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DRODZY PARAFIANIE!

Trwamy w zadumie Wielkiego 
Postu. Modlitwa, post i jałmużna 

nabierają w tym czasie szczególnego 
wymiaru i prowadzą do przemiany 
naszego życia. Papież Franciszek 
wskazuje nam, że w tegorocznym 
Wielkim Poście „kiedy chrześcija-
nie modlą się, poszczą i dają jał-
mużnę, powinni również rozwa-
żyć uśmiechnięcie się i skierowanie 
życzliwego słowa do ludzi, którzy 
czują się samotni lub przestraszeni 
z powodu pandemii koronawirusa”. 
Ojciec Święty zwraca uwagę, że 
„wiara oznacza przyjęcie i przeży-
wanie Prawdy objawionej w Chrystu-
sie poprzez otwarcie na Słowo Boże, 
które przekazywane jest w Kościele. 
Post przeżywany jako doświadczenie 
wyrzeczenia prowadzi do odkrycia 
daru Bożego i zrozumienia prawdy 
o nas jako o istotach stworzonych 
na obraz i podobieństwo Boga oraz 
znajdujących w Nim spełnienie. Post 
czyni nas ubogimi i otwiera serca na 
potrzeby innych. Wielki Post jest cza-
sem wiary wyrażającej się w przyjęciu 
Boga i umożliwieniu Mu zamieszki-
wania z nami. Post prowadzi do uwol-
nienia egzystencji od wszystkiego, co 
ją przytłacza, od przesytu informa-
cji i od nadmiaru rzeczy, aby szerzej 
otworzyć serce dla Zbawiciela”.

W  tym niezwykłym czasie 
Kościół pomaga nam również 

przyjrzeć się naszemu życiu w świetle 
nauk rekolekcyjnych. Wiele katolic-
kich portali zachęca do uczestnictwa 
w rekolekcjach poprzez łącza inter-
netowe. Warto skorzystać z tego typu 
zaproszeń. W naszej Parafii chcemy 
również przygotować nauki reko-
lekcyjne dla dzieci i młodzieży (IV 
tydzień Wielkiego Postu) oraz dla 
dorosłych (V tydzień Wielkiego 
Postu). O szczegółach organizacyj-
nych będziemy informować na stro-
nie internetowej parafii i parafial-
nym FB.

Zachęcamy Parafian do postu 
i innych uczynków pokutnych, 

zwłaszcza dzieł miłosierdzia, a także 
ograniczenia spożycia napojów alko-
holowych.

4 marca – Święto św. Kazimierza 
Królewicza. Kazimierz był synem 

króla Kazimierza Jagiellończyka. 
Urodził się w roku 1458. Odzna-
czał się szczególną czystością ducha 
i miłosierdziem względem ubogich. 
Przy boku ojca brał czynny udział 
w życiu politycznym. Gorliwy czci-
ciel Eucharystii i Najświętszej Maryi 
Panny, wiele czasu poświęcał na 
modlitwę. Po długotrwałej choro-
bie płuc zmarł w roku 1484.

13marca obchodzimy 8. rocznicę 
wyboru papieża Franciszka na 

Stolicę Piotrową. Pamiętajmy w tym 
dniu w modlitwie o Ojcu Świętym.

IV Niedziela Wielkiego Postu 
(14. marca) zwana jest Nie-

dzielą Laetare lub „niedzielą róż”. 
Według tradycji w tym dniu obda-
rowywano się pierwszymi kwiatami 
zakwitających róż. Stąd w liturgii tej 
niedzieli kolor różowy.

Od 21 marca rozpoczynamy II 
część okresu Wielkiego Postu, 

mającą charakter pasyjny. Począwszy 
od V Niedzieli Wielkiego Postu aż do 
końca Liturgii Męki Pańskiej (Wielki 
Piątek) krzyże zostaną zasłonięte.

19 marca – Uroczystość św. Józefa 
Oblubieńca NMP. W tym roku 

ta uroczystość będzie miała szcze-
gólny wymiar. Ojciec Święty Fran-
ciszek ogłosił rok 2021 Rokiem św. 
Józefa. Cicha obecność św. Józefa 
przy Jezusie i Maryi jest dla nas 
wielką katechezą. Św. Józef uczy 
nas pokory, zaufania Bogu. „Esto-
humilis et pacificus, et erittecumJe-
sus. “ (Bądź pokorny i pełen pokoju, 
a  Jezus będzie z  tobą). Te słowa 
Tomasza a Kempis z „O naśladowa-
niu Chrystusa” (Ks. II, rozdz. 8, 3) 
pokazują nam w pewien sposób życie 
św. Józefa. Jak św. Józef powinniśmy 
być sprawiedliwi, dyskretni i otwarci 
na Bożą wolę. By tak się mogło stać, 
powinniśmy być ludźmi modlitwy.

25 marca – Uroczystość Zwiasto-
wania Pańskiego. Nie jest nam 

łatwo w życiu powiedzieć tak, jak 

Środa Popielcowa 2021
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Maryja Panu Bogu nasze tak. Pełnie-
nie woli Bożej jest bardzo trudną rze-
czą. Ale jest to sprawa konieczna, by 
uzyskać pokój w swoim życiu, pokój 
w sercu, by i w naszym życiu działy 
się wielkie sprawy Boże. Jak jest moja 
wiara? Czy jest ona jak wiara Maryi 
ufna, oparta na całkowitym zdaniu 
się na wolę Bożą? Czy moja osobista 
wiara ma ten rys maryjny? Muszę ze 
wszystkich sił pragnąć w moim życiu 
takiej wiary bez ludzkich kalkulacji. 
Nie pytać się o to, co z tego wszyst-
kiego będę miał. Moja wiara powinna 
każdego dnia wyrażać się w moim 
„Fiat”.W uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego, 25 marca, Kościół w Pol-
sce obchodzi Dzień Świętości Życia. 
Od lat jest on połączony z duchową 
adopcją dziecka poczętego. Istotą 
duchowej adopcji jest codzienna 
modlitwa za dziecko w łonie matki, 

trwająca przez dziewięć miesięcy. 
Polega ona na codziennym odma-
wianiu jednej tajemnicy (dziesiątki) 
różańca świętego oraz specjalnej, 
krótkiej modlitwy za dziecko, któ-
rego życie jest zagrożone. Treść 
modlitwy w dalszej części „Wspól-
noty”. Zachęcam Parafian do pod-
jęcia tego ważnego dzieła.

28 marca to Niedziela Palmowa 
Męki Pańskiej. W tym dniu 

Kościół obchodzi pamiątkę uroczy-
stego wjazdu Pana Jezusa do Jerozo-
limy. Na pamiątkę tego wydarzenia 
przynosimy w tym dniu ozdobne 
palmy, które święcić będziemy pod-
czas każdej Mszy św.
Tego dnia Ks. Arcybiskup Wiktor 
Skworc zaprasza na godzinę 14.00 
wszystkich młodych na spotkanie 
młodzieży w ramach Światowego 
Dnia Młodzieży.

W każdy piątek o godz. 17.00 
zapraszamy wiernych na 

Drogę Krzyżową, dla dzieci to nabo-
żeństwo odbywa się w  niedzielę 
o godz. 15.00.

Gorzkie Żale z kazaniem pasyj-
nym przeżywamy w każdą nie-

dzielę Wielkiego Postu o godz. 16.00.

Wielki Post to czas jałmużny, 
modlitwy i  postu, ale to 

również czas przemiany naszych 
serc. Ważne są słowa proroka Joela: 
„Rozdzierajcie jednak wasze serca, 
a nie szaty! ”. A zatem post to nie są 
czyny na pokaz. To jest trudna praca 
wewnętrzna. Niech ten czas dany 
nam od Boga stanie się okazją do 
zbliżania się ku otwartym ramionom 
Miłosiernego Ojca. Na czas prze-
miany naszych serc z serca wszyst-
kim błogosławię.

Ks. Zbigniew Folcik – Proboszcz

Ks. Prałat Alfred Wloka 
odznaczony za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka
Gwar, śmiech, dzieci wbiegające do 

salek katechetycznych, rodzeństwo trzy-
mające się za ręce. Taki mam przed 
oczami obraz z kilkunastu lat spędzo-
nych w Ochronce Parafialnej. I jesz-
cze jedno – ogromne, bezinteresowne, 
zaangażowanie kilkunastu osób. Jestem 
przekonana, iż ten gwar, który rozlegał 
się wokół salek, pamięta wielu Para-
fian. Zresztą, to na łamach “Wspól-
noty” bardzo często powstawały arty-
kuły o „życiu” Ochronki, a działo się 
przecież tak wiele.

Dlaczego o tym piszę...
Są takie wydarzenia w życiu spo-

łecznym czy naszym osobistym, które 
wymagają uroczystej oprawy i przygo-
towania. Czas pandemii i ograniczeń 
sprawiają, że część wydarzeń odbywa 
się w mniejszym, kameralnym gro-
nie. Ale to właśnie wtedy, wydarzyć 
się mogą chwile wyjątkowe. Jedno 
z takich wydarzeń śledziłam 27 stycz-
nia br. W tym dniu ks. Prałat Alfred 

Wloka otrzymał odznakę Honorową 
za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. 
Z osobistą wizytą przyjechał bowiem 
Rzecznik Praw Dziecka p. Mikołaj Paw-
lak wraz z Dyrektor Generalną Biura 
p. Justyną Sokołowską (naszą para-
fianką i wieloletnią opiekunką dzieci 
w Ochronce). Jak zaznaczył p. Rzecz-
nik: „Do mnie, do Warszawy, dotarły 
informacje o działaniach ks. Prałata. 
I o ogromnych dziełach, wobec których 
nie mogłem zostać obojętny. Mogę zro-
bić choć tyle... Podziękować za wkład 
włożony w ochronę praw dziecka i uro-
czyście nadać Odznakę*”.

Na przyznane wyróżnienie składa 
się działalność w zakresie Ochronki 
Parafialnej oraz zaangażowanie w peł-
nioną funkcję Pełnomocnika Fundacji 
Ośrodka Dzieci Niepełnosprawnych 
w Wodzisławiu Śląskim. Niesienie 
pomocy dzieciom i młodzieży niepeł-
nosprawnej oraz budowa Ośrodka Tera-
pii i Rehabilitacji, który, jak podkreśla 

ks. Prałat, miał być „Sanktuarium 
Nadziei” dla dzieci i rodziców to cele 
podstawowe jej działania.

Ochronka Parafialna powstała 
i działała w Biertułtowach w latach, 
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Wierzę w jednego Boga, 
Ojca Wszechmogącego, 
Stworzyciela nieba 

i ziemi, wszystkich rzeczy widzial-
nych i niewidzialnych – to słowa 
zaczerpnięte z  wyznania Wiary 
odmawianego podczas niedzielnych 
Eucharystii i uroczystości.

W tych słowach patrzymy na 
Boga jako Stworzyciela. Stworzy-
ciel rzeczy widzialnych i  niewi-
dzialnych – Bóg, Ten, który stwo-
rzył świat, jest zarazem opiekunem 
stworzenia. Nieustannie troszczy się 
o jego losy. Tę Bożą opiekę nazy-
wamy Bożą opatrznością. Chrze-
ścijaństwo odrzuca teorię deizmu, 
czyli poglądu mówiącego, że to Bóg 
stworzył świat, jednak pozostawił 
go samemu sobie.

Prawdę o stworzeniu stale prze-
nika Boża Opatrzność. „Wszystko, 
co Bóg stworzył, Opatrznością 
swoją zachowuje oraz kieruje, 

sięga potężnie od krańca do krańca 
i włada wszystkim z dobrocią” (por. 
Mdr 8,1).

Bóg dokonał stworzenia ex nihil, 
czyli „z niczego”. W ten sposób oka-
zał swoją wszechmoc, a dzięki Jego 
wielkiej mądrości świat powstał 
uporządkowany. „Tyś wszystko urzą-

dził według miary i liczby, i wagi” 
(Mdr 11, 20). Dzieło Boga to przede 
wszystkim dobre dzieło „A Bóg 
widział, że wszystko, co uczynił, 
było bardzo dobre” (Rdz 1, 31).

Każde stworzenie pierwotnie było 
dobre. Czas wielkiego postu to wła-
śnie sposobna chwila do tego, aby to 
dobro odkrywać, a przez to zbliżać 
się do Boga – Stwórcy. W chwilach 
próby to pozwala nam powracać do 
pierwotnego dobra zakorzenionego 
w naszych sercach.

Ten, który wszystko stworzył, nie 
pozostawia nas samych w tym czasie 
nieustannego powracania. Stale nas 

zaprasza do wspólnoty z Sobą i chce 
nas do niej przyjmować. Czas czter-
dziestodniowej pokuty może pomóc 
nam odkryć pierwiastki dobra Stwo-
rzyciela w naszym osobistym życiu, 
a tym samym przyprowadzić nas do 
Niego. Okazji jest wiele – spowiedź, 
Eucharystia, nabożeństwa wielko-

postne, a może po prostu wytrwała 
codzienna modlitwa.

