
 

  

 
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W PARAFII ŚWIĘTEGO 

STANISŁAWA KOSTKI W CZĘSTOCHOWIE 
7 – 9 marca 2021 

 
Nauki rekolekcyjne wygłosi ks. MARIUSZ FOLTYŃSKI,                                  

proboszcz parafii Matki Bożej Anielskiej w Kalei,                                                    
długoletni moderator diecezjalny Ruchu Światło - Życie 

 

7 MARCA – NIEDZIELA  
8.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 

10.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ DLA DZIECI 
12.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 

17.15 – GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM 
18.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 

 

8 MARCA – PONIEDZIAŁEK 
7.00 – MSZA ŚWIĘTA (bez nauki rekolekcyjnej) 

9.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 
18.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 

 

9 MARCA – WTOREK – DZIEŃ SPOWIEDZI 
7.00 – MSZA ŚWIĘTA (bez nauki rekolekcyjnej) 

9. 00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 
18.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 

 
SPOWIEDŹ: 8.30 – 10.30; 17.00 – 19.00 

OCHRZCZENI w 2020 r. (28 dzieci) 

 

Bianka Barbara Ceglarek, Liliana Nicola Sulińska, Pola Łucja Młynarczyk, 

Anastazja Kuziorowicz, Filip Mariusz Sikorski, Zofia Maria Kamińska, Lena 

Tarczyńska, Wiktor Mateusz Kardas, Michał Piotr Smolarski, Ksawery 

Krzysztof Wietrzyński, Oliwuer Tomasz Szczepański, Piotr Henryk Zawisza, 

Henryk Marcin Pospieszalski, Filip Jakub Król, Mateo Walker – Pawlak, Leo 

Walker – Pawlak, Zofia Maria Zając, Olivier Królikowski, Piotr Łukasz 

Błaszczykiewicz, Leon Antoni Bartosiński, Kacper Roman Trzciński, Natan 

Sebastian Piątek, Lena Maja Gondro, Zofia Eliza Horyłek, Alan Kiszczak, 

Ksawery Jerzy Kożuch, Lena Kinga Gruchalska, Karolina Klaudia 

Rychlewska 

Rodzicom ochrzczonych dzieci gratulujemy i życzymy,                             

aby Wasze dzieci – jak Pan Jezus w Nazarecie – wzrastały                         

w mądrości i łasce u Boga i u ludzi. 

 
ZMARLI w 2020 r. (73 osoby) 

Włodzimierz Grodzicki, Natalia Cendal, Stefania Sorgenlos, 

Jolanta Macherzyńska, Marianna Śpiewak, Eleonora Dyja, 

Elżbieta Kornet, Stefania Man, Irena Kulinicz, Krzysztof 

Misiak, Jacek Tarczyński, Andrzej Włodarczyk, Marian Suliga, 

Alina Majchrzak, Alfreda Mika, Lech Donajski, Elżbieta 

Pytlewska, Lech Koza, Alina Grabara, Dorota Kasprzyk, Jan 

Kosiński, Jarosław Durka, Maria Machnik, Janina Włodarska, 

Zbisław Janikowski, Kazimiera Makowska, Marianna 

Małasiewicz, Sabina Skibińska, Marian Kornet, Kamil Ociepka, 

Jan Bielczyński, Zdzisława Nowak, Tadeusz Jachymski, Witold 

Lis, Elżbieta Skupień, Stanisław Głąb, Halina Plucik, Tadeusz 

Jegier, Zbigniew Drzazga, Zbigniew Bajor, Marianna Pochwat, 

Halina Sejdak, Emil Wojaczek, Mariusz Maj, Adela Mruszczyk, 

Katarzyna Migoń, Aleksandra Szczepanik, Bronisława Mącznik, 

Tadeusz Muszyński, Helena Chrzanowska, Czesław Masłowski, 

Tadeusz Zakrzewski, Regina Furgo, Małgorzata Biełowicka, 

Elżbieta Jarkiewicz, Joanna Kurek, Maria Karbowicz, Kazimierz 

Kaczmarek, Stanisława Pyrkosz, Ryszard Ciupis, Zofia 

Podlewska, Tomasz Pęczek, Irena Rydzewska, Bogdan Sowa, 

Janina Chaładus, Danuta Kuźniak, Marek Dziubiński, Prot 

Sukiennik, Marianna Pala, Barbara Jaskólska, Marian Bielacki, 

Franciszek Pacyk, Jan Małkiński 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,                                                         

a światłość wiekuista niechaj im świeci 



ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA 
                                                                                          

PROŚBA O MODLITWĘ DO ŚW. JÓZEFA ZA KAPŁANÓW 
 

 
 

 

DUCHOWA ADOPCJA KLERYKÓW 
 

Modlić możemy się za wybranego, znanego nam kleryka zarówno                                        

z seminarium diecezjalnego jak i zakonnego, bądź za takiego, który oczekuje takiej 

modlitwy prosząc ją poprzez Dzieło Duchowej Adopcji Kleryków (strona 

internetowa: https://ddakler.wordpress.com).  

