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DRODZY PARAFIANIE!

Minione tygodnie Wielkiego Postu były czasem, 
który przygotowywał nas do Świąt Wielkiej Nocy. 

Tegoroczne święta wielkanocne będziemy obchodzić 
inaczej ze względu na pandemię i restrykcje związane 
z bezpieczeństwem. Mimo wszystkich obostrzeń, ten 
czas może być udany i radosny. Możemy wykorzystać go 
do wspólnego przeżywania tajemnic Misterium Zmar-
twychwstania. W chrześcijaństwie wprawdzie każda 
niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, 
ale Niedziela Zmartwychwstania jest z nich najbardziej 
uroczysta.

Niedziela wielkanocna rozpoczyna się już w sobotę po 
zachodzie słońca. Rozpoczyna ją Wigilia Paschalna, 

podczas której zapala się paschał – wielką woskową 
świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. 
Na Wigilię Paschalną składa się: liturgia światła, w czasie 
której Chrystus objawi się nam jako Światło rozświetlające 
mroki naszych grzechów; liturgia słowa przedstawiająca 
biblijne zapowiedzi i wypełnienie Chrystusowego posłan-
nictwa; liturgia chrzcielna uświadamiająca nam, że przez 
chrzest zostaliśmy włączeni w śmierć i Zmartwychwsta-
nie Chrystusa i wreszcie liturgia eucharystyczna, pod-
czas której, przyjmując Ciało Chrystusa, dostępujemy 
pełnego udziału w owocach Jego odkupienia. Procesja 
rezurekcyjna stanowić będzie publiczne uzewnętrznienie 
się Kościoła, który żyje Tajemnicą Zmartwychwstania 
sprawowaną w sakramentach.

W Wielkim Tygodniu uczestniczymy w liturgii 
bogatej w symbole, mającej odniesienie do naj-

ważniejszych wydarzeń w historii zbawienia, jednak 
najważniejszym jest to, w jaki sposób te symbole i sama 
liturgia przybliżają nas do wielkich tajemnic naszej wiary. 
Zachęcam do przeżywania tych wydarzeń w duchu głę-
bokiej wiary wyrażonej w naszym udziale w sakramen-
cie pokuty i przyjęciu Ciała Chrystusa. Zewnętrznymi 
oznakami przeżywanego Okresu Wielkanocnego są: 
krzyż z czerwoną stułą, paschał i figura Zmartwych-
wstałego, umieszczona przy ołtarzu mszalnym. Symbole 
zmartwychwstania Chrystusa pozostają przy ołtarzu do 
Uroczystości Zesłania Ducha Świętego łącznie.

8 kwietnia swoje urodziny obchodzi 
Ks. Daniel Starzyczny

Msze św. w intencji Solenizanta: 8 kwietnia 
o godz. 8.00 i 11 kwietnia o godz. 9.30.

Z okazji urodzin życzymy Księdzu wiele radości, 
zdrowia, niesłabnącego żaru ducha w trudnej 

kapłańskiej posłudze.
Niech Maryja Wniebowzięta otacza Księdza 

Matczyną miłością
i opieką, szczególnie w trudnych chwilach

i wyprasza u Syna wszelkie 
potrzebne łaski.

Podejmowany trud zmagania 
się z codziennością niech 

Księdza
uskrzydla i pozwoli dostrzegać 

piękno i głębię życia.
Szczęść Boże!

30 kwietnia swoje urodziny obchodzi
Ks. Józef Moczygęba.

Msza Święta w intencji Solenizanta w dniu urodzin 
o godzinie 8.00.

Drogi Księże Józefie
W dniu Twoich urodzin życzymy dużo radości 

z pełnionej posługi kapłańskiej, podążania drogą 
Bożą ku świętości, obfitości łask Bożych od naszego 
Pana i błogosławieństwa na każdy dzień życia oraz 

opieki naszej Matki Wniebowziętej.
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11 kwietnia – 2. Niedziela Wielkanocna, w której 
oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu. Święto 

Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą nie-
dzielę po Wielkanocy. Choć jest ono jednym z naj-
młodszych w kalendarzu liturgicznym, ukazuje jedną 
z najważniejszych prawd chrześcijaństwa. Można powie-
dzieć, że zostało ustanowione na prośbę samego Jezusa, 
przekazaną w objawieniach s. Faustynie Kowalskiej. 
„Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była 
świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miło-
sierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich 
dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu 
tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wyle-
wam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła 
miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowie-
dzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia 
win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty 
Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699).Takimi sło-
wami zwrócił się do św. s. Faustyny Pan Jezus. Święto 
Miłosierdzia zamyka Oktawę Wielkanocy oraz otwiera 
Tydzień Miłosierdzia. Jest to czas, w którym w szcze-
gólny sposób możemy oddać się służbie drugiemu czło-
wiekowi. Okazji ku temu nie brakuje, zwłaszcza teraz, 
gdy pandemia utrudniła wielu starszym i słabszym pra-
widłowe funkcjonowanie w codzienności. Rozejrzyjmy 
się wokół, czy nie ma potrzeby, abyśmy wsparli swoimi 
dobrymi czynami naszych bliskich, znajomych, sąsiadów 
albo tych, których życie doświadcza ciężką chorobą czy 
wielką stratą. Niech ten czas będzie okazją do dawania 
świadectwa naszej wiary.

18 kwietnia – 3. Niedziela Wielkanocna rozpoczynać 
będzie Tydzień Biblijny. Niedziela rozpoczyna-

jąca Tydzień Biblijny będzie równocześnie Narodowym 
Dniem Czytania Pisma Świętego. Zachęcamy wszyst-
kich do włączenia się owocne przeżycie tego czasu, jest 
to dobra okazja do słuchania Słowa Bożego w gronie 
rodzinnym. Mamy teraz tyle możliwości technicznych, 
aby poznać Słowo Boże. Dostępne są liczne wydania Biblii 
oraz aplikacje telefoniczne, które umożliwiają szybki 
dostęp do tekstu ksiąg Pisma Św. Wystarczy odrobina 
naszej dobrej woli i chęci poznania tego, co Bóg chce 
nam dziś przekazać.

23 kwietnia obchodzimy Uroczystość św. Wojciecha, 
Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski. 

Święty Wojciech – patron jednego i niepodzielonego 
Kościoła, patron Polski, archidiecezji gnieźnieńskiej 
i Gniezna urodził się w 956 roku w czeskich Libicach. 
Był szóstym dzieckiem książęcej pary Sławnika i Strzy-
żysławy. Od dziecka przeznaczony do stanu duchownego, 
w wieku 27 lat został mianowany biskupem Pragi. Do 
swojej biskupiej stolicy wszedł boso. W posłudze był 
gorliwy i bezkompromisowy. Nie troszczył się o siebie, 

większą część dóbr biskupich przeznaczał na ubogich, 
zaopatrując ich potrzeby, odwiedzając ich i pilnie słu-
chając. Wojciech nawoływał też usilnie do przemiany 
życia i porzucenia złych obyczajów, zarówno możnych, 
jak i duchowieństwo. Niezrozumiany i skonfliktowany 
z nimi wyjechał wraz ze swoim bratem przyrodnim 
Radzymem do Rzymu. Tam razem z nim wstąpił do 
klasztoru benedyktynów na Awentynie, posługując wśród 
braci zakonnych jako najmniejszy z nich. Po nakazanym 
przez papieża powrocie do Pragi i ponownym konflikcie 
z diecezjanami zdecydował się na wyjazd na misje.W dro-
dze na północ do pogańskiego plemienia Prusów Woj-
ciech gościł w Gnieźnie u księcia Bolesława Chrobrego, 
a następnie w Gdańsku, gdzie nauczał i chrzcił. Towa-
rzyszył mu Radzym Gaudenty i subdiakon Benedykt 
Bogusza, który znał język plemienia Prusów i mógł służyć 
za tłumacza. Prusowie nie chcieli nawrócenia. Rankiem 
23 kwietnia 997, roku po Mszy św. odprawionej przez 
Wojciecha, Prusowie otoczyli misjonarzy. Zaczęto bić 
Wojciecha ubranego jeszcze w szaty liturgiczne i zawle-
czono go na pobliski pagórek. Tam pogański kapłan zadał 
mu pierwszy śmiertelny cios. Potem 6 włóczni przebiło 
jego ciało. Odcięto mu głowę i wbito ją na żerdź. Przy 
martwym ciele pozostawiono straż. W chwili zgonu 
Wojciech miał 41 lat.

25 kwietnia – 4. Niedziela Wielkanocna – Niedziela 
Dobrego Pasterza. Jest to szczególny dzień modlitw 

za powołanych i o nowe powołania kapłańskie, misyjne 
i zakonne.

29 kwietnia – Święto Św. Katarzyny Sieneńskiej – 
dziewicy i doktora Kościoła – patronki Europy. 

Katarzyna Benincasa urodziła się w Sienie w 1347 roku. 
Jako tercjarka dominikańska, początkowo prowadziła 
życie modlitwy i pokuty. Następnie zajęła się problemami 
Kościoła: zabierała głos w sprawie schizmy zachodniej, 
z powodzeniem zachęcając papieża Grzegorza XI do 
opuszczenia Awinionu i powrotu do Rzymu. Katarzyna 
zmarła w 1380 roku. Kanonizowana w 1939 roku, w roku 
1970 została ogłoszona doktorem Kościoła. Przedstawia 
się ją noszącą stygmaty, czasem z krucyfiksem w ręce, 
z lilią lub księgą.

Patrzymy dziś na uczniów Jezusa. Ich doświadczenia 
pozwoliły im przetrwać wszystkie trudy, łącznie 

z cierpieniem, a ponad śmiercią zobaczyć nowe życie.
Wiara nie sprawia, że wszystko staje się łatwe. Wiara 
sprawia, że wszystko staje się możliwe. Mocni wiarą sta-
wiajmy czoła wszelkim życiowym trudnościom. Niech 
wiara pomaga nam w codziennych zmaganiach i trudno-
ściach, zwłaszcza w tym trudnym czasie pandemii. Nie 
lękajcie się! Chrystus prawdziwie powstał z martwych 
i jest z nami! Alleluja!

Ks. Zbigniew Folcik – proboszcz
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Katechizm Kościoła Katolic-
kiego naucza, że całe życie 
liturgiczne Kościoła koncen-

truje się wokół Ofiary Eucharystycz-
nej i sakramentów. W Kościele jest 
siedem sakramentów: chrzest, bierz-
mowanie (chryzmacja), Euchary-
stia, pokuta, namaszczenie chorych, 
sakrament święceń, małżeństwo. 
Opierając się na nauczaniu Pisma 
świętego, na tradycjach apostolskich 
i na zgodnym zdaniu Ojców Kościoła, 

wyznajemy, że wszystkie sakramenty 
Nowego Przymierza zostały ustano-
wione przez Jezusa Chrystusa.

Słowa i czyny Jezusa już w czasie 
Jego życia ukrytego i misji publicz-
nej miały charakter zbawczy. Uprze-
dzały one moc Jego Misterium 
Paschalnego. Zapowiadały i przy-
gotowywały to, czego miał On udzie-
lić Kościołowi po wypełnieniu się 
wszystkiego. Katechizm zaznacza, 
że Misteria życia Chrystusa są pod-
stawą tego, czego Chrystus udziela 
teraz przez szafarzy swojego Kościoła 
w sakramentach, ponieważ to, co 
było widzialne w naszym Zbawicielu, 
przeszło do Jego misteriów.

