,  które mogą zakończyć się u-



godą. Mediacja zakłada naprawę tego wszystkiego, co tylko da się naprawić, i w takim 
stopniu, który jest najbardziej korzystny dla obu stron. Do przykładowych spraw,  jakie 
mogą zostać rozstrzygnięte w wyniku mediacji, zaliczamy: spory rodzinne, sąsiedzkie, 
pracownicze, rówieśnicze, konsumenckie, karne.
Nikt nie może zmusić zwaśnionych stron, aby poddali się postępowaniu 
mediacyjnemu. Obie strony muszą wyrazić chęć rozwiązana sporu za pomocą 
mediacji i jeśli taka wola następuje, to mamy do czynienia z pierwszym etapem 
mediacji. Kolejnym etapem mediacji jest wybór mediatora lub ośrodka mediacyjnego. 
Strony muszą zgodzić się na daną osobę, która będzie pełniła rolę mediatora. 
Wybrany mediator, po konsultacji ze stronami, wyznacza termin mediacji. Na samym 
początku spotkania mediacyjnego mediator prowadzi monolog, w którym zwięźle się 
przedstawia, ustanawia reguły zabierania głosu oraz akceptowalne normy 
zachowania podczas mediacji oraz wskazuje problem do rozwiązania.  Następnie 
oddaje głos stronom, a sam przyjmuje postawę moderatora dyskusji. W przypadku 
gdy strony dojdą do porozumienia, należy spisać powzięte przez nich ustalenia w 
formie ugody. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez Sąd, ma 
moc prawną na równi z wyrokiem. Ugoda mediacyjna zatwierdzona przez Sąd stanowi 
tytuł egzekucyjny, który podlega wykonaniu w drodze egzekucji komorniczej. Ugoda 
zawarta w mediacji powinna być zgodna z prawem i zasadami współżycia społecz-
nego, nie zmierzać do obejścia prawa, być zrozumiała i nie zawierać sprzeczności.

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, gdy 
przyjdzie na świat Jezus Chrystus,

 nasz Zbawiciel, Pan i Król naszych serc - życzymy 
wszystkim osobistego adwentowego 

pielgrzymowania do źródła prawdy, miłości
i pokoju, jakimi stanie się Betlejemska Szopka, 

która nas tymi darami ubogaci.
Niech Nowy Rok 2022 będzie dla wszystkich 

czasem dalszego duchowego wzrostu
 i apostołowania we współczesnym świecie, aby 
zwrócili się do Chrystusa ci, co Go nie znają albo 

od Niego odeszli.
Radosnych Świąt w dobrym zdrowiu 

i świątecznym nastroju
życzy

Redakcja 
POSŁAŃCA KRÓLOWEJ

Adwokat kościelny
Paula Majcher-Guzik



21

Sakrament chrztu przyjęli

Boże, napełnij ich serca wiarą, nadzieją i miłością. Amen

Sakrament małżeństwa zawarli

Katarzyna Iwona Wójcik i Tomasz Andrzej Dominik,
Katarzyna Beata Korybko i Mateusz Łach,
Alicja Leokadia Rogula i Piotr Krzysztof Banasik,
Olha Bidakh i Wojciech Andrzej Kulawik,
Barbara Sylwia Różalska i Michał Jacek Kot,
Eufemia Stanisława Ochenduszka i Eugeniusz Jędrszczak.

Inga Agnieszka Zych,
Julia Katarzyna Kościołek,
Zofia Janina Irla,
Nela Marta Salach,
Stanisław Krystian Salach,
Wojciech Mateusz Górka,
Mateusz Bartosz Magiera,
Aleksander Tomczyszyn,

Zuzanna Sośnierz,
Olaf Tomasz Dzikowski,
Oliwia Natalia Dzikowska,
Klara Klaudia Bielecka,
Leon Mariusz Bielecki,
Emilia Natalia Król,
Łucja Oliwia Rawicka.

