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Triduum Paschalne, Święta Zmartwychwstania 
Pańskiego – tak ważne wydarzenia w liturgii 
Kościoła, ale i w naszym chrześcijańskim życiu. 

Każdego roku te same, ale za każdym razem inaczej prze-
żywane. Zwracaliśmy uwagę na coś szczególnego w tej 
niezwykłej liturgii lub zastanawialiśmy się nad jakimś 
zdaniem, które trafiło do nas podczas homilii. Nikt jed-
nak z nas, niezależnie od wieku, nie przeżywał tego czasu 
w taki sposób, jak w tym roku. Wielka cisza. Ogromna 
cisza… Jakże wymowna i dająca nam wszystkim do 
myślenia. Tajemnice męki i śmierci Pana Jezusa oraz Jego 
Zmartwychwstanie przeżywane w ten szczególny sposób 
mogą przynieść nam i naszym bliskim wiele dobra i głę-
bokich refleksji. Ks. Arcybiskup, w skierowanym do nas 
liście pasterskim z dnia 3 kwietnia 2020 r., wskazuje na 
znaczenie i symbolikę gestów i wydarzeń przeżywanych 
w tym niezwykłym czasie. Pragnę za nim przypomnieć 
kilka wskazówek do wspólnego przeżywania Misterium 
Paschalnego. I tak:

WIELKI CZWARTEK:

W tym dniu wspominamy i przeżywamy ustano-
wienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. 

Zachęcam do:
• przeczytania w gronie rodzinnym fragmentu Pisma 

św. z Ewangelii św. Łukasza 22, 7-23;
• uczestniczenia o godz. 18.00 w transmisji Mszy Wie-

czerzy Pańskiej z naszego kościoła;
• duchowego przyjęcia Komunii św.;
• wspólnej modlitwy w intencji naszej Parafii oraz 

posługujących w niej kapłanów (dawniej i obecnie);
• uczynków miłosierdzia względem naszych najbliż-

szych, tych, z którymi jesteśmy razem w domu lub 
którzy są blisko nas w inny sposób.

WIELKI PIĄTEK:
W tym dniu wspominamy mękę i śmierć Pana Jezusa.
Zachęcam do:
• postu ścisłego (wstrzemięźliwość od pokarmów mię-

snych oraz spożycie tylko jednego posiłku do syta, 
dotyczy osób zdrowych, od 18. do 60. roku życia);

• adoracji krzyża – nakryjmy stół obrusem, 
postawmy krzyż, zapalmy świece, uczyńmy 
w ciszy rachunek sumienia i wzbudźmy żal za nasze 
grzechy;

• 17.30 Droga Krzyżowa
• uczestniczenie o godz. 17.30 w transmisji Drogi Krzy-

żowej i o g. 18.00 w liturgii Męki Pańskiej z naszego 
kościoła;

• rozważań stacji Drogi Krzyżowej (m.in. na stro-
nie internetowej parafii) czytanej wspólnie przez 

wszystkich członków rodziny lub poprzez uczest-
nictwo duchowe w transmitowanym nabożeństwie 
Drogi Krzyżowej z Watykanu.

WIELKA SOBOTA:
Przeżywajmy w tym dniu Misterium Paschalne poprzez:
• udzielanie sobie błogosławieństwa – znaku krzyża 

św. na czole;
• wspomnienie swojego dnia chrztu św. (wspólne oglą-

danie zdjęć z tego wydarzenia, wspomnienie swoich 
bliskich);

• zapalenie świecy i wspólne odmówienie Credo (wyzna-
nia wiary, które zwykle wspólnie odmawiamy pod-
czas niedzielnej Mszy św.). Warto, wypowiadając 
słowa „i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia 
Pismo”, zatrzymać się na chwilę ciszy, przyklęknąć, 
rozważając tę prawdę, która stanowi centrum naszego 
chrześcijańskiego życia;

• uczestniczenie w transmisjach Mszy Wigilii Paschal-
nej oraz przyjęcie duchowej komunii św. (transmisja 
z naszego kościoła o g. 20.00)

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Czas świętowania i radosnego Alleluja. Z pewnością 
zabrzmi nieco inaczej niż zwykle, ale postarajmy się, aby 
radość zmartwychwstania stała się udziałem wszystkich 
domowników. Zachęcam zatem do:
• wspólnego świątecznego śniadania. Niech w tym dniu 

ojciec, jako głowa rodziny, pobłogosławi świąteczne 
pokarmy. Treść błogosławieństwa zamieszczona jest 
w dalszej części „Wspólnoty”;

• wspólnego uczestnictwa w transmisji Mszy św. z naszej 
parafii, duchowego przyjęcia komunii św. oraz sko-
rzystania z transmisji papieskiego błogosławieństwa 
Urbi et orbi;

• przesyłania sobie świątecznych życzeń pełnych rado-
ści, życzliwości i wsparcia.

Osiem dni Okresu Wielkanocnego stanowi Oktawę 
Wielkanocną. Obchodzi się je jako uroczystości 

Pańskie, zaś piątek oktawy Wielkanocnej (17 kwietnia) 
nie jest dniem pokutnym.

19 kwietnia – 2 Niedziela Wielkanocna, w której 
oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu. Rozpo-

czyna ona Tydzień Miłosierdzia. Zwykle w tym czasie 
wspieraliśmy naszych bliźnich uczynkami miłosierdzia. 
Zachęcam, aby w zaistniałych okolicznościach pomyśleć 
o tych, którzy potrzebują naszej pomocy poprzez prze-
słanie im słów wsparcia i pomoc, którą możemy uczynić 
bez narażenia zdrowia własnego i innych.

23 kwietnia – Uroczystość św. Wojciecha, biskupa 
i męczennika, głównego patrona Polski. Zanieśmy 

DRODZY PARAFIANIE!
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w tym dniu naszej modlitwy do Pana, za wstawiennic-
twem tego wielkiego męczennika, ogarnijmy modlitwą 
tych wszystkich, którzy w tych trudnych okolicznościach 
niosą pomoc, narażając swoje własne życie. Pamiętajmy 
o ofiarach panującej pandemii, powierzając ich miło-
sierdziu Pana, który jest Życiem i Zmartwychwstaniem.

26 kwietnia – 3 Niedziela Wielkanocna. Rozpoczyna 
ona Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Zachęcam 

wszystkich do lektury Pisma św. Skorzystajmy z wielu 
sposobów poznawania Słowa Bożego, rozważajmy je 
w naszych rodzinach, uczmy najmłodszych sięgania po 
Pismo św.

Drodzy Parafianie, w tym szczególnym czasie pragnę Wam 
wszystkim przekazać słowa nadziei i otuchy. Dla nas, 
duszpasterzy, też jest to bardzo trudny czas, jakiego nie 
doświadczyliśmy w naszej kapłańskiej służbie. Ufamy jed-
nak, że kiedy nadejdzie sposobność, spotkamy się wszyscy 
na wspólnej Eucharystii, by radośnie odśpiewać Alleluja! 
Wszystkim Wam błogosławię i życzę, by nadchodzący czas 
przyniósł wiele okazji do wewnętrznej refleksji, duchowej 
przemiany i wspólnie przeżytego czasu w gronie najbliż-
szych. Dbajmy o najsłabszych i samotnych, niech odczują 
nasze wsparcie i pomoc. Niech błogosławi Was wszystkich 
Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch św.

Ks. Zbigniew Folcik – Proboszcz

Chrystus zmartwychwstał. Praw-
dziwie zmartwychwstał. Alle-
luja! Te słowa zaczerpnięte 

z liturgii wielkanocnej, śpiewane na roz-
poczęcie procesji rezurekcyjnej, niech 
towarzyszą nam w rozważaniu i w prze-
żywaniu tegorocznych Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego. Zastanawiając się nad 
istotną treścią Triduum Paschalnego, 
możemy zauważyć łączące się w jedną 
całość wydarzenia. Od wielkoczwart-
kowej Wieczerzy Pańskiej, w czasie 
której Pan Jezus ustanowił Najświęt-
szy Sakrament i nierozłącznie związany 
z Eucharystią Sakrament Kapłaństwa, 
bez którego niemożliwym było by wypeł-

nienie Jego polecenia: „To czyńcie na 
moją pamiątkę”, przez wielkopiątkowe 
rozważanie krzyżowej męki i śmierci 
Pana Jezusa, podjętej dla naszego zba-
wienia, przez wielkosobotnią ciszę czu-
wania przy Bożym Grobie, aż po świa-
tło wielkanocnego poranka i radosną 
nowinę, wypowiedzianą przez Anioła 
do niewiast, które wczesnym rankiem 
przyszły do Jezusowego grobu: „Dlaczego 
szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie 
ma Go tutaj, zmartwychwstał”(por. 
Łuk.24,1-12) . Możemy krok po kroku 
towarzyszyć Panu Jezusowi, przeżywa-
jąc wielkie dzieło naszego zbawienia, 
dzieło ostatecznego zwycięstwa dobra 
nad złem, życia nad śmiercią. W tym 
rozważaniu nierozłącznie przeplata się 

w naszej myśli i modlitwie wątek cier-
pienia i krzyża, który Swą boską mocą 
zostaje przemieniony w nadzieję i radość, 
płynące z prawdy wiary, że Chrystus  
„trzeciego dnia zmartwychwstał”, czyli 
wyszedł zwycięski i żywy z grobu roze-
rwawszy pęta śmierci i zła. Ta prawda jest 
nam szczególnie bliska, kiedy przycho-
dzi nam obchodzić Święta Wielkanocne 
w tym 2020 roku w szczególnych okolicz-
nościach rzeczywistości naszego życia. Te 
okoliczności to najpierw sytuacja całego 
świata, Europy i naszej Ojczyzny pogrą-
żonych nieszczęściem epidemii, która 
pozbawiła życia tysiące ludzkich ist-
nień, która zagraża i naszemu zdrowiu 

i życiu. Z modlitwą na ustach i w sercu 
przeżywamy swą bliskość z tymi, którzy 
są pogrążeni w bólu po śmierci swych 
bliskich, ludźmi dotkniętymi chorobą, 
z przeżywającymi kwarantannę odosob-
nienia, zapobiegającą sobie i każdemu 
z nas możliwość ochrony przed zara-
żeniem się i chorobą. Modlimy się za 
tych, którzy z poświęceniem własnego 
życia i zdrowia opiekują się chorymi, 
mamy tu na myśli całą służbę zdrowia, 
ofiarnych lekarzy, pielęgniarki, wolun-
tariuszy i wszystkich bez wyjątku nio-
sących pomoc chorym i całemu spo-
łeczeństwu zagrożonemu epidemią. 
Naszą modlitwą obejmujemy sprawu-
jących władzę w naszej ojczyźnie, którzy 
z godną podziwu troską, zrozumieniem 

i odpowiedzialnością starają się o to, 
byśmy godnie przeżyli ten trudny dla 
każdego z nas czas i oby jak najprędzej 
doczekali się dnia, kiedy życie osobiste, 
rodzinne i społeczne wróci do normy.