Dzieło Duchowej Adopcji Kleryków prowadzi Diecezjalna Diakonia 

Modlitwy Ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej już od 2014 roku. Na początku 

obejmowała kleryków diecezji tarnowskiej, ale już rok później akcja rozszerzyła się 

na cały kraj. Opiekę duchową i merytoryczną nad działalnością Dzieła Duchowej 

Adopcji Kleryków sprawują Ksiądz Moderator Diecezjalnej Diakonii Modlitwy 

Ruchu Światło-Życie w Diecezji tarnowskiej, Ksiądz Moderator – Opiekun duchowy 

całego Dzieła oraz odpowiedzialny świecki. Ks. biskup Andrzej Jeż, ordynariusz 

diecezji tarnowskiej udzielił błogosławieństwa dla wszystkich, którzy podejmują 

modlitwę w intencji kleryków, jednocześnie wyraził nadzieję, że Dzieło będzie się 

upowszechniać i rozwijać, przynosząc liczne, duchowe owoce.  
Modlitwę Duchowej Adopcji Kleryków prowadzi się dobrowolnie i w czasie 

przez siebie ustalonym. Można podjąć modlitwę na jeden rok akademicki oraz okres  

PARAFIALNE SEMINARIUM ODNOWY WIARY 

Trwa Parafialne Seminarium Odnowy Wiary, które wznowiliśmy pod koniec 

stycznia. Katechezy, spotkania w małych grupach, modlitwy o uzdrowienie 

wewnętrzne i o wylanie darów Ducha Świętego, świadectwa i adoracje – to tylko 

niektóre element Seminarium. Ostatecznie, z racji pandemii, w Seminarium 

uczestniczy ponad 50 osób (w październiku zgłoszonych było prawie 100), w tym aż 

trzy grupy młodzieży Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz dorosłych osób,                    

a także chorych, przebywających w swoich domach.  

Wierzymy, że Seminarium będzie miało także swój wpływ na odnowę 

parafii, a jego uczestnicy nie zakończą swojej duchowej formacji, ale dalej będą razem 

dojrzewali w wierze.   

 

 

ABC PARAFII: 

1. MSZE ŚWIĘTE: Niedziele i uroczystości: 8.00, 10.00, 12.00, 18.00; 

                              dni powszednie: 7.00, 18.00 

2. KANCELARIA: poniedziałek – piątek godz. 16.30 – 17.30 

3. ADRES: ul. gen. M. Dąbkowskiego 42, 42-217 Częstochowa 

4. TELEFON: 798 684 720 

5. E-MAIL: parafia@kostka.czest.pl 

6. STRONA INTERNETOWA: www.kostka.czest.pl 

7. KONTO PARAFIALNE: 42 1050 1142 1000 0090 3192 6695 

 

https://ddakler.wordpress.com/


SCHOLA PARAFIALNA 

Pragniemy podzielić się z Wami wszystkimi wielką radością, że w naszej 

parafii powstaje, tworzy się i rozwija z tygodnia na tydzień liturgiczna schola 

parafialna. Swój pierwszy debiut miała podczas Mszy Świętej Popielcowej, czym 

wzbudziła niemały zachwyt wszystkich uczestników Liturgii. Ogromnie dziękujemy 

panu Mikołajowi Pospieszalskiemu, naszemu parafianinowi, (muzykowi, członkowi 

znanej częstochowskiej muzykującej rodziny Pospieszalskich), za podjęcie się trudu 

kierowania scholą i prowadzenia prób. Życzymy jemu, jego małżonce oraz małemu 

Heniowi błogosławieństwa Bożego w codziennej realizacji swoich życiowych celów, 

ale także dużo sił i wytrwałości w prowadzeniu i rozwijaniu talentów w naszej scholi.  

Bardzo się cieszymy z Waszej odpowiedzi na zaproszenie do scholi i liczny 

udział w pierwszych spotkaniach. Wszystkim uczestnikom życzymy również dużo 

wytrwałości i radości ze wspólnego tworzenia pięknego dzieła, jakim jest śpiew dla 

naszego Pana.  

DO SCHOLI MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ, SZCZEGÓLNIE 

ZAPRASZAMY MĘŻCZYZN, ABY ZASILILI WOLNE JESZCZE MIEJSCA                          

W TENORACH I BASACH.    

