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Katedra �w. Piotra darem Chrystusa dla Ko�cio³a
22 lutego - �wiêto Katedry �w. Piotra Aposto³a

 Liturgia ³aciñska celebruje �wiêto Katedry �w. Piotra.
Chodzi o bardzo star¹ tradycjê, której �wiadectwa mamy w
Rzymie ju¿ pod koniec IV wieku, bêd¹c¹ wyrazam wdziêcz-
no�ci Bogu za misjê powierzon¹ aposto³owi Piotrowi i jego
nastêpcom. �Katedra� to dos³ownie tron biskupa stoj¹cy w
ko�ciele bêd¹cym matk¹ diecezji, z tej racji nazwany w³a-
�nie �katedr¹�. Stanowi symbol w³adzy biskupa, w szczegól-
no�ci jego �magisterium�, to znaczy ewangelicznego naucza-
nia, którego jako nastêpca Aposto³ów ma on strzec i przeka-
zywaæ dla dobra ca³ej wspólnoty chrze�cijañskiej. Kiedy bi-
skup bierze w posiadanie Ko�ció³ partykularny, który zosta³
mu powierzony, to - w mitrze na g³owie i z pastora³em w rêku
- zasiada na katedrze. Z tego miejsca bêdzie przewodzi³,
jako nauczyciel i pasterz, pielgrzymce wierz¹cych, w wie-
rze, nadziei i mi³o�ci.

Co by³o zatem �katedr¹� �w. Piotra? Wybrany przez
Chrystusa jako �ska³a�, na której zbuduje Ko�ció³, rozpocz¹³
swoj¹ pos³ugê w Jerozolimie po Wniebowst¹pieniu Pana i po
Zes³aniu Ducha �wiêtego. Pierwsz¹ �siedzib¹� Ko�cio³a by³
Wieczernik; jest prawdopodobne, ¿e w tej sali, gdzie rów-
nie¿ Maryja, Matka Jezusa, modli³a siê razem z uczniami,
by³o specjalne miejsce, zarezerwowane dla Szymona Pio-
tra. Nastêpnie siedzib¹ Piotra sta³a siê Antiochia, miasto
po³o¿one nad rzek¹ Orontes, w Syrii, w ówczesnych cza-
sach trzecia metropolia imperium rzymskiego, po Rzymie i
Aleksandrii w Egipcie. Pierwszym biskupem tego miasta,
ewangelizowanego przez Barnabê i Paw³a, gdzie �po raz
pierwszy nazwano uczniów chrze�cijanami�, by³ Piotr. Mar-
tyrologium Rzymskie przed reform¹ kalendarza odnotowy-
wa³o równie¿ specjalne obchody Katedry �w. Piotra w Antio-
chii. Stamt¹d Opatrzno�æ poprowadzi³a Piotra do Rzymu,
gdzie zakoñczy³ swój bieg w s³u¿bie Ewangelii mêczeñ-
stwem. Dlatego siedziba w Rzymie, która otrzyma³a najwiêk-
szy zaszczyt, przyjê³a na siebie równie¿ pos³ugê, jak¹ Chry-
stus powierzy³ Piotrowi, aby by³ w s³u¿bie wszystkich Ko-
�cio³ów partykularnych, celem budowania i jedno�ci ca³ego
Ludu Bo¿ego.

Siedziba w Rzymie zosta³a w ten sposób uznana za
siedzibê nastêpców �w. Piotra, za� �katedra� Biskupa Rzy-
mu reprezentuje katedrê Aposto³a, któremu Chrystus kaza³

pa�æ ca³¹ swoj¹ owczarniê. Potwierdzaj¹ to najstarsi Ojco-
wie Ko�cio³a, jak na przyk³ad �w. Ireneusz, biskup Lyonu,
który w swoim traktacie Przeciw herezjom opisuje Ko�ció³ w
Rzymie jako �najwiêkszy i najstarszy, uznawany przez
wszystkich; � za³o¿ony i zbudowany w Rzymie przez dwóch
najczcigodniejszych Aposto³ów, Piotra i Paw³a�; i dodaje: �Z
tym Ko�cio³em, z racji jego najznakomitszego pochodzenia,
musi zgadzaæ siê Ko�ció³ powszechny, to znaczy wierni,
którzy gdziekolwiek siê znajduj¹�. Tertulian z kolei stwier-
dza: �Ten Ko�ció³ w Rzymie, jak¿e jest b³ogos³awiony! Sami
Aposto³owie wlali w niego swoj¹ krew, ca³¹ doktrynê� (Napo-
mnienia dla heretyków, 36). Katedra Biskupa Rzymu repre-
zentuje nie tylko jego pos³ugê wspólnocie rzymskiej, ale rów-
nie¿ jego misjê przewodzenia ca³emu Ludowi Bo¿emu.