Te okoliczności to sytuacja Kościoła. 
Konstytucja II Soboru Watykańskiego 
o obecności Kościoła w świecie współ-
czesnym zaczyna się od znamien-
nych słów: „Radość i nadzieja, smutek 
trwoga ludzi współczesnych, są radością 
i nadzieją, smutkiem i trwogą uczniów 
Chrystusowych…” Zawsze w historii 
Kościół był obecny w ludzkiej społecz-
ności, która przecież go tworzy przez 
tożsamość osób tworzących nasze spo-
łeczeństwo. Kościół był obecny szcze-
gólnie w  chwilach doświadczeń 

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał…
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i nieszczęść swą modlitwą, działal-
nością charytatywną, społeczną, tak jest 
i w obecnej sytuacji. Do wielkich zna-
nych historii ludzi Kościoła, takich jak 
ofiara św. Maksymiliana Kolbe w obozie 
śmierci w Auschwitz, jak ofiara życia 
Czcigodnego Sługi Bożego ks.  Jana 
Machy, naszego kandydata na ołtarze. 
Kapłana naszej archidiecezji skazanego 
i ściętego w katowickim więzieniu za 
pomoc rodzinom, których członkowie 
byli więzieni za ich patriotyczną, pol-
ską postawę, jak ofiara życia tysięcy 
ludzi, którzy zginęli w obronie wolno-
ści, ojczyzny i praw człowieka. Do tych 
ofiar dziś trzeba dopisać ofiarę lekarzy, 
pielęgniarek, kapłanów, którzy z nara-
żeniem życia śpieszą z pomocą chorym 
i potrzebującym i w niejednym przy-
padku, jak słyszymy, już tę gotowość do 
ofiary przypłacili utratą swego zdrowia, 
a nawet i życia. W tych dniach czytałem 
w wiadomościach o kapłanie zmarłym 
we Włoszech, który oddał swój respi-
rator dla ratowania młodszego czło-
wieka, ojca rodziny. To przecież jeden 
z wielu współczesnych nam przykładów, 
o których dziś się dowiadujemy. Do tej 
ofiary, wpisującej się w historię Kościoła 
i naszej społeczności, wpiszmy te wszyst-
kie ograniczenia, którym musimy się ze 
zrozumieniem poddać, a które zostały 
wprowadzone w trosce o nasze życie 
i zdrowie. Na pewno napawa nas bólem 
widok pustego kościoła w czasie odpra-
wiania Mszy świętej, a jak wiele na to 
wskazuje to i obrzędy Triduum Paschal-
nego, Wielkiego Czwartku, Wielkiego 
Piątku i Wigilii Wielkanocnej oraz Świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego mogą 
być sprawowane bez udziału wiernych 
w kościele. Pocieszeniem jest świado-
mość, że nasi drodzy wierni licznie 
korzystają w tym czasie z możliwości, 
jaką daje łączność z kościołem przez 
transmisje internetowe, radiowe i telewi-
zyjne. Te transmisje nie dają możliwości 
pełnego, żywego uczestnictwa w liturgii 
świętej, ale w tej sytuacji spełniają wielce 
dobroczynną możliwość pomocną nam 
w przeżywaniu Mszy św., obrzędów litur-
gicznych oraz łączą nas w modlitwie. 
Korzystajmy więc z tego dobrodziej-
stwa jak najwięcej i oby jak najowocniej. 
Módlmy się i wykorzystujmy ten czas na 
pogłębienie naszej wiary. Przykładem 
niech będzie Ojciec święty Franciszek, 
który w piątek 27 marca br. o godz. 18.00 
na Placu św. Piotra, chociaż bez udziału 
wiernych, trwał na adoracji Najświęt-
szego Sakramentu, modlił się o odwró-
cenie epidemii, wpatrując się w cudowny 
krzyż z rzymskiego Kościoła św. Marce-
lego Della Corso, przed którym w XVI 
wieku rzymianie wymodlili ocalenie od 
epidemii oraz w obraz Madonny czczonej 
jako Salus Populi Romani (=Zbawienie 
Ludu Rzymskiego). Następnie udzielił 
błogosławieństwa Urbi et Orbi (Mia-
stu i Światu). Łączmy się w modlitwie 
z całym Kościołem.

Drodzy Czytelnicy tego słowa! Na 
koniec tych rozważań pragnę się podzie-
lić prawdą, która płynie z naszego oży-
wionego wiarą serca. Tajemnica Zmar-
twychwstania Pańskiego jaśnieje nam 
głęboką prawdą o tym, że jak Chrystus 
dla naszego zbawienia przeszedł przez 

mękę i śmierć na krzyżu i Swą Boską 
mocą pokonał śmierć i wyszedł żywy 
z grobu, tak tą samą Bożą mocą pomoże 
nam przejść przez to bolesne doświad-
czenie naszej życiowej rzeczywistości. 
W te Święta Wielkanocne z nadzieją 
wpatrujmy się w przyszłość. Chrystus 
prawdziwie zmartwychwstał. Ta wiel-
kanocna prawda z mocą uświadamia 
nam to, że z Bożą pomocą z każdym 
dniem zbliża się czas, kiedy wypeł-
nimy nasze kościoły swą modlitewną 
obecnością i śpiewem, w pełni ukazu-
jącym ich piękno. W pełni podejmiemy 
nasze obowiązki, szkoły napełnią się 
gwarem dzieci i młodzieży, zapełnią 
się ulice naszych miast, aleje parków 
i skwerów, znikną obawy i nadejdzie 
czas radości. Obecnie przeżywane dni 
zostaną w kategorii naszych wspomnień, 
które oby ubogaciły nas o refleksję nad 
tym, że nie wszystko zależy tylko od 
nas, człowiek mimo wszystko ma tylko 
swe ograniczone możliwości. Pełnym 
szczęściem człowieka jest Bóg, od Niego 
wszystko zależy – i nasze życie i nasze 
z Nim zmartwychwstanie. Ożywieni tą 
nadzieją, pielęgnujmy rodzinne tradycje 
wielkanocne, życzmy sobie, by w naszych 
domach i w naszych sercach zagościł na 
nowo Zmartwychwstały Pan i jak kiedyś 
w Wieczerniku pozdrowił i nas: „Pokój 
wam”. A więc „Złóżcie troski żałujący 
Chrystusa umarłego, otrzyjcie już łzy 
płaczący Pana Zmartwychwstałego. Bo 
zmartwychwstał samowładnie, jak prze-
powiedział dokładnie. Alleluja, Alleluja… 
niechaj brzmi Alleluja!!!

Ks. Józef

W tym miesiącu swoje urodziny obchodzą: 
Ks. Daniel Starzyczny – 8 kwietnia 

Ks. Józef Moczygęba – 30 kwietnia
Z tej okazji cała wspólnota parafialna składa Drogim Kapłanom 

najserdeczniejsze życzenia:
Życzymy Wam radości z pełnionej posługi kapłańskiej, podążania drogą Bożą 

ku świętości oraz obfitości łask Bożych od naszego Pana. Niech cieszy Was każde 
spotkanie z Bogiem i drugim człowiekiem, niech serca przepełnia miłość, którą 

dzielicie się na co dzień z potrzebującymi. Niech Maryja Wniebowzięta ma Was w swojej 
opiece, wyprasza u Syna wszelkie łaski i strzeże każdego dnia życia.
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„Ludzkość dostała dokładnie taką 
chorobę, jakiej potrzebowała... 
Przestaliśmy szanować zdrowie, 
więc choroba uświadamia nam, że 
najbardziej powinno nam na Nim 
zależeć… 
Przestaliśmy szanować naturę 
i dlatego dostaliśmy taką chorobę, 
by przekonać się jak bardzo jest ona 
cenna… 
Przestaliśmy przebywać 
w rodzinach, więc ta choroba 
zamknęła nas w naszych domach, 
aby nauczyć nas jak funkcjonować 
z bliskimi… 
Przestaliśmy szanować osoby 
starsze i chore, więc choroba naraża 
najbardziej ich, abyśmy pamiętali, 
jak bardzo są bezbronni… 
Przestaliśmy doceniać pracowników 
służby zdrowia i farmaceutów, więc 
choroba ta pozwala zobaczyć, jak są 
oni niezbędni… 
Przestaliśmy szanować nauczycieli, 
dlatego choroba zamknęła nasze 
szkoły, aby rodzice mogli sami 
spróbować nauczać swoje dzieci… 
Myśleliśmy, że możemy kupić 
wszystko, być gdziekolwiek 
i z kimkolwiek chcemy, więc 
dostaliśmy taką chorobę, aby zdać 
sobie sprawę, że nie wszystko jest tak 
oczywiste… 
Mamona złapała nas, spędzaliśmy 
wolny czas w centrach handlowych, 
więc choroba zamknęła je, abyśmy 
mogli zrozumieć, że nie można kupić 
szczęścia… 
Skupialiśmy wiele uwagi na 
naszym wyglądzie i porównywaniu 
siebie, więc choroba zakryła nasze 
twarze, abyśmy zrozumieli, że nie 
w wyglądzie tkwi piękno… 
Nie mieliśmy czasu dla Boga, 
więc teraz nie ma dla nas miejsca 
w kościołach. 
Choroba ta zabiera nam dużo, ale 
jednocześnie daje nam możliwość 
uczenia się tak wiele i zrozumienia 
tego, co w życiu jest najważniejsze… 
Mamy chorobę, której naprawdę 
potrzebowaliśmy jako ludzkość”.

Autor nieznany

Czas, który przeżywamy, jest 
dla nas wymagający. Wyma-
gający z  tego względu, że 

takie chwile jeszcze nie były naszym 
doświadczeniem. Ktoś, stojąc w bez-
piecznych odległościach w kolejce 
do sklepu, powie: „jak za komuny”, 
inny: „przesadzacie”, tych przykładów 
można by podawać wiele. Miniony 

miesiąc i najbliższe tygodnie są i będą 
dla nas trudne. Jeden „mały” wirus 
obrócił cały świat o 180 stopni i oka-
zał się być wielkim problemem dla 
wielu. Najważniejsze, aby w  tym 
czasie zachować roztropność i roz-
wagę. Liczne ograniczenia, począt-
kowo ciężkie do zrealizowania, po 
głębszym zastanowieniu, okazują się 
być jakimś dobrem dla nas. Dobrem, 
które musimy sami odkryć, wszak 
tylko powiedziane, narzucone będzie 
budziło naturalny wewnętrzny sprze-
ciw wewnątrz nas. To podobnie jak 
dzieci w wieku około 2 lat mają taką 
„fazę” na mówienie „nie”, czegokol-
wiek by to nie dotyczyło. Czas epi-
demii, wbrew pozorom, może mieć 
pozytywne oddziaływanie na społe-
czeństwo. Doskonale wiemy, że każdy 
z nas odczuwa jakiś dyskomfort, jed-
nak warto dostrzec to, co dobre i war-
tościowe.

Jednoczymy się w naszych domach, 
choć czasem początki narzuconego 
przebywania pod jednym dachem 
mogły czy nadal mogą być trudne, to 
jest to dobra sposobność do zagłębie-
nia tych najcenniejszych relacji, które 
mamy. Okazja do integracji członków 
rodziny, wspólnych gier, rozmów itp. 
Domy jednoczą nas nie tylko tak inter-
personalnie, tak po ludzku, ale także 
duchowo. Jest rodzinna modlitwa, 
na którą dotychczas „nie było czasu”. 
Wspólnie przeżywana Eucharystia 
w łączności duchowej z Kościołem 
(rozumianym jako wspólnotą wier-
nych) parafialnym, ogólnopolska 

modlitwa różańcowa, rekolekcje online 
i wiele innych aspektów życia ducho-
wego. Mamy czas dla Boga, którego 
tak często nam brakowało z powodu 
różnego rodzaju obowiązków.

Jednoczy także wspólny wróg 
– Covid 19. Około 3 tygodni temu 
zaczęły powstawać oddolne inicja-
tywy wsparcia seniorów. Ludzie zaczęli 

tworzyć małe społeczności wirtualne, 
podzielone na dane regiony w Pol-
sce. I tak powstała cała sieć pomocy 
osobom potrzebującym, m.in. w zro-
bieniu zakupów, wykupieniu leków. 
Równocześnie powstała ogólnopolska 
akcja pod nazwą „Posiłek dla Medyka”. 
Jej celem jest dostarczanie posiłków 
dla medyków i służb, podejmujących 
walkę z epidemią na pierwszej linii 
frontu. Posiłki są przygotowywane 
przez lokalne punkty gastronomiczne 
pro bono. Zobaczmy, mimo trudno-
ści ekonomicznych, chcą pomagać 
innym. Kolejna inicjatywa to „Maska 
dla Medyka”, studenci, inżynierowie, 
wynalazcy łączący się za pośrednic-
twem portali społecznościowych, two-
rzą z ogólnodostępnych materiałów 
sprzęt medyczny, który ma pomóc 
w walce z epidemią. Patrząc bardziej 
lokalnie, wiele osób naszego regionu 
jest zaangażowanych w szycie mase-
czek ochronnych dla personelu szpital-
nego, traktując to jako dar dla innych.

Obecnie panująca atmosfera życia 
codziennego stanowi dla nas pewnego 
rodzaju wyzwanie, słyszane zewsząd 
#zostańwdomu, przyczynia się do spoj-
rzenia w głąb naszych serc i odkrycia, 
co tak naprawdę tam się znajduje. Czy 
jest to coś, co może mi pomóc owoc-
nie przeżyć ten czas, czy raczej coś co 
prowadzi do rozdrażnienia, frustracji? 
Obyśmy wiele wynieśli z tego czasu 
i doceniali tę codzienność, o którą czę-
sto nazywamy „szarą codziennością”, 
a za którą teraz tęsknimy…

Ks. Jakub Gojny

Nietypowe zjednoczenie
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Jak dobrze przeżyć Mszę św. 
za pośrednictwem mediów?