Kościół za pośrednictwem Ducha, 
który prowadzi go „do całej prawdy” 
(J 16, 13), stopniowo rozpoznawał 
ten skarb otrzymany od Chrystusa 
i dokładnie określił sposób „udzielania” 
go, podobnie jak to czynił w odniesie-
niu do kanonu Pisma świętego i nauki 
wiary jako wierny „szafarz” misteriów 
Bożych. W ten sposób Kościół uznał 
w ciągu wieków, że wśród jego obrzę-
dów liturgicznych jest siedem, które są 
we właściwym sensie sakramentami 
ustanowionymi przez Chrystusa.

Sakramenty są „sakramentami 
Kościoła” w podwójnym znaczeniu: 
są sakramentami „przez Kościół” 
i „dla Kościoła”. Są one sakramen-
tami „przez Kościół”, ponieważ 
jest on sakramentem działania 

Chrystusa, który dokonuje w nim 
swego dzieła dzięki posłaniu Ducha 
Świętego. Są one także „dla Kościoła”, 
będąc „sakramentami, które budują 
Kościół”, ponieważ ukazują i udzie-
lają ludziom, zwłaszcza w Euchary-
stii, tajemnicę komunii Boga Miłości, 
Jednego w Trzech Osobach.

Celem sakramentów jest uświęce-
nie człowieka, budowanie mistycz-
nego Ciała Chrystusa, a wreszcie 
oddawanie czci Bogu. Jako znaki, 

mają one także pouczać. Sakra-
menty wiarę nie tylko zakładają, 
lecz za pomocą słów i rzeczy dają 
jej wzrost, umacniają ją i wyrażają. 
Słusznie więc nazywają się sakra-
mentami wiary.

Wiara Kościoła poprzedza wiarę 
wierzącego, który jest wezwany do 
przylgnięcia do niej. Gdy Kościół 
celebruje sakramenty, wyznaje wiarę 
otrzymaną od Apostołów. Wyraża to 
dawna zasada: lex orandi, lex creden-
di(lub: legem credendi lex statuatsup-
plicandi, według Prospera z Akwi-
tanii, V wiek). Prawo modlitwy jest 
prawem wiary; Kościół wierzy tak, jak 
się modli. Liturgia jest elementem kon-
stytutywnym świętej i żywej Tradycji.

Sakramenty godnie celebrowane 
w wierze udzielają łaski, którą ozna-
czają. Są one skuteczne, ponieważ 
działa w nich sam Chrystus: to On 
chrzci, to On działa w sakramen-
tach, aby udzielać łaski, jaką oznacza 
sakrament. Ojciec zawsze wysłuchuje 
modlitwy Kościoła swego Syna, który 
to Kościół w epiklezie każdego sakra-
mentu wyraża swoją wiarę w moc 
Ducha Świętego. Jak ogień przemie-
nia w siebie wszystko, czego dotknie, 
tak Duch Święty przekształca w życie 
Boże to, co jest poddane Jego mocy.

Taki jest sens stwierdzenia 
Kościoła, że sakramenty działają 
ex opereoperato (dosłownie: „przez 
sam fakt spełnienia czynności”), 

czyli mocą zbawczego dzieła Chry-
stusa, dokonanego raz na zawsze. 
Wynika stąd, że „sakrament urze-
czywistnia się nie przez sprawie-
dliwość człowieka, który go udziela 
lub przyjmuje, lecz przez moc Bożą”. 
W chwili, gdy sakrament jest cele-
browany zgodnie z intencją Kościoła, 
moc Chrystusa i Jego Ducha działa 
w nim i przez niego, niezależnie od 
osobistej świętości szafarza. Skutki 
sakramentów zależą jednak także 

od dyspozycji tego, kto je przyjmuje.
Kościół naucza, że dla wierzących 

sakramenty Nowego Przymierza są 
konieczne do zbawienia. „Łaska sakra-
mentalna” jest łaską Ducha Świętego, 
udzieloną przez Chrystusa i właściwą 
każdemu sakramentowi. Duch uzdra-
wia i przemienia tych, którzy przyj-
mują sakrament, upodabniając ich do 
Syna Bożego. Owocem życia sakra-
mentalnego jest to, że Duch przybra-
nia za synów przebóstwia wiernych, 
w żywy sposób jednocząc ich z jedy-
nym Synem, Zbawicielem.

Kościół celebruje misterium 
swego Pana, „aż przyjdzie”, aby 
„Bóg był wszystkim we wszystkich” 
(1 Kor 11, 26; 15, 28). Od czasów apo-
stolskich liturgia kieruje się do swego 
celu przez wzywanie Ducha w Kościele: 
„Marana tha! ” (1 Kor 16, 22). Liturgia 
uczestniczy w ten sposób w pragnieniu 
Jezusa: „Gorąco pragnąłem spożyć tę Pas-
chę z wami… aż się spełni w Królestwie 
Bożym” (Łk 22, 15-16). W sakramentach 
Chrystusa Kościół otrzymuje już zada-
tek swego dziedzictwa, uczestniczy już 
w życiu wiecznym, „oczekując błogo-
sławionej nadziei i objawienia się chwały 
wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, 
Jezusa Chrystusa” (Tt 2, 13). „A Duch 
i  Oblubienica mówią: »Przyjdź!«… 
Przyjdź, Panie Jezu! ” (Ap 22, 17. 20).

Katechizm Kościoła Katolickiego 
(wybrane punkty od 1113 – 1130)

Ks. Daniel Starzyczny

W sakramentach Kościół otrzymuje zbawienie
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Za pokutę proszę odmówić Litanię Loretańską – 
taką lub inną formułę słyszymy często na końcu 
sakramentu pojednania. Pokuta ma zawsze zwią-

zek z pewnym wynagrodzeniem za popełniony grzech. 
Choć i tak Jezus na krzyżu zapłacił za nasz grzech. To Jego 
Święta Krew nas obmywa z grzechu. Tylko nasz grzech 
zawsze wywołuje jakieś negatywne skutki. Musimy je 
naprawić. I tak np. jeśli zatem spowiadałeś się z grzechu 
obmowy – pomyśl, co powinieneś zrobić, aby naprawić 
zło, które się stało? Może to być publiczne przyznanie 
się i wzięcie na siebie rozpowszechnionego już kłamstwa 
o drugim człowieku. Jeśli upokorzyłeś kogoś arogancją 

czy poczuciem wyższości – podnieś to, co zdeptałeś 
w drugim. Jeśli byłeś obojętny wobec drugiego człowieka, 
zastanów się, co konkretnie możesz zrobić, by uleczyć 
zadaną ranę? Jak wyrazić zaangażowanie, co powiedzieć, 
zrobić. Podobnie w każdej sytuacji wyrządzonego zła: 
poszukaj sposobu, jak naprawić szkody, które spowodo-
wałeś. Ukradłeś daną rzecz, to oddaj. Nie da się tego zro-
bić albo nie jesteś w stanie tego spłacić? Dawaj jałmużnę.

Dalej, jeśli wypowiedziałem oszczerstwo, pomówiłem 
kogoś, muszę to odwołać. Jeśli opuszczam niedzielną 
Eucharystię, to zadośćuczynieniem jest przyjście na mszę 
św. w ciągu tygodnia. Jeśli nie mogę czegoś naprawić, 
oddać, to należy wtedy przynajmniej przyznać się, prze-
prosić, przyjąć postawę skruchy. To są konkretne czyny, 
które świadczą, że chcę naprawić krzywdę, przeprosić, 
szukam lekarstwa na zło. Jeszcze raz przypomnijmy 
sobie zasadę sprawiedliwości: oddaj każdemu, co mu się 
słusznie należy. Jeżeli zadana pokuta nie jest związana 

z konkretnym dniem ani godziną (np. udział w Gorz-
kich Żalach możliwy jest tylko w niedzielę i o określonej 
godzinie), to możemy ją odprawić w dowolnym czasie. 
Chociaż odłożenie jej na później nie będzie przeszkodą 
w przyjmowaniu Komunii św., jednak nie jest dobrze 
długo zwlekać z jej wypełnieniem. Gdy ksiądz zadaje nam 
pokutę, a przewidujemy przeszkody w jej odprawieniu, 
możemy poprosić o inną np. dostanę pójście na Drogę 
Krzyżowa, a tym czasie pracuję. Wypełnienie pokuty 
zadanej na spowiedzi powinno nastąpić jak najszybciej, 
abyśmy nie zapomnieli, jaka to była pokuta. Ostatecznym 
terminem jest kolejna spowiedź. Jeśli nie wypełniliśmy 
jej, to należy zaznaczyć to księdzu przy spowiedzi. Należy 
także uważnie słuchać zadawanej pokuty, aby w razie 
niemożliwości jej wypełnienia wcześniej o tym poinfor-
mować kapłana. Kiedy nie słyszeliśmy, jaka zadana jest 
pokuta, należy zapytać kapłana — jaką dostałem pokutę.

Ks. Michał Przybylski

Osoba u Boga?

Spotykamy ich niemal codziennie, na dworcu, na parkingu przy 
supermarkecie, w drodze do pracy czy szkoły. To ludzie bezdomni 
i ubodzy, których często określamy jako osoby z marginesu życia 

społecznego. Są obecni w każdym wieku, w każdym czasie, samo Pismo 
Święte mówi nam: „Ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, 
możecie im dobrze czynić (…) ”(Mk 14,7-8). W kontakcie z ubogimi 
zazwyczaj jesteśmy proszeni o jakieś wsparcie finansowe, coraz częściej 
po prostu o zakup czegoś do jedzenia. Historia tych ludzi, każdego czło-
wieka żyjącego na marginesie społecznym jest inna. To, co decyduje, 
że jest w takim a nie innym miejscu, nie zawsze zależy nich samych. 
Niestety, częstym mianownikiem, który łączy takie osoby jest alkohol. 
Pod skorupą zniszczonego ubrania, pomarszczonej skóry zawsze kryje 
się konkretna osoba. Konkretny człowiek z duszą i ciałem. Taki jak ja 
i Ty. Jakże często trudno nam dostrzec osobę w ubogich, bezdomnych. 
Żyjący na marginesie społecznym mają swoją własną duchowość. 

„Za pokutę odmów…”
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Nie określają jej, mówią, że się po 
prostu modlą. Rozmawiając z ubo-
gimi, można dostrzec ich głęboką 
wiarę, którą żyją na co dzień. Często 
moglibyśmy się sami od nich uczyć 
ufności w Boże miłosierdzie.