Celebrowanie �wiêta Katedry �w. Piotra oznacza za-
tem przypisywanie jej wielkiego znaczenia i wymiaru ducho-
wego oraz uznawanie jej za uprzywilejowany znak mi³o�ci
Boga, odwiecznego i dobrego Pasterza, który chce zgroma-
dziæ ca³y swój Ko�ció³ i prowadziæ go po drogach zbawienia.

To �wiêto jest jedyne w swoim rodzaju. Nie �wiê-
tujemy ¿adnej tajemnicy z ¿ycia Jezusa, nie wspomi-
namy �wiêtego lub rocznicy po�wiêcenia ko�cio³a. Spo-
gl¹damy ze czci¹ na� krzes³o.

c.d. na str. 2

papie¿ Benedykt XVI
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Spo�ród wielu �wiadectw Ojców chcia³bym przy-

toczyæ �wiadectwo �w. Hieronima, pochodz¹ce z jego
listu do Biskupa Rzymu, szczególnie interesuj¹cego,
gdy¿ zawarte jest w nim bezpo�rednie odniesienie w³a-
�nie do �katedry� Piotra, przedstawiaj¹ce j¹ jako pewny
fundament prawdy i pokoju. �w. Hieronim tak pisze:
�Postanowi³em zasiêgn¹æ rady katedry �w. Piotra, gdzie
znajduje siê ta wiara, któr¹ wys³awia³ Aposto³; przycho-
dzê teraz, aby prosiæ o pokarm dla mojej duszy tu, gdzie
przedtem otrzyma³em szatê Chrystusa. Nie idê za in-
nym prymatem, jedynie za Chrystusowym; dlatego je-
stem w jedno�ci z twoim b³ogos³awieñstwem, to zna-
czy z katedr¹ Piotra. Wiem, ¿e na tej skale jest zbudo-
wany Ko�ció³�.

Drodzy Bracia i Siostry, w absydzie Bazyliki �w. Piotra, jak
wiecie, znajduje siê monument po�wiêcony katedrze Aposto³a,
dzie³o Berniniego, zrealizowane w formie wielkiego tronu z br¹zu,
podtrzymywanego przez figury czterech Doktorów Ko�cio³a, dwóch
zachodnich, �w. Augustyna i �w. Ambro¿ego, oraz dwóch wschod-
nich, �w. Jana Chryzostoma i �w. Atanazego. Zapraszam Was,
aby�cie siê zatrzymali przed tym wymownym dzie³em, które dzi�
mo¿emy podziwiaæ, udekorowanym licznymi �wiecami, i pomodli-
li siê w sposób szczególny w intencji pos³ugi, jak¹ Bóg mi powie-
rzy³. Wznosz¹c wzrok ku witra¿owi z alabastru, który otwiera siê
�wiat³em wprost na katedrê, przyzywajcie Ducha �wiêtego, a¿e-
by zawsze podtrzymywa³ swym �wiat³em i swoj¹ moc¹ moj¹ co-
dzienn¹ pos³ugê ca³emu Ko�cio³owi. Za to, jak i za Wasze pobo¿-
ne skupienie, z ca³ego serca Wam dziêkujê.

c.d. na str. 3

Wspomnienie o �wieckiej misjonarce, Helenie Kmieæ,
zamordowanej 24 stycznia w Boliwii

Oto wywiad z Helen¹ Kmieæ z
wrze�nia 2016 roku, jaki przeprowa-
dzi³ Antoni Bucha³a, polonista, wi-
cedyrektor LO Katolickiego Stowa-
rzyszenia Wychowawców w Libi¹¿u.

Jak potoczy³y siê Twoje losy
po ukoñczeniu szko³y?