Aktywne uczestnictwo we 
Mszy św. transmitowanej 
przez radio, telewizję czy 

internet wymaga przede wszystkim 
skupienia. Duchowa łączność, mimo 
fizycznej nieobecności w kościele, 
oznacza nastawienie się na prze-
żywanie Eucharystii, zjednocze-
nie z Panem, słuchanie Jego słowa. 
Dobrze byłoby zaplanować wcześniej, 
której transmisji chcemy wysłuchać. 
Trzeba zatem znaleźć odpowiednią 
godzinę, która będzie wszystkim 
odpowiadać tak, aby wszelkie inne 
zajęcia w domu ustały. Wskazane jest, 
żeby wszyscy domownicy wysłuchali 
tej samej transmisji. By nikt nikogo 
nie rozpraszał. Duchowej łączności 
i aktywnego uczestnictwa w trans-
misji Mszy św. nie da się osiągnąć, 
wykonując równolegle inne czyn-
ności – np. gotując obiad, prowadząc 
domowe rozmowy czy przeglądając 
Facebooka. Dobrze przeżyta Eucha-
rystia to ta, na której skupimy nasze 
myśli i zaangażujemy serce, a nie 
tylko odsłuchamy „przy okazji” czy 
„w tle”. Zachęcam, żeby transmi-
sje Mszy św. przeżywać w domach 
wspólnie, w gronie rodzinnym. Warto 
przy tym zaznaczać ten wyjątkowy 

moment niedzieli przez odświętny 
strój; podobnie jak w kościele, wyłą-
czyć na ten czas telefon. Dla ducho-
wego uczestnictwa ważne jest rów-
nież zaangażowanie w  śpiew czy 
odpowiedzi w dialogu z celebran-
sem. Pomocne będzie także przyj-
mowanie postawy takiej, jak w czasie 
liturgii przeżywanej w kościele, czyli 
np. wstając na Ewangelię czy klęcząc 
w trakcie modlitwy eucharystycznej.

Nie mając możliwości przyjęcia 
Komunii św. sakramentalnie, poprzez 
spożycie Ciała i Krwi Chrystusa, 
można Ją przyjąć duchowo. Aby to 
zrobić, konieczna jest taka sama dys-
pozycja, jak dla Komunii sakramen-
talnej, czyli stan łaski uświęcającej. 
Kościół otrzymał sakramenty jako 
skuteczny i niezawodny środek do 
otrzymywania łaski. Ale Pan Bóg nie 
jest ograniczony w działaniu jedy-
nie do sakramentów, dlatego może 
udzielić tych samych owoców, kiedy 
Komunię przyjmujemy na sposób 
duchowy. W swojej hojności może 
odpowiedzieć na moje pragnienie 
Komunii z Nim według mojej wiary 
i dyspozycji do zjednoczenia z Nim. 
Komunia duchowa w wierze i miłości 
do Chrystusa skutkuje faktycznym 

przyjęciem łaski Najświętszego 
Sakramentu (np. przynosi odpusz-
czenie grzechów lekkich, zdrowie 
duszy i ciała). W czasie uczestnic-
twa w Eucharystii za pośrednictwem 
mediów pragnienie przyjęcia Komu-
nii duchowej można wyrazić w pro-
stych słowach osobistej modlitwy. 
Np. takiej:

„Panie, bardzo pragnę zjedno-
czenia z Tobą, a nie mam możliwo-
ści przyjęcia Twojego Ciała i Krwi 
w Komunii Świętej. Wierzę w Ciebie 
i kocham Cię, dlatego proszę, udziel 
mi owoców Komunii ze sobą”.

Unikajmy komentowania i roz-
mów w czasie transmisji. Ale kiedy 
ona już się skończy, może warto jesz-
cze chwile pozostać i porozmawiać 
o tym, czego doświadczyliśmy. W jaki 
sposób Pan Bóg do nas przemówił 
przez czytania czy też kazanie. Poroz-
mawiajmy o tym, czy potrafiliśmy 
się modlić w tak nietypowej sytuacji. 
Co sprawiało nam trudność albo co 
było pięknego w tym czasie wspólnej 
modlitwy rodzinnej. Nie zapomnijmy 
o tym, że była to wspólna modlitwa 
rodzinna, a nie zwykłe oglądanie lub 
słuchanie Mszy św.

Ks. Michał Przybylski

Tradycyjny mazurek wielkanocny – kajmakowy z orzechami i bakaliami
SKŁADNIKI: 160 g masła, 100 g cukru pudru, 2 żółtka, 250 g mąki.
MASA KAJMAKOWA:  500 ml śmietanki 36% i ½ szklanki cukru, lub 1 puszka słodzonego mleka skondnsowanego, lub 1 puszka gotowej masy kajmakowej 
(„krówkowej”).
DEKORACJA: migdały, orzechy, suszone owoce np. gruszka, śliwki, rodzynki (twarde owoce można namoczyć w alkoholu)
PRZYGOTOWANIE. SPÓD: Masło dokładnie utrzeć z cukrem pudrem i żółtkami, następnie dodać przesianą mąkę i wymieszać. Połączyć ciasto w kulę, w razie 
potrzeby dodać odrobinę zimnej wody w celu ułatwienia połączenia się składników. Zawinąć w folię i włożyć do lodówki na godzinę. Formę o wymiarach 
20 x 30 cm wysmarować masłem i wyłożyć papierem do pieczenia. Dno i 1 cm boków wyłożyć rozwałkowanym ciastem i piec przez ok. 15 minut na złoty 
kolor w piekarniku nagrzanym do 190 stopni C.
Po ostudzeniu posmarować masą kajmakową (3 przepisy do wyboru poniżej) i dekorować migdałami, orzechami i owocami wedle uznania i fantazji.
MASA KAJMAKOWA (3 SPOSOBY)
• Śmietankę i cukier zagotować w rondelku mieszając aż cukier się rozpuści. Gotować na małym ogniu co chwilę mieszając rózgą, aż masa zgęstnieje i nabie-
rze słomkowej barwy, ok. 30 minut. Ostudzić i posmarować spód mazurka.
• Puszkę ze słodzonym mlekiem skondensowanym wstawić do garnka, zalać wodą i gotować na małym ogniu przez ok. 2 godziny. Wyjąć, odczekać, aż tro-
chę ostygnie, otworzyć, posmarować ciasto.
• 150 g miękkiego masła ubić na puszysty biały krem, następnie stopniowo dodawać gotową masę kajmakową z puszki cały czas ubijając. Gotowy krem 
rozsmarować na spodzie.
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O uzyskaniu przebaczenia grzechów ciężkich 
w sytuacji nadzwyczjnej poza spowiedzią 
w wyjaśnieniu ks.dr. hab. Jacka Kempy

Kodeks Prawa Kanonicznego 
w  kan. 960 przedstawia naukę 
Kościoła o konieczności spowiedzi: 
„Indywidualna i integralna spowiedź 
oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny 
zwyczajny sposób, przez który wierny, 
świadomy grzechu ciężkiego, dostę-
puje pojednania z Bogiem i Kościo-
łem. Jedynie niemożliwość fizyczna 
lub moralna zwalnia od takiej spo-
wiedzi. W takim wypadku pojedna-
nie może się dokonać również innymi 
sposobami”.

Kościół wskazuje taki sposób 
uzyskania przebaczenia grzechów 
ciężkich w wyjątkowej sytuacji nie-
możności wyspowiadania się. Jest 
nim wzbudzenie żalu doskonałego 
za grzechy oraz szczere pragnienie 
(postanowienie) wyspowiadania się.

Katechizm Kościoła Katolic-
kiego (nr 1452) opisując doskonały 
żal za grzechy stwierdza: „Gdy żal 
wypływa z miłości do Boga miłowa-
nego nade wszystko, jest nazywany 
«żalem doskonałym» lub «żalem 
z miłości». Taki żal odpuszcza grzechy 

powszednie. Przynosi on także prze-
baczenie grzechów śmiertelnych, jeśli 
zawiera mocne postanowienie przy-
stąpienia do spowiedzi sakramen-
talnej, gdy tylko będzie to możliwe”. 
Nauka ta opiera się na orzeczeniu 
Soboru Trydenckiego, który w nauce 
o sakramencie pokuty uczy o skrusze, 
czyli o żalu doskonałym: „…chociaż 
zdarza się, iż skrucha ta jest niekiedy 
dzięki miłości doskonała i pojednuje 
z Bogiem zanim jeszcze sakrament 
zostanie przyjęty, niemniej jednak 
pojednania tego nie należy przypi-
sywać samej skrusze bez zawartego 
w niej pragnienia sakramentu” (rozdz. 
4).

Nauka ta należy do Tradycji 
Kościoła. Nie umniejsza ona w żaden 
sposób wagi sakramentu pokuty. 
Wręcz przeciwnie, pokazuje jego 
wartość: do otrzymania przebacze-
nia wszystkich grzechów w takiej 
wyjątkowej sytuacji potrzebny jest 
nie tylko żal doskonały, ale też pra-
gnienie spowiedzi. W przyszłości 
wyrazi się ono ostatecznie w czynie: 

w akcie spowiedzi, gdy miną nieusu-
walne przeszkody.

Przy przypomnieniu tej ostatniej 
zasady, kierującej uwagę ku przy-
szłej spowiedzi, należy pamiętać, 
że osoba żałująca za swoje grze-
chy i pragnąca spowiedzi już teraz 
otrzymuje przebaczenie – „takie 
samo” (nie ma innego) jak w spo-
wiedzi, czyli otrzymuje łaskę uświę-
cającą. Może zatem przyjmować 
Komunię świętą (w sposób sakra-
mentalny lub duchowy).

Co do zachowania zwykłych 
warunków spowiedzi wypada przy-
pomnieć, że szczery i doskonały 
żal za grzechy zakłada realizację 
wszystkich pozostałych warunków: 
rachunku sumienia, postanowienia 
poprawy, zadośćuczynienia. Ponie-
waż ten ostatni nie wiąże się w tym 
przypadku z obligatoryjną pokutą 
nakładaną przez spowiednika, to 
można zakładać, że dobrowolna 
pokuta będzie owocna, ale jej kształt 
pozostaje w gestii osoby jednającej 
się z Bogiem.

ROZWAŻ
„Został nam w  oczach Jezus cierpiący, 

skrzywdzony, obity, powieszony na krzyżu. 
A przecież nie to było treścią Jego życia. Powie-
dział sam o sobie: «Jam się na to narodził i na 
to przyszedłem na świat aby dać świadectwo 
prawdzie.» I dawał świadectwo prawdzie. Sobą 
i słowem....Czy ty Mu ufasz. Czy wierzysz, że On 
ma rację. Czy jesteś przekonany że ta Jego droga 
jest słuszna i uczciwa, że On zawsze zmartwych-
wstanie. Jeżeli tak, to po co się kryjesz, jesteś 
taki przerażony, taki nieufny, taki niewierzący. 
A może ty po prostu w Niego nie wierzysz?

Czy idziemy z Nim?
Czy cierpimy dla sprawiedliwości?
Czy służymy Bogu a nie mamonie?
Czy jesteśmy prześladowani dla imienia Jego?
Czy jesteśmy głupstwem świata tego?
Czy Go wybierasz zawsze a nie tylko kiedy 
jest to dla ciebie wygodne? 

Ks. M. Maliński
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Wielka Sobota. CISZA.

Tak zakończyłem w ostatnim 
numerze swoje rozważanie, 
pisząc o swoim doświadcze-

niu GOLGOTY, o swoim doświad-
czeniu Misteriów męki i śmierci Pana 

Jezusa, które za każdym razem prze-
żywam w Wielki Czwartek i Piątek, 
wreszcie w Wielką Sobotę.

Wielka Sobota. CISZA. Czy 
mógłby przypuszczać ktokolwiek 
z nas, że te słowa staną się tak realne 
w kontekście nadzwyczajnej sytuacji, 
w której się znajdujemy?

Wielka Sobota to czas CISZY, czas 
adoracji Chrystusa w Bożym Grobie. 
W tej ciszy mamy sobie uświadomić 
śmierć Boga. W tym dniu nie spra-
wuje się Mszy świętej aż do Wigilii 
Paschalnej.

Uświadomić sobie śmierć Boga. 
Może właśnie w tym naszym aktu-
alnym Wielkim Poście, tak niezwy-
kłym, może to w KOŃCU do nas 
dotrze. Dotrze to, że On umarł, że 
jest martwy z powodu mojego grze-
chu, cokolwiek to jest, ale między 
innymi z powodu braku wrażliwości 
na Niego żywego Obecnego w Eucha-
rystii, z której albo rezygnuję, albo 
którą przeżywam w sposób niewła-
ściwy, niegodny... bez osobistego 
autentycznego zaangażowania, zapo-
minając, że ma to być osobiste żywe 
spotkanie z Nim.

 O tak, niezwykły to czas CISZY. 
Zostały zamknięte drzwi Kościoła, 
w którym tym mocniej ta CISZA 
przemawia zarówno do nas dusz-
pasterzy, jak i Was wiernych. I dla 
jednych i drugich to jest szczególne 
doświadczenie śmierci Boga.

