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KATOLICKA PARAFIA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W CZĘSTOCHOWIE 

 

Do WSZYSTKICH MOICH Parafian 

Legenda mówi, że w zimną i ciemną wigilię Bożego Narodzenia przed ok. 
1200 laty Anglik Winfred wędrując przez bory północnych Niemiec, znalazł się 
na dużej polanie. Płonęło tam ognisko, a wokół niego zgromadzeni byli dzicy 
członkowie pewnego plemienia, którzy czcili przyrodę i składali swemu bogu 
ludzi w ofierze. Nagle spośród nich powstał wielki kapłan - wódz i podszedł do 
olbrzymiego dębu, do którego był przywiązany przerażony chłopiec. Miał on 
być ofiarowany skandynawskiemu bogowi Thor. Stary wódz chwycił za młot 
ofiarny i z całych sił zaczął nim obracać. W tym samym momencie nasz boha-
ter Winfred rzucił się naprzód, uniósł ciężki kij i nim śmiertelne uderzenie zo-
stało wymierzone, wytrącił kamienny młot z ręki starca. Przeraził się tłum dzi-
kusów, gdy Winfred uwolnił z więzów wystraszonego chłopca i zawołał: „Ludu 

północnych plemion, tej nocy krew nie popłynie...  
(ciąg dalszy na następnej stronie)  

(ciąg dalszy  poprzedniej strony)  
 

… Jest to bowiem noc narodzin Chrystusa, Zbawcy ludzkości. Jest On 

większy od waszych bogów. Od czasów przyjścia Chrystusa nie składa się ofiar 

z ludzi. Dąb krwi nie splami już więcej waszej ziemi. Ja go zniszczę w imię Pa-

na". I na oczach dzikiego plemienia, uderzył drewnianym krzyżem ogromne drze-
wo. Natychmiast, jakby pochwycony przez niewidzialne siły, dąb krwi został wy-
rwany z korzeniami. Przewrócił się i rozpadł na dwie części. Właśnie za tym dę-
bem stał nienaruszony młody świerk z gałązkami wzniesionymi ku niebu. „To 

małe, zawsze zielone drzewko, będzie dzisiejszej nocy waszym świętym drze-

wem. Jest ono symbolem życia wiecznego, gdyż jest zawsze zielone. Zbierzcie 

się wokół tego drzewa i czcijcie nie ofiarę krwi, ale ofiarę życia i miłości - prze-

jawy dobroci”. Potem opowiedział im o narodzeniu Dzieciątka w Betlejem i o 
darach miłości, jakie Chrystus przynosi całej ludzkości. A wszyscy słuchający peł-
ni byli czci i podziwu. Nazwali świerk „drzewkiem Dzieciątka Jezus”. Pozawiesza-
li dary na jego gałęziach. Drzewko błyszczało w świetle księżyca i blasku gwiazd. 
Długo w nocy śpiewano hymny dziękczynne dla Dzieciątka... 

WSZYSCY MOI Parafianie! My też w tym roku postawimy w kościele 
„drzewko Dzieciątka Jezus” i „kukiełkę” w wystrojonym żłóbku. Tyle że ani 
świerk, ani błyszczący blaskiem gwiazdek kościół, nam już nie wystarczą! My 
chcemy zebrać się w to Boże Narodzenie wokół ŻYWEGO Pana i Zbawcy, JEZU-
SA CHRYSTUSA! Wokół Tego, który nie jest postacią z legendy, ale który na-
prawdę narodził się w Betlejem po to, by któregoś dnia wyróść przed nami – na 
krzyżu - jak młode DRZEWO, rodzące dla całej ludzkości owoce przebaczenia, 
miłości i nadziei na Niebo. Te owoce są dla nas! Weźmy je znowu w te adwentowe 
dni do naszych domów, rodzin i serc. Przez roraty i choćby jedną tylko adorację 
Najświętszego Sakramentu w naszym kościele, przez rekolekcje i solidną adwen-



Który to już Adwent w moim życiu?  
Które święta Bożego Narodzenia?  
Przeżywamy je co roku, a zawsze jest to moment szcze-

gólny: ciepły, tkliwy, sentymentalny. Mały Jezus rodzi się 
w stajni, śpiewamy kolędy, w radosnej, rodzinnej atmos-
ferze zasiadamy do wigilijnej wieczerzy. 