Ukoñczy³am szko³ê w 2009 roku i
w pa�dzierniku rozpoczê³am studia na
Politechnice �l¹skiej, na kierunku in¿y-
nieria i technologia chemiczna, prowa-
dzonym w jêzyku angielskim. Po obro-
nieniu dyplomu magistra in¿yniera w
2014 roku rozpoczê³am pracê w zupe³-
nie innej bran¿y � jako stewardessa w
liniach lotniczych.

Jakie wspomnienie zwi¹zane
ze szko³¹ szczególnie utkwi³o
Ci w pamiêci?

Z wdziêczno�ci¹ wspominam
szko³ê i nauczycieli, którym wiele za-
wdziêczam; szczególnie paniom wycho-
wawczyniom: Marii Pawe³kiewicz, Ur-
szuli Bakalarz � Bolek i Irenie Nowak.

Z u�miechem wspominam szkol-
ne przedstawienia, do których zawsze
sami uk³adali�my w klasie scenariusze.
Zawsze by³y one pe³ne humoru, a po-
niewa¿ tworzone by³y przez nas i dla
nas samych, role by³y dopasowane do
charakterów, co czyni³o je jeszcze bar-
dziej wyj¹tkowymi.

Pamiêtam szczególnie jedno z
tych przedstawieñ � jase³ka, które z
grup¹ osób zebran¹ z ró¿nych klas stwo-
rzyli�my �od zera� w trzy dni. Z jakich�

powodów klasa, która mia³a przygoto-
waæ wtedy �wi¹teczne przedstawienie,
nie zrobi³a tego. Jednak ja nie mog³am
wyobraziæ sobie szkolnej Wigilijki bez
jase³ek, dlatego za zgod¹ pani dyrektor
zebra³am grupê chêtnych, z któr¹ przy-
gotowali�my to ekspresowe przedsta-
wienie. Uda³o siê wykonaæ je bez wiêk-
szych wpadek!

Co chcia³aby� przekazaæ
obecnym uczniom szko³y jako
starsza kole¿anka
i absolwentka?
Najpierw by³oby to: Uczcie siê jê-

zyków � to jest most do �wiata! Korzy-
stajcie z tego, co oferuje wam szko³a,
szukajcie swoich zainteresowañ, pasji,
a kiedy je znajdziecie, pog³êbiajcie je.
Nie poprzestawajcie tylko na nauce,
b¹d�cie aktywni w szkole i poza ni¹,
szukajcie przestrzeni, w której mo¿ecie
zrobiæ co� wiêcej, podzieliæ siê swoimi

talentami, stworzyæ co� wyj¹tkowego.
Mój obecny zawód, do�æ nietypo-

wy, gdy¿ pracujê jako stewardessa �
choæ niezwi¹zany z kierunkiem studiów,
jakie ukoñczy³am � jest po³¹czeniem
moich pasji: podró¿owania, odkrywania
�wiata, poznawania nowych kultur, jê-
zyków, a tak¿e pracy z lud�mi, która
daje mi du¿o rado�ci. Staram siê wyko-
rzystywaæ mo¿liwo�ci, które daje mi ta
praca, dlatego gdy tylko jest okazja, w
czasie wolnym, wyje¿d¿am (a raczej:
wylatujê), czasem choæby na parê dni,
do ró¿nych krajów, aby zwiedzaæ i po-
znawaæ �wiat.

Czy jest co� takiego w Twoim
obecnym ¿yciu, co jest
kontynuacj¹ tego, czego
do�wiadczy³a� w szkole?

Wiele moich szkolnych zaintere-
sowañ i aktywno�ci wykorzystujê w
¿yciu doros³ym.
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To w³a�nie w szkole mia³am oka-

zjê stawiaæ pierwsze kroki jako ró¿ne-
go rodzaju lider. Najpierw by³a to funk-
cja przewodnicz¹cego klasy, pó�niej
szko³y: gimnazjum i liceum. Dziêki tym
rolom nauczy³am siê, jak kierowaæ grup¹
osób, zdoby³am do�wiadczenie jako
pewnego rodzaju przywódca. Choæ lu-
biê te¿ pracowaæ pod czyim� nadzo-
rem, jako cz³onek zespo³u, niejedno-
krotnie zdarzaj¹ siê sytuacje, w któ-
rych przejmujê prowadzenie, korzysta-
j¹c z umiejêtno�ci zdobywanych ju¿
wtedy, w szkole.