Ks. Jakub Gojny

kiedy Proboszczem był właśnie ks. Prałat. Blisko 25 lat 
gromadziła kilkadziesięcioro dzieci w wieku przedszkolno 
– szkolnym. Były to rodzeństwa, dzieci z wielu radlińskich 
rodzin. Podczas sobotniego pobytu dzieci otrzymywały 
posiłki oraz miały zapewnione zajęcia opiekuńcze. Co to 
znaczyło? Od samego rana w salkach, jeszcze przed przyj-
ściem dzieci, w kuchni krzątanie, bo trzeba wszystkiego 
dopilnować. Panie – mamy, żony w sobotę były właśnie dla 
tych dzieci. W salkach na parterze, po śniadaniu odbywały 
się liczne zajęcia. Nie było nudy. Karty kroniki Ochronki 
przypominają, ile tam się działo. Najbardziej wzruszające 
chwile to co roku wspólny stół wigilijny – na całą dłu-
gość kaplicy, aby mógł wszystkich pomieścić, dzielenie się 
opłatkiem i upominki... Poza sobotnią działalnością, dzięki 
wsparciu wielu ludzi – przedsiębiorców, organizacji, zakła-
dów pracy, organizowane były wyjazdy wypoczynkowe dla 
dzieci: Bieszczady, Ochaby, Stegna Gdańska, Ustroń, har-
cerski Lipowiec oraz Kubalonka zimą… Dzieci odwiedziły 
także Warszawę, a tam Sejm i Senat oraz Siedzibę Konfe-
rencji Episkopatu Polski... I było tego wiele, jeszcze więcej…

Dziś spotykam podopiecznych Ochronki z ich własnymi 
rodzinami. Te małe dziewczyny ze zdjęć spacerują z dziećmi, 

inne po studiach pracują w przedszkolach. Spotykam z nie-
dowierzaniem – ile to już lat minęło i z przekonaniem, że 
dobro niesie dobro...Tego ogromnego dobra nikt nie jest 
w stanie przekreślić. I właśnie to dzieło zostało docenione 
poprzez Odznaczenie ks. Prałata,

Ania Teklińska-Nowak

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw 
Dziecka – polskie odznaczenie resortowe, ustanowione 
15 lutego 2013 rozporządzeniem Prezydenta RP, które jest 
zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka.
Zasady nadawania
Odznaka może być nadawana obywatelom Rzeczypospo-
litej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom 
lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium RP lub 
za granicą za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony 
praw dziecka.
Odznaka jest jednostopniowa i może być nadana tej samej 
osobie tylko raz. Odznakę wręcza Rzecznik Praw Dziecka 
lub osoba przez niego upoważniona.

Źródło: https://brpd.gov.pl/

Bóg Ojciec, Stworzyciel Wszystkich nas
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Ta część sakramentu pokuty 
i pojednania jest przez nas 
najbardziej przeżywana. Dla 

wielu jest to najtrudniejszy moment 
spowiedzi, co odstrasza te osoby od 
przystępowania do konfesjonału. 
Czasem niektórych dotyka pokusa 
zatajenia grzechu ciężkiego. Księdza 
można oszukać, ale przecież Pan Bóg 
i tak wie o wszystkim. Nieszczera 
spowiedź nie tylko nie zbliża nas do 
Boga, ale jeszcze bardziej zamyka 
w niewoli grzechu. Bywają sytuacje, 
że ktoś chce wyznać grzech, ale stara 
się go jakoś inaczej nazwać. „Byłem 
nieuczciwy” – jakby łagodniej brzmi 

niż zdanie: „Ukradłem 50 zł kole-
dze w pracy”. Jeśli chodzi o grzechy 
ciężkie, trzeba je wyznać dokładnie, 
z uwzględnieniem wszelkich oko-
liczności (częstotliwość, motywy, 
okoliczności, skutki tego występku). 
Te elementy mają wpływ na ocenę 
moralną grzechu. I tak np. zaniedba-
nie Mszy Św. w niedzielę inaczej się 
kwalifikuje, gdy ktoś to robi z leni-
stwa. Z kolei opuszczenie Mszy Św. 
z powodu opieki nad chorym czło-
wiekiem może nas usprawiedliwić. 
Wyznanie grzechów lekkich nie jest 
ściśle konieczne, ale gorąco przez 
Kościół zalecane. Człowiek w spowie-
dzi odnajduje pomoc w kształtowaniu 

swojego sumienia, w walce ze złymi 
skłonnościami. Mówienie na spo-
wiedzi o grzechach lekkich pomaga 
nam w unikaniu grzechów ciężkich.

Na początku spowiedzi warto 
dokonać krótkiej autoprezenta-
cji. Nie chodzi tu o przedstawia-
nie się z imienia i nazwiska, lecz 
o ogólne zarysowanie swojej sytu-
acji życiowej. Należy krótko podać 
swój stan cywilny, powiedzieć, 
czym się zajmuję na co dzień, jeśli 
trzeba, bardzo krótko opisać sytu-
ację rodzinną, np. jestem ojcem, 
matką, wdową, osobą stanu wol-
nego. Jest to potrzebne, aby ksiądz 
mógł udzielić nauki adekwatnej do 
stanu i sytuacji penitenta. Kolejnym 
krokiem jest poinformowanie, kiedy 
miała miejsce ostatnie spowiedź, 
czy otrzymałem rozgrzeszenie 

oraz czy wypełniłem pokutę. Jeśli 
to jest spowiedź okolicznościowa, 
rodzica chrzestnego, czy spowiedź 
przedślubna też należy o tym wspo-

mnieć. Po wyznaniu grzechów 
kapłan w imieniu Jezusa udziela 
rozgrzeszenia, używając następu-
jącej formuły: Bóg, Ojciec miłosier-
dzia, który pojednał świat ze sobą 
przez śmierć i zmartwychwstanie 
swojego Syna i zesłał Ducha Świętego 
na odpuszczenie grzechów, niech ci 
udzieli przebaczenia i pokoju przez 
posługę Kościoła. I ja odpuszczam 
tobie grzechy w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego.

Każdemu podczas spowiedzi może 
się zdarzyć, że mimo szczerych chęci 
jakiś grzech wyleci z głowy. Napię-
cie, emocje, pośpiech, słaba pamięć, 
złe samopoczucie, długa kolejka – to 
wszystko nie sprzyja spokojnemu 
wyznaniu swoich win. Spowiedź 
jest ważna i godziwa, zapomniany 
grzech należy wyznać przy następ-
nej spowiedzi. Inaczej jest w przy-
padku świadomego zatajenia grzechu 
ciężkiego. Penitent świadomie z pre-
medytacją milczy na temat danego 
grzechu. Boi się być może reakcji 
spowiednika albo „chce wymusić 
rozgrzeszenie”, żeby zostać rodzi-
cem chrzestnym. Taka spowiedź i po 
niej komunia św. są świętokradzkie, 
nieważne i niegodziwe.

Ks. Michał Przybylski

MODLITWA O DUCHA POKUTY
(św. Wincenty Pallotti)

Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boża i Ucieczko wszystkich 
biednych grzeszników. Przez nieskończone miłosierdzie Boże, 

przez nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa i przez zasługi całego 
dworu niebieskiego racz przejąć z Najświętszego Serca Jezusowego 

cierpienia, które znosił przez całe życie, a które przyprawiły Go 
o konanie i krwawy pot w Ogrodzie Oliwnym. Racz je wyryć w sercu 

naszym i w sercach wszystkich ludzi; dla tych bowiem cierpień 
chcemy płakać i wyrzec się wszystkich grzechów, i za nie pokutować. 

Ofiarujemy też Krew Jezusa Chrystusa na podziękowanie, jak 
gdyby nam już wyjednała łaskę, o którą Cię prosiliśmy. Amen.

SZCZERA SPOWIEDŹ
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Noc z 25 na 26 września 1953 
roku była piękna. Nad sto-
licą świecił księżyc. Bez-

chmurne niebo i panująca wokóło 
cisza nie zapowiadały tragedii, jaka 
za chwilę miała się w Polsce wyda-
rzyć.

Na ulicę Miodową, pod Pałac 
Arcybiskupów Warszawskich, do 
którego niedawno z alei Szucha prze-
prowadził się prymas Polski, podje-

chał samochód. Wysiadło z niego 
kilku mężczyzn. Zaczęli dobijać się 
do bramy. Kiedy w drzwiach zjawił 
się kapelan Prymasa, funkcjonariu-
sze Służby Bezpieczeństwa oznajmili, 
że chcą się widzieć z Wyszyńskim.

– O tej porze? – zapytał zdziwiony 
kapelan. Prymas przyjmuje w dzień 
– oznajmił.

Wtedy funkcjonariusze SB wtar-
gnęli do rezydencji Księdza Pr y-
masa.

– Jest ksiądz aresztowany – 
powiedział jeden z nich. I podsu-
nął Wyszyńskiemu do podpisania 
dokument.

Prymas informacji o  nakazie 
aresztowania nie podpisał, gdyż nie 
widział ku temu podstaw prawnych.

Tak wyglądał początek aresz-
towania Kiędza Prymasa Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego, który 
rozpoczął okres Jego internowa-
nia aż do października 1956 roku. 
Wchodząc w czas Wielkiego Postu, 
pomyślałem o Nim i o tym momen-
cie Jego życia, które pokazało, jak 
wiele wspólnego ma ono z tajemnicą 
Krzyża Chrystusa. Łączyć się z Krzy-
żem Chrystusa, ta myśl w  isto-
cie oddaje, co wtedy dokonało się 
w sposób namacalny w życiu Pry-
masa. I ma dokonać się w życiu każ-
dego chrześcijanina, każdego z nas. 
Powiedział o tym sam Pan Jezus: 
„Następnie Jezus zwrócił się do swo-
ich uczniów: „Jeśli ktoś chce pójść za 

Mną, niech się wyrzeknie samego 
siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje 
Mnie”. (Mt 16,24)

Rodzi się pytanie: cóż to znaczy wziąć 
swój krzyż i naśladować Chrystusa?

Trzeba ten krzyż podjąć, zgodzić 
się na niego, zaakceptować go. Mimo 
iż jest to bardzo trudne, z pewno-
ścią świadomość, że przecież Chry-
stus czy ci, któzy poszli Jego śladami 

przed nami, jest swoistą motywacją, 
powiedziałbym, że nawet nakazem, 
wewnętrzynym imperatywem, ze 
względu naszej odpowiedzialności 
za tych, którzy są słabi.

Prymas Kardynał Stefan Wyszyń-
ski, doświadczając swojego aresztu, 
napisał: „Większość księży i bisku-
pów, z któymi pracowałem, przeszła 
przez więzienia. Byłoby coś niedoj-
rzałego w tym, gdybym ja nie zaznał 
więzienia”.

Idąc za tą myślą księdza Prymasa, 
można powiedzieć, że byłoby nie-
dojrzałym, gdyby i w naszym życiu 
zabrakło krzyża wzorem tych, którzy 
go podjęli.

Cóż znaczy wziąć swój krzyż 
i naśladować Chrystusa?

Początkiem krzyża jest pojmanie 
i niesprawiedliwy wyrok. Tak często 
spotykamy się z nim również i my 
w naszym życiu i co najgorsze, sami 
taki wydajemy. W powyższym frag-
mencie, przedstawiającym początek 
trzyletniego internowania Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, nie było ina-
czej. Było pojmanie i niesprawiedliwy 
wyrok. Wobec niesprawiedliwego 
wyroku najważniejszą sprawą jest 
Prawda, która się obroni. Prymas, 
przewidując rychłe swoje uwięzie-
nie, w dramatycznym kazaniu pod-
czas wizatacji jednej z warszawskich 
parafii powiedział: „Gdy będę w wię-
zieniu, a powiedzą wam, że Prymas 

zdradził sprawy Boże – nie wierz-
cie. Gdyby mówili, że Prymas ma 
nieczyste ręce – nie wierzcie. Gdyby 
mówili, że Prymas stchórzył – nie 
wierzcie. Gdy będą mówili, że Pry-
mas działa przeciwko Narodowi 
i własnej Ojczyźnie – nie wierzcie. 
Kocham Ojczyznę więcej niż wła-
sne serce i wszystko, co czynię dla 
Kościoła, czynię dla niej”.

Co znaczy wziąć swój krzyż 
i naśladować Chrystusa?

W podjęciu krzyża wzorem Chry-
stusa przede wszystkim powinno 
wybrzmieć miłosierdzie. W istocie 
rzeczy Krzyż Chrystusa, cała Jego 
męka i śmierć jest Bożym miłosier-
dziem. Inaczej mówiąc, doświadczając 
swojego krzyża jako niesprawiedliwo-
ści, w postawie chrześcijanina zamiast 
złorzeczenia winowajcom powinno 
wybrzmiewać Chrystusowe: „Ojcze 
przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”...