Adwent (łac. adventus, czyli przyjście) to czas, w którym oczekujemy, tęsknimy, wypa-
trujemy Tego, którego kochamy, bo On w dniu, którego nie znamy, znów przyjdzie na zie-
mię. Przyjdzie też do mnie osobiście, gdy wybije moja godzina, trzeba więc, bym z radością 
i tęsknotą czekała. Tak, całe życie jest adwentem, oczekiwaniem na owo definitywne spo-
tkanie z Jezusem. To jednak nie oznacza, że nie można Go spotkać w tym życiu. Można, a 
nawet trzeba, bo On tego chce i do tego zaprasza. Tylko poznając Jezusa, możemy za nim 
zatęsknić i pragnąć, by być z Nim zawsze. A On chce przychodzić codziennie. 

Wiele momentów mojego życia mogłabym nazwać moim osobistym Bożym Narodze-
niem, bo Jezus wówczas rodził się na nowo w moim życiu, by przekonać mnie o swojej 
miłości, a mojej szarej codzienności nadać głębszy sens. Nieraz rodził się na modlitwie, 
innym razem pod wpływem dotykającego mnie Bożego Słowa, ale też w chwilach cierpie-
nia i próby. Zawsze, gdy coś traciłam, aby w zamian zyskać Jego, On rodził się, pozwalając 
mi doświadczyć swojej bliskości. On naprawdę przychodził, by mozaikę mojego życia czy-
nić coraz piękniejszą, a tęsknotę uczynić bardziej palącą.  

Właśnie zaczyna się kolejny liturgiczny Adwent. To bardzo sprzyjający czas, by coś zmie-
nić we własnym życiu i dać więcej miejsca Jezusowi, pozwolić Mu, by przyszedł, by się 
narodził dla Ciebie i w Tobie. Niech w tym roku Boże Narodzenie nie będzie tylko chwilą 
sentymentalizmu i zachowania tradycji, ale niech stanie się żywym spotkaniem z Jezusem. 
Postanów sobie, że codziennie się do Niego odezwiesz, przeczytasz jakieś zdanie z Pisma 
Świętego, ku Niemu skierujesz Twe myśli. Otwórz swoje serce, by On mógł do niego mó-
wić o swojej miłości do Ciebie. Zobaczysz, że gdy On stanie się Panem Twojego życia, 
wszystko dla Ciebie stanie się inne, nowe, bo zdasz sobie sprawę, iż jest On Panem każdej 
sytuacji, wszystkiego, co Cię spotyka. Doświadczysz Jego prowadzenia. 
Oto czas Twojego osobistego Adwentu, czas Twojego Bożego Narodzenia. Nie przegap go! 

s .  Anna AJC 

Mój Adwent, moje Boże Narodzenie 

tową spowiedź, przez odwiedziny kogoś samotnego albo przygotowanie z miło-
ścią paczki świątecznej biedniejszemu od siebie… - przez to i przez jeszcze inne 
gesty wiary i dobroci spotkajmy się w tę Bożonarodzeniową Noc jako parafia lu-
dzi coraz bliższych sobie, a nade wszystko ożywionych maleńką Miłością z Betle-
jemskiej kołyski…  

Na każdy adwentowy dzień i na przeżywanie całego okresu Bożego Narodze-
nia z serca Wam błogosławię. 

Ks. Proboszcz 

Katol ick ie  Stowarzyszenie  Młodz ieży  
 

Zapraszamy do oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działające-
go przy naszej parafii!  