 Dla wielu czas ograniczeń 
i braku możliwości realnego uczest-
nictwa we Mszy świętej może być 
takim właśnie doświadczeniem Wiel-
kiej Soboty, kiedy nie ma Mszy i kiedy 

adorujemy Boży Grób. To doświad-
czenie oderwania od Kościoła, choć 
tak bardzo dla nas bolesne i trudne, 
może jest nam potrzebne, bo poka-
zuje, że może Bóg jest tak naprawdę 
w moim życiu martwy, że sam Go 

uśmiercam w swojej codzienności 
i żyje tak, nawet pomimo obecno-
ści na Mszy świętej, jakby Go nie 
było. Dzięki temu może w wielu ludz-
kich sercach to, co w związku z tym 
przeżywamy, obudzi na nowo pra-
gnienie Kościoła i Eucharystii, może 
w naszych sercach zaowocuje więk-
szą i gorętszą miłością do Kościoła 

i Eucharystii, wreszcie uzewnętrzni 
się w autentycznej postawie chrze-
ścijańskiego życia?

Trzeba powiedzieć, że wyda-
rzyło się w tej obecnej CISZY tak 
nadzwyczajnego czasu dobro, jakim 
jest DUCHOWA ŁĄCZNOŚĆ, któ-
rej być może w naszym życiu do tej 
pory jeszcze nie było. Po pierwsze 
– sama CISZA, która jest swoistym 
oderwaniem od Źródła Życia, która 
przez fakt kwarantanny pozwala nam 
wejść głębiej właśnie w To, co do tej 
pory było tylko powierzchowne i tak 
naprawdę martwe.

Na koniec chcę powiedzieć, 
że w tym upatruje wielu to, czego 
w chrześcijańskim życiu nie może 
brakować. Mianowicie NADZIEI. 
Czym ona jest? Tym, że dziś widzę 
martwego Boga, ale już niedługo 

doświadczymy PĘKNIĘTYCH 
SKAŁ. Pękniętych skał naszych 
serc, wyjścia z letniości wiary do 
jej autentyzmu. Czeski duchowny, 
ksiądz Tomasz Halik, w Niedzielę 
Palmową powiedział: „Pękają skały”. 
Znów zatem w całkowicie innych 
warunkach świętujemy Wielkanoc 
– bez barokowych ołtarzy, kadzideł, 

uroczystych procesji ze złotą mon-
strancją, bez organów, bez dzwonów 
oznajmujących Zmartwychwstanie. 
To, co mamy do dyspozycji, to stół 
Słowa Bożego, Ewangelię – opowieść 
o Wielkiej Nocy. Może jednak wła-
śnie z powodu tych wyjątkowych 
okoliczności znajdziemy klucz, któ-
rym ta opowieść da się otworzyć na 
nowo, da się głębiej zrozumieć. Zapy-
tacie pewnie: „Dlaczego i jak? Prze-
cież większość z nas, i to nie tylko 
wierzących, już tę opowieść dobrze 
zna”.

Ks. Daniel Starzyczny

GOLGOTA cd.
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Niecałe 5 lat temu, w czasie 
rekolekcji organizowanych 
przez Instytut Aposto-

łów Jezusa Ukrzyżowanego, kolega 
opowiadał mi o swoim doświadcze-
niu codziennej Eucharystii. Opo-
wiadał, jak kiedyś w czasie adoracji 
Najświętszego Sakramentu usłyszał 
w sercu pytanie: „Kim Ja właściwie 
dla Ciebie jestem? ”. Zadałem sobie to 
samo pytanie. Odpowiedź wydawała 

się prosta: „Jesteś moim Bogiem, Zba-
wicielem, Królem, Przyjacielem…” 
i kiedy tak wymieniałem, to poja-
wiło mi się drugie pytanie: „Jeśli tak 
uważasz, to właściwie dlaczego nie 
odwiedzasz Mnie codziennie? ”. To 
był dla mnie wstrząs. Zdałem sobie 
sprawę z tego, że mam Boga Żywego 
dostępnego w czasie każdej Mszy 
Świętej, a nie korzystam codziennie 
z możliwości, aby się z Nim spotkać 
i Go przyjąć. W modlitwie powie-
działem: „Panie Jezu, jeśli te myśli 
pochodzą od Ciebie, to proszę o łaskę, 
abym po powrocie z rekolekcji mógł 
być dziennie na Mszy Świętej”.

Mój harmonogram dnia nie wska-
zywał na to, że będzie to możliwe. 
Byłem (na szczęście nadal jestem) 
przedsiębiorcą zaangażowanym wraz 
z żoną w prowadzenie kilku firm. 
W tamtym czasie miałem dwójkę 
małych dzieci (obecnie mamy z żoną 
czterech wspaniałych synów). Chęć 
zrobienia kilku kroków naraz i pod-
jęcie paru mało rozsądnych decyzji 
inwestycyjnych, doprowadziło do 
tego, że zadłużyłem naszą firmę na 
ponad 3 miliony złotych, co zmusiło 
nas do płacenia raty z kilkunastu 
kredytów na łączną kwotę ponad 35 
000 zł miesięcznie. W skrócie mówiąc 
– w owym czasie miałem na gło-
wie spory bałagan w firmie i trzeba 
było go jak najszybciej posprzątać, 

angażując się w tę pracę ze wszyst-
kich sił.

W środek tego bałaganu zaprosi-
łem Pana Jezusa. Mój harmonogram 
dnia, jako męża, ojca i przedsiębiorcy, 
był napięty do granic możliwości, 
więc postanowiłem zacząć dzień 
od pójścia na Eucharystię, a resztę 
– dopasować. Nie powiem, że robi-
łem to z lekkim sercem (z tyłu głowy 
ciążyły mi trudne zadania zawodowe, 

które miałem do rozwiązania), ale 
każdy kolejny dzień, w którym przyj-
mowałem z rana Pana Jezusa, wlewał 
w moje serce pokój.

Wkrótce nastąpiła próba. Zadzwo-
niła klientka, która chciała kupić jedną 
z nieruchomości. Nasza firma zajmuje 
się m.in. budową nieruchomości na 
sprzedaż i rzecz jasna potrzebowali-
śmy klientów. Klientce pasowało spo-
tkanie w czasie, który miałem zapla-
nowany na Eucharystię. Łamałem 
się w duchu: „Panie Boże, przecież 
muszę zrobić swoją pracę, chyba nie 
chcesz, abym zaniedbał swoje obo-
wiązki? ”. Postanowiłem umówić się 
na spotkanie i wkrótce przekona-
łem się, że nie była to dobra decy-
zja – rano spotkanie zostało niespo-
dziewanie odwołane, a na Mszę już 
nie zdążyłem. Akurat przejeżdżałem 
obok innego kościoła i pomyślałem, 
że może tu uda mi się uczestniczyć we 
Mszy Św. Wszedłem do kościoła, ale 
okazało się, że się spóźniłem. Miałem 
nauczkę: „Nie postawiłeś Pana Jezusa 
na pierwszym miejscu, to nie masz ani 
Eucharystii, ani klienta...”. Pomyśla-
łem, że chociaż pomodlę się różaniec 
i pojadę do biura. Gdy tylko skoń-
czyłem się modlić, w kościele zaczął 
się... pogrzeb. Pan Bóg zaskoczył mnie 
swoją opatrznością.

Kolejna próba pojawiła się w czasie 
weekendowego wyjazdu. Spacerując 

na dworze, długo rozmawiałem 
z  moim szwagrem, z  którym się 
bardzo lubimy. Był piątek, wiedzia-
łem, że mam możliwość tylko o 7.00 
rano pójść na Mszę i z tyłu głowy 
czułem, że powinienem pójść spać. 
Tematy był ważne, więc nie chcia-
łem kończyć rozmowy. „Jeszcze 
chwilę porozmawiamy i pójdę spać, 
pośpię kilka godzin i dam radę” – 
myślałem. Zaskoczył mnie... wschód 

słońca. Nastawiłem budzik z silnym 
postanowieniem, że za 50 minut 
wstaję i idę na Eucharystię. Budzik, 
niestety, nie miał szans z moim zmę-
czeniem, zaspałem. Po raz kolejny 
poczułem żal do siebie… W kiepskim 
nastroju pojechałem zrobić zakupy. 
Wszedłem najpierw do kościoła, aby 
choć przywitać się z Panem Jezusem. 
A tam, zaskoczony, zastałem grupę 
kilkudziesięciu osób z obozu oazo-
wego, który akurat przygotowywał 
się do Mszy. Pan Jezus po raz kolejny 
zadbał o mnie. Postanowiłem sobie 
wtedy: „Panie Boże, więcej nie chcę 
wystawiać Cię na próbę, wszystkie 
plany dnia podporządkowuję pod to, 
abym mógł dziennie przyjść do Cie-
bie i uczestniczyć we Mszy Świętej”.

Miesiące mijały. Boża łaska mocno 
działała w moim sercu. Rozpoczęty 
proces naprawy firmy przyniósł, 
Bogu dzięki, fantastyczne rezultaty. 
Niespodziewanie mieliśmy bardzo 
dużo klientów, którzy, kupując nie-
ruchomości w naszej firmie, pozwo-
lili nam spłacić aż 1,5 mln długu 
w ciągu zaledwie sześciu miesięcy. 
To było jak deszcz na pustyni. Dalej 
było dużo do naprawienia, ale czu-
łem, że Bóg prowadzi mnie w dobrą 
stronę. Szczegółowo drogę „nawró-
cenia portfela” opisałem w książce 
„Zarabianie Uczciwych Pieniędzy”. 
Starałem się dać w niej świadectwo 

Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, 
a wtedy, w ów dzień, będą pościć”. (Mk 2, 20)
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tego, jak Pan Bóg przeprowadził 
mnie przez problemy finansowe. 
Wiedza ta może być przydatna dla 
wielu ludzi, bo kryzys, który nas teraz 
czeka, przechodziłem już – na swoje 
życzenie – ponad 5 lat temu.

Ogromna miłość i pokój, który 
co rano otrzymywałem na Eucha-
rystii, dawały mi siłę do tego, aby 
mierzyć się z trudnościami i pró-
bować zmieniać swoje życie na lep-
sze. Ciekawe było to, że osoby, co 
do których jestem przekonany, że 
mi dobrze życzą, zaczęły mi dora-
dzać, abym nie chodził codziennie 
na Mszę Świętą, bo to jest „prze-
sada”. „Zaniedbasz pracę”, “Ludzie 
pomyślą, że zwariowałeś”, “Stracisz 
klientów” itp. Cóż… Kiedy robisz coś 
innego niż większość, to tak się czę-
sto zdarza. Działania mamy jednak 
oceniać po owocach, a ja widziałem 
dobre owoce tego, że dzień zaczy-
nam od Mszy Świętej. Zauważyłem, 
że Żywy Bóg obecny pod postacią 
chleba naprawdę ma moc wpływa-
nia na życie człowieka w najbardziej 
prozaicznych jego aspektach. Nabra-
łem chęci do modlitwy, do medyta-
cji Słowa Bożego. Starałem się bar-
dziej zaangażować w pomoc w domu 
żonie, przestałem krzyczeć po dzie-
ciach, a zacząłem spędzać więcej 
czasu z naszymi chłopcami. Praca 
przestała być dla mnie najważniej-
sza. Lepiej łączyłem czas na budowa-
nie relacji z Bogiem, żoną, dziećmi 
i z wypełnianiem swoich obowiązków 
zawodowych. Przestałem też „zajadać 
stres” – Pan Jezus, dając mi bezwa-
runkową miłość, znacznie obniżył 
mój poziom lęku – stopniowo schu-
dłem 20 kg i poczułem się znacznie 
zdrowszy.

Po trzech latach intensywnej 
walki z  długami i  realizowania 
restrukturyzacji firmy, poczuliśmy 
się z żoną mocno zmęczeni. Z powo-
dów finansowych zdecydowaliśmy 
odłożyć w czasie nasze podróżni-
cze wyprawy, które wcześniej były 
naszą wielką pasją. Byliśmy jednak 

zmęczeni i zwyczajnie potrzebowa-
liśmy wakacji. Udało nam się tanio 
kupić bilety na Islandię i zaplano-
waliśmy jedenastodniową wyprawę 
z  dziećmi. Zaskoczyły nas dwie 
sprawy. Koszt noclegów w krótkim 
sezonie letnim na Islandii był astro-
nomiczny – noc w skromnym hotelu 
dla naszej piątki kosztowała 2-3 
tys. zł. Wynajęcie drewnianej budki 
bez łazienki na polu kempingowym 
kosztowało 900 złotych za noc. 
W tamtym czasie nie zakładaliśmy 
wydania takiej sumy na wakacje, to 
byłoby absurdalne. Zaskoczyło nas 
także to, że na Islandii, która ma 
powierzchnię ⅓ powierzchni Polski, 
posługiwało chyba z 13 kapłanów 
i było mniej niż 10 kościołów. To 
nie dawało mi wielkiej nadziei na 
codzienny udział we Mszy Świętej. 
Nie chcieliśmy jednak zrezygnować 
z upragnionego wyjazdu, mieliśmy 
już wykupione bilety i przygotowaną 
trasę. Monia zaczęła korespondować 
z proboszczem w Reykjaviku, aby 
dowiedzieć się o dostępność Eucha-
rystii na wyspie, chcieliśmy je jakoś 
zaplanować w naszej podróży. Oka-
zało się, że proboszczem w Reykja-
viku był Polak, fantastyczny ksiądz, 
który zaprosił nas po przylocie, aby 
spać u niego na probostwie, a póź-
niej polecił nas swoim nielicznym 
tamtejszym kolegom kapłanom, 
którzy też zapraszali nas do siebie. 
To była niesamowita podróż, pełna 
wrażeń, niezapomnianych spotkań 
i rozmów, ale nade wszystko – było 
to niesamowite doświadczenie, że 
w kraju, który chcieliśmy objechać 
dookoła, wydawało się, że na pewno 
nie będzie możliwe codzienne przyj-
mowanie Komunii, to Pan Jezus 
zatroszczył się o to, by przez 11 dni, 
będąc prawie codziennie w innym 
miejscu, udało nam się to. Zatrosz-
czył się o Chleb dla ducha, a przy 
okazji o dach nad głową.

