
P A R A F I A  Ś W .  A N T O N I E G O  P A D E W S K I E G O  W  S Y R Y N I  

 



Kochani Parafianie! 
W oparciu o zasady wprowadzone przez rząd oraz Dekret 

arcybiskupa katowickiego z 25 marca oraz Wskazania z 19 kwietnia 
br., chcę przekazać dalsze ustalenia dotyczące kościoła i parafii: 
 

 

1 

We Mszy świętej lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć 
ograniczona liczba osób. Jest to 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni 
użytkowej danego budynku, wyłączając z tego osoby sprawujące 
posługę. Informuję zatem, że w naszym kościele na raz może 

modlić się 57 osób. 
 

 

2 
W kościele proszę o zachowywanie odległości minimum 2 metrów 
od siebie. Przypominam również o obowiązku zakrywania ust i nosa 
w przestrzeni publicznej przy pomocy maseczki bądź elementów 
odzieży. 

 

 

3 

Do Komunii świętej proszę podchodzić z zachowaniem odpowiedniej 
odległości między poszczególnymi osobami. Zaleca się, aby Komunię 
świętą przyjmować na rękę. Podczas tego obrzędu wierni powinni 
odsłaniać sobie twarz w taki sposób, aby nie dotykać zewnętrznej 
części maski. Natomiast osoby przyjmujące Komunię świętą do ust 
powinny przyjmować ją na końcu. 

 

 

4 

Ksiądz arcybiskup przedłuża do odwołania dyspensę od uczestnictwa 
w niedzielnej lub świątecznej Mszy świętej. Skorzystanie z dyspensy 
oznacza, że nieobecność na Mszy podczas trwania epidemii nie jest 
grzechem. Zachęcam do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za 
pośrednictwem telewizji, radia czy Internetu. 

 

 

5 
O spowiedź można poprosić dzwoniąc na probostwo: 32 451 71 24. 
Spowiadam na życzenie w salce katechetycznej lub drugiej zakrystii. 

 

Dziękuję Wam za wyrazy solidarności i wzajemnej troski 
oraz za wsparcie materialne na utrzymanie naszej parafii i kościoła, 
przekazywane osobiście, a także przelewem na konto naszej parafii. 

Niech Pan Wam błogosławi i niech Was strzeże. 
 

Ks. Piotr Kachel - Proboszcz  
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Drodzy Parafianie! 
 

Rozpoczynamy nowy miesiąc maj. Jest on w szczególnie w naszej 
polskiej tradycji religijnej poświęcony Matce Bożej. Wraz z Nią i całym 
otaczającym nas światem pragniemy wielbić Boga w Trójcy Jedynego. 
 W tym roku w naszej majowej modlitwie chcemy wyrazić wdzięczność 
Panu Bogu za dwóch wielkich pasterzy Kościoła, naszych rodaków: za św. Jana 
Pawła II, który w maju, sto lat temu przyszedł na świat oraz za sługę Bożego 
kardynała Stefana Wyszyńskiego, nazywanego przez wielu Prymasem 
Tysiąclecia, który 7 czerwca br., uznany miał zostać przez Kościół za 
Błogosławionego, ale beatyfikacja została z powodu pandemii odłożona na 
czas nieokreślony. 
 Z powodu panującej pandemii koronawirusa i z tym związanych 
ograniczeń dotyczących ilości osób gromadzących się w kościołach na Mszy św. 
i nabożeństwach, zachęcamy do modlitwy w gronie rodzinnym. Zadbajmy 
o wizerunki Maryi w naszych domach. Gromadźmy się przy nich na śpiewanie 
Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, na różaniec czy wieczorny Apel 
Jasnogórski. 

Zgodnie z zarządzeniem Arcybiskupa Katowickiego nie urządzamy 
w parafiach osobnych nabożeństw majowych. Litania Loretańska będzie 
odmawiana po Mszy św.: porannej (poniedziałek, wtorek, środa i czwartek), 
wieczornej (piątek i sobota) a w niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00. 
 

Ks. Piotr Kachel – Proboszcz    
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Ojciec Izydor H. Koźbiał w Modlitewniku błagań pisał: „I znowu nadszedł 
maj (...), a my pośpieszmy do świątyń, przed obraz czy figurę Bogurodzicy. 
Przyszliśmy, bo zda się jakaś siła niewidzialna przyciąga nas tutaj w każdym 
maju. Jakiś dziecinny instynkt rozrzewnionego serca i nieutulonej tęsknoty za 
dobrocią Matki karze nam śpiewać owe przepiękne wezwania Litanii 
Loretańskiej, w której słowach może się weselić i wypłakać nasza skołatana 
ziemskim wygnaniem dusza; może się ukorzyć, widząc swą nicość i natchnąć 
nadzieją lepszego jutra i przyznać, iż pod urokiem tego nabożeństwa jakoś 
nam lżej na duszy, jakoś lepiej się czujemy, jakoś umniejszają się codzienne 
troski”. 

Nabożeństwa majowe są więc dla nas wszystkich okazją, by przez 
modlitwę, wyśpiewywane pieśni i cichą osobistą rozmowę, zawierzyć Matce 
Bożej własne sprawy, ukazać zawikłane problemy, złożyć u jej stóp każdą 
troskę i potrzebę. 
 

