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KATOLICKA PARAFIA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W CZĘSTOCHOWIE 

Trzech kleryków w seminarium rozmawiało o tym, które tłumaczenie 
Ewangelii jest według nich najlepsze. Pierwszy z nich powiedział:  
“Ja lubię tłumaczenie, które jest w Biblii Tysiąclecia”. Drugi odparł:  
“Ja wolę przekład paulistów”. Trzeci zaś stwierdził: “Ja lubię najbardziej 
tłumaczenie mojej mamy i mojego taty. Tłumaczą oni bowiem 
Ewangelię na praktykę codziennego życia”.  

Długie listopadowe wieczory to okazja, żeby wrócić do czytania 
Ewangelii. Zapewniam Was, w Piśmie Świętym odnajdziecie odpowiedź 
na każde Wasze pytanie i na każdą rozterkę. Spotkacie tam Boga, który 
ma serce Ojca i jest miłośnikiem Waszego życia. Jego Słowo ukoi Was  
i uzdrowi. I przemieni do tego stopnia, że staniecie się dla innych – jak 
mama i tata kleryka – tłumaczami Ewangelii na praktykę codziennego 
życia. 

Bardzo Wam tego życzę i z serca błogosławię na każdy dzień  

 

Ks. Proboszcz  

Do WSZYSTKICH MOICH Parafian 

Dusze czyśćcowe – czy one nas potrzebują?  

Na początku warto przypomnieć sobie, że czyściec to stan, a nie miej-
sce, gdzie znajdują się dusze osób, które umarły w stanie łaski, ale nie są 
całkowicie oczyszczone (jak uczy nas KKK, pkt. 1030). Skąd mamy pew-
ność, że czyściec istnieje? Pismo Święte mówi o „ocaleniu jakby przez 
ogień” (Mt 12,32) oraz o modlitwie za zmarłych, aby byli wolni od grze-
chów (1 Kor 3,5). 

Wielu świętych i misty-
ków w objawieniach pry-
watnych ukazuje czyściec 
i spotkania z duszami czy-
ścowymi. Warto wspo-
mnieć o ojcu Pio, świętej 
siostrze Faustynie, Kata-
rzynie Emmerich czy Ma-
rii Simmie. Dusze, któ-
rym Bóg na to pozwolił, 
ukazywały się prosząc 
zawsze o modlitwę.  

Przytoczę jedną z historii o. Pio: modląc się jednego wieczoru na chó-
rze zakonnym, usłyszał hałas ze strony bocznych ołtarzy, odgłos spadają-
cych świeczników. Zobaczył młodego brata stojącego bez ruchu przy głów-
nym ołtarzu. Kilkukrotnie zapytał „co robisz?”, aż w końcu otrzymał od-
powiedź: 

 
„Odbywam tutaj swój czyściec. Byłem studentem w klasztorze i teraz 
muszę odpokutować za brak pilności w wykonywaniu moich zakonnych 
obowiązków.” 
 

Zakonnik obiecał mu Mszę św., ale często wspominając o tym wydarze-
niu zaznaczał, że jeśli brat był w czyśćcu 60 lat od swojej śmierci za brak 
pilności w obowiązkach, to wyobraźmy sobie, o ile dłuższy i cięższy będzie 
czyściec dla tych, którzy popełniają poważniejsze grzechy?  

My nie szukajmy spotkań z duszami i mistycznych przeżyć, gdzie łatwo 
pomylić dobre chęci z wywoływaniem duchów czy okultyzmem. Naszym 
zadaniem jest modlitwa, aby w przepaści, która — jak nam się wydaje — 
istnieje między życiem a śmiercią, powstał most miłości. Dusze w czyśćcu 
nie mogą się modlić same za siebie. Najcenniejszym darem z naszej stro-
ny będzie Eucharystia, różaniec, koronka, uczynki miłosierdzia, cierpie-
nia, posty i trudy ofiarowywane Bogu za dusze czyśćcowe, a nawet krótkie 



Kiedy czytamy karty Starego i Nowego Testamentu, pochylając się nad 
ich treścią widzimy, że jeden przymiot Boga jest zawsze na pierwszym 
miejscu - Jego miłosierdzie, które w końcu osiągnęło szczyt w Synu, który 
stał się człowiekiem, by zbawić nas poprzez swoją ofiarę. 