Dlaczego o tym wszystkim piszę? 
Robię to, bo myślę, że w dzisiejszej 
bardzo trudnej sytuacji wiele osób, 

które kocha Pana Jezusa ukrytego 
pod postacią chleba, też zadaje sobie 
takie pytanie, jak sobie zadawałem 
kilka razy: „Panie, dlaczego? Ja tylko 
chciałem/chciałam Ciebie przyjąć, 
a nie mogę…”.

26 marca wielu z nas znalazła 
na drzwiach kościoła parafialnego 
komunikat, który mówi o tym, że 
na podstawie decyzji Arcybiskupa 
Metropolity Katowickiego Wiktora 
Skworca Msze Święte będą się odby-
wać w naszej archidiecezji bez udziału 
wiernych. To może rodzić bunt. Jak 
to? Triduum też? Nie rozumiem. Dla-
czego? Wcześniej było ograniczenie 
do 50 osób, później do 5, a teraz nikt 
nie może uczestniczyć w Euchary-
stii? To w Biedronce mogę spokoj-
nie zrobić zakupy, w autobusie może 
być połowa pasażerów, a w wielkim 
kościele ludzie w odległości kilkuna-
stu ławek nie mogą siedzieć?

Nie mam na takie pytania dobrej 
odpowiedzi. Staram się to przyjąć. 
Myślę, że błędem jest pozwolenie na 
to, aby bunt rósł w naszych sercach. 
Możemy mieć różne opinie na temat 
tak trudnych decyzji, ale to nie my 
za te decyzje bierzemy odpowiedzial-
ność. Bogu dziękuję, że nie muszę 
podejmować takich decyzji. Sły-
szałem kiedyś od zaprzyjaźnionego 
kapłana, że kamienie, które rzucamy 
na Kościół, spadają na naszą głowę. 
Nie róbmy tego.

Nie znam odpowiedzi na wszyst-
kie pytania i nie będę próbował dywa-
gować na temat tego, kiedy ten kry-
zys się skończy. Mogę podzielić się 
tylko tym, czego sam doświadczyłem. 
Doświadczony rodzic wie, że głód 
jest najlepszym kucharzem. Jakoś 
też tak jest, że najbardziej cenimy 
to, co mieliśmy okazję stracić i odzy-
skać. I może właśnie o to chodzi? Aby 
nauczyć się cenić, bo cenić to kochać. 
Wierzę też w to, że możliwość uczest-
niczenia w Eucharystii wróci do nas 
tak szybko, jak żarliwa będzie nasza 
modlitwa w tej sprawie.

Bartosz Nosiadek
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URAZY CHĘTNIE DAROWAĆ
W naszym codziennym życiu 

wykonywanie tego, jak i  innych 
uczynków miłosierdzia daje prze-
strzeń do zamieszkania w  nas 
miłości, takiej, która daje wolność, 
szczęście, jest pełna zrozumienia 
i cierpliwości. „Uraza, czyli preten-
sja lub obraza, to niechęć do kogoś 
spowodowana przykrymi czy bole-
snymi przeżyciami i doświadcze-
niami związanymi z tą osobą i jej 
działaniem”. Czasami doświad-
czamy ze strony innych krzywd, 
które nie są nam czynione świa-
domie. Czasami, tylko w naszym 
odbiorze, tak są postrzegane. 
Żyjemy w nastawieniu, że zostali-
śmy skrzywdzeni, niesprawiedliwie 
potraktowani, źle zrozumiani. Bar-
dzo często zaczynamy unikać relacji 
z osobami, z ręki których doświad-
czyliśmy takiego potraktowania. 
Chowamy w sobie urazę, którą tłu-
mimy i chowamy w swoim wnę-
trzu albo obnosimy się z nią, dając 
wyraz naszemu poczuciu skrzyw-
dzenia, często nakładając nań psy-
chologiczne teorie konieczności 

przepracowania tychże. Czy słusz-
nie? Czy nie budujemy sobie przez 
to murów, wyobrażeń, którymi kar-
mimy naszą psychikę, a nierzadko 
przez wiele lat nosimy w  sobie, 
pozwalając, aby miały wpływ na 
naszą codzienność. Nawet, jeśli 
uraza jest faktyczna. Czy naszym 
sposobem reagowania na nią cza-
sami nie krzywdzimy przede 
wszystkim siebie, zniekształcając 
nasz sposób patrzenia na świat i na 
drugiego człowieka? Uraza bowiem 
może „przeobrazić się w niechęć, 
a ta w nienawiść i wrogość”. Tytu-
łowy uczynek miłosierdzia przy-
chodzi nam z pomocą. Pan Jezus 
zdaje się mówić: „ulecz w sobie to, 
co boli, pozwól się uleczyć”. Bowiem 
nieuleczone urazy trwają bardzo 
długo i mogą zniszczyć to, co dobre 
i piękne w nas samych. „Praktyko-
wanie tego uczynku nie dopuszcza 
do zaśmiecania pamięci i zawład-
nięcia nią przez zło”. Wiąże się to 
z przestrzenią wybaczenia i pozosta-
wienia. Pozostawić można tylko to, 
co uleczone, oddane miłosiernemu 

Bogu. Kiedy doświadczasz urazy 
z jakiegoś powodu, nie zostawaj 
z tym sam. Idź do Pana Boga. Daj 
mu możliwość działania. Z Jego 
mocą nie będziesz miał potrzeby 
rozpamiętywania tego, co się wyda-
rzyło, zanurzania w tym tego, co 
się dzieje teraz. Pozwolić odejść- 
nie znaczy zapomnieć, ale w jakimś 
sensie zostawić. Kolejnym krokiem 
jest dopiero bliźni. Ja najpierw zwra-
cam się do Boga, a dopiero później 
(jeśli można tu zastosować jakąś 
czasowość) zwracam się w stronę 
bliźniego. Bez zaproszenia Boga do 
relacji, dam się pochłonąć temu, co 
boli, temu, jakie mam wyobraże-
nie, temu, jak zdecydowałem, że ma 
być. „Umiejętność darowania uraz 
jest jednym z głównych warunków 
harmonijnego rozwoju życia rodzin-
nego i społecznego. Szósty uczynek 
miłosierdzia, analogicznie jak pozo-
stałe, stawia chrześcijanina wobec 
potrzeby dokonania wyboru, jakim 
chcę być człowiekiem i wyznawcą 
Chrystusa”.

Dawid Michalski

O Maryjo, Matko Przedziwna, czczona w Piekarach jako Lekarka Chorych. Ty rozumiesz nasze potrzeby 
i pochylasz się nad każdym ludzkim bólem. Również w piekarskim sanktuarium wypraszasz u Syna liczne 
uzdrowienia.
Polecamy Ci wszystkich, którzy cierpią i błagamy o zatrzymanie panującej epidemii. Weź w opiekę nasze 
rodziny, parafie, ojczyznę i świat.
Wyjednaj łaskę przemiany zatwardziałych serc i doprowadź je do szczerej pokuty 
i nawrócenia. Głęboko wierzymy, że twój Syn wciąż uzdrawia, tak jak kiedyś w czasie 
swej wędrówki przez Palestynę, gdy przynoszono do Niego wielu chorych, ślepych, 
głuchych, kalekich i trędowatych.
Dzięki Twemu wstawiennictwu już przed wiekami zachowane od zarazy zostały 
rzesze wiernych. Polecając się Twej przemożnej opiece proszę Cię, Maryjo, wyproś 
zdrowie również dla mnie.
Wiesz, jak bardzo pragnę tej łaski. Wierzę, że Twój Syn może mnie uzdrowić. Powie-
rzam się Jemu przez Twoje macierzyńskie Serce i proszę o uleczenie mojej duszy 
i ciała. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w swej mocy i miłosierdziu.
Bądź wysławiona, Matko Boża – Lekarko Chorych z Piekar. Amen.

MODLITWA DO MB PIEKARSKIEJ – LEKARKI
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WIELKI POST Z OJCEM ŚWIĘTYM 
(w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II)

Krzyż jest pierwszą literą alfabetu Boga” – mawiał 
Papież Jan Paweł II. Często posługiwał się łaciń-
ską formułą „Crux spes nostra” („Krzyż naszą 

nadzieją”). „Krzyż Chrystusowy to znak naszego zbawie-
nia, znak naszej wiary i znak naszej nadziei” – powiedział 
w Skoczowie 22 maja 1995r. Zaś podczas pielgrzymki 
do Sanktuarium Maryjnego w Loreto w 2004 r. mówił: 
„Przylgnięcie do Chrystusa jest wymagającym wybo-
rem. Jednak to nie sami niesiemy krzyż. Przed nami 
idzie On, torując nam drogę światłem swego przykładu 
i mocą swojej miłości.”

Tajemnicę Krzyża czuł jak nikt inny. Wiedział, bo 
sam tego doświadczył, że bez krzyża nie ma pełnego 
życia. Przez cały Wielki Post przygotowywał się do Wiel-

kiejnocy. Wiele razy powtarzał, że Kościół w Wielkim 
Poście wyrusza w drogę, która jest początkiem drogi do 
nawrócenia i odnowy. Dlatego wołał o pomoc dla ludzi 
dręczonych wojną i wzywał nasze sumienia do odpo-
wiedzialności za tych, którzy w wielu regionach świata 
są prześladowani, cierpią głód i przemoc. Kiedy mówił 
o dzieciach, zawsze wzruszał się i cierpiał razem z nimi. 
Zależało mu na tym, żebyśmy w Wielkim Poście stawali 
się lepszymi ludźmi. Temu miała służyć modlitwa, post 
i jałmużna.

Bardzo przeżywał ŚRODĘ POPIELCOWĄ i ciągle 
powtarzał: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Abp M. Mokrzycki szczególnie mocno zapamiętał 
ostatni wspólny Wielki Post z Ojcem Świętym: „Środa 
Popielcowa zastała go w szpitalu. Papież był już wtedy 
bardzo chory. Cierpiał. Z każdym dniem coraz bardziej. 
Ostatnie jego orędzie, w którym pisał, że Wielki Post 
otwiera serce na pokorne przyjęcie woli Bożej, było bar-
dzo osobiste. Wtedy pomyślałem, że przygotowując nas 
do dnia śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, przygo-
towywał nas do swojej śmierci.”

Jan Paweł II szczególną uwagę poświęcał WIELKIEMU 
CZWARTKOWI. To dzień ustanowienia Eucharystii, którą 
nazywał „sakramentem sakramentów” i jednocześnie dzień 
odnowienia przyrzeczeń kapłańskich. Sam czuł się przede 
wszystkim kapłanem- uczniem Chrystusa, a dopiero potem 
głową Kościoła – następcą Świętego Piotra. Bardzo dbał 
o to, żeby duchowni na całym świecie czuli, że o nich 
myśli, że się za nich modli. Dlatego zawsze w tym czasie 
pisał do nich bardzo osobisty list, w którym podkreślał, że 
najważniejszy w kapłańskiej posłudze jest głęboki związek 
z Jezusem. Że musimy być święci, jeżeli chcemy do świę-
tości prowadzić innych ludzi –wspomina abp Mokrzycki.

Podczas mszy Wieczerzy Pańskiej najbardziej wzru-
szającym momentem był moment umywania nóg dwu-
nastu kapłanom.

„Tym gestem Jezus przypomina, że Eucharystia 
wymaga, by dawać świadectwo miłości do braci” – tłu-
maczył i robił to także wtedy, kiedy był już bardzo słaby 
(po raz ostatni w 2004 roku). I właśnie w Wielki Czwartek, 
na dwa lata przed śmiercią, ogłosił światu swoją ostatnią 
encyklikę o Eucharystii.

WIELKI PIĄTEK był w papieskim domu dniem szcze-
gólnym. Najważniejszą jego częścią była transmitowana 
na cały świat droga krzyżowa w rzymskim Koloseum. 
„Tego wieczoru patrzymy z wiarą na krzyż Chrystusa, 
a poprzez niego chcemy ogłaszać światu miłosierną miłość 

Ojca do każdego człowieka” – mówił Ojciec Święty i co 
roku szedł areną męczenników, niosąc na swoich bar-
kach duży drewniany krzyż.