„Ubodzy są nadzieją 
ludzkości”
Siostry kalkutki na co dzień zaj-
mują się ubogimi oraz bezdom-
nymi w miejscach, w których mają 
swoje domy zakonne. Tak też jest 
w Katowicach. Tutaj siostry poma-
gają potrzebującym, ofiarowując im 
posiłek, potrzebną odzież, ale przede 
wszystkim dzielą się Miłością. Aby 
otrzymać jakąkolwiek pomoc, jest 
jeden podstawowy warunek – trzeba 
być trzeźwym. W domu zakonnym 
mieszkają także mężczyźni, którzy 
jeszcze kilka miesięcy temu mieszkali 

na ulicy. W zamian za dach na głową, 
codziennie pomagają siostrom 
w przygotowaniach posiłku dla tych, 
którzy będą go potrzebowali, troszczą 
się o obejście wokół domu, a także 
dbają o porządek wewnątrz. Siostry 
nie ograniczają swojej działalności 
do miejsca, w którym znajduje się ich 
dom zakonny. „Niemal codziennie 
wyruszają parami na apostolat. Do 
melin, pod mosty, w miejsca, w które 
nie zapuszcza się żaden normalny 
człowiek. Rozmawiają, pocieszają, 
opatrują, namawiają do przyjścia do 
przytułku”. Według reguły zakonnej 
siostry, zanim rozpoczną działania 
miłosierdzia, przynajmniej godzinę 
muszą spędzić przed Najświętszym 
Sakramentem. Jak mówiła Matka 
Teresa z Kalkuty – założycielka sióstr 
misjonarek miłości, potocznie zwa-
nych kalkutkami, najpierw trzeba 

się nasycić Jezusem, aby później GO 
dawać innym. Założycielka zgroma-
dzenia mówiła: „Ubodzy są nadzieją 
ludzkości. Są naszą nadzieją na zba-
wienie. Musimy dostrzec Chrystusa 
w każdym z nich i tak ich potrakto-
wać. Kimkolwiek są, gdziekolwiek się 
znajdą, ubodzy to Chrystus”

Pomagając potrzebującym, dzie-
ląc się z nimi miłością, tak naprawdę 
o wiele więcej otrzymujemy. Jak mówi 
jeden z kapucynów posługujących 
w Katowicach: „W dawaniu, w jał-
mużnie w ogóle nie chodzi o tego, 
który ją otrzymuje. Chodzi o Ciebie. 
To walka o Twoją duszę”. Pomagając, 
„masz mieć w głowie poczucie, że 
jeżeli darmo dostałeś to teraz darmo 
możesz oddać, a komu i ile, niech 
zdecyduje Pan Bóg”.

Ks. Jakub Gojny

Zmartwychwstał już Chrystus, 
Pan mój i nadzieja. Alleluja!

Bieg czasu sprawia, że ani nie 
obejrzeliśmy się, a już przy-
chodzi nam znowu świętować 

Triduum Paschalne Chrystusowej 
krzyżowej męki, którego ukorono-
waniem jest wielkanocna tajemnica 
Zmartwychwstania Pana Jezusa. 
W Niedzielę Zmartwychwstania Pań-
skiego, w czasie uroczystego błogosła-
wieństwa na zakończenie Mszy świę-
tej, usłyszymy słowa oddające głęboki 
sens treści przeżywanych Świąt Wiel-
kanocnych: „Nasz Zbawiciel przez dni 
swojej męki doprowadził nas do wiel-
kanocnej radości, niech sprawi aby-
ście obchodzili nieprzemijające święta 
w radości wiecznej”(Mszał Rzym-
ski, uroczyste błogosławieństwa). Te 
słowa prowadzą nas drogami naszego 
zamyślenia przez rozważanie Tri-
duum Paschalnego. Począwszy od 
tajemnicy Wielkiego Czwartku, kiedy 
w atmosferze Ostatniej Wieczerzy 

przeżywamy tajemnicę ustanowienia 
Eucharystii i nierozłącznie związa-
nego z Nią ustanowienia Sakramentu 
Kapłaństwa, przez wspomnienie peł-
nej cierpienia modlitwy Pana Jezusa 
w Ogrójcu, Następnie przez wielko-
piątkowe przeżycie krzyżowej męki 
i śmierci Pana Jezusa, po wielkoso-
botnie czuwanie na modlitwie przy 
Jego grobie. Przeżycie tajemnicy pas-
chalnej prowadzi nas do wielkanoc-
nego zapatrzenia się w pustkę Bożego 
Grobu, przy którym jak niewiasty, 
które wczesnym rankiem nazajutrz 
po szabacie przyszły, by ostatecznie 
namaścić i pochować ciało Jezusa, 
zobaczyły odwalony kamień i usły-
szały głos Anioła: „Nie bójcie się. Szu-
kacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowa-
nego; powstał, nie ma Go tu. Oto 
miejsce, gdzie Go złożyli”(Mar.16,1 
– 7).

W radosne Święta Wielkanocne 

niech każdy z nas stanie zapatrzony 
w otchłań pustego grobu, z któ-
rego „wczesnym rankiem w pierwszy 
dzień tygodnia”(Mszał Rzymski, litur-
gia mszy Wigilii Wielkanocne) Swą 
Bożą mocą Chrystus zmartwych-
wstał. Tę pełną radości tajemnicę 
Świąt Wielkanocnych głosi nam 
Kościół biciem wielkanocnych dzwo-
nów i pełnym radosnego uwielbienia 
śpiewem Alleluja! W tej tajemnicy 
jak w soczewce skupiają się wszyst-
kie prawdy naszej wiary o Wszech-
mogącym Bogu Stwórcy, o Jego woli 
zbawienia każdego człowieka, które 
dokonało się przez przyjście, życie 
krzyżową mękę i zmartwychwstanie 
Jego Syna Jezusa Chrystusa. Także 
o Kościele, który tworzymy jako Lud 
Boży dążący do swego celu przez 
życie w jednoczącej nas z Bogiem 
łasce, która również jest owocem 
zmartwychwstania Pana Jezusa. 
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Zapatrzeni w otchłań pustego grobu 
Pana Jezusa, odnajdujemy sens i cel 
naszego dobrego, zgodnego z wolą 
Bożą, postępowania w życiu osobi-
stym, rodzinnym i społecznym, któ-
rym jest nasze zmartwychwstanie 
i szczęśliwe życie wieczne „w domu 
Ojca, w którym jest mieszkań wiele 
i do którego On, Zmartwychwstały 
Pan, poszedł aby nam przygotować 
miejsce”(por..J.14,1 -14). Światło wiary 
i nadziei płynące z przeżycia tajem-
nicy Bożego Grobu, tajemnicy Zmar-
twychwstania Pańskiego, rozświe-
tlające losy naszego życia, niejako 
naznacza nasze życie znamieniem 
Chrystusowego zwycięstwa życia nad 
śmiercią, dobra nad złem, miłości 
nad nienawiścią, nadziei nad rozpa-
czą, wiary nad wszelkim bezsensem 
i zagubieniem duszy człowieka. Pas-
chalne światło najwyraźniej ukazuje 
nam kontrast, jakim zionie wszelkie 
zaprzeczenie wartości życia, zaprze-
czenie wartości płynących z Bożych 
przykazań i całego ustalonego przez 
Boga porządku w życiu każdego z nas 
i w całym wszechświecie. Ten kon-
trast niemający żadnych rozumnych 
i pozytywnych podstaw, będący owo-
cem szatańskiego nie raz zakłama-
nia i propagandy potrafi jedynie 
ukazywać się jako histeryczny, wul-
garny, niszczący wszystkie wartości 

i  świętości, godny pożałowania 
wrzask, który jednak nie jest w sta-
nie wywołać jakiegokolwiek echa. 
Dlatego, stojąc przed pustym gro-
bem Chrystusa, możemy odczuć 
budzącą się w sercu nadzieję na osta-
teczne zwycięstwo płynącego z wiary 
dobra w  naszym życiu:  „Śmierć 
starła się z życiem i w boju, o dziwy, 
Choć poległ Wódz życia, króluje 
dziś żywy”(Sekwencja wielkanocna). 
W Święta Wielkanocne tę radosną 
prawdę głoszą kościelne dzwony, któ-
rych echo oby rozbrzmiewało nie 
tylko w obejściu naszych domostw, 
ale i w naszym sercu rozśpiewanym 
melodią radosnego Alleluja.

Drodzy Czytelnicy tego słowa, 
Kochana Rodzino tworząca naszą 
Wspólnotę paraf ia lną razem 
z naszymi Duszpasterzami, Siostrami 
Zakonnymi, z naszymi rodzinami, 
z chorymi i wszystkimi jej członkami! 
Już po raz drugi wypada nam przeży-
wać radość świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego w atmosferze panującej 
pandemii. Wspominamy tę Wielka-
noc z ubiegłego roku, kiedy kościoły, 
z obawy o nasze zdrowie, musiały być 
zamknięte i musieliśmy przeżywać te 
piękne obrzędy wpatrzeni w internet 
lub telewizję. W tamtej sytuacji oka-
zało się to wielkim, a często i wzru-
szającym dobrem, łączącym nas 

w oddawaniu czci Zmartwychwsta-
łemu Panu. W tym miejscu jeszcze 
raz łączymy się we wspólnej modli-
twie błagalnej, by dobry Bóg odwró-
cił grozę pandemii od nas, od naszej 
Ojczyzny i całego świata. Ufamy, że 
Pan Bóg wysłucha naszych próśb, 
byśmy w zdrowiu i w bezpieczeństwie 
na te święta mogli wrócić do kościoła, 
by pojednani z Bogiem w sakramen-
tach wielkanocnych uczestniczyć 
w przepięknej i wymownej liturgii 
Wielkiego Tygodnia oraz w rado-
ści płynącej ze Zmartwychwstania 
Pańskiego śpiewać radosne Alleluja, 
a potem cieszyć się pokojem, jaki nam 
niesie Zmartwychwstały. Abyśmy 
z radością i w zdrowiu pielęgnowali 
w naszych rodzinach piękne zwy-
czaje wielkanocne, ze spożywaniem 
poświęconych pokarmów wielka-
nocnych, które kierują oczy i serca 
na postać obecnego w naszym życiu 
Zmartwychwstałego Pana, dawcę 
życia, pokoju i radości. Pana który 
jest „zwycięzcą śmierci, piekła i sza-
tana… Który Ojcu swojemu uczynił 
już zadość, Który nam niesie radość”. 
Życzmy sobie wszyscy, by na te Święta 
Wielkanocne spełniły się słowa wiel-
kanocnego błogosławieństwa: „Nasz 
Zbawiciel przez dni swojej męki dopro-
wadził nas do wielkanocnej radości, 
niech sprawi abyście obchodzili nie-
przemijające święta w radości wiecz-
nej”. Niech znakiem radości i nadziei 
naszego życia chrześcijańskiego będą 
te nadchodzące święta. Przeżyjmy 
je ubogaceni Bożym błogosławień-
stwem, zdrowiem, pokojem, nadzieją 
i radością. Niech udzielają się one każ-
demu z nas, niezależnie od tego, czy 
przeżywamy je w duchu wdzięczno-
ści za dobro, czy też w duchu jakiej-
kolwiek ludzkiej niewystarczalności, 
czy troski o zdrowie, szczególnie dla 
dotkniętych chorobą. Pan prawdziwie 
zmartwychwstał dla każdego z nas 
i oby dalej obdarzał nas prawdziwym 
pokojem i radością. Wesołego Alle-
luja!