Ukrzyżowany Bóg ma nadzieję na poruszenie zatwardziałego serca swo-
jej Oblubienicy. Poprzez doświadczenie Jego niezmierzonej miłości sami 
stajemy się uzdolnionymi do czynów miłosierdzia. To właśnie poruszyło 
nową Radę Parafialną na czele z księdzem proboszczem do utworzenia 
Diakonii Miłosierdzia, jako jednej z najważniejszych inicjatyw w parafii. 

Filarem Diakonii jest Tomasz Starczewski, mający wieloletnie doświad-
czenie w pracy z niepełnosprawnymi. Do wolontariatu zgłosiło się już kil-
ka zdecydowanych osób, które pomysłami nakreślają coraz szersze hory-
zonty i pole do działania Diakonii.  

A może i Ty, Drogi Czytelniku, od dawna czujesz poruszenie serca  
i tą pewność, że dając zyskujemy? Może warto o tym porozmawiać z Jezu-
sem tak zwyczajnie?  

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w to dzieło poprzez 
wsparcie modlitewne lub konkretne działanie w naszej grupie.  
 

Joanna Marczyk-Jurczyk 

akty strzeliste! Często wymawiamy się brakiem czasu, a warto uświado-
mić sobie, że odmówienie jednej dziesiątki różańca zajmuje ok. 3-4 minut. 
Jak wiele łask możemy wyprosić przez Maryję w tak krótkim czasie! 

Dając otrzymujemy. Dusze czyśćcowe są wielkimi przyjaciółmi i orę-
downikami nas, pielgrzymujących po ziemi. Hojnie odpłacają tym, którzy 
przynoszą im ulgę w cierpieniu.  

Pamiętajmy o zmarłych w naszych codziennych modlitwach, nie tylko 
w listopadzie. Najpiękniejsze kwiaty nie zastąpią naszych modlitw i odpu-
stów. Żadna modlitwa „nie marnuje się” przed Bogiem – bo jeśli ktoś  
z naszych bliskich jest już w Raju, pomoże ona innej cierpiącej duszy.  

 

Joanna Marczyk-Jurczyk 
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św. Urszula Ledóchowska 
 

Tymi słowami naszej Matki Założycielki dziękujemy i my za 50 lat ist-
nienia Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa 
Konającego przy ul. Pułaskiego 23, który został erygowany 17.10.1971 r. 
Pozwolenie na kaplicę z Najświętszym Sakramentem pojawiło się rok póź-
niej. Początkowo siostry zajmowały się uprawą ogrodu, przyjmowaniem 
pielgrzymów, a także włączały się w dyżury na Jasnej Górze. U sióstr sto-
łowali się wówczas także księża z naszej parafii. W czasie budowy kościoła 
parafialnego żywiły one również pracowników. Traktowały to jako wkład  
w powstającą parafię. 

Z początkiem września 1994 r. dom został gruntownie przeorganizowa-
ny i od tego czasu, w odzyskanych pomieszczeniach po lokatorach, otwar-
te zostało przedszkole niepubliczne dla 30 dzieci. Dzisiaj mamy już 75 
miejsc. W przedszkolu realizujemy system wychowawczy oparty na war-
tościach chrześcijańskich,  jaki przekazała nam nasza św. Urszula - wspa-
niały pedagog. 24.06.2012 r. przedszkole zostało poświęcone Najświętsze-
mu Sercu Jezusowemu. Zaś w 10-tą rocznicę kanonizacji naszej Matki Za-
łożycielki sprowadzone zostały jej relikwie do naszej kaplicy. Natomiast 
28.09.2019 r. świętowałyśmy w kościele parafialnym św. Stanisława Kost-
ki jubileusz 25-lecia działalności naszego przedszkola. 