 
 

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, 
że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, 

kto się do Ciebie ucieka, 
Twej pomocy wzywa, 

Ciebie o przyczynę prosi. 
Tą miłością ożywiony, 

do Ciebie o Panno nad pannami i Matko, 
biegnę, do Ciebie przychodzę, 

przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. 
O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, 

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. 
 

św. Bernard 
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Kardynał Stefan Wyszyński 14 lutego 1953 roku wypowiedział znamienne 
słowa: „Wszystko postawiłem na Maryję”. Taka postawa towarzyszyła mu 
zarówno w życiu osobistym jak i duchowym. Pragnął zaszczepić ją także 
w życiu polskiego Narodu i Kościoła, zachęcał do tego swoich rodaków 
w kazaniach, listach, rozmowach. 

 
"W rysach matki rozpoznajemy największe podobieństwo do jej dzieci. 

Jeżeli więc chcemy poznać Syna, musimy przyglądać się Matce. 
Matka prowadzi do Syna!" 

 

"Jeżeli chcemy mieć właściwy stosunek do Chrystusa, 
musimy zacząć od Maryi, 

musimy najpierw zrozumieć, że jesteśmy Jej dziećmi." 
 

"Potrzeba naszemu Narodowi, aby rozkochał się w ideale Maryi! 
Nie wystarczy patrzeć w Jej czyste Oblicze, 

choćby zranione, ale trzeba w Jej oczach wyczytać wszystko, 
co potrzebne jest dla odnowy życia narodowego." 

 

"Niech więc wasze serca, miłujące gorąco Matkę Boga, 
uśmiechną się teraz do Niej jak najmilej, 
aby wzięła ten uśmiech na swoje Oblicze 

i poniosła do całej Polsce jako zadatek najgorętszej wzajemnej miłości, 
z której rodzi się pokój wszystkich dzieci Bożych w Ojczyźnie naszej."  
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Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi 
 

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! 
Tobie poświęcam ciało i duszę moją, 
wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, 
wszystko, czym jestem i co posiadam. 
Ochotnym sercem oddaję się Tobie 
w macierzyńską niewolę miłości. 
Pozostawiam Ci zupełną swobodę 

posługiwania się mną dla zbawienia ludzi 
i ku pomocy Kościołowi Świętemu, 
którego jesteś Matką. 
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, 
przez Ciebie i dla Ciebie. 
Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. 
Ty zaś wszystko możesz, 
co jest wolą Twego Syna, 
i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, 
Wspomożycielko Wiernych, 
by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna  
były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. 
Amen. 

 
prymas kard. Stefan Wyszyński  
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Jubileuszowy rok 2020, ogłoszony oficjalnie rokiem Świętego Jana Pawła 
II, będzie pełen wspomnień i uroczystości poświęconych Wielkiemu Rodakowi. 
Święty Jan Paweł II, którego 100. rocznicę urodzin będziemy obchodzić 
18 maja 2020 r., jako papież podróżował po całym świecie, aby spotykać się 
z wiernymi i dzielić się swoim doświadczeniem wiary. 

Ważnym celem jego pielgrzymek były sanktuaria maryjne i miejsca, 
gdzie oddaje się wielką cześć Matce Bożej. Nie można rozdzielić osób Papieża 
i Maryi ani też sądzić, że była Ona mniej obecna ze Swą pomocą w czasie jego 
życia ukrytego niż w czasie poświęconym całemu światu. Nie sposób zrozumieć 
tego pontyfikatu, bez obecności i działania Matki Bożej. 
 
 

 
 
 

„Gdziekolwiek obecna jest Maryja, 
tam obfituje łaska i tam dokonuje się uzdrowienie ciała i duszy”. 

 

„Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej, 
siebie, Kościół, wszystkich moich Rodaków, nie wyłączając nikogo. 

Zawierzam Jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. 
Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi. 

Niech Maryja będzie przykładem 
i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy”. 
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MATKA 
 

Matka Chrystusa, to moja Mama, 
Bo Jezus jest moim Bratem. 

A więc nie jestem, nie będę już sama 
przed obcym, groźnym światem. 

 

Mam swoją Mamę wysoko w górze, 
jest tam w niebiosach, modli się za mnie 

Ja tu na ziemi jak dziecko Jej służę. 
A kto odgadnie jakie Jej imię? 

 

Wszyscy Ją znają, bo jest dla wszystkich, 
bliska każdemu sercu człowieka. 

I na tych co idą po dróżkach śliskich, 
z matczyną miłością czeka. 

 

Maryja - Jej imię lub Niepokalana, 
bo czystość dziewicza jest Jej imieniem 

Jest jakby posąg z pereł odlana, 
lecz ożywiona Najwyższego tchnieniem. 
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Najpiękniejsza z kobiet 
 

Maryja jest piękna jak słońce 
i wszystkie kwiaty na łące 

Kocha bez wyjątku wszystkich ludzi 
dobro w naszych sercach budzi 

 

Gdy mamy kłopot, to nam pomoże 
rozpoznać skryte plany Boże 

Nigdy nas nie zwiedzie 
pomocną dłoń poda w biedzie 

 

Dziękuję Ci Maryjo Kochana 
za to, że prowadzisz mnie do Chrystusa Pana 

za to, że zawsze mogę liczyć na Ciebie 
Pragnę być razem z Tobą w niebie 
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Kocham Cię Maryjo 
 