Prymas Tysiąclecia w swoich Zapi-
skach więziennych napisał: „Nie czuję 
uczuć nieprzyjaznych do nikogo 
z tych ludzi. Nie umiałbym zrobić 
im najmniejszej nawet przykrości. 
Wydaje mi się, że jestem w pełnej 
prawdzie, że nadal jestem chrześcija-
ninem i dzieckiem mojego Kościoła, 
który nauczył mnie miłować ludzi, 
i nawet tych, którzy chcą uważać 
mnie za swojego nieprzyjaciela”. Kar-
dynał Stefan Wyszyński od samego 
początku swojego internowania prze-
jawiał taką postawę przez codzienną 
odprawianą Mszę Świętą za swych 
prześladowców, mądląc się, by nie 
czuć do nich nienawiści.

Cóż to znaczy wziąć krzyż 
i naśladować Chrystusa?

Ostatecznie Krzyż to śmierć. 
Krzyż to oddanie życia. Wprawdzie 
Ksiądz Prymas nie został zamordo-
wany, tak jak błogosławiony ksiądz 

Łączyć się z Krzyżem Chrystusa...
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Jerzy Popiełuszko, to jednak śmierć 
wobec uwięzienia była w Jego przy-
padku również realna. Chciano 
Go zabić. A On sam był na śmierć 
gotowy, gotowy przyjąć ją, jeśli taka 
jest wola Boża, czemu daje wyraz 
w swoich Zapiskach. Mimo iż tak 
się nie stało, to jednak uwięzienie w 
niegodnych warunkach zrujnowało 
Prymasowi zdrowie. Recę puchły, 
bolała go głowa, nerki i brzuch. Mimo 
wielu próśb, nie udało mu się uzyskać 

żadnego lekarstwa ani nawet środka 
przeciwbólowego.

Życie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, Prymasa Tysiąclecia, z pew-
nością było naznaczone krzyżem i 
naśladowaniem Chrystusa. Nie ma co 
do tego wątpliwości. Jakże wymowne 
jest to, że śmierć księdza Prymasa 
nastąpiła w 33. roku Jego pryma-
sowskiej posługi. Pisał: „wielki to 
dar Boży – czas, którego Bóg dał mi 
tyle – blisko osiemdziesiąt lat. Nie 

mogę prosić o  powrót do zdrowia, 
do sił, dlatego, że na stolicy bisku-
pów warszawskich i gnieźnieńskich 
przebywam blisko trzydzieści trzy 
lata...” Jakżesz wymowny jest fakt, 
że Jego śmierć nastąpiła 28 maja 1981 
roku, w uroczystość Wniebowstąpie-
nia Pańskiego.

Podjęcie krzyża i naśladowanie 
Chrystusa ostatecznie prowadzi do 
ZMARTWYCHWSTANIA!

Ks. Daniel Starzyczny

Droga krzyżowa Jezusa i każdego z nas…

Nadszedł czas Wielkiego Postu, 
czas wyciszenia się i zadumy 
nad sensem naszego życia, 

który chcemy przeżyć, trwając na roz-
ważaniu krzyżowej męki i śmierci 
Pana Jezusa, wprowadzające nas 
w tajemnicę Jego chwalebnego zmar-
twychwstania. Wielkopostne modli-
tewne aklamacje: „Kłaniamy Ci się 
Panie Jezu Chryste i błogosławimy 
Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją 
odkupił świat” oraz: „ Któryś za nas 
cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się 
nad nami”  towarzyszą modlitwie 
i naszym religijnym rozważaniom, 
w które wpisują się i aktualne nasze 
przeżycia i sytuacje, jakie niesie nam 
życie i przeżywany czas. W wielko-
postne zamyślenie pragnę zapropono-
wać rozważanie stacji Drogi Krzyżo-
wej, owoc osobistej modlitwy, w które 
przy każdej stacji można wpisać wła-
sne myśli kojarzące się nam z propo-
nowaną treścią i w ten sposób uczynić 
je bardzo osobistą modlitwą. W każ-
dym z nas może zainspirować Duch 
Święty obecny w modlitwie i życiu 
każdego z nas. Bardzo bym pragnął, 
by te myśli pomagały nam we wła-
snym i osobistym rozważaniu tajem-
nicy naszego odkupienia, która jest 
przeżywaniem przez nas tajemnicy 
paschalnej.

Rozważanie wstępne:
Przeżywając różnego rodzaju 

zawirowania w  życiu osobistym, 
rodzinnym i społecznym, dotyka-
jące nas przeciwności losu, choroby, 
pandemię, dotykające nas niewystar-
czalności życia, doświadczenie różno-
rakich okropności, jakich na naszych 
oczach doznawała i doznaje ludzkość, 
jak wojny, obozy koncentracyjne, 
łagry i wszelakie zło, jakie potrafił 
zgotować człowiek człowiekowi, rodzi 
się pytanie: „Gdzie byłeś, gdzie jesteś 
Boże? ”. Wiara święta mówi nam, 
że Bóg wszechmocnym Swym sło-
wem stworzył wszechświat i swoją 
obecnością wypełnia cały wszech-
świat, w którym nasza ziemia z całym 
układem słonecznym jest cząstką 
kosmosu, w którym z pewnych jego 
okolic może być nawet niewidoczna, 
niezauważalna. Nie w tym miejscu jest 
sposobność do rozważania nad tym, 
czy gdzieś we wszechświecie istnieją 
cywilizacje podobne do naszej, ale 
w tym miejscu ukazuje się nam wiel-
kość Bożej miłości Ona tu na ziemi 
stworzyła człowieka i obdarzyła go 
darami rozumu i wolnej woli, a gdy 
człowiek, ta mała drobina kosmosu, 
pod wpływem szatana nadużył swo-
jej wolności i w swojej pysze przez 
grzech powiedział Bogu: „nie”, Bóg 
posłał na świat Swego Syna: „Bóg 
tak umiłował świat, ze Syna Swego 
Jednorodzonego dal, aby każdy, kto 
wierzy w Niego nie zginął, ale miał 

życie wieczne”(J.3,16). Więc na pyta-
nie płynące z wiary: gdzie jest Bóg? 
odpowiedź znajdujemy w przyjściu 
Jezusa Chrystusa, w Jego życiu wśród 
nas, w Jego nauce i w tym, że przy-
jął naszą ułomną ludzką naturę, aby, 
wypełniając zbawczą wolę Ojca, nas 
zbawić. W tę prawdę wpisuje się rów-
nież historia i tajemnica Jego krzyżo-
wej męki, śmierci i zmartwychwsta-
nia, która jest tajemnicą miłości Boga 
względem człowieka.
Stacja I Pan Jezus na śmierć 
skazany. Gdzie jesteś Boże? Widok 
wprawiający człowieka w osłupienie. 
Jezus, Syn Boży, teraz ze związanymi 
rękami, z ranami zadanymi przez 
straszliwe biczowanie, w cierniowej 
koronie na głowie, wyszydzony, opluty 
stoi przed Piłatem, przedstawicielem 
rzymskiego okupanta przekonanym 
o  niewinności Jezusa. Stoi przed 
Piłatem ten, który przeszedł przez 
świat, dobrze czyniąc. Gdzież są ci, 
którzy tłumnie słuchali Jego nauk, 
których uzdrawiał, którzy byli świad-
kami wskrzeszenia, którzy cztery dni 
temu w niedzielę palmową witali Go 
z gałązkami palm w rękach i rzucali 
je pod Jego stopy śpiewając „Hosanna! 
Błogosławiony który idzie w imię Pań-
skie”(Mar.11,9). Teraz Judasz, przez 
Niego wybrany apostoł, zdradził 
i sprzedał, Piotr się zaparł, inni ze 
strachu pouciekali, a tłum złowrogo 
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krzyczy: „Winien jest śmierci! Ukrzy-
żuj Go! ”(Mat.27,23). Do czego zdolny 
jest człowiek podburzony o zdepra-
wowanym przez prowokacyjnych 
wichrzycieli sumieniu. Ten krzyk 
w ten sam sposób generowany ma 
swe odbicie do dziś, gdy wśród wulga-
ryzmów pada złowrogie hasło: „ogień 
do kościołów! ” Stoję osłupiały, widząc 
ten obraz i nagle słyszę słowa Pana 
Jezusa wypowiedziane do zbulwer-
sowanego jednego z uczniów przed 
samym pojmaniem: „Schowaj miecz 
swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za 
miecz chwytają od miecza poginą. Czy 
myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca 
mojego zaraz wystawiłby Mi więcej niż 
dwanaście zastępów aniołów? Jakże 
więc spełnią się Pisma, że tak się stać 
musi? ”(Mat.26,32 -34).
Stacja II Pan Jezus bierze krzyż na 
swoje ramiona. Gdzie jesteś Boże? 
Krzyż, znak hańbiącej śmierci zyskuje 
nową wartość, gdy Jezus Syn Boży 
wyciąga ręce, aby go wziąć na swoje 
ramiona, zanieść na Golgotę i tam 
przemienić w Ołtarz nowego przy-
mierza, na którym On sam staje się 
ofiarą dla zbawienia świata. Krzyż nie 
przestaje być trudny, ale łączy w sobie 
krzyże i cierpienia każdego człowieka, 
nadając im nową, zbawczą wartość. 
To Pan Jezus tu do mnie i do każdego 
z nas mówi: „Jeśli kto chce pójść za 
Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie 
naśladuje”(Mat.16,21).
Stacja III Pan Jezus po raz pierw-
szy upada pod krzyżem. Gdzie 
jesteś Boże? Nasza ludzka natura jest 
w swoich możliwościach ograniczona. 
Syn Boży, przyjąwszy tę naszą ludzką 
naturę, poddany był tej niewystarczal-
ności. Ciężar krzyża mógł się oka-
zać za wielki, a może do tego jakaś 
nierówność terenu czy niemoc spo-
wodowana już uprzednio zadanymi 
cierpieniami, spowodowały upadek 
pod krzyżem. W tym upadku Jezusa 
pod krzyżem oczyma wiary możemy 
dostrzec historię wymowy swojego 
upadku, pierwszego upadku. Może to 

była nieostrożność w sądach, w przyj-
mowaniu i przekazie graniczących 
z grzechem myśli, słów czy zacho-
wań albo zwykła zakłamana przez 
szatana pokusa przedstawiająca zło 
jako dobro. Wobec niewystarczalno-
ści związanej z naszą skażoną grze-
chem, ułomną naturą, Chrystus nas 
tu przestrzega przed trwaniem w grze-
chu i może jak wtedy, gdy uzdrawiał 
człowieka sparaliżowanego, i do nas 
mówi: „Abyście uwierzyli, że Syn Czło-
wieczy ma na ziemi moc odpuszczania 
grzechów – odpuszczają ci się wszystkie 
twoje grzechy – Wstań i chodź! (por. 
Łuk.5,17-26).
Stacja IV Pan Jezus spotyka Swoją 
Matkę. Gdzie jesteś Boże? Człowiek 
w swym życiu potrzebuje matki. Pod 
jej sercem kształtuje się i zaczyna bić 
ludzkie serce, rodzi się nowe życie, 
rodzi się człowiek. Być matką to 
powołanie i geniusz kobiety, dar Boży, 
w którym nikt jej nie zastąpi, któ-
rego nie można poddawać w wątpli-
wość, by nie uwłaczać jej godności. 
Cokolwiek by innego ktoś chciał gło-
sić, to musi najpierw zastanowić się 
nad tym, co mówi, by słowo „matka” 
zawsze kojarzyło się z życiem i przy-
padkiem nie zostało zbeszczeszczone 
pojęciami w kategoriach śmierci. Jezus 
na krzyżowej drodze przyjął współ-
czucie i umocnienie płynącej z serca 
miłości Swej Matki. My na swoich, 
nieraz krzyżowych, drogach, chciejmy 
wyraźniej wsłuchiwać się i realizować 
Jej słowa: „Zróbcie wszystko cokolwiek 
wam powie mój Syn”(por. J.2,5).
Stacja V Szymon Cyrenejczyk 
pomaga Jezusowi w niesieniu 
krzyża. Gdzie jesteś Boże? Człowiek 
nie jest samotną wyspą. Do zbawie-
nia idziemy, tworząc społeczność. 
Kościół to Lud Boży pielgrzymujący 
do domu Ojca(por. Vat.II Konstytucja 
o Kościele). Chrystus przyjął pomoc 
Szymona Cyrenejczyka, którego naj-
pierw przymuszono, ale potem poznał 
i jak tradycja Kościoła nam przeka-
zuje, że uwierzył, czyj niósł krzyż 
i w to, że w tym krzyżu jest złączony 