Świętując 3.10.2021 r. zloty jubileusz powstania Domu Zakonnego 
dziękowałyśmy dobremu Bogu za wszelkie łaski, którymi nas obdarzał 
przez ten czas. Powierzamy naszą przyszłość Jego nieskończonej dobroci  



Kilka lat temu przestałem „chodzić do kościoła” i z perspektywy czasu 
stwierdzam, że była to jedna z najlepszych decyzji w mym życiu. Dlaczego 
tak sądzę i dlaczego piszę o tym w gazetce parafialnej? Bo w pewną niedzie-
lę zrozumiałem, że zamiast odwiedzać budynek, należy przyjść na spotka-
nie z Jezusem. Nie z księdzem, ale z Jezusem. 

Księża bywają różni. To prawda. Często słyszę od ludzi, że odeszli od Ko-
ścioła właśnie przez księży. Smutne to i wielokrotnie tak właśnie mogło 
być, tyle że to nie ksiądz jest w Kościele najważniejszy. Jest tylko pośredni-
kiem tego, co Bóg ma mi do powiedzenia. Pośrednikiem lepszym lub gor-
szym, lecz przecież życia nie wypełniają wyłącznie świetni ludzie, prawda? 
Stwierdzenie: nie praktykuję przez księdza przypomina mi trochę niedaw-
ną aferę Volkswagena, gdy okazało się, że koncern manipulował wynikami 
toksyczności spalin, do tego testował samochodowe wyziewy na małpach. 

Nie przypominam sobie jednak, by właściciele aut ze znakiem VW  
na masce, porzucili nagle swe wozy i nabrali obrzydzenia do motoryzacji. 
Dalej wsiadają do Passatów, Polo oraz Golfów. Od Kościoła natomiast od-
chodzą, zarzucając jednocześnie relację z Bogiem. Taka to małostkowa 
mentalność ludzi. 

Na szczęście Bóg jest cierpliwy – nieopisanie cierpliwy i nie męczy się 
czekaniem na Ciebie i na mnie. A wiem, że na mnie czekał, gdy ja miałem 
księży w poważaniu. Przychodząc do Jezusa, nie tyle siadam w ławce,  
by odbyć niedzielną mszę i wrócić do domu. Nie. Siadam i mówię w duchu 
– Jezu, nie jest mi lekko. Wiesz, z czym do Ciebie przychodzę i co mnie 
dręczy. Wiesz, co mnie przybija, co przerasta, co przeraża, za co mi 
wstyd. Wiesz to, będąc przy mnie każdego dnia, w każdym momencie. 
Przychodzę z tym do Ciebie, wiedząc, że nie zmienisz tego tu i teraz,  
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Przychodzę z rozdartym ser-

i ufamy, że dzieło to będzie rozwijało się na Jego chwałę i przynosiło dal-
sze korzyści lokalnej społeczności i wspólnocie Kościoła. O to prosiłyśmy 
w czasie Jubileuszowej Mszy św. i nadal prosić będziemy Boga Wszech-
mogącego przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej 
i św. Urszuli Ledóchowskiej.  

Siostry Urszulanki SJK  

cem (nie oszukujmy się, każdy ma takie), licząc, że podpowiesz mi, co zro-
bić, by się stać lepszym .  

I czekam na słowa z ambony, na czytania i Ewangelię. W nich zawarte są 
słowa Boga prawdy będące źródłem odnowy. 

Jak to działa? Ewangelia wypełniona jest gestami miłości Jezusa wobec 
ludzi. On nie potępiał ich przecież, ale upominał. Nie wykluczał też nikogo, 
pozwalając przychodzić do siebie chorym oraz odrzuconym. Nie wahał się 
podejść do osób napiętnowanych, wstawił się za cudzołożnicą. 

Zostawił wreszcie nowe, najważniejsze przykazanie, abyśmy się wza-
jemnie miłowali. Po tych słowach nie ma żadnych wyjątków, ani od-
stępstw. Jezus przykazał wzajemną miłość, niezależnie od wieku, przeko-
nań, koloru skóry, wyznania, sympatii politycznych czy społecznych.  
Tę wielką prawdę – miłości do drugiego człowieka – poznałem dzięki Jezu-
sowi. I dla tej miłości przychodzę z Nim się spotkać. Ciekawi mnie, co no-
wego o miłości wobec drugiego człowieka usłyszę w niedzielę. 