Każdy znajdzie tu coś dla siebie, ale tym, co najbardziej jest widoczne, jest 
fakt, że działamy prężnie. Różaniec misyjny w różnych językach świata czy nasz 
duch patriotyzmu i Wieczornica Patriotyczna na 11 listopada to ostatnie inicjaty-
wy, które zorganizowaliśmy w parafii. Na piątkowych spotkaniach odkrywamy 
tożsamość KSM-owicza i formujemy nasze życie duchowe. Jest czas na modlitwę, 
adorację, śpiew, a także na zabawę i integrację sportową, gdyż w zdrowym ciele 
zdrowy duch. Ochoczo włączamy się też w akcje diecezjalne, jak np. z okazji 
Światowego Dnia Ubogich w pomoc potrzebującym w Dolinie Miłosierdzia, czy 
ochronę życia i Marsz Dla Życia i Rodziny w Częstochowie. Ale to, co łączy nas w 
jedno, to nasza wiara w Boga, która jest dla nas fundamentem. Zapraszamy oso-
by w wieku 14-30 lat. 

Zejdź z kanapy i działaj z nami! Nie pozwól, by najpiękniejszy czas twojego 
życia mógł się zmarnować. Dołącz do nas! 

Magdalena Kowalczyk  



 

 

 
Schole to zespoły wielogłosowe działające przy parafiach, aby uświetniać opra-

wę liturgiczną i – przede wszystkim – śpiewać na chwałę Bożą! W naszej parafii 
schola jest młodym tworem. Dyrygentem i prowadzącym jest muzyk – Mikołaj 
Pospieszalski. Pomimo niepełnego roku działalności schola ma bardzo bogaty 
repertuar pieśni śpiewanych zarówno po polsku, jak i po łacinie. 

Warto zdać sobie sprawę, że zdolności muzyczne (podobnie jak matematycz-
ne, językowe czy jakiekolwiek inne) są rozłożone w taki sposób, że mamy wiele 
osób przeciętnie uzdolnionych, mało wybitnych czy genialnych. To ważny fakt, 
ponieważ wiele osób może myśleć „ja się nie nadaję, nie jestem na tyle dobry” – 
w scholi to praca zespołowa powoduje piękno brzmienia. Wystarczy, że lubisz 
śpiewać, masz poczucie rytmu. Zapraszamy! Wciąż jest nas mało, a im więcej, 
tym lepiej dla naszej muzycznej wspólnoty. Warto dodać także, że grupa osób w 
scholi jest zwyczajnie zżyta, oprócz pracy dla Boga mamy czas na krótkie rozmo-
wy, żarty, a kiedy ktoś z członków tego potrzebuje – można poprosić resztę grupy 
o modlitwę.  

Jeśli zastanawiasz się nad zrobieniem kroku w stronę śpiewu – próby odby-
wają się w poniedziałki po wieczornej Mszy św. Może czekamy właśnie na Ciebie? 

W tym miejscu pragniemy także serdecznie pogratulować prowadzącemu – 
Mikołajowi i jego żonie Marii narodzin córki Jadwigi. Niech Bóg błogosławi obfi-
cie! 

J .  MJ.  

Schola  paraf ia lna  „od kuchni”   
Z życia parafialnej rodziny… 
Miłość ponad wszystko 

„Albowiem przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, 

i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak sie-

bie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym 

wypełnieniem Prawa”. (Rz 13, 9-10) 
W tym krótkim fragmencie z Listu do Rzymian zawiera się prosta prawda o 

tym, jak należy traktować drugiego człowieka. Zwłaszcza młodego człowieka, któ-
rego kształtujemy jako rodzice czy nauczyciele. Kościół katolicki jasno opowiada 
się za tradycyjnymi wartościami i kształtem rodziny. Nie należy jednak mylić tra-
dycji ze stereotypem czy nawet szeroko rozumianym szowinizmem.  