Ks. Józef
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Rekolekcyjny „tryptyk” …

W taki sposób podsumował na zakończe-
nie rekolekcji parafialnych swoje rozważa-
nia nasz rekolekcjonista ks. Andrzej Paś, 

dyrektor wrocławskiego biura stowarzyszenia „Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie”. Ponieważ od roku żyjemy 
w „zdalnym świecie”, spojrzałam oczywiście do „skarb-
nicy wiedzy”, jaką jest Internet. Pozwolę sobie przy-
toczyć kilka wymownych wypowiedzi ww. księdza: 
„Gdy popatrzymy na całą historię, czyli 2000 lat 
chrześcijaństwa, to mamy 70 mln męczenników, 
z tego XX i XXI wiek to jest 40 mln, to oznacza, że 
co 5 minut ginie jakiś chrześcijanin na świecie”. 
„Jesteśmy w Europie, na naszym kontynencie bezpieczni 
(…) w swoim kraju, w swoim miejscu, ale z drugiej strony 
chrześcijanie na całym świecie cierpią prześladowania”. 
„Współczesnym światem kieruje bardziej manipu-
lacja religią niż sama religia, która przecież ma słu-
żyć człowiekowi i dobru wspólnemu, a nie wzajemny 
wyniszczeniu się” (dzieje.pl portal historyczny). 
Kiedy usłyszałam w niedzielę, pierwszym dniu reko-
lekcji, zapowiedź tematu rozważań, jako poloni-
stce ukazał mi się przed oczyma wizerunek średnio-
wiecznego poety Dantego i jego dzieła, ale …także 
obraz ówczesnych licznych zaraz. Takie czasy… 
I myśl, że wobec niewidzialnych wirusów czy bakte-
rii ciągle jesteśmy bezradni jak ludzie średniowiecza… 
Ks. rekolekcjonista zabrał nas, jak ten poeta, w podróż 
w trzy „miejsca” – PIEKŁO, CZYŚCIEC I NIEBO. Po 
4 dniach spotkań i wsłuchiwania się w kierowane do 
nas słowa, zadałam sobie pytanie: „A gdzie ty siebie 
widzisz?!” I znalazłam odpowiedź. Sama o tym decyduję 

– swoim życiem, postawą, wyborami, miłością do Boga 
i bliźniego oraz empatią i pokorą, które ksiądz tak przy-
woływał… Uświadomiłam sobie, może i po raz kolejny, 
że jestem tylko – tu i teraz, jestem tu tylko na chwilę… 
Dziękuję księdzu również za rozważania przywołu-
jące postacie i świadectwa świętych oraz odwołania do 
pięknej naszej literatury, w tym do polskich noblistów. 
Bóg zapłać ks. rekolekcjoniście także za to, że przypo-
mniał nam o Kościele w potrzebie, o Kościele prześla-
dowanym. Mając w zasięgu ręki – zarówno ten pisany 
małą, jak i wielką literą KOŚCIÓŁ – zapominamy, że 
zawsze gdzieś tam ktoś oczekuje naszej obecności, 
modlitwy, pomocy, wsparcia, także tego finansowego. 
Dziękując i żegnając księdza w ostatnim dniu reko-
lekcji, zapewniłam go, że wywozi z naszej wspólnoty 
parafialnej do swoich współbraci i prześladowanych 
chrześcijan modlitwę, ale i wsparcie. Wyraziliśmy Bogu 
wdzięczność, że mimo panujących obostrzeń i per-
spektyw kolejnych i kolejnych lockdownów, mogli-
śmy w świątyni, a nie przy wszechobecnych kompu-
terach, przeżyć ten święty czas rekolekcji parafialnych. 
Księdzu Andrzejowi życzymy zdrowia, w obecnej sytu-
acji odmienianego przez wszystkie przypadki… Niech 
go prowadzi Pan Bóg w tej niełatwej także misyjnej 
pracy, niech kierunkowskazami będą święci, a nasza 
Pani Wniebowzięta niechaj otacza go swoją matczyną 
opieką. Życzymy także owoców kapłańskiej służby, bo… 
przecież droga do NIEBA otwarta dla niego i miejmy 
wielką nadzieję – dla nas…

GK
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Gdy Siostra Elwira, opie-
kująca się naszym Stowa-
rzyszeniem Rodziny bł. 

Edmunda Bojanowskiego, zapropo-
nowała mi uczestnictwo w czuwaniu 
nocnym z 13 na 14 marca na Jasnej 
Górze, u stóp Matki Bożej, bez waha-
nia się zgodziłam. Jakbym usłyszała 
głos gdzieś z tyłu głowy z Pisma św.:

MT 4, 19-21
I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, 

a uczynię was rybakami ludzi». Oni 
natychmiast zostawili siecii poszli za 
Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, 
ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, 
syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, 
jak z  ojcem swym Zebedeuszem 

naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też 
powołał.

Później przyszło takie małe zwąt-
pienie… czy nie zasnę jak Aposto-
łowie? Może oddać miejsce komuś 
innemu?

ŁK 22, 46 Rzekł do nich: «Czemu 
śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście 
nie ulegli pokusie».

W tym roku, ze względów pande-
micznych, nie mogła jechać większa 
grupa naszych członków (w ubiegłym 
roku było 10 osób). Obecne wymogi 
sprawiły, że wraz z Siostrą pojechały 
tylko dwie nowe członkinie.

Po Apelu Jasnogórskim mogli-
śmy wejść do kaplicy z cudownym 
obrazem i po chwili s. Patrycja Gro-
dzieńska, główna asystentka Stowa-
rzyszenia, przywitała nas wszystkich 
i rozpoczęła adorację. Podkreśliła, 
że czuwanie odbywa się w roku 150. 
rocznicy śmierci Edmunda Bojanow-
skiego. Dodała, że zgromadziliśmy 
się, aby skupić się na Słowu Bożym, 
trwać w dziękczynieniu za wiarę, 
powołanie i charyzmat bł. Edmunda. 
Wskazała nam na przywiązanie 
i miłość Ojca Założyciela do Matki 
Boskiej, do której zawsze się uciekał 
i której powierzał swoje troski.

Następnie wspólnota z Rogowa 
poprowadziła część radosną różańca 
świętego z rozważaniami odnoszą-
cymi się do Eucharystii, Chleba – 
Boga samego, chleba, którym mamy 
się dzielić, będąc jednocześnie darem 
dla innych. 

Po modlitwie ks.  dr  Franci-
szek Koenig wygłosił konferencję 
poświęconą św. Józefowi. Nawiązał 
do powierzonej opieki św. Józefowi 
– Matki i Jej Syna. Zarazem przy-
pominał, iż bł. Edmund właśnie św. 
Józefowi oddał pod opiekę pierw-
sze wspólnoty sióstr służebniczek. 
Nakreślił nam pobożność i ufność 
św. Józefa do Boga, który poprzez 
sen nakazywał mu, jak troszczyć się 
o Maryję i Jej Dziecko.

Po konferencji została odmówiona 
Koronka do Miłosierdzia Bożego, pod 
przewodnictwem s. Iwony, w intencji 
ustania pandemii w naszej Ojczyźnie 
i na całym świecie, powierzyliśmy 
chorych i posługujących im, prosząc 
o zdrowie dla nich oraz o miłosier-
dzie Boże dla całego świata.

Eucharystię o północy, w inten-
cji Zgromadzenia i Stowarzyszenia, 
sprawowali ks. Franciszek Koenig, 
który wygłosił również homilię, oraz 

ks. Jerzy Walisko. Czwarta niedziela 
Wielkiego Postu jest Niedzielą Rado-
ści, radości z faktu naszego zbawie-
nia.

W czasie Mszy św. podjęte zostały 
przyrzeczenia Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego, po Eucharystii 
różaniec poprowadziła wspólnota 
z Bytomia.

Następnie odmówiona została 
litania do Matki Bożej. Mirosław 
Tomasiak odczytał modlitwę za 
Ojczyznę, następnie dokonaliśmy 
zawierzenia się Matce Bożej. Kończąc 
czuwanie, odśpiewaliśmy Godzinki 
ku czci Niepokalanego Poczęcia 
NMP, tu przewodniczyły siostry 
służebniczki z Woźnik. Czuwanie 
zakończyła s. Patrycja Grodzieńska, 
która 13 marca obchodziła swoje 
imieniny i z tej okazji przedstawiciele 
Stowarzyszenia złożyli jej serdeczne 
życzenia i wręczyli kwiaty.

Zasłonięcie obrazu MB jest dla 
mnie zawsze bardzo wzruszającym 
przeżyciem, tym razem podzięko-
wałam Bogu i Matce, że mogłam 
uczestniczyć w tym wydarzeniu … 
no i nie zasnąć.

„Pójdźcie za mną…” – woła Jezus i Jego Matka
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Czym jest miłosierdzie?
Spotkałam kiedyś pewnego czło-

wieka, który opowiadał mi o swoim 
życiu. Okazało się, że wiele złego 
uczynił w przeszłości. Rozmowa 
potoczyła się z mojej strony w kie-
runku optymistycznym, że przecież 
teraz jest dobrze, że naprawił wyrzą-
dzone zło, a Bóg na pewno wybaczył, 
jeśli żałował. Usłyszałam w odpo-
wiedzi: piekło dla mnie to za mało. 
Bardzo smutna rozmowa. Ten czło-
wiek słyszał o Bożym Miłosierdziu, 
o siostrze Faustynie, ale nie przyjmo-
wał do siebie faktu, iż jest to między 
innymi przeznaczone właśnie dla 
niego.

Czym jest miłosierdzie? Słow-
nik języka polskiego podaje: dobroć 
i współczucie okazywane drugiemu 

człowiekowi. Samo jednak współczu-
cie nie wystarczy, potrzeba jeszcze 
działania. W odniesieniu do Boga 
ma to w  sobie ogromny ładunek 
miłości, jaką człowiek nie jest w sta-
nie obdarzyć tutaj nikogo na ziemi. 
Bóg sam w sobie jest Miłosierdziem, 
a Pismo święte podaje jedno z imion 
Boga brzmi właśnie: „Ojciec miłosier-
dzia” (2 Kor 1, 3). Od początku istnie-
nia ludzkość doświadczała boskiego 
współczucia i wybaczania. Grzech 
pierwszych rodziców w raju i kara 
Boga za nieposłuszeństwo nie pozosta-
wił ich samych sobie. Bóg jest Dobry 
i tym dobrem mimo wszystko obdarza 
pierwszych ludzi. Dalej chroni Kaina 
po morderstwie brata, czuwa nad 
Narodem Wybranym, którzy często 

sprzeciwiał się i powracał do Boga. 
Słowem, Biblia obfituje w wiele przy-
kładów Bożego Miłosierdzia. Nam 
często kojarzy się ono z Łagiewnikami 
i Świętą Siostrą Faustyną. I słusznie, 
gdyż w ostatnich dziesięcioleciach 

WIELKANOC W CZASIE IZOLACJI
40 dni i nocy zajęło Ci, o Panie, 
modlić się i pościć o swoje przetrwanie. 
Diabeł Cię zmuszał do czynów wielu, 
jednak go przepędziłeś, by dotrzeć do celu. 
Nawoływałeś do pokuty, do zmiany życia, 
chciałeś, aby naród wyszedł z ukrycia. 
Poprzez Twe wybranie 12 Apostołów dałeś 
im moc nad nieczystymi duchami, 
aby je wygnali i uzdrawiali wszelką chorobę nad 
ludźmi, nad nami! 
I co Cię spotkało w tej Jerozolimie, 
męka i śmierć, to że za nas zginiesz.... 
W ciszy i spokoju ten wyrok przyjąłeś, 
zgodziłeś się na męczeństwo, pod Krzyżem się ugiąłeś, 
umarłeś za nas, w ogromnym bólu, przeszytym przez 
Twe ciało, 
cała Twoja dusza, wszystko umierało. 
Jednakże stał się CUD, Zmartwychwstałeś! 
Och, ile radości, nadzei i wiary nam dałeś! 
Stoimy przed Tobą, w obliczu diabła złego, 
nieprzewidzialnych wydarzeń, które nas dotknęły, 
doświadczamy strachu, choroby, cierpienia, 
patrzymy z bólem w sercu, jak cały świat się zmienia... 
Nadchodzi Wielkanoc, czas 
ZMARTWYCHWSTANIA, 
chcemy się cieszyć, wyjść do Ciebie, Pana. 