Tę miłość da się wyrażać na różne sposoby. Ja wyraziłem ją pod postacią 
pomocy starszej, schorowanej sąsiadce, jak i w formie pocieszenia dla kole-
żanki, ateistki nielubiącej Kościoła, która straciła swoje nienarodzone 
dziecko. Modliłem się za nią. Miłość skłoniła mnie do ofiarowania drogi 
krzyżowej za jegomościa z pracy, z którym ostro się pokłóciłem i od którego 
usłyszałem sporo przykrych słów. Ta miłość mówi mi, że jeśli dzieci znów 
nie słuchają, znów doprowadzają do podniesienia na nie głosu, to ja, wzo-
rem Jezusa, mam im wybaczać, dając każdego dnia nową szansę na popra-
wę. Miłość sprawia, że nie skrytykuję kogoś (znajomego albo obcego)  
na Facebooku za jego poglądy, myśli, za jego słowa. 

Co to daje? Sąsiadka podziękowała ze łzami w oczach za pomoc i obieca-
ła modlić się na nas (mnie, żonę i nasze dzieci). Koleżanka stała się bardziej 
otwarta, łatwiej nam idą rozmowy. Wspomniany jegomość w nocy, po na-
szej kłótni, wysłał mi dłuuuuuuuuuugiego SMSa z przeprosinami, punktu-
jąc, dlaczego tak się zachował (tak sam od siebie). Z kolei z dziećmi umiem 
się lepiej dogadać, osiągając to, co chciałem, bez niemiłych w przeżywaniu 
emocji i niszczenia atmosfery w domu. 

Powtórzę raz jeszcze – Ewangelia jest pełna miłości. Jeśli uważasz,  
że nie wybrzmiewa dostatecznie z ust proboszcza bądź wikarego, posłuchaj 
któregoś z kaznodziei na youtubie. Bogatszy o tę wiedzę i o nowe spojrzenie 
wróć na Mszę św. i raz jeszcze wysłuchaj swojego księdza. Może przekonasz 
się, że i on mówi o miłości, choć inaczej formułuje ten przekaz. A słuchając 
o miłości, słuchasz Jezusa. I wtedy Ty też nie przyjdziesz już więcej do księ-
dza, ale do Jezusa.  

PK 



 

Z życia parafialnej rodziny... 
 

Dlaczego rodzina ma tak wielką moc? 
 

Dostaliśmy od Boga niesamowite narzędzie kształtujące nas i uczące.  
Nie jest niczym odkrywczym, że jako najbardziej podstawowa jednostka 
społeczna to właśnie rodzina jest tym boskim narzędziem. Nasi najbliżsi 
uczą nas zasad, pokazują świat, a także budują poczucie bezpieczeństwa  
i wiarę w siebie. W głównej mierze to właśnie w rodzinie poznajemy Boga 
i wzrastamy w wierze. 

Jako dzieci najszybciej uczymy się przez obserwację świata dorosłych  
i ich zachowania. Z czasem efektywniejsza staje się aktywność własna  
i dociekliwość. Nie zmienia to jednak faktu, że jeśli nasi rodzice modlą się 
z nami, zwracają się do siebie z szacunkiem czy udzielają pomocy,  
tym którzy jej potrzebują, to staje się to dla nas naturalne jak oddycha-
nie. Zaraz po osobistym przykładzie jest rozmowa, która wszystko rozja-
śnia i porządkuje. Zrozumienie, szczerość, otwartość, szacunek dla dru-
giego człowieka - tego wszystkiego uczymy się właśnie przez rozmowę. 
Umiejętność mówienia o swoich odczuciach i przeżyciach oraz słuchanie  
o emocjach innych buduje pięknego człowieka.  