W dzisiejszych rodzinach również uczymy szacunku, dzielimy się obowiązka-
mi i odpowiedzialnością za różne sprawy. Nie oznacza to jednak, że chłopcy mu-
szą polować na dziką zwierzynę i rąbać drewno na opał, a dziewczynki gotować, 
prać, haftować i robić serwety na szydełku. Przypisywanie młodym konkretnych, 
stereotypowych ról może być krzywdzące i pozbawiać nas wielu wartościowych 
ludzi. Dlaczego dziewczynka nie może fascynować się silnikami motocykli, a chło-
piec być wyśmienitym tancerzem baletu, bez konieczności znoszenia kąśliwych 
zaczepek? Rodzina pozwala nam wzrastać w miłości i najpełniej rozwijać talenty 
otrzymane od Boga. To wzmacnia poczucie własnej wartości, uczy pokory i sza-
cunku dla drugiego człowieka, a nade wszystko cementuje relację z Bogiem Oj-
cem, który kocha wszystkich takimi, jakimi jesteśmy. 

 Skoro zatem mamy przede wszystkim kochać, to powtarzając fragment Li-
stu: „miłość nie wyrządza zła bliźniemu”, w tradycyjnej polskiej rodzinie kocha-
my się, szanujemy i wspieramy. Radością napełnia nadzieja, że mamy wiele ta-
kich właśnie rodzin.  

Z miłością AB  



Był rok 1960. U św. Stanisława Kostki, oprócz proboszcza, pracą duszpa-
sterską zajmowali się dwaj wikariusze – ks. Adolf Trepka i ks. Adam Bart-
kiewicz. W działalności katechetycznej udział brały również Siostry: Stani-
sława Dudełło – Urszulanka Szara i Janina Irzykowska – Oblatka. W paź-
dzierniku 1960 odbywa się pierwsza w historii parafii wizytacja biskupia. 
Przeprowadza ją sam Biskup Ordynariusz Dr Zdzisław Goliński. Pozosta-
wiony przez niego kwestionariusz przynosi dane, dotyczące stanu ludno-
ściowego parafii, warunków pracy duszpasterzy, a także aktywności para-
fian. Najczęściej powtarzającym się zwrotem w tamtej relacji biskupiej jest 
… „nie ma”. Rzeczywiście parafia nie miała wówczas: cmentarza parafialne-
go, własnej świątyni żadnych innych zabudowań. Nie posiadała świeckich 
pracowników: kościelnego, grabarza, ani nawet organisty. Biskup dostrzegł, 
że nieobecność tego ostatniego, sprawia, iż w wizytowanej przezeń parafii  
„i w śpiewie są duże braki”.  Kwestionariusz wizytacji odnotowuje wiele 
szczegółów, nawet takich, które bezpośrednio nie dotyczą pracy duchow-
nych, jak choćby ten, że na terenie parafii nie odnaleziono żadnych ważnych 
pamiątek historycznych. Problemy lokalowe, opisane w poprzednim odcin-
ku historii parafialnej, nadal towarzyszą proboszczowi i wikarym. Są wciąż 
rozrzuceni po różnych miejscach, spotykają się natomiast na wspólnych po-
siłkach u proboszcza. Czcigodny Wizytator konstatuje, że stan gospodarczy 
parafii „jest, poza małymi wyjątkami, bardzo przeciętny”.         
 Choć z dzisiejszego punktu ówczesna widzenia sytuacja „Kostki” wydaje 
się mało perspektywiczna, to w tamtym czasie nie staje się ona powodem  
do narzekań, a przynajmniej nie odnotowują takowych dokumenty histo-
ryczne znajdujące się w parafii. Te ostatnie przynoszą fakty, które dziś mogą 
się wydać niemal abstrakcyjne. Parafia liczy blisko 7000 dusz, z czego pod-
czas wizyt duszpasterskich z księżmi spotyka się 6240 osób. Jedynie 60 
osób spośród zapytanych o przynależność do parafii nie przyznaje się  
do niej, mimo że mieszka na jej obszarze. Rocznie chrzest otrzymuje 160 
dzieci, w związek małżeński wstępuje 55 par, a zgony nie przekraczają liczby 
50.  Duszpasterzom udaje się nawet doprowadzić do sakramentu małżeń-
stwa kilka z istniejących na terenie parafii 20 (!) małżeństw, jak mawiano  
w tamtym czasie, „dzikich”. 