Jednym z wiêkszych przedsiê-
wziêæ, w którym przyjê³am rolê lidera,
by³a organizacja �wiatowych Dni M³o-
dzie¿y, podczas których pe³ni³am rolê
przewodnicz¹cej Parafialnego Komitetu
Organizacyjnego. By³o to wielkie wy-
zwanie, ale po tygodniach intensywnej
pracy mog³am poczuæ ogromn¹ satys-
fakcjê z udanej organizacji.

W szkolnych czasach odnosi³am
te¿ sporo sukcesów artystycznych.
G³ównie w pierwszych latach nauki w
szkole podstawowej bra³am udzia³ w
wielu konkursach recytatorskich, w któ-
rych niejednokrotnie udawa³o siê odno-
siæ mniejsze i wiêksze sukcesy.  Szcze-
gólnie wa¿ny by³ dla mnie jeden z pierw-
szych � Konkurs Poezji i Piosenki Reli-
gijnej w Wadowicach, w  którym uda³o
mi siê zdobyæ I miejsce. By³ to dla mnie
wówczas wielki sukces. Po konkursie
odbywa³o siê uroczyste wrêczenie na-
gród. Z u�miechem wspominam teraz
tê ma³¹ dziewczynkê, która w wype³nio-
nej po brzegi sali teatralnej wchodzi³a
na scenê przy d�wiêku fanfar i odbiera-
³a nagrodê � rze�bê Pana Jezusa Fra-
sobliwego, która do dzi� stoi w domu i
przypomina mi te wyj¹tkowe chwile.

Wystêpowanie na scenie nie
skoñczy³o siê w moim ¿yciu razem z
ukoñczeniem szko³y, wrêcz przeciwnie
� to by³ dopiero pocz¹tek. Choæ wbrew
nadziejom babci, która chcia³a, ¿ebym
posz³a do szko³y aktorskiej, wybra³am
zupe³nie inn¹ drogê, bêd¹c ju¿ na stu-
diach rozpoczê³am naukê w Pañstwo-
wej Szkole Muzycznej I i II stopnia w
Gliwicach, w klasie �piewu solowego
mgr Joanny Wojnowskiej. Podczas czte-
roletniej nauki w tej szkole wielokrotnie
stawa³am na scenie z okazji ró¿nych
koncertów i przedstawieñ, z których naj-
wa¿niejszym by³ mój recital dyplomo-
wy wieñcz¹cy naukê w tej szkole. Choæ
teraz rzadziej ju¿ zdarza mi siê wystê-
powaæ solo, �piew jest wci¹¿ bardzo
mocno obecny w moim ¿yciu � na sta³e

�piewam w scholi Duszpasterstwa Aka-
demickiego w Gliwicach, ale biorê te¿
udzia³ w ró¿nych innych projektach.

Mam jeszcze wiele swoich marzeñ
i celów, ale jednym z idea³ów, które sta-
ram siê realizowaæ, to chêæ bycia dla
innych. Robienie czego� tylko dla sie-
bie nie daje tyle rado�ci, co robienie
czego� dla drugiego cz³owieka. Wspa-
niale jest móc przez swoje dzia³ania i
talenty wywo³ywaæ czyj� u�miech na
twarzy i nie�æ innym pomoc.

Jestem osob¹, która nie potrafi
�usiedzieæ na miejscu�, dlatego chêtnie
anga¿ujê siê w bardzo ró¿ne dzia³ania
na wielu polach. Lubiê byæ w�ród ludzi,
rzadko spêdzam czas sama. Poza
wspomnianym ju¿ �piewem i muzyk¹ w
ogóle (gram te¿ na gitarze), chêtnie spê-
dzam czas aktywnie, chodz¹c po gó-
rach czy je¿d¿¹c na rowerze, lubiê tak-
¿e graæ w squash, niedawno zaczê³am
próbowaæ swoich si³ we wspinaczce.
Inn¹ moj¹ pasj¹ jest taniec, w szcze-
gólno�ci salsa.