W dzisiejszym zabieganym świecie, kiedy nie ma na nic czasu i rela-
cje międzyludzkie figurują głównie w mediach społecznościowych i za 
pośrednictwem różnych technologii, postarajmy się o utrzymanie tego 
ostatniego bastionu jakim jest właśnie ROZMOWA. Spróbujmy znaleźć 
czas, choć jeden dzień w tygodniu, kiedy zbierzemy wszystkich domow-
ników razem. Wtedy właśnie, po wspólnej modlitwie, każdy opowie  
o swoim tygodniu, podzieli się sukcesami, ale i porażkami, a czasem też 
i poradzi w strapieniach. Można wtedy spróbować wspólnie pomuzyko-
wać, albo zagrać w jakąś grę planszową, czy choćby przygotować kanap-
ki. Wybierzmy to, co jest nam najbliższe i spędźmy razem kilka chwil, 
które z pewnością odmienią nas na lepsze.  

AB  

Ciekawe, ilu z nas wie, że za rok będziemy świętować 65-lecie istnienia 
naszej parafii? Jej drogi nie były łatwe ani proste. Mówią o tym zachowane 
dokumenty parafialne oraz jej kronika. Postanowiliśmy więc, na miarę na-
szej wiedzy i posiadanych źródeł, zabrać naszych Drogich Czytelników 
„Wieczernika” w fascynującą podróż w odcinkach w naszą wspólną prze-
szłość. 

„Przeszłość – to jest dziś, tylko cokolwiek dalej”- pisał Cyprian Kamil 
Norwid, a my zdajemy sobie sprawę, że wielu z nas pamięta wydarzenia,  
o których będzie mowa w tej rubryce. Jeśli więc znajdą się osoby, które mo-
gą coś dopowiedzieć do snutej tutaj opowieści, prosimy – przekażcie nam 
takie informacje. Może macie zdjęcia lub jakieś pamiątki, które możemy sfo-
tografować i pokazać na łamach naszego pisma? Wszystko, co pomoże nam 
ocalić nasze „dalej” od zapomnienia „dziś” jest dla nas bardzo ważne i cen-
ne. Biskup częstochowski Zdzisław Goliński erygował parafię św. Stanisława 
Kostki dekretem z 5 maja 1957 r., który wszedł w życie 1 września tego sa-
mego roku. Powstała ona, jak czytamy w tym dokumencie, „ze względu  
na  zapewnienie należytej opieki duszpasterskiej wiernym m. Częstochowy”. 
Obszar naszej parafii został wydzielony z terenów parafii Św. Rodziny i objął 
ulice: Waszyngtona, obie strony Pałczyńskiego (obecnie Focha), Glogera, 
Kopernika, Buczka (Dąbkowskiego), Jaracza, Braci Domagalskich (P.O.W.), 
Wassowskiego (Gąsiorowskiego) oraz nieparzystą część ul. Pułaskiego  
od Waszyngtona do Pałczyńskiego.  

„Św. Stanisław Kostka” przez trzydzieści lat nie miał własnego kościoła. 
Początkowo czynności duszpasterskie sprawowano w katedrze, potem  
z chwilą całkowitego usamodzielnienia się parafii – 28 września 1958 r.  – 
gościny na wiele lat użyczył jej kościół pod wezwaniem Niepokalanego Serca 
Maryi w III Alei NMP 56.  

Proboszczem nominatem został ks. Mieczysław Szostek, ponieważ władze 
cywilne odmówiły zatwierdzenia ks. Bronisława Panka. Ks. Panek został na-
tomiast z chwilą usamodzielnienia parafii jej administratorem. Przez długie 



 

Parafialna Grupa Formacyjna po-
wstała po Seminarium Odnowy Wiary 
i liczy siedmioro uczestników. Spo-
tkania odbywają się raz  
w miesiącu, w domu jednejz uczestniczek, gdzie wspólnie rozważamy 
fragment niedzielnej Ewangelii i dzielimy się Bożym działaniem w na-
szym życiu. Każdy wnosi też część siebie i jest ubogacającym darem dla 
innych. Naszą „grupkę” łączy nie tylko rozważanie Słowa, ale także wza-
jemna modlitwa i coraz bardziej widoczne zacieśniające się ludzkie więzi. 
Główną animatorką naszych spotkań jest Maryja, Matka Słowa Wcielone-
go, która uczy nas słuchania i poznawania Jezusa oraz życia Jego Słowem 
w codzienności. Jestem przekonana, że Matka Boża będzie się cieszyć z 
większej liczby nowych osób pragnących zgłębiać Słowo Boże, więc zachę-
camy, by się do nas dołączyć. 