Kocham Cię bardzo Maryjo, 
Ty ś naszą Matką jedyną 

Z Tobą życie jest kolorowe 
otwarte na przygody nowe 

 

Ty mnie zawsze rozumiesz 
pocieszyć w smutku wciąż umiesz 
Podajesz mi co dnia swoją rękę 

chcę śpiewać dla Ciebie piosenkę 
 

Piosenkę o Twojej miłości 
trosce i życzliwości 

Pomagasz mi rozpoznawać Boga 
wskazujesz, która do nieba droga 

 

Naucz mnie być dobrym człowiekiem 
dziękuję za Twoją opiekę 
I postanawiam dziś sobie, 

że zawsze będę przy Tobie! 
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Przynieś każdemu to, czego mu potrzeba 
Nam, którzy śmiałość mamy Ciebie prosić, 
wyjednaj naszych grzechów odpuszczenie. 

Chorym przynieś, Matko, uzdrowienie, 
Tym, którzy się dobrze mają - 

wdzięczność i miłość Bożą. 
Skłóconym daj pojednanie, 
a tym, co żyją w zgodzie - 

wytrwałość w niej i stałość. 
Udręczonym i zniechęconym użycz pokrzepienia. 

Tym, którzy upadają, daj podniesienie 
z upadku; tym, którzy prosto stoją, 

daj trzymać się dobrze, a tym, co są szczęśliwi, 
daj niech im się dobrze wiedzie. 

a nieszczęśliwi niech doznają pociechy i pomocy. 
Kieruj szczęśliwie całym naszym życiem 

i uczyń nas godnymi jasności Twoich świętych. 
Wtedy zaśpiewamy dla Ciebie pieśni dziękczynienia 

na chwałę Twego Syna, który jest Bogiem 
razem z Ojcem odwiecznym i Duchem Świętym 

teraz i na zawsze przez wszystkie wieki wieków. 
Amen. 
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Na wzór Maryi 
Pewnej nocy miałem cudowny sen. Zobaczyłem długą drogę, która 

z ziemi pięła się ku górze, by zginąć pośród chmur, kierując się ku niebu. Nie 
była to jednak droga wygodna. Co więcej pełna była przeszkód, usiana 
zardzewiałymi gwoźdźmi, ostrymi i tnącymi kamieniami, kawałkami szkła. 

Ludzie wędrowali tą drogą boso. Gwoździe wbijały się w ciało, wielu 
miało zakrwawione stopy. Mimo tego nie rezygnowali, chcieli dojść do nieba. 
Każdy krok wywoływał cierpienie. Wędrówka była powolna i trudna. 

Potem w moim śnie ujrzałem Jezusa, który szedł naprzód. On również 
szedł boso. Szedł wolno, ale zdecydowanie. Ani razu nie zranił sobie stopy. 
Jezus szedł i szedł. Wreszcie dotarł do nieba i tam usiadł na wielkim, złocistym 
tronie. Spoglądał w dół, obserwując tych, którzy usiłowali wejść. Spojrzeniem 
i gestami zachęcał ich. Zaraz po Nim szła również Maryja, Jego Matka. 

Maryja szła jeszcze szybciej niż Jezus. Wiecie dlaczego? Stawiała swe 
stopy na śladach pozostawionych przez Jezusa. Szybko dotarła więc do Syna, 
który posadził Ją na wielkim fotelu, po swej prawej stronie.  

Maryja również zaczęła dodawać otuchy tym, którzy wspinali się 
i zachęcała ich, by szli po śladach, zostawionych przez Jezusa, tak jak sama 
to zrobiła. 

Ludzie rozsądni tak właśnie postępowali i szybko posuwali się ku niebu. 
Inni skarżyli się na rany, często zatrzymywali się, czasami rezygnowali 
zupełnie i upadali na brzegu drogi, zwyciężeni przez smutek. 
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Marzenie 
 

Chciałbym mieć milion serc, by kochać Cię wszystkimi, 
Chciałbym mieć milion ust, by Cię uwielbiać nimi. 

Chciałbym mieć milion piór, by użyć je dla Twej chwały, 
Chciałbym mieć cały świat, by oddać Ci go cały. 
Przyjmij choć chęci me Matuchno ma łaskawie 
I daj do końca dni, służyć Twej czci i sławie. 
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To była niezwykła procesja 
Cisza, puste ulice, dźwięk kościelnych dzwonów i tylko dwóch młodych 

ludzi. Tak wyglądała 348. procesja Pacholcza w Syryni. Bardzo symboliczna, 
nawiązująca do tej pierwszej z XVII wieku. 

