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1. Dziś, w trzecią niedzielę miesiąca, składka na prace wykończe-
niowe przy nowej świątyni. W ubiegłym miesiącu zebraliśmy na 
ten cel kwotę 15 470 zł. Składamy serdeczne podziękowania dla 
tych, którzy ofiary złożyli na tacę w kopertach lub przesłali na konto 
bankowe parafii. W obecnej sytuacji szczególne ważne są wpłaty na 
konto parafialne tak na upiększenie nowego kościoła, jak na nie-
dzielną tacę. Wydatki wyniosły w tym czasie 2000 zł. Planujemy 
przed świętami Bożego Narodzenia zamontowanie ołtarza, ambonki  
i pulpitu w miejscu przewodniczenia, umieszczenie nowego obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej oraz wykonanie innych prac kamieniar-
skich w prezbiterium. 
2. W dniu dzisiejszym po Mszy św. o godz. 16.00, ok. godz. 17.00, 
spotkanie Rady Duszpasterskiej, której głównym celem będzie 
zatwierdzenie projektu nowej posadzki w kościele. 
3. W obecną niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Ubogich, usta-
nowiony przez Papieża Franciszka. Jego hasłem są słowa: „Wyciągnij 
rękę do ubogiego”. 
4. Wierni, którzy korzystają z dyspensy ks. biskupa Jana Wątro-
by powinni uczestniczyć we Mszy św. transmitowanej przez media, 
lub na stronie internetowej parafii korzystając z Facebooka (z naszego 
kościoła transmitujemy mszę św. niedzielną o godz. 9.00). 
5. Po wprowadzeniu nowych przepisów, w naszym kościele na 
mszy św. może przebywać 42 osób. Przypominamy o noszeniu ma-
seczek oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do kościoła. Spowiedź 
odbywa się w konfesjonale przy zachowaniu odpowiednich zasad. 
6. Przez cały listopad polecamy naszych drogich zmarłych w tra-
dycyjnej modlitwie wypominkowej. Kar tki na wypominki w ko-
pertach znajdują się na stoliku w przedsionku kościoła. Wypełnione 
czytelnie kartki drukowanymi literami proszę składać do skrzynki na 
stoliku. Bóg zapłać za ofiary składane przy tej okazji. Za zmarłych 
modlimy się po każdej Mszy św. 
7. W tym roku odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz, 
może być prze niesiony na inne 8 dni listopada. Dni te mogą być 
od siebie oddzielone. Skorzystajmy z okazji, by nawiedzać groby na-
szych bliskich zmarłych przez cały listopad. 
8. W tym tygodniu obchodzimy: 
- we wtorek, 17.11, wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej 
- we środę, 18.11, wspomnienie bł. Karoliny Kózki – patronki diecezji 
- w piątek, 20.11, wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego 
- w sobotę, 21.11, wspomnienie Ofiarowania NMP 
9. We środę po mszy św. nowenna do MB Częstochowskiej, a po 
niej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30. Zapra-
szamy do modlitwy. 
10. W przyszłą niedzielę, 22.11, Uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata, która kończy rok liturgiczny. Jest to święto patro-
nalne Akcji katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.  
11. Składamy podziękowania za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu 
na sprzątanie, wystrój i ogrzewanie kościoła ( 50 zł.) Na ten tydzień 
prosimy mieszkańców z ul. Koło od nr 22 do nr 26 i ul. Podmiej-
skiej: od nr 1 do nr 1G. 
12.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. Możemy nabywać 
tygodnik „Niedziela” w cenie 6 zł.  

o g ł o s z e n i a:  

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA    

       Pokarm na drogę      
          (życia) 

 

 „Jednemu dał pięć talentów, drugiemu 
dwa, trzeciemu jeden, każdemu według 
jego zdolności...” /Mt 25, 15/  

 

Każdy z nas ma talenty, które może zao-
ferować innym ludziom. Jeśli są one przez 
nas skrywane, wtedy nie służą nam, ale też  
i ludziom, których stawia na naszej drodze 
Bóg. Talenty są po to, aby je odkrywać, ale 
też i rozwijać. Wtedy możliwy jest nie tylko 
nasz osobisty rozwój, ale i całego świata.  