s .  M. Karolina  

lata parafia nie posiadała normalnej plebanii, a księża zamieszkiwali  
w różnych miejscach w mieście: przy katedrze Św. Rodziny, „na lokator-
nym” w prywatnych domach: przy ul. Pałczyńskiego 21, Buczka 19 oraz 40  
(u Państwa Dyderskich), a także przy ul. Waszyngtona 50/54 (u rodziny 
Kowalów), w Domu Księży Emerytów przy ul. 3 Maja 6/8. Także kancela-
ria parafialna zmieniała często locum – mieściła się najpierw przy ul. Ko-
pernika 35/37 (w mieszkaniu Państwa Chwalbów), potem m.in. na Wa-
szyngtona.  

Brak własnej przestrzeni doskwierał „Kostce” nie tylko w kwestiach 
mieszkaniowych. Także w kościółku w Alejach brakowało choćby przysło-
wiowego kąta na parafialne sprzęty. Dopiero w grudniu 1959 r. po wizyta-
cji dziekańskiej, parafii obiecano „samodzielną szafę na własne paramen-
ta”. Mimo tak trudnych warunków, wszystkie posługi duszpasterskie wy-
konywano pieczołowicie i należycie, co znajdowało uznanie w kolejnych 
protokołach wizytacyjnych parafii.        CDN...   

Urszula Cierniak  

Świętymi bądźcie… 

Było to 11 października 
1998 r. W stroju nowicjusz-
ki stałam na Placu Świętego 
Piotra. Trwały uroczystości 
kanonizacyjne bł. Edyty 
Stein. Gdy zaczął się śpiew 
litanii do Wszystkich Świę-
tych, pomyślałam, że ci 
wszyscy święci ludzie, któ-
rych teraz wzywamy w lita-
nii, mieli konkretne życie  
i tak jak ja, osadzeni byli w codzienności. Gdy tak przez moją głowę prze-
wijały się podobne myśli, wypełniło mnie przekonanie, że świętość i dla 
mnie jest na wyciągnięcie ręki. Poczułam, że mogę być członkiem społecz-
ności świętych. 

Od tamtego dnia minęło ponad 20 lat, a tamto przeświadczenie pozo-
stało we mnie żywe. Każdego dnia spotykam różnych ludzi. Wielu z nich 
mówi mi o świętości, choć zazwyczaj o tym nie wiedzą. Odwiedziłam pew-
ną starszą panią, która nie może już wychodzić z domu, nieustannie modli 
się za swoich bliskich i za kapłanów, i choć ciało już jej nie słucha, ona  
ze spokojem nie przestaje ufać Bogu. Pewien znany mi, wierzący dyrektor 
wielkiej firmy motywuje swoich pracowników, zwracając się zawsze  
do nich z szacunkiem i zwykłą, ludzką otwartością. Niespełna trzydziesto-
letnia córka mojej koleżanki, którą mąż porzucił dla innej kobiety, wszyst-
ko postawiła na Boga, a marnotrawnego męża powierzyła św. Józefowi,  
bo pragnie jego nawrócenia i zbawienia. Siostra z mojej wspólnoty zauwa-
żyła, że jestem zmęczona, i z życzliwym uśmiechem wzięła na siebie część 
moich obowiązków. Od pewnej młodej kobiety chorej na stwardnienie 
rozsiane usłyszałam: „Siostro, Bóg jest dobry, wie co robi”.  