Zamach na życie zniszczył mu zdrowie i od tego 
momentu cała jego papieska posługa została naznaczona 
wielkim cierpieniem. „Wszyscy widzieli, jak cierpi, jak 
duży jest jego krzyż, który dźwiga na co dzień i z jaką 
wielką miłością go niesie. Tak jak wtedy, w ostatni Wielki 
Piątek, w prywatnej kaplicy, a nie w Koloseum. Wtedy 
przytulał ten krzyż do policzka. Z tchawicy wystawały 
rurki. A on tak trwał w modlitwie. Przytulony do krzyża. 
Najbardziej przejmujący widok, jaki pamiętam z tam-
tego czasu. „Patrzyłem na niego i widziałem Chrystusa, 
który idzie na Golgotę. Widziałem, jak przygotowuje się 
na śmierć. Jak cierpi. Uczył nas, jak pięknie żyć. I jak 
godnie umierać” -wspomina papieski sekretarz. Zwraca 
też uwagę, że zaraz po zamachu, jeszcze w szpitalu, Jan 
Paweł II powiedział, że przebaczył Alemu Agcy. A dwa 
lata później spotkał się z nim i gest przebaczenia widział 
już cały świat. „Ojciec Święty wybaczył mu, jak Chrystus 
wybaczył tym, którzy nie wiedzieli, co czynią. Pokazał, 
że także na tym polega tajemnica krzyża. Na miłości 
i przebaczeniu.”

Najpiękniej o znaczeniu Wielkiego Piątku opowiadał 
Papież młodym ludziom, którzy w 1997 roku szli ulicami 
Paryża w drodze krzyżowej w ramach Światowych Dni 
Młodzieży: „Tajemnica naszego zbawienia dokonuje się 
w ciszy Wielkiego Piątku, kiedy to Człowiek opuszczony 
przez wszystkich, niosąc na swoich barkach brzemię 
naszych cierpień, zostaje skazany na śmierć krzyżową 
i umiera z otwartymi ramionami, przygarniając do sie-
bie wszystkich ludzi. Czyż można dać dowód większej 
miłości? ”
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W kwietniu 1984 roku, na zakończenie obchodów 
Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia, Jan Paweł II 
podarował młodym Krzyż Roku Świętego, zwany też 
Krzyżem Światowych Dni Młodzieży. Ten sam, który 
ciągle pielgrzymuje razem z nimi po świecie. Na krzyżu 
– wyryte w czterech językach słowa: „Nieście go na cały 
świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i gło-
ście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmar-
twychwstałym jest zbawienie i odkupienie.”

Po Wielkim Piątku zapadała cisza – WIELKA 
SOBOTA.

Zaczynało się czuwanie i oczekiwanie na to, co wyda-
rzy się w niedzielę.

„Jeszcze raz zostanie ogłoszone zwycięstwo świa-
tła nad ciemnościami – Życia nad śmiercią, a Kościół 
radować się będzie ze swym Panem” – mówił w jednej 
z wielkosobotniej homilii Ojciec Święty.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃ-
SKIEGO zawsze była w papieskich apartamentach praw-
dziwą eksplozją radości. Msza Św. odbywała się zwykle 
przed Bazyliką Świętego Piotra. Na placu tysiące wier-
nych w oczekiwaniu na wielkanocne orędzie i błogosła-
wieństwo Urbi et orbi.

Ale ostatniej Wielkiejnocy abp Mokrzycki nie zapo-
mni nigdy. Już kilka dni przed rozpoczęciem Wielkiego 
Postu Papież zaczął się gorzej czuć i opadał z sił. Po raz 
pierwszy od 26 lat nie przewodniczył obrzędom Wiel-
kiego Tygodnia. „To musiało być dla niego bardzo trudne 
– mówi Arcybiskup. Jan Paweł II pojawił się w oknie, żeby 
pobłogosławić wiernych. Podałem mu tekst, a on mówi 
cichutko: „Nie mam głosu.” Nie wiedziałem, co zrobić. 

A Ojciec Święty śledził tylko tekst błogosławieństwa na 
kartce. A potem zrobił znak krzyża. To było jego ostat-
nie Urbi et orbi. Milczące. Nie powiedział ani słowa.”

Tekst tego ostatniego papieskiego orędzia odczytał 
rozmodlonym na Placu św. Piotra tłumom kardynał 
Sodano. Znalazły się w nim m.in. słowa:

„Bądźcie wszędzie świadkami chwalebnego krzyża 
Chrystusa. Nie lękajcie się! Radość Pana ukrzyżowanego 
i zmartwychwstałego, niech będzie waszą siłą.”

Na dwa dni przed śmiercią Ojciec Święty po raz ostatni 
zawierzył Kościół i świat Bożemu miłosierdziu. „Pragnę 
ponownie zawierzyć tej miłości Kościół i świat, wszyst-
kich ludzi na całym okręgu ziemi, a także siebie samego 
w mojej słabości.”

W wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego serce Jana 
Pawła II przestaje bić. Była godz. 21.37. Wypełniał się Boży 
plan. Jak ten, który wypełnił się dwa tysiące lat wcześniej.

Barbara Branny
Artykuł powstał na podstawie książki 

abpa M. Mokrzyckiego i G. Grysiak 
pt. „Miejsce dla każdego. Opowieść o świętości Jana Pawła II.”, Kraków 

2013

Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać do soboty każdego tygodnia na adres e-mail: dlawspolnoty@gmail.com

kwietnia 2020
1. Kto przyszedł wczesnym rankiem do grobu Jezusa? 
2. Co zobaczyli uczniowie, którzy przybyli do grobu i co wtedy 
zrozumieli? (J 2, 1 – 9)

19 kwietnia 2020
1. Jak inaczej nazywamy drugą niedzielę wielkanocną? 
2. Jak nazywa się siostra zakonna, której Pan Jezus przedstawił 
prośbę ustanowienia tego święta? (Relikwie tej świętej siostry są 
w naszym kościele).

26 kwietnia 2020
1. Dokąd szli dwaj uczniowie, kiedyJezus przyłączył się do nich 
w drodze?

2. Kiedy uczniowie poznali, że to jest Jezus? (Łk 24, 13 – 35)

3 maja 2020
1. 3 maja świętujemy Uchwalenie Konstytucji. Jest to również 
święto kościelne. Podaj nazwę tej Uroczystości.

2. Jak nazywamy nabożeństwa odprawiane w kościele w maju 
i komu oddajemy cześć w czasie tych nabożeństw?
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Życie zaskakuje. Planujemy, snujemy marzenia, 
wizje, etc. Organizujemy różne przedsięwzięcia 
i wydarzenia, jak na przykład wesela czy inne 

imprezy. I nagle pojawia się wirus, a za nim pande-
mia i zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób oraz inne 
restrykcje. Pojawia się pytanie, co na to prawo? Czy są 
regulacje, które umożliwiają rozwiązanie problemów 
związanych z zamówioną wcześniej salą, fotografem, 
florystką?

 Należy zacząć od tego, że trzeba zachować spo-
kój. Ewentualne odwołanie imprezy w obecnych oko-
licznościach można rozpatrywać przez pryzmat tzw. 
siły wyższej lub niemożliwości świadczenia. Usta-
wodawca nie zdecydował się na stworzenie definicji 
siły wyższej ani też na stworzenie jednego katalogu 
okoliczności usprawiedliwiających powołanie się na 
„niemożliwość świadczenia”. Powszechnie przyj-
muje się, że siła wyższa charakteryzuje się tym, że 
jest zdarzeniem o charakterze przypadkowym lub 
naturalnym, ale zawsze o charakterze zewnętrznym 
w stosunku do człowieka, niemożliwym (albo prawie 
niemożliwym) do przewidzenia i którego skutkom 
nie można zapobiec. Wystąpienie pandemii nieznanej 
wcześniej choroby można ocenić jako wystąpienie siły 
wyższej. Co w takiej sytuacji dzieje się z zawartymi 
umowami? Po pierwsze, należy zapoznać się z jej tre-
ścią. Często strony umawiają się, co do losu zobowią-
zania w razie wystąpienia siły wyższej. Jeżeli takiej 
regulacji brak w umowie, należy sięgnąć do ustawy 
kodeks cywilny. Co do zasady dłużnik odpowiada za 
szkodę powstałą w wyniku niewykonania lub niena-
leżytego wykonania umowy. Wyłączeniem jest sytu-
acja, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
jest następstwem okoliczności, za które dłużnik nie 
ponosi odpowiedzialności. Strona, która na mocy 
umowy jest zobowiązana do konkretnego świadcze-
nia (np. wykonania fotografii w trakcie ślubu i wesela 
lub zapłaty za taką usługę), która go nie wykonała na 
skutek okoliczności, za które nie odpowiada, nie może 
żądać świadczenia wzajemnego, a w przypadku jego 
otrzymania, jest zobowiązana do jego zwrotu. Jeżeli 
wykonanie świadczenia stało się niemożliwe – zobo-
wiązanie wygasa. Niemożliwość świadczenia, która 
prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania, powstaje, 
gdy po powstaniu obowiązku świadczenia realizuje 
się stan zupełnej, trwałej i obiektywnej niemożności 
zachowania się strony w sposób wynikający z treści 
zobowiązania. Nie może to być jedynie przejściowa 

trudność w spełnieniu świadczenia. Co to oznacza 
w praktyce? Epidemia ogłoszona w całym kraju, która 
pociąga za sobą restrykcje w postaci zakazu zgroma-
dzeń, opuszczania domu bez ważnego powodu, etc. 
jest stanem trwałej i obiektywnej przeszkody. Ewen-
tualna awaria samochodu fotografa i niemożność 
dotarcia do miejsca wykonania usługi (kościół, sala 
weselna) takim stanem nie jest. Oznacza to, że jeżeli 
osoby, które planowały przyjęcia w okresie zagro-

żenia epidemicznego, co do zasady, nie będą pono-
siły z tego powodu winy, a co za tym idzie, nie będą 
odpowiadały za to finansowo. Równocześnie, nie ma 
możliwości żądania od np. fotografa, właściciela sali, 
etc. odszkodowania za niemożność wykonania usługi. 
Mając na uwadze opisany stan prawny, uznać należy, 
że jeżeli doszło do wpłaty zaliczki lub zadatku, to 
winny one zostać zwrócone. Należy przy tym pamię-
tać, że w przypadku zadatku odpada obowiązek jego 
zapłaty w podwójnej wysokości.

 Zważywszy na fakt, że życie ma wiele odcieni 
i barw, pamiętajmy, że każdy przypadek należy oceniać 
indywidualnie. Nie sposób wykluczyć, że pomimo zaist-
nienia stanu siły wyższej niektóre usługi mogą jednak 
zostać wykonane. Jeżeli umówiliśmy się z fotografem 
na sesje zarówno podczas ślubu w kościele, jak i później 
w sali weselnej, to przecież nic nie stoi na przeszko-
dzie, by wykonał on usługę jedynie w zakresie zapisu 
ceremonii ślubnej, w której wciąż może uczestniczyć 
5 osób oraz osoba sprawująca kult religijny. W takiej 
sytuacji mamy do czynienia jedynie z częściową nie-
możnością świadczenia. Podobna sytuacja wiążę się np. 
z dekoracją kościoła lub zamówieniem innych usług. 

 Zważywszy na fakt, iż sądy jeszcze nie miały oka-
zji orzekać w obecnych okolicznościach, przyjdzie nam 
jeszcze poczekać na wypracowanie linii orzeczniczej, 
która pozwalałaby na wskazanie uniwersalnych wska-
zówek, jak postępować. Niewątpliwie należy zachować 
zdrowy rozsądek i w każdym przypadku zacząć od 
analizy umowy. Następnie, warto podjąć negocjacje, 
które będą brały pod uwagę interesy obu stron zobo-
wiązania. Nie wiadomo, jak długo obecny stan będzie 
trwał. Oczywiście, tekst nie ma charakteru porady 
prawnej, w razie powstania jakiegokolwiek sporu na 
tle zawartej umowy, należy skonsultować się z profe-
sjonalistami, bo jak wspomniano – każdy przypadek 
jest indywidualny i nie ma jednego schematu postę-
powania.  

Grzegorz Czub - prawnik

KORONAWIRUS – UMOWY
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INTENCJE MSZALNE
Środa, 1.04.2020
6.30
8.00 Do MB Nieustającej Pomocy – 

od ofiarodawców.
18.00 1. Za + Andrzeja Gojny.
 2. Za + Franciszka Piątek, ++ 

rodziców i teściów.
 3. Za + Franciszka Gembal, ro-

dziców i  teściów, ++ z  rodzeń-
stwa Gembal.