Boże Wszechmogący, błogosław im na wspólnej drodze życia miłością i jednością. Amen

Pielgrzymka Sybiraków
i Prześladowanych
Okręgu Dąbrowskiego
Pielgrzymka Amazonek
Pielgrzymka Cechu Rzemiosł Różnych 
Diecezji i Okręgu Dąbrowskiego
Diecezjalna Pielgrzymka
Duchowej Adopcji
Pielgrzymka Harcerzy Okręgu
Dąbrowskiego

23 stycznia godz. 12.00

6 marca godz. 12.00
20 marca godz. 12.00

26 marca godz. godz. 18.00

24 kwietnia godz. 12.00



Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

od poniedziałku do soboty

godz.:
Msza dla młodzieży;
Msza dla dzieci;
;
(z wyjątkiem m-cy VII-VIII)

(w m-cach V-IX)

 7.00;
  9.00 
10.30 
12.00
16.00 
18.00; 20.00 

niedziela

godz.: 7.00; 7.30; 18.00;

od poniedziałku do soboty
w godz. 8.00 - 17.45

w każdą środę po Mszy św. 
o godz. 18.00

w pierwszą sobotę miesią-
ca od maja do października
od godz.18.00

godz.  - nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego i Msza
święta w intencji czcicieli 
i Honorowej Straży Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa

15.00

zawsze przed i w czasie Mszy św.

stałe adresy oraz indywidualne 
zgłoszenia w kancelarii lub 
zakrystii na każde życzenie ro-
dziny chorego

Msze św. odprawiane za zmar-
łego (zmarłych) w następują-
cych po sobie 30. dniach bez 
przerwy. Na mocy przywileju 
papieskiego z Mszami złączo-
ny jest odpust zupełny.

w pierwszy czwartek mie-
siąca podczas Mszy św. 
o godz. 18.00

w każdy piątek godz. 18.00

w pierwszą sobotę miesiąca
od godz. 9.00 

godz.  każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca

18.00,

w czwartą niedzielę miesiąca o
godz. 15.00

MSZE ŚW. DLA NIESŁYSZĄCYCH 
(GŁUCHONIEMYCH)

Ligia Aniela Wyka [lat 91],
Tadeusz Stanisław Tworkowski [lat 96],
Zenon Świda [lat 84],
Kazimiera Franciszka Ciopir [lat 85],
Barbara Maria Grankowska [lat 94],
Zbigniew Czuber [ lat 73],
Janina Gajek [lat90],
Jerzy Czesław Matuszczyn [lat 70],
Barbara Janina Piotrowska [lat 56],
Mieczysław Ściana [ lat 81],
Krystyna Baran [lat 84],
Elżbieta Płaczek [lat 80],
Ludwik Tadeusz Zawierucha [lat 69],

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana

Agnieszka Drobisz [lat 46],
Wojciech Zagrodzki [lat 95],
Jacek Rejek [lat 65],
Lech Krupa [lat 69],
Grażyna Blacha [lat 64]
Wanda Ślęzak [lat 88],
Ryszard Łach [lat 64],
Aleksandra Krystyna Tworkowska [lat 86],
Barbara Wiewióra [lat 78],
Edmunda Bergier [lat 83],
Helena Wanda Sokołowska [lat 85],
Zbigniew Ryszard Gajos [lat 69],
Helena Flasza [lat 80],
Janina Zawodna [lat 80],





sale parafialne,
przy ul. Królowej Jadwigi 15

O
ks. kan. Andrzej Stasiak
pierwszy poniedziałek
miesiąca godz.19.00

piekun:

ministranci młodsi, starsi i lektorzy

O
ks. kan. Andrzej Stasiak
termin w ogłoszeniach
parafialnych

piekun:

Opiekun: ks. kan. A. Stasiak

O
ks. kan. Andrzej Stasiak
ostatnia środa miesiąca,
godz.17.00

piekun:

Narzeczeni zgłaszają się w kan-
celarii parafialnej 3 miesiące 
przed terminem zawarcia 
związku małżeńskiego.
Wymagane dokumenty:

dowód osobisty,
aktualna metryka chrztu św. 
(wydana nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed terminem ślubu),
świadectwo katechizacji z ukoń-
czenia szkoły średniej,
świadectwo przyjęcia sakramen-
tu bierzmowania i Komunii świętej.

Wdowcy dostarczają akt zgonu 
współmałżonka.
Nieletni, tzn. ci, którzy nie ukoń-
czyli 18. roku życia,  zgłaszają 
się z rodzicami. Narzeczeni u-
czestniczą w naukach przedmał-
żeńskich, które odbywają się 
w naszej parafii. Dostarczają za-
świadczenie o wygłoszonych 
zapowiedziach w swoich para-
fiach. W tygodniu poprzedzają-
cym ślub narzeczeni zgłaszają 
się w kancelarii w celu podpisa-
nia aktu ślubu.