cdn...   
Urszula Cierniak   

Działo się u Stanisława Kostki… w 1960 roku 
 

 

Adwentowe akcje Diakonii Miłosierdzia 

KIERMASZ ADWENTOWY i PACZKA ŚWIĄTECZNA  
 

Diakonię miłosierdzia tworzą ludzie, których pasją jest niesienie po-
mocy najbiedniejszym i najbardziej potrzebującym, a takich w naszej parafii nie 
brakuje. Osoby te niejednokrotnie są niewidoczne, gdyż ze względu na swoje dole-
gliwości często muszą pozostać w swoich domach. Niektóre z tych osób potrzebu-
ją tylko odwiedzin, inne pomocy w przyniesieniu obiadu, zakupach, sprzątaniu, 
czy drobnych naprawach okołodomowych. Część z nich potrzebuje również 
wsparcia materialnego, dlatego chcemy w najbliższym czasie podjąć pewne inicja-
tywy, aby przyjść im z pomocą.  

I tak: w pierwszą niedzielę grudnia (5 XII) będziemy organizowali w pa-
rafii  KIERMASZ ADWENTOWY na ten cel. Osoby z naszej diakonii po każdej 
Mszy św. będą sprzedawały kartki, ozdoby i własnoręcznie zrobione świąteczne 
ciasteczka. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony dla konkretnych osób z na-
szej parafii, potrzebujących pilnie wsparcia materialnego. Liczymy na Wasze 
otwarte i hojne serca!  

Drugą naszą inicjatywą w Adwencie będzie kontynuowana już akcja 
„PACZKA ŚWIĄTECZNA” dla samotnych i ubogich z naszej parafii. Prosimy o 
Wasze podarunki w formie artykułów spożywczych, chemicznych, słodyczy, ozdób 
świątecznych itp.   

Oczywiście, zapraszamy również do włączenia się w działalność naszej 
diakonii. Spotykamy się raz w miesiącu, a najbliższe spotkanie odbędzie się 30 
listopada (wtorek) po Mszy św. wieczornej, czyli ok.. godz. 18:30.  

W celu uzyskania bliższych informacji można również kontaktować się 
telefonicznie: 508-077-453 lub mailowo: starczewski.t@gmail.com. Zachęcam do 
kontaktu nie tylko osoby chętne do niesienia pomocy, ale również te, które wiedzą 
o osobach potrzebujących. Szczęść Boże! 

Tomasz Starczewski  



„COSTKA – CAFE”  
 

Historia powstania kawiarenki  
w parafii św. Stanisława Kostki 

 
Co zrobić, żeby Parafianie nie uciekali zaraz po niedzielnej 
Eucharystii do swoich domów? Żeby  mieli szansę i okazję 
spotkać się, pogadać, pożartować, uścisnąć rękę księżom z 
parafii, posmakować atmosfery parafii jako drugiego domu rodzinnego? Żeby nie 
zapominali zbyt szybko o tym, co było na liturgii Słowa, na homilii? Żeby parafia 
nie kojarzyła się tylko i wyłącznie z jakimś obowiązkiem religijnym? Pomysł poja-
wił się szybko, bo jest stary, jak świat. Nie tylko muzyka, ale też jedzenie łagodzi 
obyczaje. Więc, zrobimy kawiarenkę, bo kawiarenka to nie jest tylko picie kawy, 
ale też spotykanie się, nowe relacje i wymiana myśli.  
 