 

 

 

 

 

wakacji, lub na cały czas nauki i formacji w Wyższym Seminarium 

Duchownym (WSD). Jeśli modlitwa trwa przez rok akademicki, a nie zostanie 

zgłoszone jej zaprzestanie, to automatycznie przechodzi na rok następny.  

Można odmawiać przygotowaną przez prowadzących dzieło modlitwę 

zawierzenia kleryka Matce Bożej, bądź inną wybraną przez nas. Można również 

ofiarować Mszę św., drogę krzyżową, różaniec, nabożeństwo majowe. Nie wymagane 

są konkretne, stałe praktyki religijne, lecz należy codziennie pamiętać przed Panem                                

o swoim kleryku.  

Odpowiedzialny za Dzieło Duchowej Adopcji Kleryków przesyła dane 

kleryka, jeśli go nie znaliśmy wraz z modlitwą zawierzenia kleryka Matce Bożej na 

adres mailowy osobie zgłaszającej. Z uwagi na ochronę danych osobowych i dyskrecję 

imię i nazwisko kleryka i osoby modlącej się w jego intencji nie są umieszczane na 

żadnej stronie internetowej lub społecznościowej. Kleryka można poinformować 

osobiście o prowadzonej przez siebie modlitwie, zwłaszcza, gdy jest on znany przez 

osobę modlącą się za niego. Można również polecić powiadomienie kleryka                                  

o prowadzonej modlitwie koordynatorowi Dzieła, ale musimy podać jego adres 

mailowy. Można również nie ujawniać swoich danych, wtedy kleryk informowany 

jest tylko o prowadzonej modlitwie. Zawsze na początku października, nowego roku 

akademickiego otrzymujemy mailem informację, na którym roku dany kleryk 

studiuje. Otrzymujemy również wiadomość o tym, kiedy przychodzi czas jego 

święceń kapłańskich.  

Jeśli podejmiemy decyzję podjęcia modlitwy, musimy przesłać zgłoszenie 

przez formularz ze strony internetowej: https://ddakler.wordpress.com/formularz-

zapisow/. Należy tam między innymi podać dane znanego nam kleryka, w intencji 

którego będziemy się modlić - imię i nazwisko, seminarium, rok studiów.  

 

 

https://ddakler.wordpress.com/formularz-zapisow/
https://ddakler.wordpress.com/formularz-zapisow/


BIBLIA – SŁOWO ŻYJĄCEGO BOGA                                          

DO SWOICH DZIECI 
 

NIEZNAJOMOŚĆ PISMA ŚWIĘTEGO,                                                     

NIEZNAJOMOŚCIĄ CHRYSTUSA 

 

W przeżywaniu naszej wiary niestety nie za często sięgamy do Pisma 

Świętego. Brak nam przekonania, że przez jego lekturę poznamy Boga i nawiążemy 

bliską z Nim relację, wejdziemy w przestrzeń Jego życia. A przecież jakże wielką, 

budzącą podziw miłością, ten Wszechmocny, Święty Bóg nas obdarzył - zostaliśmy 

nazwani Jego dziećmi i rzeczywiście nimi jesteśmy…(por.1J 3,1). Jesteśmy tak 

drodzy Jego sercu, że Boży Syn Jezus Chrystus, z tej nieskończonej, miłosiernej  

miłości, oddał swoje życie za każdego z nas, abyśmy mogli zamieszkać z Nim                          

w niebie po wieczność.  

Właśnie dlatego poznawszy tę miłość na kartach Biblii, żyjący na przełomie 

IV i V w. św. Hieronim twierdzi dobitnie i z mocą: „nieznajomość Pisma Świętego 

jest nieznajomością Chrystusa”. W swej wielkiej gorliwości o Jego poznanie, 

poświęcił 24 lata życia (382-406), aby przetłumaczyć z języka greckiego na łacinę cały 

tekst Biblii. Ten jego przekład został przyjęty w XVI w przez Sobór Trydencki jako 

tekst obowiązujący w całym Kościele. Dlatego nazywamy go „Wulgatą”, co oznacza 

"powszechnie przyjmowane". „Wulgata” była  przez ponad tysiąc lat, bo aż po wiek 

XX, fundamentalnym  tekstem kościoła katolickiego. Do XXI wieku zachowało się 

ponad 8 tysięcy jej rękopisów. Jest pierwszą książką wydaną drukiem, tzw. „Biblią 

Gutenberga.”  