ciężar jego krzyża i krzyży nas wszyst-
kich. To na drodze krzyżowej uczymy 
się dobroczynnej i pomocnej miło-
ści dla bliźnich, chorych i będących 
w różnych potrzebach: „Jeden dru-
giego brzemiona noście i tak wypeł-
nijcie prawo Chrystusowe”(Gal.6,2).
Stacja VI Święta Weronika ociera 
twarz Jezusa. Gdzie jesteś Boże? 
Odważna niewiasta, nie bacząc na zło-
śliwość oprawców, podeszła do Jezusa 
niosącego krzyż i chustą otarła Jezu-
sową twarz. To na jej chuście odbiła 
się twarz Jezusa zraniona, skrwa-
wiona, umęczona, ale twarz Syna 
Bożego, który stał się człowiekiem 
dla naszego zbawienia. Ta ukazana 
w chuście Weroniki twarz ukazuje 
mimo wszystko twarz Boga – Czło-
wieka, a w Jego godności godność 
każdego z nas, każdego człowieka, 
którą w każdym z ludzi trzeba uznać 
i uszanować. „Popatrzcie jaka miło-
ścią obdarzył nas Ojciec, zostaliśmy 
nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywi-
ście nimi jesteśmy.(I Jan.3,1)
Stacja VII Pan Jezus po raz drugi 
upada pod krzyżem. Gdzie jesteś 
Boże? Razem z Papieżem Seniorem 
Benedyktem XVI, tak jak w  cza-
sie drogi krzyżowej w Rzymskim 
Colosseum w 2005 roku, wpatruję 
się w wymowę tego upadku Jezusa 
pod krzyżem. Oto Jezus Bóg Wcielony 
leży sponiewierany w prochu ziemi. 
Do tego dodajmy obraz figury Pana 
Jezusa niosącego krzyż z frontonu 
Bazyliki Krzyża św. na Krakowskim 
Przedmieściu w Warszawie dwa razy 
w swej historii sponiewieranej, raz 
leżącej wśród gruzów zbombardo-
wanej stolicy i drugi raz bluźnierczo 
owijanej znakami i barwami ozna-
czającymi upodlenie człowieka i jego 
godności przez grzech. Oto Bóg spo-
niewierany, leżący w prochu ziemi, 
a w tle szydercza radość szatana. Ta 
szydercza radość szatana jednak ma 
krótkie trwanie. Ręką ludzi wiary Jego 
znak został podniesiony i oczyszczony 
i dalej trzymając krzyż, drugą pod-
niesioną ręką wskazuje ostateczny cel 
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człowieka – niebo, a całą treść tej stacji 
ujmuje w swej pełni napis: „Sursum 
corda” – „W górę serca!!!”.
Stacja VIII Pan Jezus napomina 
płaczące niewiasty. Gdzie jesteś 
Boże? Idąc z krzyżem, zauważyłeś 
Panie Jezu grupę współczujących 
niewiast. Do nich wypowiadasz 
słowa: „Córki Jerozolimskie, nie płacz-
cie nade Mną; płaczcie nad sobą i nad 
waszymi dziećmi”(Łuk.23,28). Niepo-
rozumieniem dzisiejszych czasów jest 
brak poczucia winy i lekceważenie 
grzechu, będące skutkiem zdeformo-
wanych sumień. Oby każdy nasz dzień 
kończył się rzetelnym rachunkiem 
sumienia i szczerym żalem za grze-
chy oraz mocnym postanowieniem 
poprawy, które są najlepszym przy-
gotowaniem do spowiedzi świętej. 
W niej okaże się moc Bożego Miło-
sierdzia, a skutkiem będzie poprawa 
naszego życia.
Stacja IX Pan Jezus po raz trzeci 
upada pod krzyżem. Gdzie jesteś 
Boże? U kresu krzyżowej drogi Pana 
Jezusa jesteśmy świadkami jeszcze 
jednego upadku. W tym upadku nasze 
myśli i uczucia kierują się w stronę 
chorych, w naszych czasach ludzi 
zarażonych epidemią, w kierunku 
tych utrudzonych życiem i chorobą 
oraz tych utrudzonych pracą i opieką, 
którą otaczają ludzi chorych, a szcze-
gólnie zbliżających się do granicy 
doczesnego życia. Pan Jezus, upa-
dający pod samym szczytem kal-
warii, przypomina nam prawdę, że 
zawsze jest blisko, że człowiek chory 
i utrudzony nigdy nie jest sam. „Cho-
ruje ktoś wśród was? Niech sprowa-
dzi kapłanów Kościoła, by się modlili 
nad nim i namaścili go olejem w imię 
Pana, a modlitwa pełna wiary umocni 
i będzie dla chorego ratunkiem i Pan go 
podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, 
będą mu odpuszczone.(Jak.5,14 -15).
Stacja X Pan Jezus z szat obna-
żony. Gdzie jesteś Boże? To straszny 
widok. Jezus – Bóg stoi na szczycie 
Golgoty, zalany krwią z odkrytych 
i na nowo otwartych ran powstałych 

przez zdarcie przywrzałej już do zra-
nionego ciała po biczowaniu i trudach 
krzyżowej drogi, sukni. Można było 
zerwać suknię, zadając nie do znie-
sienia ból, ale nie można było odrzeć 
Jezusa z tego, kim był – z godności 
Syna Bożego. Obraz odartego z szat 
Jezusa kieruje nasz wzrok ku ludziom 
odartym z ludzkiej godności i z tej 
cennej wartości jaką jest dobre imię, 
do którego ma prawo każdy czło-
wiek. Grzechy kłamstwa, obmowy 
i oszczerstwa są najcięższymi grze-
chami uderzającymi w człowieka. 
Przez te grzechy może stanąć przed 
nami człowiek, zawsze posądzony 
o winę. Gdy mówi, to jest winny 
bo się tłumaczy, gdy milczy, to jest 
winny, bo nie ma nic do powiedze-
nia. Jakże ciężką winę zaciąga czło-
wiek nieodpowiedzialny za słowo, 
a tej odpowiedzialności tak bardzo 
dziś wszędzie brak. Jesteśmy świad-
kami zarazy, której na imię kłam-
stwo, obmowa i oszczerstwo, którą 
trudno wytępić, a jeszcze trudniej 
naprawić. Ten sam ciężar grzechu 
tkwi w uzależnieniu od zbyt często 
reklamowanej zmysłowości, której 
skutkiem jest nieczystość w myślach 
słowach i uczynkach również godząca 
w godność człowieka. Obnażony Jezu, 
przez Twe niewyobrażalne cierpie-
nie, wzbudź w nas i w ludziach dzi-
siejszych czasów poczucie szacunku 
dla ludzkiej godności oraz poczucie 
odpowiedzialności za słowo i dobre 
imię człowieka stworzonego „na 
obraz i podobieństwo Boże”  (por.
Rodz.1,26 -28).
Stacja XI Pan Jezus przybity do 
krzyża. Gdzie jesteś Boże? Umęczone 
ciało Zbawiciela oprawcy rozciągają 
na krzyżu i gwoździami przybijają. 
Syn Boży unieruchomiony, zniewo-
lony, a ludziom wydaje się, że uwol-
nili się od problemu, od tego wszyst-
kiego, co miało zmienić ich pozycje. 
Wolność jednak nie jest samowolą. 
Wolność jest ukierunkowana na 
wysiłek ku dobremu. Tylko rzeczy 
bezwartościowe przychodzą łatwo. 

Konanie Jezusa na krzyżu to dopełnie-
nie zbawczej woli Boga, której celem 
jest pełna wolność człowieka skie-
rowana ku dobru, którym jest nasze 
zbawienie. „A gdy Ja będę wywyższony 
ponad ziemię, wszystkich przyciągnę 
do siebie” (Jan 12,32).
Stacja XII Pan Jezus na krzyżu 
umiera. Gdzie jesteś Boże? Ofiara 
krzyża spełniona. „Wykonało się” (Jan 
19,30).
Stacja XIII Pan Jezus z krzyża 
zdjęty, złożony na łonie swej 
Matki. Gdzie jesteś Boże? Tak jak 
w  Betlejem z  radością trzymała 
w  rękach Nowonarodzone Boże 
Dziecię, tak teraz z wielkim bólem 
podtrzymuje rękami umęczone ciało 
Jezusa. Jeszcze wisząc na krzyżu, Jezus 
wypowiada testament, gdy do Matki 
i stojącego z Nią pod krzyżem ucznia, 
wypowiedział pamiętne słowa: „Nie-
wiasto oto syn Twój… i oto Matka 
Twoja”(Jan19,36 – 37). Kiedy wiara 
ożywiona miłością, może nawet wśród 
różnorakich przeciwności przypro-
wadzi nas pod krzyż pamiętajmy, że 
jest z nami Matka Chrystusa, Maryja, 
którą wzywamy jako uzdrowienie 
chorych, ucieczkę grzesznych, pocie-
szycielkę strapionych, wspomożenie 
wiernych…. Matkę Kościoła.
Stacja XIV Pan Jezus w grobie 
złożony. Gdzie jesteś Boże? Klęczę 
przy Grobie Pańskim. Spoczywające 
tu Jezusowe ciało ukazuje mi prawdę 
o dopełnieniu ludzkiego losu, któ-
rym jest śmierć. Nawet Jezus, Syn 
Boży, stając się człowiekiem i przyj-
mując naszą ludzką naturę, prze-
szedł przez nierozłączną z nią bramę 
śmierci. Ale Bóg nie może umrzeć. 
On zapowiedział, że trzeciego dnia 
zmartwychwstanie. Może w wysta-
wieniu straży przy Grobie Pańskim 
między innymi racjami było też coś 
z obawy przed spełnieniem się tych 
słów Jezusa. Klęcząc u Grobu Pana, 
w naszych sercach już rozjaśnia się 
blask wielkanocnej nadziei. Za sta-
rożytnym chrześcijańskim autorem 
możemy powiedzieć: Już sala godowa 
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przygotowana, abyśmy z naszym 
Panem weszli na Gody. „Bo jak Chry-
stus zmartwychwstal, tak i my zmar-
twychwstaniemy” (I Kor.15,14nn). .

Zakończenie: Drogę krzyżową 
kończę przed tabernakulum, w któ-
rym jest żywy i  prawdziwy Pan. 
Patrząc w  poranek wielkanocny, 

w otchłań pustego grobu, znajduję 
odpowiedź na pytanie „Gdzie jesteś 
Boże? Tą odpowiedzią jest prawda 
o Twoim zmartwychwstaniu, o zwy-
cięstwie życia nad śmiercią, prawdy 
nad zakłamaniem, miłości nad nie-
nawiścią, dobra nad złem. Ta wiel-
kanocna prawda wskazuje nam na 

trudną, ale i radosną prawdę o takim 
życiu, które dla swego zbawienia 
trzeba wybierać.

„ Chrystus zmartwychwstan jest, 
nam na przykład Dan jest. Iż mamy 
zmartwychpowstać z Panem Bogiem 
królować. Alleluja.

Ks. Józef

WIELKI POST

Wielki Post jest cza-
s em sz cz egól ny m . 
Z  jednej strony może 

kojarzyć się z  umartwieniami, 
z drugiej jednak – jest dla nas szansą. 
Szansą na nawrócenie, zmianę myśle-
nia i przemianę serca. Jest dany po 
to, abyśmy potrafili doskonalić się 
w miłości.

Z Wielkim Postem nieodzownie 
łączą się post, modlitwa i jałmużna. 
Są to uczynki pokutne, mające poma-
gać nam się nawracać. Stawać się 
coraz bardziej miłującymi – Boga 
i człowieka.

Post jest rezygnacją z  czegoś 
dobrego i przyjemnego dla więk-
szego dobra. Wydaje się obszarem 
najczęściej podkreślanym w naszych 
postanowieniach wielkopostnych. Bo 
faktycznie często dotykają one nie-
spożywania danych produktów. I jeśli 
prowadzi to do większej miłości, do 
wyrzeczenia, które przybliża do 
Boga, to jest on jak najbardziej wska-
zanym elementem pobożności. Każdy 
powinien jednak zadać sobie pytanie 
– jaka jest moja motywacja postu? 
Czy moje wyrzeczenie daje dobre 
świadectwo bliźnim, czy też sprawia, 
że jestem rozdrażniony, niecierpliwy, 
marudny… Jeśli nasz post dotyczy 
niespożywania pewnych pokarmów 
– albo ich ograniczania – powinni-
śmy się zastanowić, czy wypływa 
z niego miłość do Boga i bliźniego. 
A jeśli nie – czym taki post różni się 
od zwykłej diety? Nie mam na myśli 

oczywiście, że dieta 
jest czymś niewła-
ściwym, ale chcę pod-
kreślić, że ta „większa miłość” 
powinna być wyróżnikiem postu. 
Może okazać się, że w moim przy-
padku lepszym postem będzie 
ograniczenie oglądania tele-
wizji, korzystania z kom-

putera, telefonu, mediów społecz-
nościowych… Oczywiście każdy 
powinien rozważyć taki post, który 
z  jednej strony będzie wyrzecze-
niem, z drugiej jednak nie wpłynie 
negatywnie na nasz stan zdrowia ani 
funkcjonowanie – taki byłby uderze-
niem w miłość własną.