A oto krótkie (humorystyczne) kalendarium genezy naszej kawiarenki:  
• kultura picia kawy sięga XI w. Słowo „kawa” pochodzi od staroarabskiego 
słowa "qahwah",   
• pierwszy raz sprowadzono kawę do Francji  w 1644r., 
• pierwszą kawiarnię w Anglii otwarto w Oksfordzie w roku 1650. Należała ona 
do osmańskiego Żyda imieniem Jakub (ang. Jacob lub Jacobs), 
• w Londynie podobny przybytek otwarto 1652r., 
• w 1670r. rozpoczęła działalność pierwsza kawiarnia w Bostonie,  
• po zwycięstwie pod Wiedniem (1683 r.) Jerzy Franciszek Kulczycki założył 
pierwszy kafehaus w Wiedniu. Spopularyzował zwyczaj dodawania do napoju 
cukru i mleka,  
• na początku XVIII w. Antoni Momber założył kawiarnię w Gdańsku, a w 1724 
r.  Francuz Henri Duval otworzył lokal w Warszawie, 
• I wreszcie: 18.09.2021r. godz. 19.00 – otwarcie kawiarenki w parafii 
pw. św. Stanisława Kostki w Częstochowie przy ul. Gen. M. Dąbkowskiego 42. 
Pomysłodawcą otwarcia kawiarenki jest małżeństwo – Gosia i Mirek Topolscy. 
Żywa i radosna inauguracja trwała do g. 21.30. Nie obeszło się bez zabaw i tań-
ców. Naturalnie pito kawę i spożywano ciasta domowej roboty. Kto nie był – 
niech żałuje! 
 

Nazwa kawiarenki 

7.11.2021 r. zakończono ogłoszony wśród parafian konkurs na nazwę kawiarenki. 
Wpłynęło 45 propozycji. Jury jednogłośnie wybrało propozycję nazwy: COSTKA 
CAFE. Autorami tej nazwy są nasi ministranci. Nawiązuje ona wprost do patro-
na naszej parafii, a także jest interaktywna i nowatorska. Gratulacje! 
 

 

Cel  istnienia kawiarenki i forma działania 

Aby wszyscy parafianie (niepraktykujący i praktykujący) mieli okazję i 
szansę do: 

• spotkania się ze sobą, nawiązania relacji, pogadania o życiu, o swojej wie-
rze, o parafii, 

• nieuciekania do domu zaraz po niedzielnej Eucharystii, 

• spotkania się z proboszczem i innymi kapłanami poza liturgią, 

• służenia sobie nawzajem poprzez darmowe pieczenie i dostarczanie do-
mowych ciast oraz pełnienie charytatywnych dyżurów serwisowych w kawia-
rence, 

• animowania: dyskusji, mini recitali muzycznych, słownych, plastycznych, 
kulinarnych, filmowych i wielu innych, 

• uczynienia z parafii „domu i pokoju gościnnego, dostępnego dla wszyst-
kich”. 
 

Zapraszamy na:  

• nowe rodzaje kawy             -  parafiato, ecclesiato 

• nowe rodzaje herbaty         -  vicariato, plebaniato 

• ciasta domowego wypieku  - noncaloriato  
 

POMOCNICY PILNIE POSZUKIWANI !!!        
Zgłoszenia do Mirka -  tel: 661 440 145                                        

Mirosław Topolski 



Q&A Przynależność do parafii 
 

1. Co to jest parafia? 

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (por. Kan. 515 § 1) parafia to określo-
na wspólnota wiernych, utworzona na sposób stały w Kościele partykularnym, 
nad którą pasterską pieczę sprawuje proboszcz. 

2. Co decyduje o mojej przynależności do parafii? 

Co do zasady wszystkie parafie są terytorialne, to znaczy, że obejmują wiernych z 
danego terytorium, a zatem o przynależności do parafii decyduje aktualne miej-
sce zamieszkania. Zameldowanie nie ma tu żadnego znaczenia i nie jest brane 
pod uwagę. 

3. Czy o przynależności do parafii decyduje przyjęcie sakramentów? 

Nie, parafia aktualnego miejsca zamieszkania jest uprawnioną do udzielenia sa-
kramentów. Tam również dokonuje się zapisu w księgach. Także tam należy udać 
się w celu załatwienia wszelkich formalności dotyczących przyjęcia sakramentów. 
Jednak w chwili zmiany miejsca zamieszkania zmienia się też parafia. W po-
przedniej pozostaje tylko zapis w księgach o przyjętych sakramentach. Nie można 
zatem mówić: „tam jest moja parafia, bo tam przyjąłem sakramenty” czy „tam 
jest moja parafia, bo tam chodzę do kościoła”. 