Czwartek, 2.04.2020 
I CZWARTEK MIESIĄCA
6.30 Za + Franciszkę Mraczny 

w rocznicę ziemskich urodzin.
8.00 1. Do Jezusa Chrystusa Najwyż-

szego Kapłana o powołania ka-
płańskie i zakonne.

 2. Do MB Kapłańskiej, o  po-
trzebne łaski, błogosławieństwo 
i  zdrowie dla Kapłanów posłu-
gujących w  naszej parafii – od 
ofiarodawców.

17.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZE-
GO SAKRAMENTU.

18.00 1. Za + Piotra Skupień w I rocz-
nicę śmierci.

 2. Za + Longina Waleckiego 
w rocznicę ziemskich urodzin.

 3. Za + Adama Fajkus w roczni-
cę śmierci.

Piątek, 3.04.2020 
I PIĄTEK MIESIĄCA
6.30
8.00 1. Do Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w intencji czcicieli i ofia-
rodawców.

 2. W  intencji Siostry Elwiry 
z okazji urodzin.

18.00 1. W intencji dzieci po Wczesnej 
Komunii Świętej i ich rodziców.

 2. Za + Katarzynę Sławik w  X 
rocznicę śmierci, męża Stanisła-
wa.

 3. Za + Krzysztofa Błońskiego 
w VII rocznicę śmierci.

Sobota, 4.04.2020 
I SOBOTA MIESIĄCA
Wspomnienie św. Izydora, bpa i dK

6.30
8.00 1. Intencja wynagradzająca Nie-

pokalanemu Sercu Maryi wszelkie 
zniewagi i  grzechy całego świata 
wyrządzone Matce Boga i naszej.

 2. Do Niepokalanego Serca Ma-
ryi w intencji Matek – od ofiaro-
dawców.

 3. Do MB Patronki Radości Ma-
cierzyńskiej o  prawo do życia 
każdego poczętego dziecka.

18.00 1. Za + Grzegorza Gałuszka 
w XII rocznicę śmierci.

 2. Za ++ rodziców Durczok, ich 
++ dzieci, wnuczkę Adriannę oraz 
++ rodziców Rduch, ++ dzieci.

 3. Za + Barbarę Skaba w roczni-
cę śmierci, + ojca Eryka.

Niedziela, 5.04.2020 
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI 
PAŃSKIEJ
6.30 Za ++ Stanisławę i Henryka Ko-

prowskich, Annę i  Antoniego 
Łappo w IV rocznicę śmierci.

Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem 
w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

Ojciec rodziny lub przewodniczący 
zapala świecę umieszczoną na stole 
i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alle-
luja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. 

Alleluja.
Następnie ktoś z  uczestników 

odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów 

świętego Pawła Apostoła do Tesa-
loniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się 
módlcie. W Każdym położeniu dzię-
kujcie, taka jest bowiem wola Boża 
w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:
Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie 

się zbytnio i nie mówcie: co będziemy 
jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy 
słów Ewangelii według świętego 
Mateusza.

Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio 
i nie mówicie: co będziemy jeść? co 
będziemy pić? Przecież Ojciec wasz 
niebieski wie, że tego wszystkiego 
potrzebujecie. Starajcie się naprzód 
o królestwo Boga i o Jego sprawie-
dliwość, a to wszystko będzie wam 
dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodni-
czący mówi:

Módlmy się.
Z  radością wysławiamy Cie-

bie, Panie Jezu Chryste, który po 
swoim zmartwychwstaniu ukazałeś 
się uczniom przy łamaniu chleba. 
Bądź z nami, kiedy z wdzięczno-
ścią spożywać będziemy te dary, 
i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy 

Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako 
biesiadników w Twoim królestwie. 
Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków.

Wszyscy: Amen.
Po posiłku ojciec rodziny lub prze-

wodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. 

Alleluja.
Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij 

nasze serca paschalną radością 
i podobnie jak dałeś nam pokarm 
pochodzący z ziemi, spraw, aby 
zawsze trwało w nas nowe życie, 
które wysłużył nam Chrystus przez 
swoją śmierć i zmartwychwstanie 
i w swoim miłosierdziu nam go 
udzielił. Który żyje i króluje na 
wieki wieków.

Wszyscy: Amen.
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8.00 Za + Lidię Sikora-Musiel, męża 
Wacława Musiel.

9.30 W intencji Parafian.
11.00 Dziękczynna z  okazji urodzin 

Doroty.
12.15 Dziękczynna z  okazji 90 uro-

dzin Heleny Łaciok.
18.00 W  intencji Wincentego Lubsz-

czyk z okazji 97 urodzin w po-
dzięce za dar życia i zdrowie.

Poniedziałek, 6.04.2020
6.30 1. Za + Wiesławę Pawlas, męża 

Justyna –of. od sąsiadów z  ul. 
Rymera.

 2. Za rodziny Sióstr Służebni-
czek

8.00 Za + Jerzego Steczkowskiego of 
od sąsiadów z  ul. Sienkiewicza 
26, 41

18.00 1. Za + Jana Adamczyka, w  2 
rocz. + żonę Barbarę, ++ rodzi-
ców teściów.

 2. Za + Tadeusza Walocha, ++ 
rodziców i teściów.

 3. Za + Janusza Pogoda i + Wła-
dysława Sacharczuk.

Wtorek, 7.04.2020
6.30 1. Za + Bogusława Musioł 

w rocznicę ziemskich urodzin.
 2. Za ++ z rodzin Obłój i Bober.
8.00 1. O  zwycięstwo Miłosierdzia 

Bożego w nas i na całym świe-
cie.

 2. Dziękczynna z okazji roczni-
cy Chrztu św. w pewnej intencji.

18.00 1. Za ++ Dorotę i  Ludwika 
Lubszczyk.

 2. Za + Anastazję i  Emanuela 
Korus, ++ dzieci.

 3. Za + Romana Jabłonkę.
Środa, 8.04.2020
6.30 W  intencji x. Daniela z  oka-

zji urodzin – of. od Apostolatu 
Margaretek.

8.00 1. Do MB Nieustającej Pomocy 
w  intencji czcicieli i ofiarodaw-
ców.

 2. O  zdrowie i  błogosławień-
stwo Boże dla ofiarodawców co-
miesięcznych Mszy św.

18.00 1. Za + Kornelię Wziętek 
w I rocznicę śmierci.

 2. Za + Jerzego Środa w I rocz-
nicę śmierci.

 3. Za + Anielę Kostrzewski, 
syna Czesława.

Czwartek, 9.04.2020 
WIELKI CZWARTEK
18.00 MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY 

PAŃSKIEJ.

Piątek, 10.04.2020 
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
18.00 CEREMONIE WIELKOPIĄT-

KOWE.
Sobota, 11.04.2020 
WIELKA SOBOTA
20.00 CEREMONIE WIELKOSO-

BOTNIE.
MSZA ŚW. WIGILII PASCHALNEJ
Niedziela, 12.04.2020 
NIEDZIELA WIELKANOCNA 
ZMARTWYCHWSTANIA 
PAŃSKIEGO
6.30 Za + Emilię Smołka, męża Aloj-

zego, syna Gerarda.
8.00 Za + Salomeę Żymełka, męża 

Jerzego – of. od przyjaciół.
9.30 W intencji Parafian.
11.00 W pewnej intencji.
12.15 O  nawrócenie świata i  zwycię-

stwa Niepokalanego Serca Ma-
ryji.

Poniedziałek, 13.04.2020 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
6.30 Za + Anastazję Szczyrba, męża 

Stanisława, rodziców z  obu 
stron, synów Helmuta i Czesła-
wa, synową Halinę, zięcia Ma-
riana.

8.00 Do Chrystusa Zmartwychwsta-
łego w intencji Franciszkańskie-
go Zakonu Świeckich i ich ro-
dzin.

9.30 Z  okazji 60 rocznicy ślubu Ire-
ny i  Engelberta, z  podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą 
o dalszą opiekę i błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny.

11.00 Za + z rodzin Michalik i Balicki.
12.15 
18.00
Wtorek, 14.04.2020 
WTOREK WIELKANOCNY
6.30
8.00 Za ++ Helenę i Wilhelma Kier-

maszek, ++ synów, ++ Cecylię 
i Stefana Rutkowskich.

18.00 1. Za + Elżbietę Dziwoki 
w I rocznicę śmierci.

 2. Za + Barbarę Kuczera 
w I rocznicę śmierci.

 3. Za + Helenę Hlubek, synów 
Damiana i Karola.

Środa, 15.04.2020 
ŚRODA WIELKANOCNA
6.30
8.00 Za + Stefanię Kulczycką – of. 

od sąsiadów z ul. Sienkiewicza, 
bl.30

18.00 1. Msza św. 30-dniowa za śp.: 
Irenę Kopka, Leona Hink, Wie-

sława Nosek, Irenę Trętowską, 
Jerzego Sieczkowskiego, Ewa 
Szuster, Antoś Kapuściński, Jó-
zef Mazurek.

 2. Za + Piotra Musz.
 3. Za + Marię Stach, męża 

Edwarda, ++ rodziców.
Czwartek, 16.04.2020 
CZWARTEK WIELKANOCNY
6.30
8.00 Za + Edwarda Gut w  rocznicę 

śmierci.
17.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZE-

GO SAKRAMENTU.
18.00 1. Za + Helenę Nawrat w I rocz-

nicę śmierci.
 2. Za + Zygmunta Kaletka w XI 

rocznicę śmierci.
 3. Za ++ Anielę i Leona Jureczko 

w rocznicę ziemskich urodzin.
Piątek, 17.04.2020 
PIĄTEK WIELKANOCNY
6.30
8.00
18.00 1. Za + Edeltraudę Kiełkowską 

w  rocznicę ziemskich urodzin, 
męża Józefa, córkę Ewę.

 2. Za + Alfreda Kubica w rocz-
nicę śmierci, żonę Krystynę.

 3. Za + Urszulę Tkocz w V rocz-
nicę śmierci.

Sobota, 18.04.2020 
SOBOTA WIELKANOCNA
6.30 1. Za + Ludwika Kościółek.
 2. Za śp. Jana Kuszek o  radość 

wieczną nieba.
8.00
16.00 Dziękczynna z  okazji 80 uro-

dzin Władysława Maziarz.
18.00 1. Za + Mariana Kubica w  III 

rocznicę śmierci, ++ rodziców 
i teściów, + brata Leszka.

 2. Za + Ryszarda Pędziałek w III 
rocznicę śmierci, ++ rodziców 
i teściów.

 3. Za + Leopolda Blanik, ++ ro-
dziców i teściów.

Niedziela, 19.04.2020 
2. NIEDZIELA WIELKANOCNA – 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
6.30 W intencji Parafian.
8.00 1. Za ++ Marię, Wilhelma i Mi-

chalinę Sachs.
 2. Za + Dominika Różańskiego, 

dwie żony, córkę i synów.
9.30 Za ++ Marię i  Wiktora Komi-

nek.
11.00 Za Roczne Dzieci.
12.15 1. W  intencji Anny i  Mariana 

Jaskólskich z  okazji 50 roczni-
cy ślubu, z podziękowaniem za 
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odebrane łaski, z prośbą o bło-
gosławieństwo Boże dla całej 
rodziny.

 2. W  intencji księdza Daniela 
Starzycznego z  okazji urodzin 
– ofiara od Rady Parafialnej 
i Grup Modlitewnych.

15.00 NABOŻEŃSTWO DO MIŁO-
SIERDZIA BOŻEGO.

18.00 Za ++ Gertrudę i Sylwestra Gra-
biec, ++ rodziców z obu stron.

Poniedziałek, 20.04.2020
6.00 1. Za ++ Marię i  Stanisława 

Bednorz, córkę Krystynę.
 2. Za + Eugeniusza Bednorz.
8.00 Za ++ Julię i Jakuba Górny, cór-

kę, synową i zięcia.
18.00 1. Za + Bronisława Piechula 

w  XI rocznicę śmierci, ++ ro-
dziców Anielę i Antoniego, sio-
strzenicę Ksymenę.

 2. Za ++ Marię i Rudolfa Potysz.
 3. Za + Gertrudę Słanina 

w  rocznicę ziemskich urodzin, 
męża Emanuela w  rocznicę 
śmierci.

Wtorek, 21.04.2020
6.30
8.00 1. Za + Mieczysława Kutnyj 

w rocznicę śmierci.
 2. Za + Irenę Kopka – of. od są-

siadów z ul. Wolności, bl. 8.
18.00 1. Dziękczynna z okazji 30 rocz-

nicy ślubu Hanny i  Bronisława 
Wojaczek.

 2. Za ++ Andrzeja Kluba, Stani-
sławę i Pawła Wojaczek.

Środa, 22.04.2020
6.30
8.00 1. Za ++ Teodora i  Gertrudę 

Mitko, ++ Jadwigę Pyszny i Te-
resę Michalską.