 
Poniedziałek Wielkanocny w Syrni, to od 348 lat(!), nieprzerwanie, 

początek Procesji Pacholczych. Trwały później aż do Niedzieli Zesłania Ducha 
Św. Tradycja ta sięga XVII wieku. W tym czasie szalejąca zaraza przyczyniła 
się do śmierci wszystkich młodych ludzi na tutejszym terenie. Ocalała para 
młodzieńców złożyła przysięgę, że jeśli przeżyją, to na znak wdzięczności 
odbywać będą uroczyste procesje. I tak się stało. Aż do tego roku (2020) 
w każdą Wielkanoc, nastolatkowie chodzili, w każdą wielkanocną niedzielę, 
do przydrożnych krzyży ustawionych na terenie Syryni. 
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W tym było inaczej. Młodzież po raz pierwszy stanęła przed faktem, że 
nie mogła się spotkać i wyjść na ulice w tradycyjnej procesji. W te święta 
najlepszą rzeczą, jaką mogli zrobić, było pozostanie w domach, dla dobra 
siebie i wszystkich. Aby jednak nie przerywać kilkusetletniego zwyczaju, 
w parafii syryńskiej podjęto decyzję, że tegoroczna procesja odbędzie się, ale 
… będzie inna niż wszystkie – podobna do tej sprzed 348 lat. W procesji, która 
wyszła z kościoła punktualnie o godzinie 13:00, wzięło udział tylko dwóch 
przedstawicieli młodego pokolenia Gosia Trzaskalik i Szymon Christof. 

 
Pozostali nastolatkowie są zachęcani do #procesjapacholczawdomu. 

Akcja skierowana jest do wszystkich parafian bez względu na wiek. 
 
Źródło: www.radio90.pl 
 

  

https://www.radio90.pl/to-byla-niezwykla-procesja-foto.html
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Intencje mszalne 

Niedziela – 03.05.2020 IV Niedziela Wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza 

  7.30 Za ++ Florentynę i Ludwika Czajka, rodziców, rodzeństwo, Anielę Plewnia, 
Ludgiera Adamczyk, Stefanię Adamczyk, Hildegardę Zyzik oraz 
za ++ z pokrewieństwa. (Szymiczek, Bukowska 45) 

10.00 Za + Teresę Walenko, rodziców, dziadków oraz za ++ z pokrewieństwa. 
(Deptuch, Gołężyców 10) 

16.30 Za + Jacka Calabek, dziadka Ernesta Kuźnik, rodziców Wilhelma 
i Gertrudę, brata Henryka, syna Janusza, siostry Hildegardę Warzeszka 
i Cecylię Kretek, męża Bernarda, syna Mariana, Feliksa Matuszek, 2 żony, 
Annę i Łucję, syna Stanisława, Gerarda Lasak, żonę Annę, Bertę Calabek, 
męża Alfreda oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. (Kuźnik, Krzyżowa 7) 

Poniedziałek – 04.05.2020 – Wspomnienie św. Floriana, męczennika 

  7.00 Za ++ Franciszka i Martę Kaczyna, córkę, 4 synów, zięcia, synową i wnuka. 
(Taube, Gołężyców 9) 

Wtorek – 05.05.2020 

  7.00 Za ++ Annę i Pawła Sowa, zięcia Jana, rodziców Agnieszkę i Franciszka 
Bugla, Mateusza i Franciszkę Kłosek, 2 synów, synowe, wnuków, Otylię 
Pytlik, Sławomira Graboń, Genowefę i Annę Kłosek, rodziców oraz 
za ++ z pokrewieństwa. (Sowa, Wolności 5)  

Środa – 06.05.2020 – Święto Św. Apostołów Filipa i Jakuba  

  8.00 Za + Sławomira Graboń we wspomnienie urodzin. (Graboń, Wolności 8)  
Czwartek – 07.05.2020 

  7.00 Za + Erwina Bugla, rodziców, brata Hermana, żonę Anielę, siostrę Elfrydę 
jej męża, syna, Annę Matuszek, 2 mężów oraz za dusze w czyśćcu 
cierpiące. (Bugla, Krzyżowa 6)  

18.00 Za + Henryka Mucha w 30-ty dzień po śmierci. 
Piątek – 08.05.2020 - Uroczystość Św. Stanisława, bpa i męczennika 

18.00 Za + Eugeniusza Cuber, Monikę i Alberta Landkocz, Macieja i Agnieszkę 
Kasza oraz za ++ z pokrewieństwa. (Kasza, Kopcowa 8A) 

Sobota – 09.05.2020 

18.00 Za + Józefa Sokół, rodziców z obu stron, brata Kazimierza, żonę Martę, 
zięcia Jakuba Leks oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. (Sokół, Staffa 1) 

Niedziela – 10.05.2020 V Niedziela Wielkanocna  

  7.30 Za + Joachima Kabuta, córkę Bernadetę, wnuka Dawida, rodziców z obu 
stron, Emila i Franciszkę Kabut, ich dzieci, Annę Szymiczek, dwóch mężów, 
syna Józefa, synową Elfrydę, córkę Traudkę, męża Eugeniusza, Wilhelma, 
Utratę, Stefanię Szolc, męża, Huberta Kaszyce oraz 
za ++ z pokrewieństwa. (Kabut, Ogrodowa 8) 

10.00 Za + Elżbietę Wieczorek w rocznicę śmierci, męża Wilhelma, rodziców 
Józefa i Teresę Matuszek, brata Ignacego, siostrę Gertrudę Sokół, Józefa 
i Marię Wieczorek, Otylię i Franciszka Guła, Arkadiusza Rechajget, Łucję 
Bugla, Albinę Kołek oraz za ++ z pokrewieństwa. (Guła, Krzyżowa 2) 

15.00 Chrzty i Roczki. 
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Poniedziałek – 11.05.2020 

  7.00 Za ++ Marię i Karola Mucha, rodziców, rodzeństwo, Pawła i Helenę Mucha, 
Jana i Jadwigę Kuźnik, Hildegardę Zekorn, rodzinę, Hildegardę Kukla oraz 
za dusze w czyśćcu cierpiące. (Mucha, Bukowska 18) 