Modlitwa jest obszarem naszej 
relacji z Bogiem. Post ma ją wspo-
magać, aby w okresie pokuty potrafić 
wsłuchiwać się w głos Boży. Dla nas 
post może być okazją do wprowadza-
nia ciszy w naszą codzienność. Od lat 
mnisi i kierownicy duchowi podczas 
rekolekcji powtarzają, że Bóg naj-
bardziej przemawia w ciszy. Cisza ta 
może być miejscem, w którym z Nim 
się spotkam. W którym – może po 
tylu latach – zaczniemy w naszych 
spotkaniach z Bogiem bardziej Go 
słuchać niż mówić i starać się wypeł-
niać Jego wolę. Bóg jasno mówi, czego 
od nas chce – zostawił nam swoje 
Słowo, abyśmy mogli się nim modlić. 
A może akurat ten Wielki Post jest 
czasem, w którym uda się nam czę-
ściej sięgać po Pismo Święte. Ten 
duchowy pokarm może okazać się 

nie-
o c en ioną 
p o m o c ą 
w   n a s z y m 
nawróceniu.

Jałmużna dotyka relacji z bliźnim. 
Wskazuje ona, czy potrafimy z miło-
ścią podchodzić do bliźniego. Czy nie 
zamykamy naszych serc na potrze-
bujących. Warto zapytać siebie – jeśli 
daję jałmużnę – jak ona wygląda? Na 
ile staramy się być w niej szczerzy 
i podchodzić z miłością – a na ile 
chcę kupić sobie za nią „święty spo-
kój”. I czy potrafimy być na tyle dys-
kretni, by nie zawstydzać bliźniego, 
któremu pomagamy – a na pewno, by 
nie robić tego „żeby ludzie widzieli”. 
Warto zaznaczyć, że jałmużna nie 
musi wyrażać się w darze material-
nym. Ma ona być darem ofiarowa-
nym bliźniemu z miłości – może być 
to uśmiech, dobre słowo, pociesze-
nie w potrzebie… Dobra jałmużna 
świadczy bliźniemu, któremu poma-
gam z miłości. Ma ona wypływać 
z całego życia i być przejawem otwar-
tości na ludzi, których spotykam.

Artur Sówka – diakon
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Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 7 marca 2021 r.
1.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 14 marca 2021 r.
1.
 2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 21 marca 2021 r.
1.
 2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 28 marca 2021 r.
1.
 2.

7 marca 2021
Co zrobił Jezus, widząc w świątyni sprzedających oraz bankierów? 
(J 2, 13 - 25)

14 marca 2021
1.  Z kim rozmawiał Jezus? (J 3, 14 – 21) 

 2.  Dlaczego Pan Bóg posłał swojego Syna na świat?

21 marca 2021

1. Jaką uroczystość obchodzimy w Kościele 25 marca? 

 2. Jakie wydarzenie zapowiada Jezus? (J 12, 20 – 33)

28 marca 2021
1. Jak w liturgii nazywa się inaczej Niedziela Palmowa? 

 2. Jak nazywał się miejsce, na którym został ukrzyżowany 
Jezus? (Mk 15, 1 – 39)

Czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego?
Duchowa Adopcja dziecka poczętego jest modli-

tewnym zobowiązaniem podjętym w intencji dziecka 
zagrożonego zabiciem w łonie matki. Jest też osobi-
stym wypełnianiem Jasnogórskich Ślubów Narodu. 
Włączenie się w dzieło Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego czyni nas ducho-
wymi rodzicami dziecka, którego 
imię znane jest jedynie Bogu.

Co jest istotą tej modlitwy?
Istotą Duchowej Adopcji jest 
ochrona życia poczętego – daru 
samego Boga. Jest ona również 
dziękczynieniem za własne życie, 
a zarazem dopełnieniem daru 
rodzicielstwa dla tych, którzy nie 
mogą mieć własnych dzieci. Stanowi 
też szansę ekspiacji – wynagrodzenia 
– dla kobiet, które zabiły swoje nienaro-
dzone dziecko. W sercu takich kobiet istnieje 
pragnienie oczyszczenia i pokuty, gdyż są one stwo-
rzone, by kochać i dawać życie. Grzech aborcji powoduje 
w ich psychice ogromne spustoszenia, które medycyna 
nazywa syndromem post-aborcyjnym. Duchowa Adopcja 

jest bardzo skutecznym lekiem na zranione serca matek 
i ojców, ponieważ przywraca pokój w rodzinach. Przynosi 
również wielkie owoce wśród młodzieży, która dzięki 

niej w sposób bardziej dojrzały przygotowuje się do 
sakramentu małżeństwa.

W jaki sposób podjąć Duchową 
Adopcję?

Duchową Adopcję można pod-
jąć prywatnie lub publicznie – 
w kościele, we wspólnocie lub 
podczas pielgrzymki. Należy 
wypowiedzieć formułę przyrze-
czenia Duchowej Adopcji. Od 

dnia złożenia przyrzeczenia przez 
9 kolejnych miesięcy, czyli tyle, ile 

rośnie dziecko pod sercem matki, 
każdego dnia należy:
• rozważać i odmawiać jedną tajem-

nicę różańcową (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś 
Mario),
• odmówić w intencji dziecka i jego rodziców nastę-

pującą modlitwę:
„Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, 
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Selfie smartfonem Boga 
– odkryj swoją wartość

SMARTON-dziś nie wyobra-
żamy sobie bez niego życia. Jest 
z nami w domu, w pracy, na zaku-
pach, spacerze, imprezie u przyjaciół. 
Dzięki niemu możemy porozmawiać, 
wysłać wiadomość, zrobić zdjęcie, 
seflie – aby zobaczyć siebie. Ale czy 
to, co ujrzysz na wyświetlaczu, będzie 
prawdą o Tobie? Każdy z nas nosi 
w swoim sercu rany i tajemnice, któ-
rych smartfon nie uchwyci.

Autor zaprasza w podróż ku praw-
dziwej wolności, daje ci do ręki inny 
smartfon- taki, w którym zobaczysz 
prawdę o sobie.

SMARTFON BOGA- o  któ-
rym mowa w tytule książki, to tak 
naprawdę Jego MIŁOŚĆ! Smartfon 
to coś, co zawsze mamy przy sobie, 
coś, co jest nam pomocne, coś bar-
dzo osobistego. Bóg dziś pragnie 
wręczyć ci swój „smartfon” – swoją 

miłość, abyś to nią mógł cykać 
sobie selfie poprzez osobistą relację 
z Jezusem i praktykę sakramentów 
– miłość, która stworzy twój obraz 
jako dziecka Boga. Miłość, która 
pokaże ci, jak ważny jesteś w Jego 
oczach, jak cenny i wartościowy. 
Miłość, na którą zawsze możesz 
liczyć, a która nigdy się nie zużyje. 
Jednak często to od naszej inicja-
tywy zależy, czy Boża miłość może 
działać w naszym życiu.

Książka o tytule „Selfie smartfo-
nem Boga- odkryj swoją wartość” 
motywuje i daje siłę. Dobrze napi-
sana, świetnie się ją czyta. Dedyko-
wana jest dla młodzieży, ale ja myślę, 
że jest dla każdego! Czas poświęcony 
na jej czytanie jest czasem dobrze 
wykorzystanym. To taka mała inwe-
stycja w samą siebie!

Parafianka

która urodziła Cię z miłością oraz 
za wstawiennictwem św. Józefa, czło-
wieka zawierzenia, który opieko-
wał się Tobą po narodzeniu, proszę 
Cię w intencji tego nienarodzonego 
dziecka, które duchowo adoptowałem, 
a które znajduje się w niebezpieczeń-
stwie zagłady. Proszę, daj rodzicom 
miłość i odwagę, aby swoje dziecko 
pozostawili przy życiu, które Ty sam 
mu przeznaczyłeś. Amen.”

Do modlitwy można dołączyć 
dodatkowe postanowienia. Mogą 
to być np.: częsta spowiedź i komu-
nia święta, adoracja Najświętszego 
Sakramentu, czytanie Pisma Świę-
tego, post o chlebie i wodzie, post 
od telewizji, alkoholu, papierosów, 
konkretna pomoc rodzinom wie-
lodzietnym, osobom chorym, nie-
pełnosprawnym, matkom samotnie 
wychowującym dzieci itp. Należy 
podejmować postanowienia realne, 
mając na uwadze indywidualne moż-
liwości ich wypełnienia.

https://duchowaadopcja.pl
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Nazywany jest „milczącym 
świętym”. Na kartach Pisma 
Świętego nie wypowiada ani 

jednego słowa, a wspomniany jest 
tylko w kilku zdaniach. Niemniej 
jednak, jego rola w ziemskim życiu 
Jezusa jest kluczowa, w zasadzie bez 
św. Józefa, bo o nim mowa, byłoby 
trochę trudno Maryi.

Wraz z Maryją zapragnął stwo-
rzyć rodzinę, mieć dzieci, dom, on 
miał fach w ręku, pracy zapewne nie 
brakowało. Ona miała zadatki na 
dobą żonę i matkę. Cóż więcej chcieć, 
plany na przyszłość jak malowane. 
Bóg jednak, jak to On, ma w zwy-
czaju wtrącać swoje trzy grosze, 
a nawet nieco więcej. Bóg decyduje 
o macierzyństwie Maryi, ma zostać 
matką Syna Bożego. Urodzona bez 
grzechu pierworodnego wiedzie 
życie bezgrzeszne, jest dobrą córką, 
koleżanką, sąsiadką. Nie plotkuje, 
nie kłamie rodzicom, pilnie wyko-
nuje swoje obowiązki. W swoim 
młodym życiu otrzymuje najważ-
niejszy dar, bycia matką w ziem-
skim życiu Jezusa. Dotychczasowe 
plany idą w zapomnienie, najważ-
niejsze to przyjąć wolę Boga, wypeł-
nić ją najstaranniej jak tylko można. 
Józef się waha, Ewangelia podaje, że 
chciał oddalić Maryję potajemnie, 
po prostu uciec, zostawić. W świetle 
tamtejszego prawa mógł to zrobić, 
a nawet powinien. Bóg nie zostawia 
go samego, posyła anioła z nakazem 
pozostania przy Maryi i przyjęcia 
zadania. Wiemy, że poślubił narze-
czoną, opiekował się podczas ucieczki 
do Egiptu, możemy się domyśleć, 
że i podczas pobytu na obczyźnie. 
Później powrót i dalsze życie. Znany 
jest nam epizod z szukaniem Jezusa 

po uroczystościach Paschy. Potem 
Biblia milczy odnośnie jego życia. 
Mówi się, że umarł przed publiczną 
działalnością Jezusa.

Czy ten święty, patron mężów, 
ojców, rodzin może nas cze-
goś nauczyć? Pisząc to, mam 
na myśli szczególnie męż-
czyzn. Współcześnie mówi 

się wiele o kryzysie rodziny, 
postaw ojców, mężów... Być 
może oni sami są pogubieni, 
jacy mają być… Wielu z nich 
nie otrzymało w dzieciństwie 
odpowiedniego wzorca, a to 
przekłada się na późniejsze relacje 
z rodziną. I tak w kółko. Może, gdyby 
przyjrzeć się bliżej postaci Józefa, 
to można wiele się nauczyć. Przede 
wszystkim być wsłuchanym w wolę 
Boga, uczyć się postawy: Panie czego 
pragniesz ode mnie? Moje plany, 
marzenia to jedno, ale czego Ty 
chcesz bym czynił? Być może dla 
wielu będzie to w ogóle pytanie o to, 
czy mam zakładać rodzinę, służyć 
Bogu w kapłaństwie bądź zostać 
samemu. W przypadku założenia 
rodziny to jest podjęcie swoich obo-
wiązków, jeżeli się na coś zdecydowa-
łem, to odpowiadam za to. Towarzy-
szenie żonie, budowanie z nią więzi, 
wspólna troska o dzieci. Józef był 
zawsze obecny przy rodzinie. Naro-
dziny dziecka, wyjazd, opieka, uro-
czystości religijne. Czasem wydaje się, 
że matka w domu ogarnie wszystko, 
że ma taki potencjał i siły, że podoła 
organizacji wielu spraw, obowiązkom 
zawodowym, dopilnowaniu dzieci. 
Chyba już minęły te czasy, że męż-
czyzna był od zarabiania i tylko tyle 
było na jego głowie. Można podzie-
lić się obowiązkami, a nawet trzeba. 