Jednakże izolacja nam nie pozwala, 
siedzimy w domach, z najbliższą rodziną 
czekając, aż te czasy jak najszybciej miną... 
Lecz mimo tragedii, świata zagrożenia, 
mamy dla siebie więcej czasu, 
więcej możliwości wiary pogłębienia. 
Nasze domy stają się Kościołami, 
skupiamy się w modlitwie, refleksji nad nami. 
Nasze serca otwierają się na Twoje łaski, Panie, 
wierzymy że jakiś to ma sens, wszystko to, co sie stało 
i stać sie stanie. 
Wierzę, Panie Jezu, że razem zwyciężymy! 
Przetrwamy, zwolnimy, mocno się o to modlimy! 
A dobroć ludzkich serc i modlitwy do Ciebie 
otworzy nam szeroko oczy na nasze potrzeby. 
W końcu TY, o Panie, nad śmiercią zwyciężyłeś, 
Ciało swe oddałeś, duszę oczyściłeś. 
Idźmy wszyscy razem w Twoje wierne ślady, 
nikt nam dziś nie powie, że nie damy rady! 
Razem zaśpiewajmy, wykrzyczmy zuchwale: 
„Ustąpcie od nas smutki i trosk fale, 
gdy nasz Zbawiciel triumfuje w chwale. 
Ojcu swojemu uczynił już zadość 
nam niesie radość”!!! 
ALLELUJA!!!

Parafianka
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Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 4kwietnia 2021 r.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 11 kwietnia 2021 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 18 kwietnia 2021 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 25 kwietnia 2021 r.
1.
2.

4 kwiecień 2021
Odczytaj zaszyfrowaną wiadomość

—   —   —   —   —       —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —   —    
13      7      30    27    24              30          17     1     23    26     28    29      4     11    28    24     26     1     16

— — — — — — — — —  
 1         15        15          7        15        27        13         1         33

Kod: A=1, Ą=2, B=3, C=4, Ć=5, D=6, E=7, Ę=8, F=9, G=10, H=11, I=12, J=13, K=14, L=15, Ł=16, M=17, N=18, Ń=19, O=20, Ó=21, P=22, 
R=23, S=24, Ś=25, T=26, U=27, W=28, Y=29, Z=30, Ź=31, Ż=32, !=33

11 kwiecień 2021
1. Jak Jezus pozdrowił uczniów? (J 20, 19 – 31)

2. Kogo nie było kiedy Jezus przyszedł do 
uczniów pierwszy raz?

18 kwiecień 2021
1. Co Jezus pokazał zalęknionym uczniom, 
aby Go rozpoznali? (Łk 24, 35 – 48)

2. Co uczniowie podali Jezusowi do jedzenia, 
gdy ich o to poprosił?

25 kwiecień 2021
1. Jak nazywa siebie Jezus? (J 10,11 – 18)
2. Co robi Jezus – Dobry Pasterz dla swoich 
owiec?

bardzo dużo się o tym mówi. Zwy-
czajna dziewczyna z ukończonymi 4 
klasami szkoły powszechnej słyszy 
głos Boga podczas wiejskiej zabawy. 
Długo zbiera posag, który jest prze-
pustką do życia zakonnego. Tam 
doświadcza choroby, upokorzeń, 
ciężkiej pracy, ale nade wszystko 
zostaje wyróżniona. Przychodzi sam 
Jezus, daje jej polecenie namalowania 
obrazu, spisania dzienniczka obja-
wień i szerzenia Kultu Miłosierdzia. 
Umiera młodo, ale zostawia po sobie 
piękny majątek. Ów dzienniczek jest 
dziś niesamowitą lekturą, nad treścią 
której głowią się zarówno teologiczne 
umysły, jak i wszyscy ci, którzy chcą 
zgłębić tamte objawienia. Jezus wyraź-
nie mówi o swojej miłości, dobroci 
i miłosierdziu.

„Jestem święty po trzykroć 
i  brzydzę się najmniejszym 

grzechem. Nie mogę kochać duszy, 
którą plami grzech, ale kiedy 
żałuje, to nie ma granicy dla Mojej 
hojności, jaką mam ku niej. Miło-
sierdzie Moje ogarnia ją i uspra-
wiedliwia. Miłosierdziem swoim 
ścigam grzeszników na wszyst-
kich drogach ich i raduje się Serce 
Moje, gdy oni wracają do Mnie. 
Zapominam o goryczach, którymi 
poili Serce Moje, a cieszę się z ich 
powrotu. Powiedz grzesznikom, że 
żaden nie ujdzie ręki Mojej. Jeżeli 
uciekają przed Miłosiernym Ser-
cem Moim, wpadną w sprawie-
dliwe ręce Moje”… (Dzienniczek. 
n. 1728).

„Powiedz duszom, gdzie mają 
szukać pociech, to jest w trybunale 
miłosierdzia (czyli w sakramencie 
pokuty), tam są największe cuda, 
które się nieustannie powtarzają. Aby 

zyskać ten cud, nie trzeba odprawić 
dalekiej pielgrzymki ani też skła-
dać jakichś zewnętrznych obrzędów, 
ale wystarczy przystąpić do stóp 
zastępcy Mojego z wiarą i powiedzieć 
Mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia 
Bożego okaże się w całej pełni.

Choćby dusza była jak trup roz-
kładający się i choćby po ludzku nie 
było wskrzeszenia i wszystko już stra-
cone – nie tak jest po Bożemu, cud 
miłosierdzia Bożego wskrzesza tę 
duszę w całej pełni. O biedni, któ-
rzy nie korzystają z tego cudu miło-
sierdzia Bożego, na darmo będzie-
cie wołać, ale będzie już za późno” 
(Dzienniczek. n. 1448).

Warto uświadomić sobie własną 
grzeszność, słabość, ale też szukać 
ratunku w Bożym Miłosierdziu, bo 
ono nie zna granic.

Patrycja Zoremba – Piszczan
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Babka wielkanocna
4 jajka
28 dkg mąki pszennej
25 dkg cukru
pół szklanki wody
pół szklanki oleju
2 łyżeczki proszku do pieczenia
cukier waniliowy
skórka z cytryny
Białka ubić na sztywna pianę.
Żółtka ucierać z cukrem, dodając powoli wodę i olej.
Dodać mąkę i proszek do pieczenia.
Delikatnie ręcznie wmieszać pianę z białek.
Można 1/3 ciasta zmieszać z kakao.
Wlać do formy i piec do suchego patyczka (około 40 minut) 
w temperaturze 170 stopni
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O tym jak karlusy z Biertołtow i Obszor 
na piyrszy po wojnie obóz sie wybierały 

i w Odrze harcowały
(część pierwsza)

Niech współczesny czytelnik wybaczy trudności, 
jakie może napotkać przy czytaniu i zrozumie-
niu wspomnień obozowych, napisanych w dia-

lekcie śląskim, gwarą ziemi wodzisławskiej – językiem, 
jakim posługiwali sie wszyscy szeregowi uczestnicy opi-
sanego obozu harcerskiego w Odrze, zorganizowanego 

przez Komendę Hufca Harcerzy w Wodzisławiu od 10 
do 27 lipca 1946r.

Pragnę, aby ten gwarowy tekst stanowił ukłon dla ślą-
skich rodzin, dzięki którym język polski w postaci ślą-
skiej gwary, mimo prześladowań okupanta i silnej akcji 
germanizacyjnej w okresie II wojny światowej został 

Czas Wielkanocy. Czas, kiedy 
w  Kościele przeżywamy 
mękę, śmierć i zmartwych-

wstanie. Czas, kiedy Chrystus staje 
bezpośrednio przede mną – niewinny, 
ogołocony, umęczony, samotny i mar-
twy... i śmierć zwyciężający. Jakiego 
Jezusa mam w swoim sercu? Jaki 
Jezus „towarzyszy” mojej ducho-
wości? Czy jest we mnie pragnienie 
Jego żywej obecności? A może w swo-
jej duchowości zamykam wszystko 
w doświadczaniu Jego śmierci?

Te pytania są bardzo istotne nie 
tylko w  przestrzeni życia wiary 

każdego z nas, ale również w prze-
strzeni naszego życia moralnego czy 
w odniesieniu do naszej codzien-
ności, nadając im swoisty horyzont 
rozumienia i widzenia siebie, dru-
giego, życia.

Być może Twoja wiara jest bardzo 
krucha i połamana. Być może jesteś 
na etapie burzy wątpliwości, które 
Tobą targają. Być może próbujesz 
siebie, świat i wiarę zracjonalizować 
albo usprawiedliwić. Być może zobo-
jętniałeś. Każdy z nas, choć tworzymy 
wspólnotę, jest w innym momencie 
przeżywania swojej wiary, jej rozwoju 
czy kształtowania. Dlatego, że każdy 
z nas jest inny i chciany w oczach 

Boga właśnie w swojej wyjątkowo-
ści nawet, jeśli my sami już jej nie 
widzimy albo wszystko nam jedno. 
Mamy swoje zarysowania, swoje 
pobrudzenia i trudy...

Warto właśnie dziś, kiedy mój 
wzrok skierowany jest na Jezusa, 
zadać sobie jeszcze raz pytanie: 
Co widzę? Gdzie jestem? Jaki jest 
horyzont mojej wiary? Co jest dla 
mnie ważne? Czy rozpoznaję Boga 
Żywego, Boga Życia? Czy rozma-
wiam z Panem Bogiem? Czy mam 
odwagę stanąć przed nim i przed 
sobą w prawdzie – w moim pragnie-

niu Kościoła, w którym dotyka mnie 
Pan Bóg.

Popatrz na Jezusa wiszącego na 
krzyżu. Skrajnie zmęczonego, skraj-
nie sponiewieranego. Popatrz w mil-
czeniu. W ciszy, która otworzy Twoje 
serce. Daj się Mu poprowadzić, przy-
tul się do Niego. Powierz Mu total-
nie wszystko. Ale popatrz też dalej, 
naucz się patrzeć przez krzyż, na 
„miłosierdzie, które nigdy nie przy-
bija do krzyża na zawsze.” Popatrz na 
Boga, który schodzi z krzyża i poko-
nuje śmierć i zwycięża, i bierze cię 
w ramiona – zawsze.

 Dlaczego? Dlatego, że wtedy 
Twoja wiara ma sens, ma możliwość 

doświadczenia tej mocy zwycięstwa 
i poprowadzi Cię w codzienność, 
poprowadzi Cię w wybieranie dobra, 
choć wokół być może tyle deformacji 
spowodowanej złem.

Odważ się zobaczyć Zmar-
twychwstałego. Uciesz się tym jak 
dziecko, otwórz się na tę radość, 
daj się wypełnić nawet, jeśli trochę 
pomimo, nawet, jeśli się wstydzisz, 
boisz, myślisz, że to nie działa, że za 
późno. Nie czekaj na kolejne święta. 
Nie czekaj na lepszego siebie, lepsze 
czasy, lepszy kościół. On stoi przed 
Tobą i mówi Ci „Kocham”.

Dawid Michalski

Czy widzę Zmartwychwstanie?
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przekazany młodemu pokoleniu Ślązaków. Niech to 
zabarwione sporą dozą humoru opowiadanie będzie też 
przypomnieniem powojennych lat bardzo trudnych, lecz 
nacechowanych optymizmem i wiarą w lepsze.

Komedyje przed wyjechaniem
Jeszcze Rusy z Niymcami pod Skrzyszowem wojowały, 
jak my sie Jonowi od Różańskiego do biertułtowskich 
harcerzy zapisać dali. Ci starsi, kierzy już przed woj-
nom na zbiórki chodziyli, jyno sztyjc o swoich obozach 
klyciyli. Takij chyntki nom narobjyli, że kożdy z mło-
dzików sie też pod namioty szykować poczon. Jyno 
skond nabrać tych roztolicznych klamotow na obóz 
potrzebnych? Kiej zaroski po wojnie kożdy z nas, jak 
to padajom „goły i wesoły” był!