Du¿o rado�ci daje mi mo¿liwo�æ
pomocy i tworzenia czego� dla innych,
st¹d moje zaanga¿owanie w pomoc
dzieciom w nauce w �wietlicy �Caritas�
i dzia³alno�æ w Katolickim Zwi¹zku Aka-
demickim w Gliwicach.

Jakie s¹ Twoje plany na
przysz³o�æ?
W 2012 roku znalaz³am swoje

miejsce w Wolontariacie Misyjnym �Sa-
lvator� WMS � wyj¹tkowej wspólnocie
m³odych, warto�ciowych ludzi, pe³nych
entuzjazmu, energii, chêci do dzia³ania,
którzy tak jak ja chc¹ ¿yæ nie dla sie-
bie, ale przede wszystkich dla innych.
Z ramienia Wolontariatu dwukrotnie po-
s³ana by³am na krótkie, kilkunastodnio-
we wyjazdy, podczas których w kilku-
osobowej grupie prowadzili�my �pó³ko-
lonie� dla dzieci przy parafiach ksiê¿y
salwatorianów � pierwszy raz w Gal-
gahévíz na Wêgrzech, za drugim razem
w Timi?oarze w Rumunii. W 2013 roku
pojecha³am na wyj¹tkow¹ misjê do Za-
mbii, gdzie przez dwa miesi¹ce praco-
wa³am z dzieæmi ulicy, miêdzy innymi
ucz¹c ich czytania, pisania, angielskie-
go i matematyki oraz towarzysz¹c im w
codziennym ¿yciu w o�rodku Salvation
Home w stolicy Zambii, Lusace i w od-
dalonym o ok. 70 km centrum m³odzie-
¿owym Kulanga Bana Farm w Chamu-
limbie. Mogê bez jakiejkolwiek przesa-
dy powiedzieæ, ¿e to niesamowite do-
�wiadczenie zmieni³o mnie, jako osobê
i moje ¿ycie. Widz¹c, jak zupe³nie to

¿ycie w biednych krajach Afryki ró¿ni siê
od naszego europejskiego luksusu, wró-
ci³am stamt¹d, maj¹c zupe³nie inne spoj-
rzenie na �wiat. Nauczy³am siê bardziej
doceniaæ to, co mam, dziêkowaæ Bogu
za to, czego mi nie brakuje na co dzieñ,
cieszyæ siê nawet ma³ymi rzeczami.

Te dwa miesi¹ce wydaj¹ siê byæ
do�æ d³ugim okresem, jednak tak na-
prawdê uda³o mi siê zaledwie w ma³ym
stopniu poznaæ tamtejsze realia, kultu-
rê i mentalno�æ mieszkañców. Marzy³
mi siê d³u¿szy wyjazd, w czasie które-
go mog³abym g³êbiej wej�æ w rzeczywi-
sto�æ, w której siê znajdê, nawi¹zaæ bli¿-
sze relacje z lud�mi, poznaæ ich potrzeby
i dziêki temu móc lepiej im s³u¿yæ.

To marzenie ma siê spe³niæ w przy-
sz³ym roku � planujê wtedy wyjechaæ
na pó³ roku na placówkê misyjn¹ sióstr
S³u¿ebniczek Dêbnickich w Boliwii.

