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"Słowo Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu 
Polski z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023  

 Rozpoczynany nowy rok szkolny jest darem Pana Boga dla nas wszystkich. Chcemy 
tworzyć wspólnotę, być razem, uczyć się i pracować nad sobą, każdy według swej roli i powo-
łania. Chcemy razem podejmować wyzwania, które przynosi nowy rok szkolny i katechetycz-
ny.Program duszpasterski na najbliższy rok zaprasza nas do wiary w Kościół Chrystusowy. 
Odkrywajmy piękno Kościoła jako wspólnoty, w której możemy doświadczać obecności i 
działania Boga. Okazją ku temu jest formacja w wielu grupach i ruchach religijnych działają-
cych w naszych parafiach. Włączajmy się w życie tych różnorodnych wspólnot formacyjnych. 
Jest to zaproszenie do wszystkich nas zaangażowanych w wychowanie. Szczególnym czasem 
doświadczania Kościoła Chrystusowego będą organizowane w przyszłym roku Światowe Dni 
Młodzieży w Lizbonie. Skorzystajmy z tej szansy pogłębienia swojej wiary w Chrystusa i Jego 
Kościół. 

 Drodzy uczniowie! Jesteście bardzo ważnymi członkami Kościoła. Bądźcie posłańcami 
pokoju Bożego dla swoich kolegów i koleżanek. Czas nauki niech będzie nawiązywaniem i 
pogłębianiem osobistej relacji z Chrystusem obecnym w Kościele. Otoczcie troską szczególnie 
tych, którzy przeżywają różnorodne problemy osobiste. Pandemia spowodowała, że wielu mło-
dych ludzi zaczęło cierpieć i odczuwać różne lęki. Starajmy się ich zauważyć, okazując im bli-
skość i wsparcie. 

 Drodzy nauczyciele! Jesteście nam bardzo potrzebni. Bez was młodzi ludzie tracą możli-
wość kształcenia się i wychowania. Niech was nigdy nie zabraknie! Nie zatraćcie poczucia 
własnego wybrania i potrzeby waszej nauczycielskiej misji. Dziękujemy wam za wasz trud i 
poświęcenie. 

 W sposób szczególny dziękujemy wszystkim nauczycielom religii i katechetom. Wasza 
posługa pomaga młodym odkrywać piękno Kościoła Chrystusowego. Bądźcie silni wobec 
wszystkich trudności. Podejmujcie wysiłek własnej formacji, aby nauczanie było na najwyż-
szym poziomie. Zachęcajcie swoich bliskich i znajomych do wyboru studiów dających przygo-
towanie do pracy katechetycznej. Ufam, że dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu nie za-
braknie osób chętnych do nauczania religii. Odrzućmy lęki spowodowane myśleniem, że lekcja 
religii jest przedmiotem trudnym lub niepewnym co do swej przyszłości. Postrzegajmy lekcję 
religii jako pracę piękną, pewną i potrzebną. 

 Was, drodzy rodzice, proszę o pomoc i życzliwość w dziele wychowania waszych po-
ciech. Miejcie staranie o wychowanie religijne waszych dzieci. Posyłajcie wasze dzieci na lek-
cje religii. Wśród całej troski o wychowanie niech nie zabraknie troski o Pana Boga w życiu 
waszych dzieci. 

 Na nowy rok szkolny życzymy wszystkim Bożego błogosławieństwa. 
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Poniedziałek 29.08.2022 
18.00 – śp. Dariusz Wawrzuta 14 r. śm. 
           - śp. Józef Kastura 2 r. śm 
 

Wtorek 30.08.2022 
7.00 – śp. Anna Gwizdała z mężem Michałem,  
                dziećmi, wnukami i prawnuczkami.  
  - śp. Janina Jakubiec. 
 

 Środa 31.08.2022 
18.00 – śp. Andrzej Misiak 20 r. śm. z rodzicami 
                  i siostrą Ewą. 
    - śp. Franciszek Kajstura 10 r. śm. 
   

Czwartek 1.09.2022 
8.00 – W int. Dyrekcji, Nauczycieli i Uczniów 
          na rozpoczęcie Roku Szkolnego  
18.00 – śp. ++ z rodzin: Olszanickich,  
            Kurowskich i Leśniak. 
          - śp. Zofia Rymarczyk i Anna Hudziec. 
 

 

Piątek 2.09.2022 
18.00 – Za ++ Parafian 
        - śp. Bolesław Rymarczyk z żoną Wiktorią. 
  

Sobota 3.09.2022 
14.00 – Ślub: Dominika Jamróz i Michał Gębala. 
18.00 – śp. Maria Łukaszek 4 r. śm. z mężem  
                 Stanisławem i rodzicami. 
    - śp. Mieczysław Kubica z zięciami  
                   Franciszkiem i Józefem. 
  

Niedziela 4.09.2022 
8.00 – śp. Stanisław Kręcichwost 5 r. śm.  
 

10.30 – Chrzest: Maja Kubańda. 
         - W int. małżonków Aleksandry i Dariusza 
        w 15 r. ślubu i córki Oliwii w 9 r. urodzin. z  
 prośba o Boże bł. i opiekę MB        
  

18.00 – śp. Józefa Kania 21 r. śm. z mężem  
            Kazimierzem, synem  Adamem  
      rodzicami i teściami oraz zięciem Michałem.  

 
1. Przeżywamy 22 niedziele Zwykłą.  

  

2. W poniedziałek – wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela.   
 

3. W czwartek 1 września rozpoczyna się nowy Rok Szkolny i Katechetyczny. Msza św. 
na rozpoczęcie o godz. 8.00. 

 

4. W sobotę – wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.  
 

5. W przyszłą niedzielę coroczna diecezjalna pielgrzymka do Cieszyna ku czci  św. Mel-
chiora Grodzieckiego. W tym dniu do naszej świątyni zapraszam na Mszę Św. o 10.30 
dzieci z tornistrami, szczególnie te najmłodsze, po Mszy św. poświęcimy ich przybory 
szkolne.  

 

6. W tym tygodniu przypada także I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Modlimy się o 
powołania, oddajemy cześć NSPJ i Niepokalanemu Sercu NMP. 

 

7. W czwartek po Mszy Św. adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30  
 

8. Spowiedź na I piątek  i na rozpoczęcie roku szkolnego w czwartek i piątek od godz. 17.00 a 
także w czwartek w czasie adoracji.    

 

9. Odwiedziny chorych w piątek od godz. 9.00. Proszę ich zgłaszać w zakrystii.   
 

10. W sobotę od godz. 17.00 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP.   
 

11. 12 września planujemy parafialną pielgrzymkę do MB Ludźmierskiej i do Zakopanego 
na Krzeptówki. Zapisy w zakrystii, cena 60 zł. od osoby.  

 

12. Polecam do czytania prasę katolicką. Jest Gość Niedzielny, Niedziela, i nasza parafialna 
gazetka Przy Sercu Matki.  

 

Życzę Wszystkim błogosławionego tygodnia przy Niepokalanym Sercu Naszej Patronki 