Ojciec rodziny powinien budować 
więzi z dziećmi, zwłaszcza synami 
poprzez wspólne rozmowy, słucha-
nie siebie nawzajem. Ważne też są 
wspólne pasje, nie trzeba od razu 

zakładać warsztatu stolarskiego, ale 
np. budowanie z klocków Lego czy 
kolejki to budowanie świata, gdzie ja 
i syn coś tworzymy razem, jesteśmy 
dla siebie, to jest nasze pole działania. 
Znam ojców, którzy zabierają synów 
na wspólne wyprawy w góry, niejed-
nokrotnie w trudnych warunkach, 
schroniska, plecak, długa wędrówka. 
Wystarczy naprawdę niewielka dzia-
łalność, podjęcie aktywności, takiej 
jak sport, sezonowe prace wokół 
domu, by wytworzyć więź między 
ojcem a synem czy dziećmi. Cza-
sem samo towarzyszenie pośród 
codzienności daje bardzo dużo. Ktoś 
po latach wspomni: tak, tato zawsze 
przy nas był, on mnie dużo nauczył, 
pokazał mi, jak dobrze spędzać czas.

Warto przeczytać raz jeszcze 
o św. Józefie, zastanowić się nad jego 
życiem, a potem popatrzeć na swoje, 
co mogę zmienić, jakie chciałbym 
mieć relacje ze swoimi dziećmi, jak 
chcę, by mnie wspominały. I wresz-
cie, co mogę im przekazać, aby była 
to dla nich szkoła prawdziwego ojco-
stwa.

Patrycja Zoremba – Piszczan

ŚWIĘTY JÓZEF 
– patron naszych mężów, 

ojców, synów...
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JAKIE JEST MOJE SERCE?

Znowu zaczął nauczać nad jeziorem. Zgromadził się 
wokół Niego tak wielki tłum, że musiał wsiąść do 
łodzi na jeziorze, podczas gdy cały tłum pozostał na 

lądzie, przy brzegu. Nauczał ich wiele w przypowieściach. 
Mówił im: „Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, 
jedno ziarno padło koło drogi. Przyleciały ptaki i wydzio-
bały je. Inne padło na grunt kamienisty, gdzie było mało 
ziemi i szybko wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy 
pokazało się słońce, przypaliło je i ziarno uschło, bo nie 
zapuściło korzeni. Inne padło między ciernie. A ciernie 
wyrosły i zagłuszyły je, i nie wydało plonu. Jeszcze inne 
ziarna padły na glebę urodzajną i wydały plon dorodny 
i obfity: jedno trzydziestokrotny, inne sześćdziesięcio-
krotny, a jeszcze inne stokrotny”. I mówił: „Kto ma 
uszy do słuchania, niech słucha”.

Kiedy był na osobności, ci, którzy z Nim byli, 
razem z Dwunastoma, pytali Go o sens 
tych przypowieści. Odpowiedział im: 
„Wam powierzono tajemnicę króle-
stwa Bożego, tamtym zaś, z zewnątrz, 
wszystko podaje się w przypowie-
ściach, dlatego ‚patrząc, widzą, ale 
nie dostrzegają, słuchając, słyszą, ale 
nie rozumieją, żeby się nie nawrócić 
i nie otrzymać przebaczenia’”.

Powiedział do nich: „Nie rozumie-
cie tej przypowieści? Jak więc zro-
zumiecie inne przypowieści? Siewca 
sieje słowo. Tymi „koło drogi”, gdzie 
pada zasiane słowo, są ci, do których 
– skoro usłyszą słowo – zaraz przy-
chodzi szatan i zabiera słowo w nich 
zasiane. Zasiani na gruncie kamie-
nistym – to ci, którzy, gdy usłyszą 
słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie 
korzenia i są niestali; kiedy więc przychodzą trudności lub 
prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Jesz-
cze inni, zasiani między cierniami – to ci, którzy słuchają 
słowa, ale codzienne troski, ułuda bogactwa i inne pożą-
dania zagłuszają w nich słowo i nie wydaje ono owocu. 
I wreszcie zasiani na glebie urodzajnej – to ci, którzy 
słuchają słowa, przyjmują je i wydają plon: trzydziesto-
krotny, sześćdziesięciokrotny, stokrotny”.

Jestem głęboko przekonany, że każdy zna powyższą 
przypowieść o siewcy. Jest ona bardzo prosta i konkretna; 
widzimy po prostu siewcę, który sieje ziarno na różne 
gleby i tyle. Z drugiej strony to właśnie w tej prostocie 
zawiera się całe bogactwo znaczeniowe Bożego Słowa. 
Jezus bowiem nie korzysta ze skomplikowanych alegorii. 
On chce być rozumiany. Celem Chrystusa jest to, żeby 

WSZYSCY mogli Go zrozumieć. Także i my jesteśmy 
przez Niego zaproszeni do rozważań nad samym sobą. 
Co więcej, atmosfera Wielkiego Postu jest właśnie szcze-
gólnym okresem przemyśleń. Warto zatrzymać się na 
chwilę i na fundamencie Ewangelii zbadać najważniejszy 
organ chrześcijanina – Serce.

Czym jest dla nas Serce? Przede wszystkim narządem 
słuchu. W Biblii właśnie słuchanie jest nierozłącznie zwią-
zane z tym narządem. Słuchać Prawdy to otworzyć serce 
i wprowadzić ją w naszą codzienność, w czyn. Serce to 
także centrum osobowości człowieka, to tam rodzą się 
myśli i pragnienia. To tam człowiek prowadzi ze sobą dia-

log i to tam rezonuje żywe i skuteczne 
Słowo Boże. Jak możemy zauważyć, 
dla chrześcijan ten narząd jest bardzo 
ważny, bo zawiera w sobie Tajemnice 
Człowieczeństwa. W powyższej przy-
powieści możemy odnaleźć cztery 
typy ludzkich Serc.

1. Serce zawodne (Mk 4; 
4, 15) – To serce myśli jedynie po 
ludzku. To zaś czyni je opornym na 
Słowo. Na takiej glebie nic nie wyro-
śnie.

2. Serce niestałe (Mk 4; 5-6, 
16-17) – To serce płytkie. Na początku 
kiełkuje w nim zasiane Słowo. Rośnie 
ono powoli w człowieku, rozwija się, 
daje nawet dobre pierwsze wrażenie. 
Niestety, pozostając na tym, co płyt-
kie, nie jest zdolne do głębszej rela-
cji z Jezusem. To serce załamuje się 
z powodu presji środowiska. Przez to 
ciągle zaczyna od nowa, pozostając 

w tym samym miejscu.
3. Serce zniewolone (Mk 4; 7, 18-19) – To serce, które 

jest wpędzone w potrójną chorobę trosk, żądz oraz cią-
głego poddawania się.

4. Serce żyzne (Mk 4; 8, 20) – To serce, które należy do 
Jezusa, przyswaja Jego życie. Zaś Dobra Nowina będzie 
w życiu takiego człowieka rodzić plon trzydziestokrotny, 
sześćdziesięciokrotny a nawet i stokrotny.

Sądzę, że każdy pragnie Serca żyznego. Niemniej, żeby 
dojść do takiego stanu, należy na początku uświadomić 
sobie, jakie moje Serce jest teraz. Czego potrzebuje? Na 
to jest nam dany czas Wielkiego Postu. Przygotujmy 
nasze wnętrza tak, aby Jezus mógł w nas siać swoje ziarno 
Prawdy, które będzie kiełkować i nieustanie się rozwijać. 
Abyśmy mogli żyć sto razy lepiej niż teraz.

Kamil
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PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY cz. II

Dziś rozwiniemy temat zapoczątkowany w poprzed-
nim numerze „Wspólnoty”, tj. wyłączenia od prawa 
do odstąpienia od umowy zawartej przez konsu-

menta z przedsiębiorcą poza lokalem przedsiębiorstwa lub 
na odległość. W poprzednim tekście przytoczyłem cały sze-
reg sytuacji, w których konsument pozbawiony jest prawa 
„rozmyślenia” się i nie może bez konsekwencji odstąpić od 
umowy. W niniejszym tekście powiemy sobie parę słów 
o kilku z takich sytuacji.

Konsument nie może od umowy odstąpić, jeżeli umowa 
dotyczy świadczenia usługi, przed rozpoczęciem świadcze-
nia przez przedsiębiorcę konsument został poinformowany 

przez niego, że po spełnieniu świadczenia konsument straci 
od prawo do odstąpienia od umowy, konsument wyraził 
wcześniej zgodę na rozpoczęcie świadczenia, a przedsię-
biorca w pełni usługę wykonał. Wydaje się to nieco skom-
plikowane, ale mechanizm jest prosty i można przedstawić 
go na przykładzie. Pojęcie „usługi” należy rozumieć szeroko, 
może chodzić zarówno o usługę kosmetyczną, jak i prze-
chowania, sprzątania, telekomunikacyjną, etc. W aktual-
nej dobie pandemii nietrudno o przykłady działania tego 
przepisu. Wyobraźmy sobie, że przez internet zamawiamy 
usługę np. sprzątania. Umawiamy termin sprzątania, cenę 
i jego zakres. Pod wskazany adres przybywa ekipa, wyko-
nuje usługę i wystawia rachunek. Teoretycznie, zważywszy 
na fakt, że do zawarcia umowy doszło „na odległość” i „poza 
lokalem przedsiębiorstwa” mamy prawo do odstąpienia od 
niej w terminie 14 dni. Jednak w sytuacji, gdy usługa została 
wykonana, byłoby to nieuczciwe postępowanie. Toteż, by 
wszystko odbyło się zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, 
przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta o braku 
prawa do odstąpienia od usługi sprzątania, gdy ta już zostanie 
wykonana i zapytać go, czy się na to godzi. Jeżeli konsument 
wyrazi zgodę, ekipa może brać się do pracy. Należy podkre-
ślić, jak już zostało wspomniane w poprzednim numerze 
– wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy nie wyłącza 
uprawnień z tytułu rękojmi, tj. prawa do złożenia reklamacji. 
Może się okazać, że ekipa nie wykona usługi należycie, zosta-
nie kurz na parapetach, na oknach smugi. W takiej sytuacji 
konsument ma prawo do złożenia odpowiedniej reklamacji 
i np. żądania ponownego wykonania usługi bądź zwrotu części 
zapłaconych pieniędzy. Co ważne, sama usługa musi tu być 
przeważającym elementem umowy. Przykład – zawarta na 
odległość umowa przewiduje dostarczenie i instalacje sprzętu 
grającego w domu konsumenta. Odpowiednia ekipa przybywa 
ze sprzętem, dokonuje odpowiednich pomiarów, sprawdza 
akustykę miejsca, gdzie sprzęt ma grać i dokonuje instalacji. 
W tej sytuacji mamy co prawda do czynienia z usługą (montaż 
sprzętu), ale jednak świadczeniem głównym przedsiębiorcy 

jest sam sprzęt. W takiej sytuacji, co do zasady, konsument 
będzie mógł odstąpić od takiej umowy.

Istotnym elementem opisywanego przepisu jest obowiązek 
informacyjny. jaki ciąży na przedsiębiorcy. Informacja o braku 
prawa do odstąpienia od umowy po wykonaniu usługi musi 
zostać przedstawiona w sposób jasny i klarowny. Nie może 
to nastąpić już w trakcie realizacji usługi ani też zaraz po. 
Pouczenie o powyższym nie wymaga formy pisemnej. Może 
nastąpić np. w trakcie rozmowy telefonicznej jeszcze przed 
zawarciem samej umowy. W ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej lub zawodowej przedsiębiorca może zorganizo-
wać procedurę zawierania umów w ten sposób, że gdy kon-

sument nie udzieli opisywanej zgody, to przedsiębiorca może 
odmówić jej zawarcia. Dopuszcza się zastrzeżenie w umowie, 
że jeżeli konsument nie wyrazi odpowiedniej zgody, to przed-
siębiorca przystąpi do wykonania usługi dopiero po upływie 
okresu na odstąpienie przez konsumenta od umowy.

Ostatnią przesłanką, jaka musi zostać zrealizowana, jest 
całkowite spełnienie świadczenia przez przedsiębiorcę. Chodzi 
o należyte wykonanie usługi na rzecz konsumenta, zgodnie 
z treścią umowy i w sposób odpowiadający celowi społeczno-
-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli 
istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób 
im odpowiadający. Należy więc uznać, że konsument może 
odstąpić od umowy w okresie poprzedzającym całkowite 
spełnienie świadczenia przez przedsiębiorcę. W takiej sytu-
acji ważna jest data wysłania przez konsumenta oświadczenia 
w sprawie odstąpienia. Wracając do przykładu ze sprząta-
niem. Wyobraźmy sobie, że chodzi o gruntowne sprzątanie 
dużego i starego domu. Zważywszy na skalę wymaganych prac 
wykonanie usługi będzie wymagało poświęcenie jej tygodnia 
pracy. Jeżeli zatem, zgodnie z opisanymi wcześniej warun-
kami, konsument został poinformowany o utracie prawa 
do odstąpienia od umowy i wyraził on zgodę na wykonanie 
usługi, to dopóki nie zostanie ona w całości wykonana, może 
od niej odstąpić. Wyobraźmy sobie taki ciąg wydarzeń: ekipa 
rozpocznie prace w poniedziałek, konsument wyśle pocztą 
przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w środę, 
a ekipa zakończy sprzątanie w czwartek, a oświadczenie dotrze 
do przedsiębiorcy w piątek – to będzie ono skuteczne. Ten 
nieco absurdalny scenariusz brzmi jak przepis na darmową 
usługę. Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorca może 
żądać od konsumenta zapłaty za już spełnione świadczenie.