Bp Jan Zaj¹c:
Helenka uczy³a siê Ewangelii i

codziennie dawa³a �wiadectwo swo-
jej mi³o�ci do Jezusa. Codziennie.
A¿ do przelania krwi. Mamy �wiado-
mo�æ, ¿e do Boliwii nie pojecha³a
na wypoczynek, ale po to, by poma-
gaj¹c dzieciom nie�æ Dobr¹ Nowinê
tamtejszej spo³eczno�ci. Dobrze wie-
dzia³a, ¿e ten wyjazd jest niebez-
pieczny, ale jej decyzja by³a konse-
kwencj¹ wyboru Jezusa. To nie by³
chwilowy kaprys m³odej dziewczy-
ny czy emocjonalne uniesienie ser-
ca. Jak bardzo tego �wiadectwa
�wiat dzi� potrzebuje, widzimy po
reakcjach na to, co wydarzy³o siê w
Boliwii. Ono ju¿ wydaje owoce do-
bra i pokoju w sercach wielu ludzi,
którzy jej nawet nie znali, a dzi�
op³akuj¹ jej �mieræ, bo poci¹gnê³a
ich jej ¿yciowa postawa, jej umi³o-
wanie Ewangelii, gotowo�æ do po-
�wiêcenia. Helenka jest znakiem nie
tylko dla ludzi m³odych, ale i star-
szych. Ja sam zdumiewam siê, choæ
przecie¿ j¹ zna³em, teraz, gdy do-
wiadujê siê, co robi³a, kim by³a dla
wielu ludzi i ile dobra potrafi³a zdzia-
³aæ. Na tym polega teraz jej apostol-
stwo: ewangelizuje swoj¹ mê-
czeñsk¹ �mierci¹ i dla nas wszyst-
kich jest przypomnieniem, ¿e do
wierno�ci Ewangelii i dawania �wia-
dectwa wezwani s¹ nie tylko bisku-
pi, ale równie¿ ludzie �wieccy.

http://diecezja.bielsko.pl/misje/
wspomnienie-o-zamordowanej-swieckiej-

c.d. na str. 4
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PONIEDZIA£EK  20.02.17
  8.00 Dziêkczynna w 88 rocz. urodzin

Gabriela z pro�b¹ o Bo¿e b³og.,
zdrowie i potrzebne ³aski

18.00 + Anna Trutkowska
WTOREK 21.02.2017

  8.00 + Janina, Sabina, Józef, Kazimierz
Gruszewscy

18.00 1) + W 12 rocz. �m. Juliusz Brniak
i Jadwiga Klamut w 2 rocz. �m.
2) + Joanna Strzeszyñska

�RODA 22.02.2017
  8.00 1) + Józef (greg.)

2) W int. Kap³anów pracuj¹cych
w naszej Parafii

18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy
CZWARTEK 23.02.2017

  8.00 + Józef (greg.)
18.00 1) Dziêkczynna za prze¿yte 91 lat

¿ycia Franciszki Za³êga i dalsz¹
opiekê i b³og. Bo¿e
2) O zgodê i pojednanie
w rodzinie
3) + Konstancja i Aleksander
Flaszyñscy

PI¥TEK 24.02.2017
  8.00 + Marian Gruca � od Urszuli i Paw³a
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 + Józef (greg.)

SOBOTA 25.02.2017
  8.00 1) + Leokadia, Sabina, Józef,

Kazimierz Umeccy
2) + Jan i Marianna Kapela

18.00  + El¿bieta Pyrchla
NIEDZIELA 26.02.2017

  8.00 + Barbara, Franciszek Perek
  9.30 1) W int. Rodziny Ró¿añcowej

z naszej Parafii
2) + Józef (greg.)

11.00 + Zofia Migas w 14 rocz. �m.
12.00 Dziêkczynna w 30 rocz. �l. Agaty

i Bogus³awa z pro�b¹ o Bo¿e
b³og. i potrzebne ³aski

13.00 + Krystyna Hebda � od rodziny
Nitków i Janeckich

18.00 + Ryszard Laskowski 11 rocz. �m.

INTENCJE MSZY �W.
20.02.2017 - 26.02.2017

IX Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
DROGA PRZEZ SERCE.

PRZYMIERZE SERC JEZUSA,
MARYI, NASZYCH.

19 lutego 2017                      NA SKALE                              Nr 08(941)/4
Kocha³a ludzi. Mia³a chroniczny niedobór snu, bo zawsze wybiera³a bycie

w�ród ludzi. Zamiast odpoczywaæ, robi³a miliony rzeczy - wspomina Helenê Kmieæ
Magdalena Kaczor z Wolontariatu Misyjnego Salvator i przyjació³ka misjonarki.

Normalny cz³owiek odsypia nieprzespan¹ noc. Ona ucieka³a w góry, biega³a
na próby �piewu, spotkania WMS, robi³a rêkodzie³o, gra³a w planszówki z przyja-
ció³mi i przede wszystkim pomaga³a tym, którzy potrzebowali wsparcia.