Odszedłeś od nas w wymownym dniu.  
W dniu, w którym Kościół przypomina nam  
o powszechnym powołaniu do świętości. Kil-
ka tygodni temu, 26 sierpnia, w naszej parafii 
na Drabiniance z okazji uroczystości Matki 
Bożej Częstochowskiej sprawowałeś Mszę 
św. Wówczas składaliśmy Ci życzenia z oka-
zji 60-lecia kapłaństwa. Nikt z nas nie przy-
puszczał że była to 
ostatnia Twoja Msza 
w naszej parafii  
i nasze ostatnie  
z Tobą spotkanie.  

Zapamiętamy 
Ciebie jako naszego 
Kapłana, który  
z garstką wiernych 
przed blisko 50 laty 
nie bacząc na konse-
kwencje podjął wal-
kę z nieludzkim sys-
temem, który odmawiał prawa do wyznawania 
wiary i wznoszenia świątyń. Czyniłeś wszel-
kie starania o budowę kościoła, aby Msze św. 
nie były sprawowanie pod gołym niebem.  
W naszej pamięci, pozostaniesz jako Kapłan 
Niezłomny.  

Mieszkańcy Drabinianki, wspierali Cię 
najpierw w staraniach o uzyskanie pozwolenia 
na budowę, a później przy wznoszeniu kościo-
ła, który obecnie jest katedrą. Wielu z nich już 
odeszło po nagrodę do Pana. Kiedy powstała 
Katedra to, na naszym osiedlu wybudowałeś 
kaplicę dojazdową, a gdy w 2006 roku po-
wstała nowa Parafia Matki Bożej Częstochow-
skiej, wspierałeś budowę domu parafialnego  
a ostatnio nowego Domu Bożego. Jednocze-
śnie   wspomagając   

ŚWIĘTEJ PAMIĘCI KSIĘŻE  

INFUŁACIE! 

Ciąg dalszy na stronie 2  
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INTENCJE  
MSZALNE  

16.11 – 22.11 
 

Poniedziałek (16.11) 

1/ †Wiesław Puc- od 
rodziny Rycko    

2/ †Helena Płonka- 
od pracowników Tea-
tru Maska 
Wtorek (17.11) 

1/ †Wiesław Puc- od 
Haliny i Adama Ko-
tula z rodziną  

2/ †Helena Płonka- 
od syna Waldemara  
z rodziną 
Środa (18.11) 

1/ W intencji próśb i 
podziękowań do Matki 
Bożej Częstochow-
skiej  

2/ †Wiesław Puc- od 
Renaty i Andrzeja 
Kwaśny z rodziną 
Czwartek (19.11) 

1/ †Wiesław Puc- od 
Urszuli i Zbigniewa 
Porada z rodziną   

2/ †Bronisława, Tade-
usz  
Piątek (20.11) 

1/ †Wiesław Puc- od 
Ireny i Józefa Ja-
strzębskich   

2/ †Tadeusz- 2 rocz-
nica śmierci  
Sobota (21.11) 
godz. 7.00 

1/†Bogumiła Rzepka- 
od córki chrzestnej 
Kingi  
godz. 18.00 

1/ †Jan Andreasik  
Niedziela (22.11) 

godz. 7.00  

†Genowefa, Emil 
Szczęch  
godz. 9.00 

†Stanisław Suszek- 13 
rocznica śmierci  
godz. 10.30  

†Anna, Władysław   
godz. 12.00  

W intencji parafian  
godz. 16.00  

†Aniela Wróbel, Kazi-
mierz i Robert Sikora   

ŚWIĘTEJ PAMIĘCI KSIĘŻE INFUŁACIE! Ciąg dalszy…  

PAMIĘCI KSIEDZA INFUŁATA STANISŁAWA MACA  

nas modlitwą, radą i środkami materialnymi. 
W pamięci parafian z Drabinianki pozosta-
niesz jako nasz wielki dobrodziej, który 
uczył nas dziękować Panu Bogu i ludziom, 
pokładać ufność we Wszechmocnym a jed-
nocześnie poprzez solidną pracę dbać o dobra 
materialne Kościoła. 
W naszym nowym kościele jest piękny wi-
traż Serca Jezusowego, który ufundowałeś. 
Będzie on nam przypominał Twoje dobre 

kapłańskie serce, które na wzór Serca Jezuso-
wego troszczyło się o nasze zbawienie.  
A jesteśmy pewni, że także teraz nadal może-
my liczyć na Twoją pomoc i wstawiennictwo 
u Boga. 
Niech Matka Boża Częstochowska, której 
wiernie służyłeś przez całe życie, wprowadzi 
cię do krainy życia wiecznego. Odpoczywaj 
w pokoju wiecznym. Amen  