Dyż już ze szczawikami i oblyczkom ciynszko było, 
a co tu dziepiyro godać o szfruzaku, płachcie, dece – 
kiere też kożdy z chałupy przysmyczyć musioł. Całe 
szczyńści, że my rukzaki – taki fajniste kudłate „afy” 
po nimieckich wojokach za darmo dostali, bo z kofer-
kiem komendant na obozie żodnego widzieć nie chciał. 
Najwjynkszym jednak utropiskiem było dostać harcer-
sko koszula i galotki.

Mie sie tukej szczyńści przytrefiyło – trzeba pedzieć 
„jak ślepej kurze ziorko”. Praje przed obozem ujec Gertuś 
od partyzantów z Jugosławije przyjechoł, z kryjówki co 
ją ani Niymce ani Rusy nie wysznupały, swoj od starej 
Polski mundurek wydostoł i pado: „Mosz tu synku, bo jo 
już do niego i tak nie wleza. Jyno te dwanoście plackow 
z rynkowa wypruj, bo sprawności kożdy musi som zdo-
bywać. No i żebyś tymu mundurowi, co sześ lot na gorze 
schowany pod delinom i na cia czekoł, gańby nie zrobiył.

Galotki, bluza i harcyrski szlips pasowały „jak 
uloł”, ale z czopkom toch mioł dycki komedyjko. 
Trzy posfijane „Trybuny Robotnicze” żech do nij 
wpakował, a i tak zowdy zamiast na czuprynie, na 
uszach siedziała. Zaś szyldek chnet całe oczy zakry-
woł. Przeca to sie nie liczyło, bele na oboz szło jechać!

Ale zawistni ludzie nie dali nom sie długo radować. 
Zaczyni rozpowiadać o rostomańtych plagach, kiere 
nos w Odrze spotkać miały. Narobiło sie skfuli tego 
tela ostudy, że niejednego mamulka na oboz puścić 
nie chciała.

Jedni godali, że w lasach wele Odry jeszcze pełno 
monecyje od frontu leży, że partyzanty sie tam trefić 
mogom. Drudzy suplikowali, że Odra w lipniu isto 
wyleje i do morza nos z namiotami pozbiyro.

– Pon Boczku roztomiły! Dyć te nasze synki tam 
z głodu pomrzom – lamynciyła głośno satro Francla, 
zaś po cichu to jeszcze przed utopcami i czarownicami 
łostrzegała. Ponoć te szkarady nieroz jom tam napa-
stowały, jak jeszcze frelom była. Ale te straszynia to 

nom jednym uchem do łepy wlazły, a drugim zaroski 
wylazły.

Nie podobało nom sie jyno to, co stary Zeflik godoł, 
bo mina mioł przy tym poważno, a na polityce sie znoł, 
jak żodyn inszy. Skfuli rejmatyki borok spać nie umioł, 
po całych nocach ucho do radija przystawioł i Polokow 
z Londynu słuchoł. Ci zaś podowali „wiadomości dobre 
lub złe, ale zawsze prawdziwe”.

– Psińco, a nie oboz bydziecie mieli. Mi sie zdo, że 
do lipnia Amerykony na falszyrmach do nos sfurgnom, 
bo przeca Rusow wygnać muszom. Pieron wjy, czy 
sie nom jako nowo wojna nie szykuje? Posłuchejcie, 
jak sie wszystko zgodzo:

„Chnet sześ rokow mioł nos Adolf,
Teraz siedzom tukej Rusy,
A do lipnia przyjdom US-y”.

A jednak wyjyżdżomy
Na tym straszyniu i zbiyraniu obozowych klamotow 
czas nom chnet zlecioł i szostego lipnia, obladowani 
jak kamele ciongli my ku banchowie na Obszorach. 
Ludziska dziwoko na nas zaglądali i głowami z poli-
towania krynciyli. Teroski by żodyn nie uwierzył, 
że po wojnie krom swojigo rynsztonku brało sie na 
oboz najlepszo zbrojo jako w doma była (młotki, 
pjyłki, sikyry, łopaty), majsterki abo tytki z zimio-
kami i wonglym.

Tymi obozowymi klamotami chnet cały peron my 
zakasztowali. Jak jyno maszyna przywiozła te szejś 
krowiokow, kiere sie wtedy pociongiem osobowym 
nazywały, gibli my sie i roz dwa wszystki nasze graty 
były w wagonach. Jyno tyn wielki rafiok, na kierym 
w doma u Francika gnoj wozili, wlyś nie chcioł w coł-
kości, choć my dzwiyrze do korzond otworzyli. Ale 
baniorze jeszcze trocha cug na stacyji potrzymali, my 
zaś w mig ten praje koński woz na konski rozebrali 
i do ostatniego wagona wciepli.

Aż strach pomyśleć, co by my bez tego starego gepla 
na obozie robili. Od widnioka do samego cimoka sły-
szeć było jak we wsi hurgotom, trzaskoł, a jak my go 
nasmarować zapomnieli, to i łoszkliwie piszczoł. Chleby 
i rzymły od piekorza z Olzy, woda do warzynio ze studni 
od gospodorza, chłabiny i harpynci z lasa, a nawet 
nimocnego do doktora my na nim woziyli.

Jo tu już o obozie klyca, a dyć my jeszcze z Obszor 
nie wyjechali. a trzeba tukej obszorskim baniorzom 
fest podziynkować, że skfuli tego bajzlu kiery my na 
banchowie zrobili, wcale sie nie gorszyli, a jak yno 
mogli to nom pomogali. Jak maszynista zagwizdoł, 
a wagony ruszyły, to nom tyn wielki kamień z serca 
zlecioł: strach czy bydzie oboz, czy nie bydzie.

Błążej Adamczyk
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Zgodnie z obietnicą, dziś powiemy sobie parę słów, o 
kolejnych sytuacjach, gdy jako konsumenci nie możemy 
odstąpić od umowy zawartej z przedsiębiorcą poza 

lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta 

konsument nie może odstąpić od umowy zawartej z przed-
siębiorcą poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, gdy 
określona w tej umowie cena lub wynagrodzenie zależy od 
wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca 
nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem 
terminu do odstąpienia od umowy. Brzmi niezbyt przystęp-
nie, ale myślę, że po przeczytaniu niniejszego tekstu wszystko 
będzie jasne.

Celem tego przepisu jest ochrona interesów przedsiębiorcy 
przed potencjalną spekulacją ze strony konsumenta, który 
mógłby wykorzystywać ustawowe prawo odstąpienia od 
umowy w celu uniknięcia niekorzystnych dla niego wahań 
ceny lub wynagrodzenia należnego przedsiębiorcy. Przepis 
znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy przedsiębiorca np. sprze-
daje konsumentowi rzecz, co do której uzgodniono jedynie 
podstawy do uzgodnienia jej ceny. Najczęściej będzie to miało 
miejsce, gdy przedmiotem umowy będzie instrument finan-
sowy, jak np. jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyj-
nym. Cena może być wyrażona jako równowartość w złotych 
pewnej kwoty w walucie obcej, wynagrodzenie wyrażone 
przez odniesienie do indeksu giełdowego, etc. Ważne jest to, 
że przedsiębiorca nie może mieć kontroli nad wahaniami na 
rynku finansowym. Chodzi o sytuację, w której przedsiębiorca 
nie ma istotnego wpływu na kształtowanie się miernika war-
tości wykorzystywanego w umowie do ustalenia wysokości 
ceny lub wynagrodzenia. Jak widać, powyższe dotyczy dosyć 
wąskiego zakresu produktów lub usług.

Kolejne wyłączenie dotyczy rzeczy zindywidualizowa-
nych. Konsument nie może wykonać ustawowego prawa 
odstąpienia, gdy zawarł z przedsiębiorcą umowę, w której 
przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, 
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub słu-
żąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 
38 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta). Co to oznacza w 
praktyce? Jako konsumenci nie możemy odstąpić od umowy 
np. sprzedaży/wykonania odzieży na miarę, zasłon/firanek 
wykonanych na zamówienie, wykonania rzeczy według pro-
jektu konsumenta, wykonania mebli na miarę. Po raz kolejny 
chodzi o ochronę przedsiębiorcy. Omawiamy wyjątek wpro-
wadzono ze względu na szczególne właściwości rzeczy, któ-
rych spersonalizowany charakter odnosi się do konkretnego 
konsumenta. Gdyby przedsiębiorca wykonał określoną rzecz 
według specyfikacji wskazanej przez konsumenta, a ten póź-
niej odstąpił od umowy, to przedsiębiorca miałby trudności 

ze zbyciem wytworzonej rzeczy innej osobie. Prowadziłoby 
to do poniesienia przez niego straty z przyczyn leżących po 
stronie konsumenta. Rzecz, o której mowa w omawianym 
przepisie, powinna spełniać co najmniej jedną z przesłanek: 

1. zostać wyprodukowana według specyfikacji konsumenta;
2. ma służyć zaspokojeniu jego zindywidualizowanych 

potrzeb.
Rzecz zostaje wyprodukowana według specyfikacji kon-

sumenta, gdy zgodnie z umową ma być ona stworzona (prze-
tworzona) na podstawie wytycznych (wskazówek, instrukcji, 
planów, wzorców, decyzji, itp.) udzielonych przez konsumenta. 
W praktyce wytyczne te na ogół zmierzają do nadania rze-
czy właściwości odpowiadających indywidualnym interesom 

określonego konsumenta. Z taką sytuacją będziemy mieli do 
czynienia np. w przypadku kupna koszulki ze wzorem zapro-
ponowanym przez konsumenta, sukienki uszytej z nietypowej 
tkaniny, tortu z lukrowanym tekstem życzeń ułożonym przez 
konsumenta. Dotyczy to również zakupu przedmiotu, który 
został złożony przez przedsiębiorcę z elementów wskazanych 
przez konsumenta, tj. np. nabycie komputera złożonego z 
podzespołów na życzenie konsumenta. W omawianym prze-
pisie znajduje się sformułowanie, że rzecz ma być „nieprefa-
brykowana”, co to oznacza? Dotyczy to rzeczy, które zostały 
wyprodukowane według specyfikacji konsumenta. Chodzi 
o podkreślenie, że rzecz będąca przedmiotem umowy nie 
jest rzeczą produkowaną w formie standardowej w sposób 
masowy. Nie ma konieczności, by rzecz nieprefabrykowana 
miała charakter niepowtarzalny, unikalny. Kluczowa jest oko-
liczność, czy rzecz została stworzona w oparciu o wytyczne 
konkretnego konsumenta. Warto pamiętać, że gdy konsument 
wybiera standardowe opcje udostępnianie przez przedsiębiorcę 
lub kompletuje zestaw rzeczy z wykorzystaniem elementów 
standardowych, to taki zakup nie mieści się w granicach oma-
wianego przepisu. Takiego zindywidualizowanego charakteru 
nie ma np. obraz olejny wybrany z katalogu przedsiębiorcy i to 
nawet, jeżeli wybieramy jego określony rozmiar (o ile znajduje 
się on w standardowej ofercie sprzedającego). Powszechnie w 
orzecznictwie wskazuje się, że art. 38 pkt 3 Ustawy nie ma 
zastosowania, gdy konsument wybiera standardowe opcje 
udostępnione przez przedsiębiorcę lub kompletuje zestaw 
rzeczy z wykorzystaniem elementów standardowych.  