Tak oto jeden krótki przepis udało się opisać w tak wielu 
zdaniach. Prawdopodobnie nie udało mi się rozwiać wszel-
kich wątpliwości. Należy podkreślić, że każdy przypadek jest 
wyjątkowy i wymaga bliższej analizy. W następnym numerze 
omówimy kolejną przesłankę wyłączającą możliwość odstą-
pienia od umowy. Grzegorz Czub – prawnik
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Niedziela, 28.02.2021 
II NIEDZIELA WIELKIEGO 
POSTU
6.30 W intencji Parafian.
8.00 W  intencji rodziny z prośbą zdro-

wie i boże błogosławieństwo.
9.30 1. Za + Michała Nawrat.
 2. Za ++ Emila i Bronisławę Nawrat.
11.00 Dziękczynna z  okazji 60 urodzin 

Jolanty i  Bronisława Barteczko 
z prośbą o potrzebne łaski dla całej 
rodziny.

12.15 Za + Wiesława Łasiewickiego 
w XIII rocznicę śmierci, ++ rodzi-
ców i teściów.

13.30 Dziękczynna z okazji urodzin sio-
stry Celinii Liptak z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej, zdrowie i potrzebne łaski.

15.00 DROGA KRZYŻOWA Z UDZIA-
ŁEM DZIECI.

16.00 GORZKIE ŻALE Z  KAZANIEM 
PASYJNYM.

18.00 Za + Józefa Gans w  I  rocznicę 
śmierci.

Poniedziałek, 01.03.2021
6.30 Za + Urszulę Rduch, ++ rodziców 

i teściów.
8.00 1. Za + Gertrudę Mańka, ++ Elż-

bietę i Karola Pawełek, syna Otma-
ra, ++ Martę i Gustawa Durczok.

 2. Za + Marylę Kałuża w  XXV 
rocznicę śmierci.

18.00 1. Za + Jana Chrapek w V rocznicę 
śmierci.

 2. Za + Oswalda Trybuś, żonę We-
ronikę, zięcia Waldemara.

 3. Za + Martę Szczyra w  rocznicę 
ziemskich urodzin. 

Wtorek, 02.03.2021
6.30 Za + Stanisława Szemplińskiego.
8.00 1. O  zwycięstwo Miłosierdzia Bo-

żego w nas i na całym świecie.
 2. Za + Waltera Kozielskiego, ojca 

Antoniego.
18.00 1. Za + Irenę Kopka w  I  rocznicę 

śmierci.
 2. Za + Annę Czeranowską w  IV 

rocznicę śmierci, męża Józefa 
w XII rocznicę śmierci.

 3. Za + Jana Lorenc.

Środa, 03.03.2021
6.30 W intencji Dusz czyśćcowych.
8.00 Do Matki Bożej Nieustającej Po-

mocy w intencji Czcicieli i Ofiaro-
dawców.

18.00 1. Za + Wiesława Nosek w I roczni-
cę śmierci.

 2. Za + Wiktora Kulas w IX rocz-
nicę śmierci oraz + Ireneusza Woj-
dat.

 3. Za + Romana Sokołowskiego.

Czwartek, 04.03.2021 
I CZWARTEK MIESIĄCA 
ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, 
KRÓLEWICZA
6.30 Za + Grzegorza Nowak, ojca Ma-

riana.
8.00 1. Do Jezusa Chrystusa Najwyż-

szego i Wiecznego Kapłana o nowe 
powołania kapłańskie, zakonne 
i misyjne – od ofiarodawców.

 2. Do MB Kapłanów, o  potrzebne 
łaski, błogosławieństwo i  zdrowie 
dla Kapłanów posługujących w na-
szej parafii – od ofiarodawców.

17.00 Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu.

18.00 1. Za + Krystynę Rojek w rocznicę 
ziemskich urodzin, męża Piotra.

 2. Za + Mariana Szkatuła w  XII 
rocznicę śmierci, ojca Leona, Anie-
lę i Romana Wantuch.

 3. Za ++ Urszulę i Tadeusza Kazi-
mierczak.

Piątek, 05.03.2021 
I PIĄTEK MIESIĄCA
6.30 Za + Liliannę Skorupską w  IV 

rocznicę śmierci, ++ rodziców i te-
ściów.

8.00 1. Do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w intencji Czcicieli i Ofiaro-
dawców

 2. Za + Krystynę Michalak w rocz-
nicę ziemskich urodzin, z  prośbą 
o Miłosierdzie Boże i radość życia 
wiecznego.

17.00 DROGA KRZYŻOWA.
18.00 1. W  intencji dzieci po Wczesnej 

Komunii Św. i za ich rodziców.
 2. Za + Dominika Rduch w roczni-

cę śmierci, + żonę Bronisławę, zię-
cia Andrzeja.

 3. Za + Stanisława Hajduczek w II 
rocznicę śmierci.

Sobota 06.03.2021 
I SOBOTA MIESIĄCA
6.30 W intencji Dusz czyśćcowych.
8.00 1. Intencja wynagradzająca Nie-

pokalanemu Sercu Maryi wszelkie 
zniewagi i grzechy całego świata.

 2. Do Niepokalanego Serca Maryi 
w intencji Matek.

 3. Do MB Patronki Radości Macie-
rzyńskiej o prawo do życia każdego 
poczętego Dziecka.

18.00 1. Za + Gerarda Smołka, żonę Ire-
nę, ++ rodziców z obu stron.

 2. Za + Małgorzatę Mańka w XXX 
rocznicę śmierci, męża Maksymi-
liana.

Niedziela, 07.03.2021 
III NIEDZIELA WIELKIEGO 
POSTU
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za + Teresę Żybała w IV rocznicę 

śmierci, syna Zbigniewa.
9.30 Z okazji 55 urodzin Marka Sionek, 

z  podziękowaniem za odebrane 
łaski, z  prośbą o  dalsze błogosła-
wieństwo Boże, zdrowie i  opiekę 
Matki Przenajświętszej.

11.00 Dziękczynna z  okazji 50 urodzin 
Dariusza Lenarczyka, z  prośbą 
o błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny.

12.15 W  intencji Henriety Prózanin, 
z okazji 80 urodzin, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą 
o dalsze.

13.30 1. Msza św. z  liturgią sakramentu 
Chrztu św.

 2. Dziękczynna z okazji 80 urodzin 
Józefy Kamińskiej z  prośbą o  po-
trzebne łaski i opiekę MB. 

15.00 DROGA KRZYŻOWA Z UDZIA-
ŁEM DZIECI.

16.00 GORZKIE ŻALE Z  KAZANIEM 
PASYJNYM.

18.00 Za + Dorotę Rabenda.

Poniedziałek, 08.03.2021
6.30 Za + Marię Kościółek.
8.00 1. Za + Henryka Spandel w roczni-

cę ziemskich urodzin.
 2. Za + Matyldę Knesz w rocznicę 

ziemskich urodzin.
18.00 1. Za + Irenę Trętowską w I roczni-

cę śmierci.
 2. Za + Jerzego Sieczkowskiego 

w I rocznicę śmierci.
 3. Za + Aleksandrę Tomiczny w II 

rocznicę śmierci.

Wtorek, 09.03.2021
6.30 1. Za ++ Konrada i Annę Dzierżęga
 2. Za ++ Piotra i Jadwigę Kpsztejn.
8.00 1. Dziękczynna z  okazji drugich 

urodzin Poli.
 2. Dziękczynna z okazji 50 urodzin 

Mariusza.
18.00 1. Za + Leona Hink w  I  rocznicę 

śmierci.
 2. Za + Piotra Mazur w  rocznicę 

śmierci.
 3.Za + Stanisława Hajduczek, żonę 

Różę.

Środa, 10.03.2021
6.30 1. W  intencji Marii Gajda w  dniu 

urodzin, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo i potrzebne łaski dla So-
lenizantki i całej rodziny.

 2. Za śp. Agnieszkę Korczyk 
w rocznicę ziemskich urodzin

8.00 W intencji Ojczyzny.
18.00 1. Za + Reginę Czołgała, męża Ro-
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berta.
 2. Za + Benedykta Kolorz, żonę 

Zofię.
 3. Za + Kazimierza Szymiczek 

w III rocznicę śmierci.

Czwartek, 11.03.2021
6.30 O życie wieczne dla mamy w rocz-

nicę ziemskich urodzin.
8.00 W  intencji Stefanii Sosna z  oka-

zji urodzin, z  podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o zdro-
wie i  błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny.

17.00 Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu.

18.00 1. Za + Mariana Dzierżęga w  VI 
rocznicę śmierci, ++ rodziców i te-
ściów.

 2. Za + Andrzeja Patalong, + + ro-
dziców Ernesta i Różę oraz Wilhel-
ma i Annę Warzecha.

 3. Za + Norberta Janas – of. od cór-
ki Ilony Parada.

Piątek, 12.03.202
6.30 1. Za ++ Wiktorię i  Wacława Ko-

wol, ++ rodziców Ludwika i Teklę 
Grzegorzyca.

 2. Za ++ Magdalenę i  Zdzisława 
Woźnik, ++ rodziców i  rodzeń-
stwo z obu stron.

8.00 Za + Franciszka Matuszek, żonę 
Salomeę.

17.00 DROGA KRZYŻOWA.
18.00 1. Za + Ewę Szuster w  I  rocznicę 

śmierci.
 2. Za + Lucjana Luber w  rocznicę 

śmierci.
 3. Za ++ Anielę i  Emila Duda, + 

syna Grzegorza.

Sobota 13.03.2021
6.30 O  radość wieczną w  Niebie dla + 

Wiesława Władarz – of. od teścio-
wej.

8.00 1. Do Miłosiernego Serca Pana Je-
zusa przez Niepokalane Serce Ma-
ryi za tych, którzy utracili wiarę 
przez grzech i  nałogi odeszli od 
Boga i Kościoła.

 2. O  łaskę wiary, wytrwałość 
i zdrowie.

17.00 Nabożeństwo do MB Fatimskiej.
18.00 1. Dziękczynna z  okazji urodzin, 

z prośbą o błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny.

 2. Dziękczynna z okazji 18 urodzin 
Sandry Rosiak, z  prośbą o  dary 
Ducha św., dobre wybory życiowe 
i opiekę MB Fatimskiej dla całej ro-
dziny.

Niedziela, 14.03.2021 
IV NIEDZIELA WIELKIEGO 
POSTU
NIEDZIELA LAETARE
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za + Elżbietę Stelmańską w II rocz-

nicę śmierci.
9.30 Za + Gizelę w X rocznicę śmierci, 

męża Pawła, rodziców z obu stron.
11.00 W  intencji Agnieszki z  okazji 40 

urodzin, z  podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o zdro-
wie i błogosławieństwo Boże.

12.15 Za + Józefa Korus w rocznicę ziem-
skich urodzin.

13.30 
15.00 DROGA KRZYŻOWA Z UDZIA-

ŁEM DZIECI.
16.00 GORZKIE ŻALE Z  KAZANIEM 

PASYJNYM.
18.00 Za +Jerzego Durczok w  rocznicę 

śmierci, ++ rodziców Jana i  Mał-
gorzatę, ++ rodzeństwo, Jana i Ma-
rię Berger, synową Irenę, ++ Annę 
i Romana Raszczyk.

Poniedziałek, 15.03.2021
6.30 Za + Wacławę Zdrojewską.
8.00 1. Za + Ignacego Pietrasz, ++ ro-

dziców i teściów, + Kazimierza Ko-
pytek.

 2. Za + Reginę Wojaczek w roczni-
cę ziemskich urodzin.

18.00 1. Msza św. 30-dniowa za śp.: Gra-
żynę Ficek, Andrzeja Zielińskiego, 
Teresę Smolorz, Rafała Semeniuk, 
Mariannę Makarską, Anielę Mika, 
Bronisława Napierała, Ewę Bukow-
ską, Wojciecha Mandrysz, Tade-
usza Zdrzałek.

 2. Za + Józefa Mazurek w I roczni-
cę śmierci.

 3. Za + Władysława Reselskiego 
w I rocznicę śmierci.

Wtorek, 16.03.2021
6.30 O życie wieczne dla taty w rocznicę 

ziemskich urodzin.
8.00 1. Za + Anielę Polnik w VI rocznicę 

śmierci, męża Romana.
 2. Za + Emila Strugała – of. od są-

siadów z ul. Solskiego 7.
18.00 1. Za ++ Katarzynę i Wilhelma Na-

wrat, Łucję i Maksymiliana Winkler.
 2. Za + Bernarda Stencel w  XIV 

rocznicę śmierci, + syna Stanisła-
wa.