Mówi³a cichutko, ale gdy �piewa³a� dr¿a³y �ciany w ko�ciele, zawsze mia-
³am ciarki. Ma³o kto siê spodziewa³, ¿e taka kruszynka potrafi wydobyæ z siebie
potê¿ny g³os. Doskonali³a go zreszt¹ w szkole muzycznej studiuj¹c �piew opero-
wy. Mia³a niesamowity talent muzyczny. Gra³a na gitarze, fortepianie, �piewa³a
cudownie. Zadziwia³a. Studiowa³a in¿ynieriê chemiczn¹ na Politechnice �l¹skiej (i
to w jêzyku angielskim), �piewa³a tam w chórze akademickim. Mocno anga¿owa³a
siê w Duszpasterstwie Akademickim. Skoñczy³a presti¿owe katolickie liceum w
Wielkiej Brytanii. By³a naprawdê wybitnie zdolna, dlatego dosta³a siê na stypen-
dium. Lubi³a robiæ rzeczy codzienne tak, jakby by³y absolutnie wyj¹tkowe.

Na placówce salwatoriañskiej na Wêgrzech szykowa³a zmy�lne kolacje,
uk³ada³a serwetki w kszta³t egzotycznych kwiatów, a z sera i wêdliny robi³a ³ódki.
Po Eucharystii �piewa³a "Ave Maria". Mocno uduchowiona. Modli³a siê brewia-
rzem, czyta³a Pismo �wiête, chêtnie rozmawia³a na tematy zwi¹zane z wiar¹,
¿yciem. Pyta³a, mia³a otwarty umys³, potrafi³a s³uchaæ. Da³a siê prowadziæ Panu
Bogu. Mam g³êbokie przekonanie, ¿e jest ju¿ u Pana Boga, ¿e przytula nas jak
zawsze przytula³a. ̄ e mo¿emy J¹ ju¿ prosiæ o wstawiennictwo. Dla ca³ego Wolon-
tariatu Misyjnego Salvator pozostanie inspiracj¹, �wiat³em, wzorem. Pierwsza z
nas, która ukocha³a �cie¿kê misyjn¹ a¿ do przelania krwi.

9 lutego Helena Kmieæ obchodzi³aby swoje 26. urodziny. 8 stycznia
2017 roku wyjecha³a na misje do Boliwii w ramach Wolontariatu Misyjnego
Salvator. 24 stycznia  nieznani sprawcy napadli na ochronkê dla dzieci w
Cochabambie w �rodkowej Boliwii. Jeden z napastników ugodzi³ Helenê
Kmieæ no¿em. Mimo reanimacji, zmar³a.

PROGRAM WIZYTACJI KANONICZNEJ naszej Parafii
przez J.E. Ks. bpa Grzegorza Rysia

Sobota, 04.03.2017
17.50 Przywitanie liturgiczne Ks. Biskupa
18.00 Msza �w. z Sakramentem Bierzmowania
Niedziela, 05.03.2017
8.00 Msza �w. ze S³owem Bo¿ym Ks. Bpa i b³ogos³awieñstwem Rodzin
9.30 Msza �w. dla m³odzie¿y, spotkanie z m³odzie¿¹ i S³u¿b¹ Liturgiczn¹
11.00 Msza �w. dla dzieci i ich rodziców
12.00 Msza �w. ze S³owem Bo¿ym Ks. Bpa
13.00 Msza �w. ze S³owem Bo¿ym Ks. Bpa
14.45 - 17.00 odwiedziny Ks. Bpa u chorych i Rodzin w ich domach
17.00 Gorzkie ̄ ale z kazaniem pasyjnym Ks. Bpa
18.00 Msza �w. ze S³owem Bo¿ym Ks. Bpa
19.00 Spotkanie Ks. Bpa z doros³ych Parafianami w Sali Widowiskowej
Poniedzia³ek, 06.03.2017
7.00 Msza �w. i spotkanie Ks. Bpa z SS. Józefitkami
9.00 Odwiedziny Szko³y przy ul. Wilka-Wyrwiñskiego
10.00 Odwiedziny Szko³y przy ul. Grochowskiej
11.00 Wizyta u SS. �w. Jadwigi przy ul. Rusa³ek
12.00 Odwiedziny Przedszkola przy ul. Bema
13.00 Spotkanie Ks. Bpa w domu SS. Duchaczek i zakoñczenie wizytacji