 W następnym numerze „Wspólnoty” kolejne przyczyny, 
które wyłączają prawo konsumenta do odstąpienia od umowy. 
Tymczasem, z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy 
pragnę życzyć wszystkim Czytelnikom „Wspólnoty”, by czas 
ten był wypełniony wiarą i nadzieją, że wraz ze Zmartwych-
wstaniem i budzącą się do życia przyrodą przyjdzie do nas 
również radość i siła na każdy nowy dzień. 

Grzegorz Czub - prawnik

Prawo odstąpienia od umowy cz. III
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Poniedziałek, 29.03.2021 
WIELKI PONIEDZIAŁEK
6.30 1. Przez Wstawiennictwo MB 

Wniebowziętej, jako podziękowa-
nie za otrzymane łaski, z  prośbą 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny. 

 2. Za ++ Jadwigę i Roberta Fukała 
z prośbą o radość życia wiecznego.

 3. O  zdrowie dla matki i  dziecka 
oraz o szczęśliwe rozwiązanie.

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 Za + Mieczysława Byrtka i  zmar-

łych z rodziny.
8.00 1. Za + Halinę w IV rocznicę śmier-

ci, męża Romana, + matkę.
 2. Za + Ryszarda Wietecha w  XX 

rocznicę śmierci, ++ rodziców, bra-
ta Ksawerego i teścia Józefa.

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 W  intencji Janusza o  Boże błogo-

sławieństwo i  potrzebne łaski dla 
całej rodziny.

8.00 1. Za + Jerzego Glenc, ojca Henry-
ka.

 2. Za ++ Danielę i Edwarda Łabuś, 
syna Tadeusza.

18.00 1. Msza św. 30-dniowa za śp.: Ma-
riana Kilianek, Kazimierza Bożek, 
Tomasza Dzierżęga.

 2. Za + Franciszka Gembal w rocz-
nicę śmierci, ++ rodziców i teściów, 
++ z rodzeństwa Gembal i Grusz-
czyk, Jana i Otolię Samela.

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

Czwartek, 1.04.2021 
WIELKI CZWARTEK
7.30 Ciemna Jutrznia
17.00 KONCELEBROWANA MSZA ŚW. 

WIECZERZY PAŃSKIEJ W  IN-
TENCJI RODZIN.NASZEJ PARA-
FII.

18.00 KONCELEBROWANA MSZA ŚW. 
WIECZERZY PAŃSKIEJ W  IN-
TENCJI PARAFIAN.

Piątek, 2.04.2021 
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
7.30 Ciemna Jutrznia
9.00 Droga Krzyżowa
17.00 Droga Krzyżowa
18.00 CEREMONIE WIELKOPIĄTKO-

WE.
20.00 Gorzkie Żale.

Sobota, 3.04.2021 
WIELKA SOBOTA
7.30 Ciemna Jutrznia
20.00 CEREMONIE WIELKOSOBOT-

NIE, MSZA ŚW. WIGILII PAS-
CHALNEJ.

Niedziela, 4.04.2021 
UROCZYSTOŚĆ 
ZMARTWYCHWSTANIA 
PAŃSKIEGO
6.30 Przez wstawiennictwo bł. E. Boja-

nowskiego o  Boże błogosławień-
stwo, zdrowie i potrzebne łaski dla 
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 Za Dobrodziejów i  Ofiarodawców 

naszej parafii.
13.30 Za ++ Parafian, Kapłanów i Siostry 

Zakonne.
16.00 UROCZYSTE NIESZPORY 

ŚWIĄTECZNE.

Poniedziałek, 05.04.2021 
PONIEDZIAŁEK 
WIELKANOCNY
6.30 Dziękczynna z  okazji 35 rocznicy 

ślubu Małgorzaty i Jacka, z prośbą 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny.

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

9.30 Dziękczynna w  rocznicę Święceń 
Kapłańskich, Kapłanów posłu-
gujących w  naszej parafii – of. od 
Rady Parafialnej.

11.00 Za ++ Dorotę i  Ludwika Lubsz-
czyk, ++ rodziców z obu stron.

12.15 Za + Tomasza Musioł – ofiara od 
rodziców. 

13.30 Msza św. z udzieleniem sakramen-
tu Chrztu św.

18.00 Za + Henryka Koprowskiego 
w rocznicę śmierci.

Wtorek, 06.04.2021 
WTOREK WIELKANOCNY
6.30 Za + Urszulę Koczorowską, męża 

Edmunda, ++ dzieci Alinę Bora 
i Janusza Koczorowskiego.

8.00 1. O  zwycięstwo Miłosierdzia Bo-
żego w nas i na całym świecie.

 2. Za + Adama Fajkus w IV roczni-
cę śmierci.

18.00 1. Za + Damiana Rek w I rocznicę 
śmierci.

 2. Za + Krystynę Mazur w II rocz-
nicę śmierci.

 3. Za + Longina Waleckiego.

Środa 07.04.2021 
ŚRODA WIELKANOCNA
6.30 
8.00 1. Do MB Nieustającej pomocy – 

od ofiarodawców.
 2. W  intencji Mariana z  okazji 60 

urodzin, z  podziękowaniem za 
odebrane łaski, z prośbą o zdrowie 
i  błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny.

18.00 1. Za ++ Łucję i  Maksymiliana 
Winkler oraz Marię i Wiktora Ży-
mełka.

 2. Za ++ Helenę i Wilhelma Kier-
maszek, ++ synów: Franciszka 
i Stanisława, Cecylię i Stefana Rut-
kowskich.

 3. Za + Gertrudę Słanina w roczni-
cę ziemskich urodzin, męża Ema-
nuela w rocznicę śmierci.

Czwartek, 08.04.2021 
CZWARTEK WIELKANOCNY
6.30
8.00 Dziękczynna z  okazji urodzin 

ks.  Daniela Starzycznego – of. od 
Margaretek.

17.00 Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu.

18.00 1. Z okazji 98 urodzin Wincentego 
Lubszczyk, z  podziękowaniem za 
dar życia i zdrowie.

 2. W intencji Hildegardy i Stanisła-
wa z okazji urodzin, z podziękowa-
niem za dar życia, z  prośbą o  po-
trzebne łaski.

Piątek, 09.04.2021 
PIĄTEK WIELKANOCNY
6.30 Za + Jerzego w rocznicę ziemskich 

urodzin, + żonę, ++ rodziców i te-
ściów.

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

 2. Za + Tadeusza Zdrzałek – of. od 
sąsiadów z ul. Rymera.

18.00 1. Dziękczynna z okazji 40 urodzin 
Krzysztofa Sobik.

 2. O Boże błogosławieństwo dla ro-
dziców Danuty i Tadeusza Nowara, 
z  podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze.

INTENCJE MSZALNE – KWIECIEŃ 2021



Numer 4 (330) 17

Sobota 10.04.2021. 
SOBOTA WIELKANOCNA
6.30 W intencji Ojczyzny.
8. 00 1. Do Niepokalanego Serca Maryi 

w intencji Matek.
 2. Do MB Patronki Radości Macie-

rzyńskiej o prawo do życia każdego 
poczętego Dziecka.

10.00 Regionalny dzień skupienia Ryb-
nickiego Okręgu FZŚ – Msza świę-
ta.

18.00 1. Za + Łucję Pojda w  I  rocznicę 
śmierci.

 2. Za ++ Katarzynę i  Stanisława 
Sławik.

 3. Za zmarłych członków RTK.

Niedziela, 11.04.2021 
II NIEDZIELA WIELKANOCNA 
–MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
6.30 1. Na cześć i  chwałę Trójcy Prze-

najświętszej w  intencji Czcicieli 
Miłosierdzia Bożego.

 2. Za + Emilię Smołka, męża Aloj-
zego, syna Gerarda.

8.00 W intencji Parafian.
9.30 W intencji ks. Daniela Starzyczne-

go z okazji urodzin – of. od Rady 
parafialnej i Grup Modlitewnych.

11.00 Dziękczynna z  okazji 50 roczni-
cy urodzin Beaty Kozub, z prośbą 
o zdrowie

i błogosławieństwo Boże dla całej rodzi-
ny.

12.15 Za + Kazimierza Groszewskiego.
13.30 Za + Longina Smolorz w XII rocz-

nicę śmierci.
15.00 NABOŻEŃSTWO DO MIŁO-

SIERDZIA BOŻEGO.
18.00 Za + Grzegorza Gałuszka w  rocz-

nicę śmierci, ojca Romana, zmar-
łych teściów Kazimierę i  Jakuba 
Krzyścin.

Poniedziałek, 12.04.2021
6.30
8.00 1. Za + Ilonę Serednicką z „Róży” 

8.
 2. Za + Mieczysława Czerkawskie-

go – of. od sąsiadów z ul. Rymera.
18.00 1. Za + Cecylię Pytlik w I rocznicę 

śmierci.
 2. Za + Helenę Łaciok w  rocznicę 

ziemskich urodzin.
 3. Za ++ Leona i Zofię Warzecha.

Wtorek, 13.04.2021
6.30 Za + Wiesława Władarz – of. od te-

ściowej.
8.00 1. Do Miłosiernego Serca Pana Je-

zusa przez wstawiennictwo MB 
Fatimskiej, za tych, którzy utracili 
wiarę i przez grzechy i nałogi ode-
szli od Boga i Kościoła.

 2. O  łaskę wiary, zdrowia i  wy-
trwałości.

17.00 Nabożeństwo do MB Fatimskiej.
18.00 W pewnej intencji.

Środa 14.04.2021
6.30 1. Za + Elżbietę Dziwoki w II rocz-

nicę śmierci.
 2. Za ++ Jana i  Juliannę Dziwoki 

oraz ++ dzieci.
8.00 Za + Czesława Dudek w VII rocz-

nicę śmierci, brata Piotra, ojca 
Jana.

18.00 1. Za + Mariolę Juranek w I roczni-
cę śmierci.

 2. Za ++ Gertrudę i Sylwestra Gra-
biec w rocznicę śmierci, ++ rodzi-
ców z obu stron.

 3. Za ++ rodziców Durczok, ++ 
dzieci, wnuczkę Adriannę, ++ ro-
dziców Rduch, ++ dzieci.

Czwartek, 15.04.2021
6.30
8.00 Za ++ Anastazję i Gerarda Dylich.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakra-

mentu.
18.00 1. Za + Krystynę Michalak 

w I rocznicę śmierci
 2. Msza św. 30-dniowa za śp.: Do-

rotę Kulas, Longinę Kuczok, Mał-
gorzatę Jodłowską, Alicję Harnasz, 
Józefa Ogerman, Gertrudę Bucha-
lik, Helenę Górecką, Łucjana Rysz-
ka, Krzysztofa Zdanis.

 3. Za + Józefa Sorichta w rocznicę 
śmierci.

Piątek, 16.04.2021
6.30 Z  okazji 70 urodzin Janiny Man-

dzyn oraz 49 rocznicy ślubu, jako 
podziękowanie za odebrane łaski, 
z prośbą o błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny.

8.00 Za + Helenę Nawrat w II rocznicę 
śmierci.

16.00 1. Z okazji 80 urodzin Urszuli jako 
podziękowanie za otrzymane ła-
ski, z prośbą o  zdrowie oraz Boże 
błogosławieństwo dla Solenizantki 
i jej rodziny.

 2. Za + Aleksandra Bąk, ++ rodzi-
ców Karolinę i Władysława, ++ te-
ściów Franciszkę i  Jana, + Ewalda 
Polok.

18.00 1. Za + Zygmunta Kaletka w  XII 
rocznicę śmierci.