18.00 Za + Henryka Mucha. (od sąsiadów) 
Wtorek – 12.05.2020  

7.00 Za ++ Annę i Konrada Siodmok, Teresę i Józefa Leks, Jadwigę, Karola 
Staniczek, syna Jerzego, synową Teresę, Józefa Krzyżok, ++ sąsiadów oraz 
za dusze w czyśćcu cierpiące. (Siodmok, Powstańców 70) 

Środa – 13.05.2020 

  8.00 Za + Juliusza Kozub, żonę Marię, syna Jana, rodziców z obu stron, Gintra 
Krakowski, Gertrudę i Piusa Dombek oraz za ++ z pokrewieństwa i za dusze 
w czyśćcu cierpiące. (Kozub, Poprzeczna 15) 

Czwartek – 14.05.2020 – Święto św. Macieja, Apostoła  

  7.00 Za + Alojzję Kalisz, męża Pawła, córkę Elżbietę, synów Gerarda i Joachima, 
zięcia Huberta, synowe, wnuków, prawnuczkę, Anielę i Władysława Szostak, 
Edwarda i Paulinę Bauer oraz za ++ z pokrewieństwa. (Bauer, Poprzeczna 3) 

18.00 Za + Krystiana Janczyk. (od sąsiadów) 
Piątek – 15.05.2020 - III piątek miesiąca 

18.00 W intencji ks. Proboszcza Piotra z okazji urodzin. (Paszek, Rydułtowy) 
Sobota – 16.05.2020 - Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, 
patrona Polski. 

18.00 Za ++ Wilhelma i Jadwigę Bugla, córkę Agnieszkę, zięcia Gerarda, synową 
Annę, Rajmunda Harazim, Ludwikę Zuziak, 2 mężów, Elfrydę i Józefa 
Głąbica, Zbigniewa Szryt oraz za ++ z pokrewieństwa. (Bugla, Ks. dr. 
K. Kelera 9) 

Niedziela – 17.05.2020 VI Niedziela Wielkanocna 

  7.30 Za + Huberta Cuber, rodziców, brata, bratową, ++ z rodzin Cuber, Balarin 
i ks. Konrada Kelera. (Cuber, Ks. dr. K. Kelera 1) 

10.00 Za + Otylię Kłosek w 30-ty dzień po śmierci. 
16.30 Za + Andrzeja Szafarczyk w I-wszą rocz. śmierci. (Szafarczyk, 8-go Maja 17) 
Poniedziałek – 18.05.2020  

  7.00 Za + Antoniego Kuźnik, syna Tadeusza, rodziców Pawła i Franciszkę Strof 
oraz za ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące. (Kuźnik, 
Bukowska 35) 

18.00 Za + Elfrydę Głąbica w 30-ty dzień po śmierci. 
Wtorek – 19.05.2020 

  7.00 Za ++ Alojzję i Emila Musioł, rodziców z dwóch stron, zięcia Ulrycha, 
rodziców oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. (Musioł, Dolna 8) 

Środa – 20.05.2020 

8.00 Za ++ Marię i Gerarda Kłosek, rodziców z obu stron, syna Leona, synową 
Teresę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. (Kłosek, Poprzeczna 16) 

Czwartek – 21.05.2020 – wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezb. i męcz. 

  7.00 Za ++ Leona i Helenę Frydrych, syna Maksymiliana, Erwina Bugla oraz 
za ++ z pokrewieństwa. (Frydrych, Krzyżowa 6) 

18.00 Za + Antoniego Mandera. (od sąsiadów) 
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Piątek – 22.05.2020  

18.00 Za ++ Anielę i Henryka Leśnik, rodziców, wnuka Łukasza oraz 
za ++ z pokrewieństwa. (od dzieci) 

Sobota – 23.05.2020  

18.00 Za ++ Anielę i Alfreda Frydrych, synową Irenę Frydrych, Paulinę i Rafała 
Polak, Otylię Wolowski oraz za ++ z pokrewieństwa. (Frydrych, 3-go Maja 8) 

Niedziela – 24.05.2020 Niedziela - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

  7.30 Za + Leokadię Jendrysik, synów Andrzeja i Stanisława, Otylię, Augustyna 
Jendrysik, Joannę, Adolfa Kłosek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące. (Bugla, 
Raciborska 12) 

10.00 Za + Henryka Andreczko w rocznicę śmierci, żonę Helmę, rodziców z obu 
stron. (Kubica, Bukowska 92) 

16.30 Za + Piusa Gamrotek, żonę Jadwigę, syna Rudolfa, Ernestynę i Alfreda 
Rajman, syna Stanisława, Agnieszkę i Antoniego Jęczmionka oraz 
za ++ z pokrewieństwa. (Jenczmionka, Musioła 5)  

Poniedziałek – 25.05.2020 

  7.00 Za ++ Alojzję i Annę Bugla, rodzeństwo, rodziców, pokrewieństwo Buglowe, 
Józefa i Marię Nikel, syna Franciszka, pokrewieństwo Nikel i Koszyk oraz 
za dusze w czyśćcu cierpiące. (Mandera, Wolności 17) 