 2. Za ++ Elfrydę i  Stanisława 
Szulik.

18.00 1. Za + Romana Duda w I rocz-
nicę śmierci.

 2. Za + Henryka Skubalę, ++ ro-
dziców i teściów.

 3. Za + Eugeniusza Kaszubskie-
go, ++ rodziców i teściów.

Czwartek, 23.04.2020 
UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, 
BPA i MĘCZ., głównego patrona Polski
6.30 Dziękczynna z  okazji urodzin 

Renaty Karp.
8.00 Za + Józefa Kaspar, ++ rodziców 

i teściów.
12.00 Ślub: Bogusława Grzonka – Szy-

mon Zachradny.
17.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZE-

GO SAKRAMENTU.

18.00 1. Za + Marię Brachman w rocz-
nicę śmierci, + męża Zygmunta.

 2. Za + Jadwigę Koczy w roczni-
cę śmierci.

 3. Za ++ Emilię i Antoniego Do-
browolskich.

Piątek, 24.04.2020
6.30
8.00 Dziękczynna z  okazji 50 rocz-

nicy ślubu Małgorzaty i  Leona 
Świcłowskich, z  prośbą o łaski 
Boże dla całej rodziny.

18.00 1. Za ++ Gerdę i  Bonifacego 
Gajda w rocznicę śmierci.

 2. Za ++ rodziców Marię i Erne-
sta Szajnert, teściów Annę i  Jó-
zefa Puk.

 3. Za + Urszulę Klon, męża Je-
rzego, rodziców z obu stron.

Sobota, 25.04.2020 
ŚWIĘTO ŚW. MARKA, 
EWANGELISTY 
Nabożeństwo Błagalne o urodzaje 
i błogosławieństwo Boże w pracy.
6.30 Za + Blandynę Somara w  II 

rocznicę śmierci.
8.00 1. Za + Ludwika Nosal w  IX 

rocznicę śmierci, ++ rodziców.
 2. Za + Piotra Rojek w rocznicę 

ziemskich urodzin.
13.00 Dziękczynna z  okazji 50 rocz-

nicy ślubu Heleny i  Antoniego 
Sowa oraz 75 rocznicy urodzin 
Antoniego.

18.00 1. Za + Stanisława Walczak 
w I rocznicę śmierci.

 2. Za ++ Helenę i  Franciszka 
Kempka.

 3. Za + Antoniego Ledwoń 
w VII rocznicę śmierci.

Niedziela, 26.04.2020 
3 NIEDZIELA WIELKANOCNA
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za + Karola Warzeszka w  III 

rocznicę śmierci.
9.30 Dziękczynna z  okazji 45 rocz-

nicy ślubu, z  prośbą o  zdrowie 
i błogosławieństwo Boże dla ca-
łej rodziny.

11.00 Za + Longina Smolorz w roczni-
cę śmierci.

12.15 W  intencji małżonków Ewy 
i Mieczysława Nogal, z podzię-
kowaniem za 50 lat wspólnego 
życia oraz za 26 rocznicę uro-
dzin wnuczki Martyny, z  proś-
bą o dalszą opiekę Bożą dla całej 
rodziny.

18.00 Za + Wojciecha Dziedzic 
w I rocznicę śmierci.

Poniedziałek, 27.04.2020
6.30
8.00 1. W  intencji + ks.  Klaudiusza 

Koźmickiego w rocznicę śmier-
ci.

 2. Za ++ rodziców Franciszkę 
i  Edgarda Koźmicki, córkę Re-
natę.

18.00 1. Za ++ Annę i Bolesława Jone-
czek, syna Stanisława, synową 
Krystynę.

 2. Za ++ Gertrudę i Franciszka 
Tomkowiak.

 3. Za + Eugeniusza Bednarskie-
go w II rocznicę śmierci.

Wtorek, 28.04.2020
6.30
8.00 W  intencji Joanny i  Mirosława 

Grzywacz z  okazji 30 roczni-
cy ślubu, z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o dalszą 
opiekę i błogosławieństwo Boże.

18.00 1. Za + Eugeniusza Słanina, ++ 
rodziców i teściów.

 2. Za + Donatylię Bugla.
 3. Za + Henryka Grzegorzyca, 

++ rodziców.
Środa, 29.04.2020 
ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY 
SIENEŃSKIEJ, dz. i dK., patronki 
Europy
6.30
8.00 1. Za ++ Zofię i Alojzego Ogór-

czyk, ++ rodziców, synów Hen-
ryka i Zygfryda.

 2. Za ++ Elżbietę i Konstantego 
Ryszka, ++ rodziców, córkę Hil-
degardę, zięciów Wincentego 
i Stanisława.

18.00 1. Msza św. 30-dniowa: Ka-
rol Pajonk, Władysława Piwo-
warczyk, Wiesława Weczerek, 
Danuta Borowska, Salomea 
Żymełka, Krzysztof Barteczko, 
Joanna Żołędziowska, Kamila 
Augustyn, Henryk Gonsior.

 2. Za + Krystynę Mazur 
w I rocznicę śmierci.

 3. Za + Annę Brewko w I rocz-
nicę śmierci.

Czwartek, 30.04.2020
6.30
8.00 1. W  intencji ks.  proboszcza 

Józefa Moczygęby z okazji uro-
dzin.

 2. Do Jezusa Chrystusa Naj-
wyższego i Wiecznego Kapłana 
o  nowe powołania kapłańskie, 
zakonne i misyjne.

 3. Do MB Kapłańskiej o  po-
trzebne łaski, błogosławieństwo 
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i  zdrowie dla Kapłanów posłu-
gujących w  naszej parafii – od 
ofiarodawców.

17.00 ADORACJA NAJŚWIĘTSZE-
GO SAKRAMENTU.

18.00 1. Za + Różę Ogórczyk w  III 
rocznicę śmierci.

 2. Za + Jerzego Bugla, ++ rodzi-
ców i teściów.

 3. Za + Krystiana Procek w  II 
rocznicę śmierci.

Piątek, 01.05.2020 
ŚWIĘTO ŚW. JÓZEFA, 
RZEMIEŚLNIKA 
I PIĄTEK MIESIĄCA
6.30
8.00 Do Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w intencji czcicieli i ofia-
rodawców.

17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
18.00 1. W intencji dzieci po wczesnej 

Komunii św. w 1. rocznicę Ko-
munii i ich rodziców.

 2. Za ++ Zofię i  Fabiana Wi-
dziołek.

 3. Za ++ Agatę i  Konrada An-
tończyk.

Sobota, 02.05.2020 
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI
I SOBOTA MIESIĄCA
6.30 Za + Marię Styl w  rocznicę 

śmierci, męża Konrada, córkę 
Krystynę, zięcia Pawła.

8.00 1. Intencja wynagradzająca 

wszelkie zniewagi uczynione 
Matce Boga i naszej.

 2. Do Niepokalanego Serca Ma-
ryi w intencji matek – od ofiaro-
dawców.

 3. Do MB Patronki Radości Ma-
cierzyńskiej o  prawo do życia 
każdego poczętego dziecka.

17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
18.00 1. Za + Józefa Wielguckiego 

w rocznicę ziemskich urodzin.
 2. Za ++ Emilię i Ignacego Bu-

gla.
 3. Za + Adriana Siemieniec 

w VII rocznicę śmierci.
Niedziela, 03.05.2020 
4. NIEDZIELA WIELKANOCNA – 
NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
6.30 1. Za Zgromadzenie Sióstr Słu-

żebniczek NMP w  rocznicę za-
łożenia Zgromadzenia.

 2. W intencji Parafian.
8.00 1. W intencji OJCZYZNY.
 2. Za zmarłych i  poległych 

w obronie OJCZYZNY.
10.00 UROCZYSTA WCZESNA KO-

MUNIA ŚWIĘTA – w zależno-
ści od sytuacji epidemiologicz-
nej

12.15 W intencji Łukasza Nawrockie-
go w 40 rocznicę urodzin.

13.30 Msza św. z  liturgią sakramentu 
Chrztu św.

16.00 NIESZPORY z  udziałem dzieci 
wczesnokomunijnych.

18.00 Za + Jana Waska – of. od brata 
Henryka.

Sobota, 04.05.2020 
Wspomnienie św. Floriana, męcz., 
patrona archidiecezji 
I SOBOTA MIESIĄCA
6.30 Za + Elżbietę Meisner w X rocz-

nicę śmierci, męża Jerzego, ++ 
rodziców.

8.00
12.00 Dziękczynna z okazji 80 roczni-

cy urodzin Stefanii Smusz.
17.30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE.
18.00 1. Za + Ireneusza Gozdek 

w I rocznicę śmierci.
 2. Za ++ Teresę i Józefa Oślizło.
 3. Za + Adriana Siemieniec 

w VI rocznice śmierci.
Niedziela, 05.05.2020 
III NIEDZIELA WIELKANOCNA
6.30 W intencji Parafian.
8.00 1. Ku czci św. Floriana w  in-

tencji pracowników, emerytów 
i  rencistów Koksowni Radlin 
i za ich rodziny.

 2. Za ++ koksowników i  ++ 
z ich rodzin.

 3. W  intencji strażaków OSP 
Biertułtowy.

12.15 – ofiara od sąsiadów z  ul. Sol-
skiego

13.30 Msza św. z  liturgią sakramentu 
Chrztu św.

18.00 Za  + Bonifacego Gajda w I rocz-
nicę śmierci.

Kulczycka Stefania ur. 1943 zam. Radlin, ul. Sienkiewicza +28.02.2020
Gans Józef ur. 1937 zam. Radlin, ul. Solskiego +29.02.2020
Kopka Irena ur. 1956 zam. Radlin, ul. Wolności +02.03.2020
Nosek Wiesław ur. 1946 zam. Rybnik, ul. Wrębowa +03.03.2020
Hink Leon ur. 1931 zam. Radlin, Matejki +09.03.2020
Sieczkowski Jerzy ur. 1948 zam. Radlin, ul. Sienkiewicza +08.03.2020
Trętowska Irena ur. 1938 zam. Radlin, ul. Dworcowa +08.03.2020
Mazurek Józef ur. 1930 zam. Radlin, ul. Solskiego +15.03.2020
Reselski Władysław ur. 1964 zam. Rybnik, ul. Odległa +14.03.2020
Szuster Ewa ur. 1940 zam. Radlin, ul. Matejki +13.03.2020
Pajonk Karol ur. 1954 zam. Radlin, ul. Wieczorka +21.03.2020
Weczerek Wiesława ur. 1960 zam. Radlin, ul. Odległa +22.03.2020
Borowska Danuta ur. 1936 zam. Radlin, ul. Sienkiewicza +23.03.2020
Kapuściński Antoni ur. 2019 zam. Radlin, ul. Puszkina +17.03.2020
Piwowarczyk Władysława ur. 1933 zam. Wodzisław śl. +24.03.2020
Żymełka Salomea ur. 1930 zam. Radlin, ul. Sienkiewicza +25.03.2020
Żołędziowska Joanna ur. 1940 zam. Radlin, ul. Nałkowskiej +25.03.2020
Barteczko Krzysztof ur. 1972 zam. Radlin, ul. Rogozina +25.03.2020
AugustynKamila ur. 2020 zam. Radlin, ul. Pocztowa +24.03.2020
Gonsior Henryk ur. 1951 zam. Wodzisław Śl. +31.03.2020

ODESZLI DO 
WIECZNOŚCI

01.03.2020
Ignacy Goławski
Maciej Karasiński
Zuzanna Migdoł
Tomasz Budnik

CHRZEST 
ŚWIĘTY

Pismo parafii Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny 

w Biertułtowach
ul. W. Korfantego 14, 44-310 Radlin
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NIEDZIELA PALMOWA 2020

Karolina i Kacper 

Joanna Grzywacz 

Dorotka i Pawełek 

Antoni, Lidia, Stanisław Rzechanek 

Kacper 

Ivona 

Danuta Sobik 

Anna Gołąb 

Justyna Musioł 

Henryka Dornia 

Beata 

Amelka 

Judytka i Arek 

Edyta Pietruszewska 

Beata i Robert 

Agnieszka Kubica 



NIEDZIELA PALMOWA 2020

Parafianki 

Nowakowie 

Martynka i Ola 

Kościół 

Parafianie 

Milenka 

Małgorzata W. 

Klaudiusz 

Oskar Oślizło 

Marysia i Marta Król 

Małgorzata Mokrosz 

Katarzyna Rybka 

Oliwia Barańska 

Martynka 

Maciuś 8 miesięcy 

Karolina Widlicka-Masina 



NIEDZIELA PALMOWA 2020

Siostry Służebniczki Ptaszyńscy Paweł Oślizło 

Wiktoria Gut 

Patrycja Duraj 

Ewa i Damian Julka i Janek Orlik