 3. Za + Huberta, jego rodziców i te-
ściów oraz + Franciszka.

Środa, 17.03.2021
6.30 1. Za + Augustyna Skaba, dwie 

żony Salomeę i  Gertrudę, ++ ro-
dziców.

 2. Za ++ Bronisławę i Rudolfa Jane-
ta, ++ rodziców.

8.00 Za + Cecylię Roesner, męża Hen-
ryka, syna Janusza.

18.00 1. Za + Antoniego Kapuścińskiego 
w I rocznicę śmierci.

 2. Za + Zenona Śmietana, teściową 
Stefanię Augustyniak w  rocznicę 
ziemskich urodzin.

 3. Za + Stanisława Pytlik w roczni-
cę śmierci.

Czwartek, 18.03.2021
6.30 Jako podziękowanie za odebrane 

łaski, z  prośbą o  dalsze błogosła-
wieństwo dla Kazimiery i całej ro-
dziny.

8.00 1. Za ++ Klaudię i  Józefa Nowak 
w rocznicę ziemskich urodzin.

 2. Za ++ Teresę i Romana Strusiń-
skich, ++ rodziców z obu stron.

17.00 Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu.

18.00 1. Za + Jolantę Kaczmarczyk 
w I rocznicę śmierci.

 2. Za ++ Marię Jakimiuk w roczni-
cę śmierci, męża Kazimierza.

 3. Za + Henryka Słaninę.

Piątek, 19.03.2021 
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, 
OBLUBIEŃCA NMP
6.30 
8.00 1. Ku czci św. Józefa w intencji Ro-

dzin całej parafii o Boże błogosła-
wieństwo – od ofiarodawców.

 2. Ku czci św. Józefa w  intencji 
żyjących i zmarłych członków Pa-
rafialnej wspólnoty Apostolstwa 
Dobrej Śmierci – w dzień patronal-
nego święta.

17.00 DROGA KRZYŻOWA.
18.00 1. Za + Jadwigę Maciończyk, + 

męża Józefa, ++ rodziców z  obu 
stron.

 2. Za + Gerarda Kozielskiego, ++ 
rodziców i  teściów, wnuka Sylwe-
stra.

 3. Do św. Józefa za wszystkich mę-
żów i ojców parafii.

Sobota 20.03.2021
6.30 
8.00 1. Za + Stanisława Kozłowskiego.
 2. Za + Różę Bańczyk w III roczni-

cę śmierci.
18.00 1. Za + Antoniego Domereckiego.
 2. Za ++ Klarę i  Henryka Mika, 

brata Czesława.

Niedziela, 21.03.2021 
V NIEDZIELA WIELKIEGO 
POSTU
6.30 W intencji Parafian.
8.00 W  intencji Anieli Knesz z  okazji 

90 urodzin, z  podziękowaniem za 
odebrane łaski, z prośbą o zdrowie 
i błogosławieństwo Boże.

9.30 Dziękczynna z  okazji 80 urodzin 
Henryka Fojcik.

11.00 Za Roczne Dzieci.
12.15 
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13.30 Msza św. z  liturgią sakramentu 
Chrztu św.

15.00 DROGA KRZYŻOWA Z UDZIA-
ŁEM DZIECI.

16.00 GORZKIE ŻALE Z  KAZANIEM 
PASYJNYM.

18.00 Za ++ Pelagię i  Stanisława Pluta 
syna Wiesława.

Poniedziałek, 22.03.2021
6.30 Za + Pawła Pawlaszczyk, + Graży-

nę Gaszka.
8.00 Za + Józefa Kwiek w  II rocznicę 

śmierci.
18.00 1. Za + Karola Pajonk w I rocznicę 

śmierci.
 2. Za + Wiesławę Weczerek 

w I rocznicę śmierci.
 3. Za + Helenę Buczek, męża Jana.

Wtorek, 23.03.2021
6.30 
8.00 Za + Pelagię Piechaczek, męża 

Pawła.
18.00 1. Za + Danutę Borowską w I rocz-

nicę śmierci.
 2. Za + Czesława Sachs.
 3. Za + Ewę Kiełkowską w rocznicę 

ziemskich urodzin i  ++ rodziców 
Józefa i Edeltraudę Kiełkowskich.

Środa, 24.03.2021
6.30 
8.00 1. Za + Jana Wójcik.
 2. Za ++ Franciszkę i  Augustyna 

Lubszczyk, męża Jana Cesarz, ++ 
rodziców.

18.00 1. Za + Władysławę Piwowarczyk 
w I rocznicę śmierci.

 2. Za + Romualda Grim, ++ rodzi-
ców.

 3. Za + Romana Gajtkowskiego, ++ 
rodziców i teściów.

Czwartek, 25.03.2021 
UROCZYSTOŚĆ 
ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
6.30
8.00 1. W  intencji wszystkich Matek 

oczekujących potomstwa.
 2. W  intencji Stowarzyszenia Ro-

dziny bł. E. Bojanowskiego, w dniu 
patronalnego święta, z  prośbą 
o  opiekę Maryi i  jej wstawiennic-
two, by Stowarzyszenie wzrastało 
na chwałę Bożą.

17.00 Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu.

18.00 1. Za + Salomeę Żymełka w I rocz-
nicę śmierci.

 2. Za + Joannę Żołędziowską 
w I rocznicę śmierci.

 3. Za + Urszulę Buchta w rocznicę 
ziemskich urodzin.

Piątek, 26.03.2021
6.30 
8.00 

18.00 1. Za + Krzysztofa Barteczko 
w I rocznicę śmierci.

 2. Za + Martynę Gomola w roczni-
cę śmierci, męża Stanisława.

 3. Za + Jana Czyrnek w 40 rocznicę 
śmierci.

Sobota 27.03.2021
6.30
8.00 Za + Irenę Trętowską w  rocznicę 

śmierci, męża Zygmunta, ++ ro-
dziców i  teściów oraz zmarłych 
z pokrewieństwa.

18.00 1. Za + Annę Kubica, + Celinę Plu-
ta w  rocznicę śmierci, mężów Ry-
szarda i  Zygmunta, ++ rodziców 
i rodzeństwo.

 2. Za + Danutę Kondrot, dwóch 
mężów, ++ rodziców i teściów.

 3. Za + Jana Pękacz w  rocznicę 
ziemskich urodzin.

Niedziela, 28.03.2021 
NIEDZIELA PALMOWA
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za + Andrzeja Menżyk w rocznicę 

ziemskich urodzin.
9.30 Za ++ Zofię i  Mieczysława Szcze-

śniewskich.
11.00 Do Aniołów Stróżów z  proś-

bą o  opiekę dla Macieja Dziwoki 
z okazji urodzin.

12.15 Za + Teresę Smolorz – of. od sąsia-
dów z ul. Napierskiego.

13.30 
15.00 DROGA KRZYŻOWA Z UDZIA-

ŁEM DZIECI.
16.00 GORZKIE ŻALE Z  KAZANIEM 

PASYJNYM.
18.00 Za ++ Lucjana i  Tomasza Sauer 

w  rocznicę śmierci, + Zygmunta 
Spandel w rocznicę śmierci.

Poniedziałek, 29.03.2021 
WIELKI PONIEDZIAŁEK
6.30
8.00 Z okazji urodzin w pewnej intencji.
17.30 Nabożeństwo do MB Bolesnej – 

Patronki Dobrej Śmierci.
18.00 1. Za + Henryka Szkatuła w I rocz-

nicę śmierci oraz + żonę Różę.
 2. Za + Jana Gielnik w  rocznicę 

śmierci.
 3. Za + Jana Adamczyk, żonę Bar-

barę, ++ rodziców.

Wtorek, 30.03.2021 
WIELKI WTOREK
6.30 
8.00 Za + Halinę w  rocznicę śmierci, 

męża Romana, + matkę.
18.00 1. Za + Ludwika Sitek, ++ rodziców 

i teściów.
 2. Za ++ Luizę i Herberta Henning.
 3. Za + Leona Tesluk, ++ rodziców.

Środa, 31.03.2021 
WIELKA ŚRODA
6.30

8.00 1. Za +Jerzego Glenc, ojca Henryka.
 2. Za ++ Danielę i Edwarda Łabuś, 

syna Tadeusza.
18.00 1. Msza św. 30-dniowa za śp.:
 2. Za + Franciszka Gembal, ++ ro-

dziców i teściów, ++ z rodzeństwa 
Gembal i Gruszczyk.

 3. Za + Stefanię Ogrodowczyk 
w  XXIV rocznicę śmierci, ++ ro-
dziców Zofię i Pawła Mańczyk.

Czwartek, 1.04.2022 
WIELKI CZWARTEK
7.30 Ciemna Jutrznia
18.00 Koncelebrowana Msza św. Wiecze-

rzy Pańskiej.

Piątek, 2.04.2021 
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
7.30 Ciemna Jutrznia.
9.00 Droga Krzyżowa.
17.00 Droga Krzyżowa.
18.00 Ceremonie Wielkopiątkowe.
20.00 Gorzkie Żale.

Sobota, 3.04.2021 
WIELKA SOBOTA
7.30 Ciemna Jutrznia
20.00 Ceremonie Wielkosobotnie, Msza 

św. Wigilii Paschalnej.

Niedziela, 4.04.2021 
UROCZYSTOŚĆ 
ZMARTWYCHWSTANIA 
PAŃSKIEGO
6.30 W  intencji Siostry Elwiry z  okazji 

urodzin.
8.00 1. Za ++ Franciszkę i  Wiktora 

Pyszny, wnuka Krzysztofa.
 2. Za ++ Klarę i  Konrada Sosna, 

syna Joachima.
9.30 W intencji Parafian.
11.00 W intencji dzieci po Wczesnej Ko-

munii św. i ich rodziców.
12.15 Dziękczynna, w  intencji Filipa Ja-

mioła z okazji pierwszych urodzin.
13.30
16.00 UROCZYSTE NIESZPORY 

ŚWIĄTECZNE.

Poniedziałek, 5.04.2021 
PONIEDZIAŁEK 
WIELKANOCNY
6.30 Dziękczynna z okazji XXV roczni-

cy ślubu Małgorzty i Jacka, z proś-
bą o  zdrowie i  błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny.

8.00 Do Chrystusa Zmartwychwstałego 
w  intencji Franciszkańskiego Za-
konu Świeckich i ich rodzin.

9.30
11.00 Za ++ Dorotę i  Ludwika Lubsz-

czyk, ++ rodziców z obu stron.
12.15 Za + Tomasza Musioł.
13.30 Msza św. z udzieleniem sakramen-

tu Chrztu św.
18.00 Za + Henryka Koprowskiego 

w rocznicę śmierci.
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06.02.2021
Maja Malura

07.02.2021
Amelia Pierchała

Maja Wojdała
Dawid Zachradny

CHRZEST 
ŚWIĘTY

Strugała Emil ur. 1939 zam. Radlin, ul. Solskiego +23.01.2021
Kuśka Bronisław ur. 1954 zam. Rybnik, ul. Wrębowa +21.01.2021
Kremzer Urszula ur. 1959 zam. Radlin, ul. Makuszyńskiego +15.01.2021
Adamiec Marian ur. 1952 zam. Radlin, ul. Rogozina +25.01.2021
Sochacki Przemysław ur. 1971 zam. Radlin, ul. Pocztowa +24.01.2021
Kiermaszek Stanisław ur. 1946 zam. Radlin, ul. Kwiatowa +28.01.2021
Procek Maja ur. 2021 zam. Radlin, ul. Mikołajczyka +23.01.2021
Serednicka Ilona ur. 1957 zam. Radlin, ul. Rydułtowska +26.01.2021
Neugebauer Stanisław ur. 1948 zam. Rybnik, ul. Wyrobiskowa +29.01.2021
Zieliński Andrzej ur. 1960 zam. Wodzisław, ul. B. Prusa +05.02.2021
Ficek Grażyna ur. 1950 zam. Radlin, ul. Rogozina +07.02.2021
Smolorz Teresa ur. 1948 zam. Radlin, ul. Napierskiego  +06.02.2021
Semeniuk Rafał ur. 1984 zam. Rybnik, ul. Wrębowa +07.02.2021
Makarska Marianna ur. 1931 zam. Rybnik, ul. Wrębowa +12.02.2021
Mika Aniela ur. 1949 zam. Radlin, ul. Rogozina +13.02.2021
Napierała Bronisław ur. 1927 zam. Radlin, ul. Sokolska +13.02.2021
Mandrysz Wojciech ur. 1975 zam. Rydułtowy, ul. Obywatelska +15.02.2021
Bukowska Ewa ur. 1952 zam. Radlin, ul. Ściegiennego +14.02.2021
Zdrzałek Tadeusz ur. 1948 zam. Radlin, ul. Rymera +16.02.2021

ODESZLI 
DO WIECZNOŚCI

Pismo parafii Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny 

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