Wygłosiła Dorota Mikuła 

Wiadomość o śmierci Ks. Infułata Stani-
sława Maca szybko obiegła naszą parafię  
i bardzo nas zasmuciła. Nie mogliśmy uwie-
rzyć, że odszedł od nas tak niedawno obcho-
dzący 60-lecie święceń Wielki Kapłan, Oj-
ciec Parafii Katedralnej. Ks. Stanisław do 
pracy na Drabiniance został skierowany  
z polecenia ks. bp Ignacego Tokarczuka.  
W 1972r. rozpoczął starania o uzyskania po-
zwolenia na budowę kościoła na tym osiedlu. 
Były to czasy zaciekłej walki z Kościołem. 
Odmawiano Księdzu zamieszkania, rozsie-
wano plotki i pomówienia, wzywano przed 
sąd, przeważnie za organizację „nielegalnych 
zgromadzeń”. Wszelkimi sposobami utrud-
niano pracę duszpasterską. Msze św. sprawo-
wane były w domach i przygodnych miej-
scach pod gołym niebem, ale zawsze  
w obecności podsłuchujących funkcjonariu-
szy Służby Bezpieczeństwa. Z biegiem czasu 
stałym miejscem Mszy św. stały się błonia. 
Początkowo był to sam ołtarz z prowizorycz-
nym zadaszeniem. Następnie dobudowano 
foliowy tunel zamieniony później na kaplicę 
z dykty.  

Kolejne lata przyniosły zmiany i jeszcze 
większe wyzwanie dla Księdza Stanisława. 
Po wyburzeniu części wiejskiej zabudowy,  
w bardzo szybkim tempie, powstawało wie-
lotysięczne Nowe Miasto. Komunistyczna 
polityka wykluczała budowę kościołów na 
nowobudowanych osiedlach. Kiedy po wielu 
latach starań wydano pozwolenie na budowę 
kościoła, zlokalizowano go na obrzeżach 
Drabiniaki (na Czekaju). Mieszkańcy Drabi-
nianki zmobilizowani przez Proboszcza  
w sposób niezwykle zaangażowany uczestni-
czyli w budowie przyszłej katedry, którą  
w 1991r. konsekrował Papież Jan Paweł II.  

W roku 1989 wraz z wiernymi z Drabi-
nianki ks. Stanisław ponownie ruszył do bu-
dowy. W 100 dni na naszych błoniach po-
wstała kaplica dojazdowa, w której w każdą 
niedzielę sprawowana była Eucharystia. Sta-
ła się ona później parafialnym kościołem 
(2006r.). O tych staraniach wielokrotnie mó-
wił i pisał ks. Infułat, wyrażając wdzięczność 
przy każdej sposobności mieszkańcom na-
szego osiedla za pomoc w budowie katedry  
i naszej kaplicy.  

Ks. Stanisław dał się poznać jako wy-
trwały spowiednik i wybitny kaznodzieja.  
W pełnych treści kazaniach mocno, dobitnie 

i zdecydowanie mówił o Prawdzie i Patrioty-
zmie. Uczył nas służyć Bogu, Kościołowi  
i Ojczyźnie oraz umiłowania Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa, Matki Bożej i Św. 
Józefa. Z Jego inicjatywy powstało wiele 
grup, stowarzyszeń i organizacji. Ks. In-
fułat był prawdziwą ostoją dla wielu potrze-
bujących pomocy w stanie wojennym  
i w okresie największego bezrobocia. Był 
przykładem dla kapłanów i parafian, mając 
życzliwy uśmiech dla wszystkich. Za Twoją  
Kapłańską posługę odwdzięczymy się naszą 
modlitwą. Prosimy otaczaj nas swoją opieką.  

A. Tobiasz  

MSZE ŚW. POGRZEBOWE 
 za śp. Teresa Mikosz 
 

- od Franciszka i Anny z rodziną – 29.04 
godz. 1800 
- od Pauliny i Sylwestra – 30.04 godz. 1800 

- od siostry Janiny z rodziną – 01.05 godz. 
1800 
- od Heleny i Tadeusza Piętowskich z ro-
dziną – 02.05 godz. 1030 

- od Marii i Edmunda Lis z Brat-
kowic – 07.05 godz. 1800 

- od siostry Małgorzaty z rodzi-
ną – 16.05 godz. 1600 
- od siostry Józefy z rodziną – 
30.05 godz. 900 
- od Rafała i Dagmary – 31.05 
godz. 1800 
- od siostry Janiny – 01.06 godz. 
1800 