Wtorek – 26.05.2020 

  7.00 W intencji wszystkich MATEK 
Środa – 27.05.2020 

  8.00 Za ++ Augustynę i Franciszka Groworek, 4 synów, córkę Leokadię, męża 
Huberta, synową Henrykę oraz za ++ z pokrewieństwa. (Stebel, Ks. dr. 
K. Kelera 13) 

Czwartek – 28.05.2020  

  7.00 Za + Alojzego Czajka, rodziców z obu stron, braci Eugeniusza, Leona, żonę 
Annę, siostrę Kornelię, męża Leona oraz za ++ z rodzin Czajka, Szymiczek, 
Rycman. (Czajka, 3-go Maja 40) 

Piątek – 29.05.2020 – Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy 

18.00 Za ++ Marię i Hieronima Grzonka, syna Huberta, synową Marię oraz za dusze 
opuszczone. (Grzonka, 3-go Maja 59) 

Sobota – 30.05.2020 – Wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezb. i męcz. 

18.00 Za + Urszulę Dąbek, męża Henryka, rodziców z obu stron oraz 
za ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące. (Mołdrzyk, 3-go Maja 
80) 

Niedziela – 31.05.2020 Niedziela - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

  7.30 Za + Salomeę Brzenczek, rodziców, rodzeństwo, Bertę Kozub oraz 
za ++ z pokrewieństwa. (Pinocy, Gołężyców 7) 

10.00 W intencji młodzieży z okazji zakończenia Procesji Pacholczej 
16.30 Za ++ Dorotę i Józefa Szymiczek, córkę Martę, syna Bernarda, synową 

Genowefę, Ludwikę Zuziak, 2 mężów, Zbigniewa Szryt, Rajmunda Harazim 
oraz za ++ z pokrewieństwa. (Szymiczek, Słoneczna 6) 
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Apel arcybiskupa katowickiego 
z okazji święta św. Józefa, robotnika 

 
Drodzy Bracia i Siostry! Pokój wam!  W przededniu święta św. Józefa 

i uroczystości NMP Królowej Polski, wobec trwającej i nieprzewidywalnej 
sytuacji pandemii, zwracam się do wszystkich wiernych archidiecezji 
katowickiej z prośbą o dalszą, wytrwałą modlitwę w intencji ustąpienia 
zagrożeń. Wzywam do modlitwy za tych, którzy w tym czasie stracili życie, 
zdrowie, poczucie sensu i bezpieczeństwa, a nawet wiarę! Nasze wspólne 
i osobiste modlitwy zanośmy do Boga przez pośrednictwo Matki Bożej 
Piekarskiej – Lekarki i św. Józefa, patrona pracujących. 

Zachęcam Was do kontynuowania codziennej modlitwy różańcowej 
w gronie rodzinnym o godz. 20.30. W maju dołączmy do niej odmawianie 

Litanii Loretańskiej i śpiew pieśni maryjnych, które zwyczajowo 
wybrzmiewały nie tylko podczas tradycyjnych nabożeństw majowych. 

Moi Drodzy, początek maja kojarzymy także z wypoczynkiem i tzw. 
długim weekendem. Jednakże z oczywistych powodów tegoroczna „majówka” 
będzie zupełnie inna niż poprzednie. Dni wolne od pracy przeżyjemy 
zasadniczo w samotności lub z rodziną. W tej sytuacji zwracam się do 
duszpasterzy i wiernych świeckich z apelem, aby w pierwszy dzień maja – 
a jest to pierwszy piątek miesiąca – podtrzymać pokutny charakter tego dnia, 
zachowując wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i podejmując 
w zjednoczeniu z Najświętszym Sercem Jezusa inne wyrzeczenia 
wynagradzające. 

Piątek – 1 maja roku 2020 – niech pozostanie dniem postu i modlitwy, 
zarówno w intencji szybkiego ustania pandemii, jak i obfitego, 
nawadniającego daru deszczu. Polecajmy ponadto Bożej Opatrzności nasz 
naród, kraj i osoby, którym powierzono posługę rządzenia, abyśmy, kierując 
się zasadą wspólnego dobra, w zgodzie oraz w poczuciu odpowiedzialności za 
słowa i czyny budowali pomyślną codzienność i przyszłość naszej Ojczyzny. 

Polecając się opiece św. Józefa, módlmy się za tych, którym z powodu 
pandemii zagraża bezrobocie. Prośmy o dary Ducha Świętego dla 



 

 Parafia św. Antoniego Padewskiego w Syryni  
 

GAZETKA PARAFIALNA 

 

18 

pracodawców, aby roztropnie korzystając z programów pomocowych państwa, 
w imię społecznej solidarności zachowali miejsca pracy; aby mężnie odpierali 
pokusy wykorzystywania trudnej sytuacji do działań na niekorzyść 
pracowników co do warunków świadczenia pracy i płacy. 

Módlmy się również za tych, którzy z powodu pandemii nie mogą 
wykonywać swojej pracy; wspierajmy wszystkich, których miejsca pracy są 
zagrożone. Ochrona ekonomicznie najsłabszych i sprawiedliwość, 
równomierne rozłożenie materialnych kosztów zmagania się ze skutkami 
epidemii są dzisiaj szczególnym wymogiem elementarnej uczciwości, 
solidarności i miłości społecznej oraz praktykowania uczynków miłosierdzia. 