Chrzest odbywa się podczas 
Mszy św. o godz. 12.00 w każdą 
pierwszą i trzecią niedzielę mie-
siąca oraz w pierwszy dzień 
świąt Bożego Narodzenia i Wiel-
kanocy. Rodzice zgłaszają swo-
je dziecko w tygodniu poprze-
dzającym niedzielę chrztu.
Wymagane dokumenty:

W każdy piątek poprzedzający 
niedzielę chrztu o godz. 19.00 
odbywa się katecheza, w której 
uczestniczą rodzice dziecka i ro-
dzice chrzestni. Rodzice chrzest-
ni wg prawa kanonicznego po-
winni być osobami wierzącymi, 
praktykującymi, mieć ukończony 
16. rok życia i przyjęty sakrament 
bierzmowania. Rodzice chrzest-
ni podpisują akt chrztu w zakrystii 
bazyliki w dniu chrztu, pół godzi-
ny przed rozpoczęciem Mszy 
św., tzn. o 11.30. Rodzice przy-
gotowują białą szatę i świecę 
chrzcielną.

akt urodzenia dziecka,
zaświadczenie rodziców chrzest-
nych (jeśli nie pochodzą z naszej 
parafii).

Zaprasza rencistów i emerytów z tere-
nu naszej gminy. Osobom samotnym, 
schorowanym, mającym trudności w 
prowadzeniu gospodarstwa domowe-
go oferują: wyżywienie, zajęcia rekre-
acyjne, zajęcia usprawniające, pomoc 
w utrzymaniu higieny osobistej.
Osobom mającym trudności z poru-
szaniem się zapewniają transport do 
placówki.

II i IV piątek miesiąca

W zamian otrzymuje się: posiłek, miej-
sce do spania, możliwość uprania o-
dzieży, kąpiel, pomoc medyczną, możli-
wość skorzystania z zajęć terapeutycz-
nych uniezależnienia od alkoholu.

czynna codziennie
od 
w okresie zimowym
od 

19.00 do 7.00,

16.00 do 8.00.

Dąbrowa Górnicza, ul. Łączna 31

czynna: każdy poniedziałek
miesiąca 16.00-17.30
Poradnia prowadzi zapisy na spotkania.

Aby skorzystać z noclegu, 
należy być  trzeźwym.

Dąbrowa Górnicza - Mydlice
ul. Jaworowa 4a tel. 32 262 19 93

11.00 - 12.00
10.00 - 12.00; 16.00 - 17.30

czynna od poniedziałku do piątku

w soboty

32 262 27 16;   692 464 93010.00-12.00; 15.00-17.30

czynna od poniedziałku do piątku

O
ks. kan. Andrzej Stasiak
pierwszy wtorek miesiąca,
godz.17.00, adoracja, Msza św,
spotkanie

piekun:

PRE-KANA
 PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU
BIERZMOWANIA

 PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚW.

pn
w
ś

cz
pt

ks. kan. Andrzej Stasiak

Organista Wojciech Podsiadło

ks. Dariusz Stopa
ks. Tomasz Zmarzły

Opiekun: ks. kan. Andrzej Stasiak 
każdy czwartek godz. 19.00

Opiekun: ks. Tomasz Zmarzły

Opiekunowie:
Siostra Joanna (SP10)
Ks. Dariusz Stopa (SP7)

,

Opiekun: ks. Dariusz Stopa
sobota godz. 10.00

Opiekun: ks. Dariusz Stopa
każdy piątek godz. 19.00

Opiekun: ks. Dariusz Stopa
każdy wtorek godz. 19.00

Opiekun: 
w każdym miesiącu wg określonego
harmonogramu

W KANCELARII

„JADŁODZIELNIA”

PUNKT WYMIANY ODZIEŻY I SPRZĘTÓW
oddawanie: Księgarnia parafialna
wydawanie: IV czwartek miesiąca



Ks. kan. Andrzej Stasiak, Danuta Wywiał, Halina Nowak 
i Akcja Katolicka przy parafii Matki Bożej Anielskiej,
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul.Królowej Jadwigi 17 