4. Czy po zmianie miejsca zamieszkania muszę to zgłosić w kancelarii 
parafialnej? 

Nie ma wymogu prawnego, żeby zgłosić swoje zamieszkanie w nowej parafii po 
przeprowadzce. Można to uczynić przy okazji duszpasterskiej wizyty kolędowej. 
Wydaje się jednak w dobrym tonie, żeby przedstawić się duszpasterzowi w kance-
larii parafialnej i poprosić o założenie kartoteki. 

5. W jaki sposób mogę się dowiedzieć, do której parafii należę po 
zmianie miejsca zamieszkania? 

W przypadku, kiedy nie jest to oczywiste, najlepiej jest udać się do najbliższego 
kościoła i poprosić o udzielenie takiej informacji. 

6. Czy mogę chodzić do innego kościoła na Mszę św.? 

Zawsze można udać się na Mszę św. do innego kościoła. Prawo tego nie zabrania. 
Ważne jest jednak, aby dać się poznać proboszczowi aktualnego miejsca zamiesz-
kania i pamiętać, że przez samo chodzenie na Eucharystię do innego kościoła nie 
staję się parafianinem tamtej parafii. 

7. Co w przypadku, kiedy przebywam dłuższy czas za granicą? 

Parafią staje się wtedy parafia aktualnego miejsca zamieszkania. Jeśli chodzi o 
kraje europejskie, to warto sprawdzić, czy w pobliżu znajduje się jakaś parafia 
katolicka lub Polska Misja Katolicka. 

Ks. Grzegorz Borowik 

 

PRZED NAMI 
28 XI – I Niedziela Adwentu. Rozpoczęcie akcji parafialnej „paczka świąteczna” 
dla samotnych i ubogich z parafii; 
2 XII, 18.30 – Godzina Święta z modlitwą za osoby duchowne i konsekrowane 
(prowadzą SS. Apostołki Jezusa Ukrzyżowanego); 
3 XII – Pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź 6.30-7.00 i 17.30-18.00; 
4 XII, 7.00 – Msza św. roratnia mężów za żony i żon za mężów. Modlitwa 
wstawiennicza kapłanów o ożywienie łask sakramentu małżeństwa i o rozwiąza-
nie konkretnych kryzysów małżeńskich; 
4 XII, 18.00 – Msza św. w intencji s. Barbary, zakrystianki, z racji imienin. 
5-7 XII – Rekolekcje adwentowe; 
5 XII – Kiermasz adwentowy i zbiórka na rzecz ubogich z parafii; 
6 XII, 18.00 – Wizyta Świętego Mikołaja w parafii; 
7 XII, 18.00 – Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej otrzymają po-
święcone łańcuszki i medaliki; 
8 XII – Uroczystość  Niepokalanego Poczęcia  NMP. Msze Św.:  7.00,  
9.00,  18.00;  
8 XII, 12.00 – “Godzina łaski” z Niepokalaną; 
11 XII, 7.00 – Msza św. roratnia rodziców za dzieci i dzieci za rodziców. Mo-
dlitwa wstawiennicza kapłanów o uzdrowienie w relacjach rodzice-dzieci; 
18 XII, 7.00 – Msza św. roratnia w intencji wdów, wdowców, samotnych oj-
ców, samotnych matek, mężów i żon, żyjących w separacji lub samotnie, z racji 
„rozwodu”, itp. Modlitwa wstawiennicza kapłanów o błogosławieństwo i pokój 
serca dla wszystkich tych osób; 
25 XII – BOŻE NARODZENIE – Msze św.: 24.00  – Pasterka, 8.00, 10.00, 
12.00 i 18.00; 
26 XII – Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Msze Święte: 8.00, 10.00, 
12.00 i 18.00; 
31 XII, 17.15 – Nabożeństwo dziękczynno-ekspiacyjne; 
31 XII, 18.00 – Msza św. dziękczynna za miniony rok (z podsumowaniem ilo-
ści urodzin i chrztów, zgonów i zawartych małżeństw)  

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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