Zawierzam Was Maryi, Królowej Polski i Matce Sprawiedliwości i Miłości 
Społecznej. 

Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego! 
 

† Wiktor Skworc 
Arcybiskup Metropolita 

Katowicki 
 

 

Słowo Rady Stałej 
Konferencji Episkopatu Polski 

„Pokój tobie, Polsko!” 
(św. Jan Paweł II, 1983) 

 

W pełnym niepokoju czasie epidemii, a także w sytuacji napięcia 
związanego z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi, pragniemy 
zaapelować o odpowiedzialność za dobro wspólne, jakim jest Polska. 

1. Cały świat, w tym także nasza Ojczyzna, przeżywa obecnie 
dramatyczny, pełen udręki czas, wywołany przez pandemię. W tej 
nadzwyczajnej sytuacji najważniejsza jest troska o każdego człowieka, o jego 
zdrowie i życie, poczynając od osób najbardziej poszkodowanych, zarażonych, 
przeżywających kwarantannę, ogarniętych lękiem o przyszłość swoją i swoich 
najbliższych. 

Z wdzięcznością myślimy o naszych braciach i siostrach, którzy niosą 
pomoc osobom chorym: lekarzach, pielęgniarkach, służbie zdrowia, służbach 
dostarczających leki, środki dezynfekcyjne i żywność, wolontariuszach oraz 
tych wszystkich, którzy ofiarnie służą, abyśmy w atmosferze solidarności 
pokonali to bolesne doświadczenie. W tym gronie zasługującym na najwyższe 
wyrazy podziękowania znajdują się także osoby duchowne i zakonne oraz 
pracownicy Caritas. 
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Doceniamy dotychczasowe zaangażowanie władz państwowych 
i samorządowych. Życzymy odpowiedzialnym za rządy naszym państwem, aby 
potrafili opracować i wdrożyć najodpowiedniejsze mechanizmy w celu 
rychłego pokonania epidemii. Przypominamy, że racją istnienia każdej władzy 
jest troska o dobro wspólne, które obejmuje „całokształt takich warunków 
życia społecznego, w jakich ludzie mogą pełniej i szybciej osiągnąć swą własną 
doskonałość” (Jan XXIII, Mater et Magistra, 65). 

2. Na sytuację pandemicznego zagrożenia zdrowia i życia ludzi nakłada 
się u nas przewidywany termin wyborów prezydenckich. Ze względu na 
„słuszną autonomię porządku demokratycznego” (Centesimus Annus, 47) 
Kościół nie ma mandatu, by uczestniczyć w czysto politycznych sporach na 
temat formy czy terminu wyborów, a tym bardziej, by opowiadać się za tym 
lub innym rozwiązaniem. Misją Kościoła w takiej sytuacji jest jednak zawsze, 
pełne życzliwości, przypominanie o szczególnej, moralnej i politycznej 
odpowiedzialności, jaka spoczywa na uczestnikach życia politycznego. 

Apelujemy zatem do sumień ludzi odpowiedzialnych za dobro wspólne 
naszej Ojczyzny, zarówno do ludzi sprawujących władzę, jak i do opozycji, 
aby w tej nadzwyczajnej sytuacji wypracowali wspólne stanowisko, dotyczące 
wyborów prezydenckich. Zachęcamy, aby w dialogu między stronami 
poszukiwać takich rozwiązań, które nie budziłyby wątpliwości prawnych 
i podejrzenia nie tylko o naruszenie obowiązującego ładu konstytucyjnego, 
ale i przyjętych w demokratycznym społeczeństwie zasad wolnych i uczciwych 
wyborów. Prosimy, aby kierując się najlepszą wolą, w swoich działaniach 
szukali dobra wspólnego, którego wyrazem jest dziś zarówno życie, zdrowie 
oraz społeczny byt Polaków, jak i szerokie społeczne zaufanie do wspólnie 
wypracowanych przez lata procedur wyborczych demokratycznego państwa. 
W tej trudnej sytuacji, jaką przeżywamy, powinniśmy dbać o kultywowanie 
dojrzałej demokracji, ochronę państwa prawa, budowanie – mimo różnic – 
kultury solidarności, także w sferze polityki. 

W procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru kandydata na urząd 
prezydenta należy wziąć pod uwagę w szczególny sposób prawość moralną, 
miłość Ojczyzny i traktowanie władzy jako służby, kompetencje w dziedzinie 
życia politycznego i obywatelskiego, wyrazistą tożsamość, postawę dialogu 
i umiejętność współpracy, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, 
merytoryczne przygotowanie i wiedzę, a także szacunek dla zasad demokracji, 
kierowanie się fundamentalnymi zasadami etycznymi, poszanowanie dla życia 
od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarancję dla prawnej definicji 
małżeństwa jako trwałego związku mężczyzny i kobiety, promocję polityki 
rodzinnej oraz gwarancje dla rodziców w zakresie prawa do wychowywania 
dzieci zgodnie z wyznawaną wiarą i wartościami.  

3. Będąc ludźmi wiary, jesteśmy przekonani, że nie wszystko w życiu 
zależy od geniuszu człowieka. Wierzymy przecież w Boga i w Jego 
opatrznościowe czuwanie nad każdym człowiekiem, nad ludzkością i światem, 
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dlatego przypominamy o wielkiej roli jedności człowieka z Bogiem oraz o mocy 
modlitwy.  