Św. Hieronim napisał także komentarze do wielu ksiąg Pisma Świętego oraz 

przełożył liczne teksty Ojców Kościoła na jej temat. Zadał sobie taki trud po to, aby 

Słowo Boże było nie tylko poznawane, ale i rzetelnie wyjaśniane, żeby jak najlepiej 

można było je zrozumieć. Wiele pokoleń chrześcijan podziwia jego gorącą  miłość do 

Jezusa obecnego w Biblii, będącego żyjącym Słowem Boga Ojca do nas Rozpalony 

nią, w swych listach zachęca ich adresatów do czytania Pisma Świętego. Jego żarliwą 

gorliwość o znajomość Słowa Bożego widać jasno przez przytoczone z tych listów 

cytaty. „Miej zawsze w rękach Boże księgi”, „Naucz się Psalmów na pamięć. Kochaj 

znajomość Pisma świętego, a nie będziesz kochał błędów ciała”, „Przypominać będę, 

aby dusza twoja przejęła się miłością do świętego czytania. Kochaj Pismo święte, 

a kochać cię będzie mądrość. Niechaj te kosztowności tkwią w sercu twoim 

i w uszach twoich”.  

Św. Hieronim zachęca do codziennego czytania Biblii i daje rady, jak to 

robić: „Miej ustaloną do przeczytania liczbę wierszy z Pisma świętego, tę pracę 

dzienną oddaj Panu swemu i nie wcześniej układaj członki na spoczynek, aż kosz serca 

twego tą napełnisz przędzą”. „Ustal przez ile godzin powinieneś uczyć się Pisma 

świętego i przez jaki czas czytać nie dla pracy, lecz dla przyjemności i kształcenia 

duszy”. Hieronim przykłada wielką wagę nie tylko do biblijnej formacji dorosłych, ale 

i dzieci. Zaleca rodzicom wychowywanie ich na mądrości Biblii. One również są 

według niego zobowiązane do czytania i uczenia się na pamięć Pisma Świętego.                        

W liście do Gaudecjusza o wychowaniu młodziutkiej Pakatuli pisze: „niech się uczy 

na pamięć Psałterza i aż do lat dojrzałości niech czyni skarbem swego serca Księgi 

Salomona, Ewangelię, Apostołów i Proroków”.  

Trzeba nam naśladować  św. Hieronima w gorliwym poznawaniu Chrystusa 

obecnego na kartach  Pisma Świętego. Biblia jest  jak  tabernakulum, w którym 

możemy Go adorować i czcić. Z tego powodu otoczmy ją  wielkim szacunkiem, 

umieśćmy  w centralnym miejscu naszego domu. Co najważniejsze -  czytajmy ją, 

studiujmy zawarte w niej Słowo Boże. I cieszmy  się obecnością Jezusa przy nas dzięki 

niej.  

Małgorzata Stuła - Topolska 

 

 

OCENIANIE INNYCH 
 

Przed laty tuż przy wejściu do kościoła spotkaliśmy nieznaną mi starszą 

panią. Żona się ukłoniła, więc i ja powiedziałem „dzień dobry”, choć -pewnie jak 

zwykle - zbyt cicho. Na co ta pani, pewnie uważając, że powinienem ją znać a nie 

słysząc mojego powitania, oburzona głośno wyceniła moje złe zachowanie. Nie było 

czasu, ani możliwości by się jakoś bronić. Do kościoła wszedłem czując się 

upokorzony i wzburzony z pytaniem w myślach, dlaczego? Poczułem się 

niesprawiedliwie potraktowany jakbym był zarozumiałym i niewychowanym 

prostakiem. Co ja takiego złego zrobiłem wtedy, czy może jeszcze wcześniej, że 

doszło do takiej sytuacji? Oczywiście nie znalazłem odpowiedzi, ale to bardzo bolało. 

Pomyślałem, że Pan Bóg przez tą krótką chwilę pod drzwiami kościoła pragnął mi coś 

uzmysłowić, pokazać, doświadczyć. Przekaz nagle wydał mi się taki prosty, że każde 

takie nieprzyjemne zdarzenie mam przyjąć z pokorą, jaka płynie z Krzyża św. To 

przecież Jezus pierwszy przyjął na siebie wszystkie niesprawiedliwości i upokorzenia 

świata i pokazał jak należy się zachowywać. Prawdziwa pokora buduje się w nas na 

wybaczanych upokorzeniach, których w życiu doświadczamy. 

Nie oceniajmy innych ferując wyroki, bo zwykle kierujemy się emocjami, 

bez głębszego zastanowienia, bez refleksji. Lepiej pomodlić się za tego kogoś 

pamiętając o słowach „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim 

sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.”(Mt 7,1-2) 

 

Hubert Grygiel 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia_Gutenberga
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia_Gutenberga