To tylko niektóre przykłady, które dają mi poczucie, iż ocieram się  
o świętość. Bo świętość to nie aureola, lecz przyjmowanie z wiarą wszyst-
kiego, co Bóg nam daje każdego dnia. Tak, przeczucie, które miałam  
na tamtej kanonizacji pozwoliło mi zobaczyć, jak wiele jest wokół mnie 
świętości i że również dla mnie jest ona na wyciągnięcie ręki.      

 
s. Anna AJC 



 

 

Q&A dotyczące rodzica 

chrzestnego 

Czy zawsze musi być dwo-
je rodziców chrzestnych? 

Nie. Można wybrać jednego 
chrzestnego, jedną chrzestną 
bądź dwoje chrzestnych (por. 
KPK, kan. 873 ). 

Jakie warunki musi speł-
nić kandydat na rodzica 
chrzestnego? 

Kandydat musi mieć ukończo-
ne 16 lat, musi być bierzmo-
wany, musi być wolny od ja-
kiejkolwiek kary kanonicznej, 
a przede wszystkim musi pro-
wadzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić 
(por. KPK, kan. 874). 

Czy chrzestnym może zostać osoba żyjąca w związku niesa-
kramentalnym? 

Nie, gdyż zgodnie z wytycznymi Kościoła, chrzestny ma „prowadzić 
życie zgodne z wiarą”, a w świetle nauczania Kościoła życie bez ślubu 
kościelnego jest ignorowaniem nakazów wiary katolickiej i jako takie 
jest grzechem. Na tej samej podstawie rozwodnik może być chrzest-
nym, ale tylko pod warunkiem, że nie żyje w nowym związku – 
związku niesakramentalnym (por. KPK, kan. 874 kan. 874). 

Czy zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania 
wystarczy, aby zostać rodzicem chrzestnym? 

Nie. Samo zaświadczenie o przyjętym sakramencie bierzmowania nie 
upoważnia do tego, aby zostać rodzicem chrzestnym. 

Kto może wydać zaświadczenie kandydatowi na rodzica 
chrzestnego? 

Uprawnionym do wydania zaświadczenia jest proboszcz parafii miej-

sca zamieszkania (nie zameldowania).  

 

PRZED NAMI 

1 XI - Uroczystość Wszystkich Świętych (Msze św. o godz.: 8.00, 
10.00, 12.00 i 18.00) 
1-8 XI - Msze św. oktawalne i różaniec w intencji zmarłych 
(Różaniec godz. 17.15, Msza św. godz. 18.00) 
2 XI - Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (Msze św.  
o godz.: 7.00, 9.00 i 18.00) 
5 XI - I piątek miesiąca - spowiedź dorosłych i dzieci o godz. 6.30-
7.00 i 17.30-18.00. Odwiedziny chorych z Komunią Świętą od godz. 
9.00 (prosimy o zgłaszanie chorych) 
6 XI, godz. 7.00 – Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu 
Maryi i nabożeństwo wynagradzające 
11 XI – Wieczornica patriotyczna (przygotowana przez młodzież Kato-
lickiego Stowarzyszenia Młodzieży) 
22 XI – Wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki i śpiewu litur-
gicznego. Święto patronalne organistów i naszej scholii parafialnej. 
27 XI, 19.00 – Szkoła Modlitwy i Słowa 
28 XI, 10.00 – Msza św. z udziałem dzieci, przygotowujących się 
do I Komunii Świętej. Po Mszy św. – spotkanie formacyjne dla rodzi-
ców. 
30 XI –imieniny ks. Andrzeja, wikariusza  

Katolicka Parafia 
św. Stanisława Kostki 

ul. Gen. M. Dąbkowskiego 42 
Częstochowa 

 
tel. 798 684 720 

 
www.kostka.czest.pl                 parafia@kostka.czest.pl 
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WIADOMOŚCI PARAFIALNE 

16 czerwca br. odbyło się pierwsze spotkanie nowej PARAFIALNEJ RADY 
DUSZPASTERSKIEJ, a 18 września, w uroczystość św. Stanisława Kostki, 
członkowie Rady złożyli uroczyste przyrzeczenie na ręce Proboszcza,  
by po Mszy św. zaprosić wszystkich obecnych do nowo otwartej kawiaren-
ki parafialnej na wspólne, radosne odpustowe świętowanie... 