Wyrażamy wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi za Jego List do 
wszystkich wiernych na maj 2020 roku. Wraz z Papieżem zachęcamy do 
odmawiania Różańca Świętego, szczególnie w środowisku rodzinnym. Zgodnie 
z polskim zwyczajem zachęcamy do pielęgnowania nabożeństw majowych. 
Módlmy się za wstawiennictwem Maryi, Królowej Polski o opiekę nad nami 
i pomoc w pokonaniu pandemii. Czyńmy to z głęboką wiarą i nadzieją, że 
nasza Matka i Królowa, która wyprowadziła nas z wielu narodowych nieszczęść 
i tym razem okaże się nam Nieustającą Pomocą i Wspomożycielką.  

Byłoby też rzeczą pożyteczną, aby w pierwszym dniu maja – który 
przypada w piątek – odstąpić od praktyki coraz częściej udzielanej dyspensy 
od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Bardziej właściwym byłoby 
uczynić ten dzień dniem pokuty i postu w intencji zachowania miejsc pracy 
dla naszych rodaków.  

W trudnym czasie epidemii, 3 maja br. na Jasnej Górze będzie miało 
miejsce zawierzenie naszej Ojczyzny Matce Bożej Królowej Polski, którego 
dokona Przewodniczący Konferencji Episkopatu Arcybiskup Stanisław Gądecki. 

„O Maryjo, Pocieszycielko strapionych, weź w ramiona wszystkie swoje 
niespokojne dzieci i wyproś, aby Bóg zadziałał Swoją wszechmocną ręką 
i uwolnił nas od tej straszliwej epidemii, żeby życie mogło powrócić do 
normalnego biegu w spokoju. Zawierzamy się Tobie, która jaśniejesz na naszej 
drodze jako znak zbawienia i nadziei, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno 
Maryjo!” (Papież Franciszek).  

Zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu dobro Ojczyzny, do 
gorliwej modlitwy w rodzinach i parafiach. Prosimy Boga, aby spełniło się 
życzenie świętego Jana Pawła II – Pokój Tobie, Polsko!  
 

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski 
Warszawa, 27 kwietnia 2020 r. 

 

 



 

 Parafia św. Antoniego Padewskiego w Syryni  
 

GAZETKA PARAFIALNA 

 

21 

Wirtualna kolekta 

 
 

Nasza parafia utrzymuje się wyłącznie z ofiarności parafian, sympatyków 
i gości. Wszystko finansować możemy wyłącznie dzięki Waszej ofiarności. 
Parafia, nie jest zadłużona, dysponuje oszczędnościami na malowanie 
kościoła. 

Wsparcie finansowe jest niezbędne dla funkcjonowania parafii. Jego 
podstawową formą są ofiary składane w czasie niedzielnej Mszy św. 
(tzw. kolekta) oraz ofiary składane przy okazji zamawiania intencji Mszy i przy 
sprawowaniu sakramentów i sakramentaliów. Mało wykorzystywaną formą są 
wpłaty na konto parafii – darowizny na cele kultu religijnego, które można 
odpisać od dochodu. 
 

Nasze konto bankowe: 
 

Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy 
ul. Powstańców Śląskich 46 

44-361 SYRYNIA 
REGON 040087613  NIP 647 21 52 737 

 

konto: PKO Bank Polski 
 

90 1020 2472 0000 6702 0120 4338 
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Na konto 

zamiast do koszyczka? 
Jakkolwiek tradycyjny sposób przekazywania wsparcia finansowego – do 

koszyczka – ma ten plus, że dobrze wyraża ofiarę wierzącego z Ofiarą 
Chrystusa w czasie Eucharystii, warto rozważyć, czy nie przekazywać wsparcia 
parafii za pomocą przelewu – darowizny na cele kultu religijnego. Ma to kilka 
zalet: 

• nie trzeba pamiętać o noszeniu drobnych do kościoła; 
• można złożyć stałe zlecenie na przelew określonej kwoty – wtedy 

w ogóle o sprawie nie trzeba pamiętać…; 
• kwotę przelewaną jako darowizna „na cele kultu religijnego” 

można przy składaniu PIT odliczyć od dochodu (na podstawie potwierdzenia 
przelewu, bez żadnych dodatkowych dokumentów poza PIT-O odliczenia i ulgi) 
do wysokości 6% dochodu. Rozwiązanie to zalecamy zwłaszcza osobom, które 
na rzecz parafii przekazują większe kwoty (regularnie lub jednorazowo); 

• proboszcz ma sygnał, że pewna kwota w dochodach parafii jest 
stała, nie podlega wahaniom sezonowym itd., co ułatwia planowanie 
wydatków; 

• własną parafię wspiera się pomimo wyjazdów na weekendy, 
wakacje itd. – wtedy, gdy ze względu na losowe okoliczności jest się w innym 
kościele na Eucharystii. 
 

 
 

 

Do użytku wewnętrznego 
 

Gazetka parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Antoniego Padewskiego w Syryni 
ul. Powstańców Śląskich   44-361 Syrynia 

tel.: 32 451 71 24 
e-mail: syrynia@archidiecezjakatowicka.pl 

www.parafia.syrynia.pl 
 

Regon: 040087613      NIP: 647 21 52 737 
 

 


	Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi
	prymas kard. Stefan Wyszyński

	Na wzór Maryi