 2. Za ++ Marię i Wiktora Kominek 
w rocznicę śmierci.

Sobota, 17.04.2021
6.30 1. Za ++ Marię i  Stanisława Bed-

norz, córkę Krystynę.
 2. Za + Eugeniusza Bednorz.
8.00 Za + Edeltraudę Kiełkowską 

w  rocznicę ziemskich urodzin, 
męża Józefa, córkę Ewę.

18.00 1. Za + Czesławę Szczyrba w I rocz-
nicę śmierci.

 2. Za + Anastazję Szczyrba w  XX 
rocznicę smierci, męża Stanisława, 
+ córkę i synów, rodziców.

 3. Za + Henryka Skubala.

Niedziela, 18.04.2021 
III NIEDZIELA WIELKANOCNA
6.30 Za + Ludwika Kościółek.
8.00 W intencji Parafian.
9.30 Za ++ Helenę, Lucynę i Stanisława 

Szcześniewskich.
11.00 Za Roczne Dzieci.
12.15 Dziękczynna z  okazji 12 rocznicy 

ślubu Agnieszki i Adama, z prośbą 
o błogosławieństwo Boże na dalsze 
lata, szczególnie dla córki Izabeli.

13.30 Msza Święta z liturgią sakramentu 
Chrztu Świętego.

17.30 Nieszpory niedzielne.
18.00 Za + Ignacego Gryt, żonę Elżbietę, 

syna Tadeusza.

Poniedziałek, 19.04.2021
6.30
8.00 O  radość życia wiecznego dla + 

Henryka Musiolik w XXX rocznicę 
śmierci.

18.00 1. Za + Anatolię Kosaniuk w I rocz-
nicę śmierci.

 2. Za + Marię Brachman w roczni-
cę śmierci, męża Zygmunta.

 3. Za + Andrzeja Kluba.

Wtorek, 20.04.2021
6.30
8.00 1. Za + Mieczysława Kutnyj w rocz-

nicę śmierci.
 2. Za ++ Franciszkę i  Edwarda 

Mraczny.
18.00 1. Za + Dorotę Kurowską w I rocz-

nicę śmierci.
 2. Za ++ Wandę i  Alfreda Mate-

rzok.
 3. Za + Anielę Aleksandrowicz, 

męża Henryka.

Środa, 21.04.2021
6.30 
8.00 1. Za ++ Gertrudę i Teodora Mitko, 

++ Jadwigę Pyszny, Teresę Michal-
ski.

 2. Za ++ Elfrydę i Stanisława Szu-
lik.

18.00 1. Za + Henryka Gielnik w I rocz-
nicę śmierci.

 2. Za + Barbarę Niemczura 
w I rocznicę śmierci.

 3. Za + Józefa Szczepaniak w I rocz-
nicę śmierci.

Czwartek, 22.04.2021
6.30 
8.00 Za + Mieczysława Czerkawskiego 

– of. od pracowników „PGNIG” – 
Obrót Detaliczny w Bielsku Białej.

17.00 Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu.

18.00 1. Za ++ Emilię i  Antoniego Do-
browolskich.

 2. Za ++ Helenę i  Franciszka 
Kempny, ++ rodziców i  rodzeń-
stwo, ++ Łucję i Jana Szweda.
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 3. Za + Alfreda Kubica, żonę Kry-
stynę.

Piątek, 23.04.2021 
UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
WOJCIECHA, bpa i męcz., 
głównego patrona Polski
6.30 
8.00 Za + Henryka Musiolik w  XXX 

rocznicę śmierci.
18.00 1. Za ++ Bronisława Piechula, ojca 

Antoniego, Annę i  Eryka Mitko, 
syna Mariana.

 2. Za ++ Marię i  Rudolfa Potysz, 
Jerzego Roesner.

 3. Za ++ Eugeniusza, Czesława 
i Marcina Mitko.

Sobota 24.04.2021 
Wspomnienie św. Jerzego, męcz.
6.30 
8.00 1. Za + Józefa Kaspar, ++ rodziców, 

rodzeństwo i teściów.
 2. Za + Józefa Szczepaniak 

w I rocznicę śmierci, ++ rodziców 
i teściów.

18.00 1. Dziękczynna z okazji 35 roczni-
cy ślubu Ireny i Bogusława Cebula.

 2. Dziękczynna z  okazji 40 rocz-
nicy ślubu Anny i  Stanisława Kę-
droń, z  prośbą o  zdrowie i  błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny.

Niedziela, 25.04.2021
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA-
NIEDZIELA DOBREGO 
PASTERZA
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za + Jerzego Bugla w  X rocznicę 

śmierci, ++ rodziców i teściów.
9.30 Za + Adriana Siemieniec w  VIII 

rocznicę śmierci.
11.00 Dziękczynna z  okazji 15 rocznicy 

ślubu Agaty i Tomasza Barańskich.
12.15 Za + Urszulę Klon w VIII rocznicę 

śmierci.
13.30 Za + Urszulę Surowiec, + Zenonę 

Wojak.
17.30 Nieszpory niedzielne.
18.00 Za + Antoniego Grzonka w  III 

rocznicę śmierci.

Poniedziałek, 26.04.2021
6.30 Za + Blandynę Sumara w III rocz-

nicę śmierci, męża Michała.
8.00 1. Za + Zygmunta Pietrzyk w VIII 

rocznicę śmierci.
 2. Za + Karola Warzeszka w  IV 

rocznicę śmierci.
18.00 1. Za + Szymona Osielskiego 

w I rocznicę śmierci.
 2. Za + Piotra Rojek w  rocznicę 

ziemskich urodzin, żonę Krystynę.
 3. Za ++ Hildegardę i  Wojciecha 

Gnatek.

Wtorek, 27.04.2021
6.30 Za + Karola Maciejewskiego w  X 

rocznicę śmierci.
8.00 1. Za + księdza Klaudiusza Koź-

mickiego w rocznicę śmierci.
 2. Za ++ Franciszkę i Edgarda Koź-

mickich, + córkę Renatę.
18.00 1. Za ++ Zofię i Fabiana Widziołek.
 2. Za ++ Agatę i  Konrada Antoń-

czyk.
 3. Za + Ludwika Nosal w X roczni-

cę śmierci.

Środa, 28.04.2021
6.30 
8.00 
18.00 1. Dziękczynna z okazji 70 urodzin 

Anny Jaskólskiej.
 2. Dziękczynna z okazji 10 roczni-

cy ślubu Agaty i Bartosza Prokop.

Czwartek, 29.04.2021 
ŚWIĘTO ŚW.KATARZYNY 
SIENEŃSKIEJ, dz. i dK
6.30 
8.00 1. Za ++ Zofię i  Alojzego Ogór-

czyk, ++ rodziców, synów Henryka 
i Zygfryda, wnuka Andrzeja.

 2. Za ++ Elżbietę i  Konstantego 
Ryszka, ++ rodziców, córkę Hilde-
gardę, zięciów Wincentego i Stani-
sława.

17.00 Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu.

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

 2. Za ++ Gertrudę i  Franciszka 
Tomkowiak.

 3. Za + Marię Stach, męża Edwar-
da, ++ rodziców.

Piątek, 30.04.2021
6.30 Za + Różę Ogórczyk w III rocznicę 

śmierci.
8.00 Dziękczynna w  intencji Ks.  Józefa 

Moczygęby z okazji urodzin.
18.00 1. Msza św. 30-dniowa: za śp.: Mie-

czysława Czerkawskiego, Stanisła-
wa Stankiewicza, Józefa Chruście-
la.

 2. Za + Jana Grzenik w I rocznicę 
śmierci.

 3. Za ++ Jadwigę i Alojzego Rojek, 
+ Bożenę Wysocką w  II rocznicę 
śmierci oraz jej matkę Hildegardę.

Sobota 01.05.2021 
ŚWIĘTO ŚW. JÓZEFA – 
RZEMIEŚLNIKA
I SOBOTA MIESIĄCA
6.30 
8.00 Intencja wynagradzająca wszelkie 

zniewagi uczynione Matce Boga 
i naszej – od ofiarodawców.

14.00 Dziękczynna z  okazji 50 urodzin 
Eweliny.

17.30 Nabożeństwo majowe.
18.00 1. Dziękczynna z okazji 18 urodzin 

Wiktorii Surma, z  prośbą o  dary 
Ducha św. i wszelkie potrzebne ła-
ski.

 2. Za ++ dziadków Ernestynę i Ru-
dolfa Mrozek.

Niedziela, 02.05.2021 
V NIEDZIELA WIELKANOCNA
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za + Kazimierza Guberskiego w X 

rocznicę śmierci.
10.00 WCZESNA KOMUNIA ŚWIĘTA.
12.15 Za + Józefa Nowakowskiego w  X 

rocznicę śmierci, żonę Mariannę, 
++ dziadków i  ++ z  pokrewień-
stwa.

13.30 Msza święta z liturgią sakramentu 
Chrztu św.

16.00 Nieszpory niedzielne z  udziałem 
Dzieci Wczesnokomunijnych.

18.00 Za + Henryka Grzegorzycę, ++ ro-
dziców.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. Jan Twardowski

Serdeczne podziękowania za udział i przewodniczenie ceremonii pogrzebowej
 Ks. Danielowi Starzycznemu, 

krewnym, sąsiadom, znajomym oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu 
śp. Tadeusza Zdrzałek 

składa rodzina
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21.02.2021
Dominik Gaszka

Adrianna Kostaniuk
Fabian Sauer

Nataniel Wojdała
Ignacy Juchimiuk
Hanna Bednorz

Anna Grzenik
Adam Chrószcz

Michał Józefowski
Helena Malinowska

Małgorzata Knapczyk
Marcelina Margoń

CHRZEST 
ŚWIĘTY

Bożek Kazimierz ur. 1939 zam. Radlin, ul. Solskiego +23.02.2021

Kiljanek Marian ur. 1955 zam. Radlin, ul. Mielęckiego +21.02.2021

Pawliński Andrzej ur. 1956 zam. Rybnik, ul. Hetmańska +27.02.2021 
Dzierżęga Tomasz ur. 1974 zam. Radlin, ul. Wolności +27.02.2021

Ogerman Józef ur. 1935 zam. Radlin, ul. Puszkina +10.03.2021

Harnasz Alicja ur. 1929 zam. Radlin, ul. Mariacka +10.03.2021

Jodłowska Małgorzata ur. 1947 zam. Radlin, ul. Przyjaźni +10.03.2021

Górecka Helena ur. 1941 zam. Radlin, ul. Makuszyńskiego +13.03.2021

Buchalik Gertruda ur. 1926 zam. Radlin, ul. Sienkiewicza +13.03.2021

Kulas Dorota ur. 1932 zam. Radlin, ul. Hutnicza +08.03.2021

Ryszka Łucjan ur. 1937 zam. Radlin, ul. Puszkina +17.03.2021

Stankiewicz Stanisław ur. 1944 zam. Radlin, ul. Irysowa +17.03.2021

Kuczok Longina ur. 1930 zam. Radlin, ul. Mariacka +18.03.2021

Czerkawski Mieczysław ur. 1942 zam. Radlin, ul. Rymera +19.03.2021

Zdanis Krzysztof ur. 1963 zam. Radlin, ul. Napierskiego +21.03.2021

Chruściel Józef ur. 1938 zam. Radlin II, ul. Dębowa +22.03.2021

ODESZLI 
DO WIECZNOŚCI

Pismo parafii Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny 

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