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DRODZY PARAFIANIE!

Trwamy w skupieniu i powadze Wielkiego Postu. To 
czas, który uczy nas wielkiej pokory i trwania przy 

boku cierpiącego Chrystusa. Tegoroczny Wielki Post ma 
szczególne znaczenie. W oczach naszych braci z Ukra-
iny, obok wielkiej wdzięczności, widzimy smutek wojny 
i tęsknotę za ojczyzną. Staramy się każdego dnia wspie-
rać ich i dodawać otuchy. Dziękuję wszystkim, którzy 
wspomagają naszych dwudziestu trzech gości z Ukrainy. 
Dobroć naszych Parafian jest ogromna, ale i potrzeby 
też są coraz większe. Zachęcam zatem, aby nie gasnąć 
w zapale pomocy i troski o naszych braci z Ukrainy.

W piątek, 8 kwietnia, zapraszam wszystkich na 
Drogę Krzyżową ulicami miasta. Po wieczornej 

Mszy Św. ok godzin 18.45 wyruszymy ulicami Korfan-
tego, Orkana, Przyjaźni i Mariackiej, rozważając stacje 
Drogi Krzyżowej. Niech to publiczne wyznanie wiary 
będzie naszym przyznaniem się do Chrystusa i mani-
festacją miłości do Niego.

W zbliżającym się tygodniu uczestniczyć będziemy 
w rekolekcjach wielkopostnych. W tym roku gło-

sić je będzie dla nas Ks. Profesor Florian Lempa. Kieruje 
on Katedrą Prawa Rzymskiego w Uczelni Łazarskiego. 
W przeszłości kierował Zakładem Prawa Rzymskiego 
i Kanonicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bia-
łymstoku oraz Zakładem Prawa Kanonicznego na Uni-
wersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, po czym 
objął stanowisko kierownika Katedry Prawa Administra-
cyjnego i Nauk o Administracji (Wydział Prawa i Admi-
nistracji) tego Uniwersytetu. Plan rekolekcji podany jest 
w ogłoszeniach parafialnych.

Rekolekcje wprowadzą nas do liturgii Wielkiego Tygo-
dnia. Jest ona bardzo bogata i wymowna. To też 

czas, w którym w szczególny sposób Chrystus czeka na 
nas w sakramencie pokuty. Zachęcam wszystkich do 
przystąpienia do tego niezwykłego źródła Bożego Miło-
sierdzia. Plan spowiedzi podany będzie w ogłoszeniach 

parafialnych, w gablotkach i na stronie internetowej 
parafii.

Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwsta-
nia Pańskiego jaśnieje jako najważniejsze wydarze-

nia całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą św. 
Wieczerzy Pańskiej, ma swój szczyt w liturgii Wigilii 
Paschalnej i kończy się II Nieszporami Niedzieli Zmar-
twychwstania. Podczas Triduum Paschalnego istnieje 
możliwość zyskiwania odpustu zupełnego pod zwy-
kłymi warunkami, wypełniając następujące praktyki: 
w Wielki Czwartek – udział we Mszy św. Wieczerzy 
Pańskiej i uroczyste odmówienie „Przed tak wielkim 
Sakramentem” (pamiątka ustanowienia Eucharystii 
i Sakramentu Kapłaństwa); Wielki Piątek – pobożny 
udział w adoracji Krzyża, ucałowanie Krzyża w cza-
sie uroczystego obrzędu liturgicznego (pamiątka męki 
i śmierci Pana Jezusa – obowiązuje post ścisły); w Noc 
Zmartwychwstania Pańskiego – udział w Wigilii Pas-
chalnej i odnowienie przyrzeczeń chrztu św. (przynosimy 
świece z okapnikami). Godziny nabożeństw znajdują się 
w ogłoszeniach parafialnych.

Rozwiązanie dzwonów w Wielką Sobotę wprowadza 
nas w radość Zmartwychwstania Pańskiego. W Nie-

dzielę Wielkanocną zewnętrznymi znakami przeżywa-
nego okresu są: krzyż z czerwoną stułą, paschał i figura 
Zmartwychwstałego, umieszczone przy ołtarzu. Zachę-
cam wszystkich Parafian do udziału w tych, ważnych dla 
Kościoła i naszego zbawienia, wydarzeniach liturgicznych.

24 kwietnia – to 2. Niedziela Wielkanocna, w któ-
rej w szczególny sposób oddajemy cześć Bożemu 

Miłosierdziu. Dzień ten rozpoczyna w Kościele Tydzień 
Miłosierdzia. Jest to okazja do wyrażenia naszych dzieł 
miłosierdzia względem braci i sióstr. W tym roku w szcze-
gólny sposób ogarnijmy naszą troską ludzi uciekają-
cych przed grozą wojny, ale nie zapominajmy również 
o potrzebujących żyjących wokół nas.

Na czas przygotowań do najważniej-
szych wydarzeń chrześcijańskich, 

czas nawracania i pokuty życzę wszyst-
kim Parafianom odwagi w pokonywa-
niu własnych słabości i nawracania się. 
Niech Zmartwychwstały Chrystus ubo-
gaca nas swym miłosierdziem, a zbli-
żające się Święta Zmartwychwstania 
Pańskiego niech staną się okazją do 
odwiedzin, spotkań w gronie najbliż-
szych i przyjaciół i dzielenia się radością 
Wielkiej Nocy.

Ks. Zbigniew Folcik – Proboszcz
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Numer naszej „Wspólnoty”, 
dla którego piszę to zamy-
ślenie, będzie zawierał 

myśli towarzyszące nam na prze-
życie dni, w których z wiarą prze-
żywać będziemy największe tajem-
nice naszej wiary, którymi są męka 
i śmierć krzyżowa Pana Jezusa oraz 
chwalebne Jego zmartwychwsta-
nie. Triduum Sacrum Wielkiego 
Czwartku, Wielkiego Piątku i Wiel-

kiej Soboty oraz Niedziela Wielka-
nocna Zmartwychwstania Pańskiego 
to najważniejsze dni w roku kościel-
nym, których treścią jest przeżycie 
tajemnicy naszego odkupienia. Dzię-
kujemy Bogu za to, że znów możemy 
na nowo, oby owocnie dla naszego 
życia z  wiary, przeżywać te dni. 
W atmosferę tych dni pragnę też wpi-
sać treść naszych zamyśleń. Najpierw, 
wczuwając się jeszcze raz w tajem-
nicę Wielkiego Czwartku, dnia usta-
nowienia Sakramentu Eucharystii 
i  Kapłaństwa w  czasie Ostatniej 
Wieczerzy, Wielkiego Piątku, dnia 
męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu 
i Wielkiej Soboty, dnia czuwania 
w ciszy Bożego Grobu i oczekiwania 
na radość zwycięskiego zmartwych-
wstania Pana Jezusa, chcemy wspól-
nie stanąć pod drzewem krzyża, „na 
którym zawisło zbawienie świata”(Li-
turgia Wielkiego Piątku), by zasta-
nowić się nad swoim życiem, nad 
stanem swojej duszy, by tu, w tym 
miejscu, odczuć potrzebę osobistego 
nawrócenia dokonującego się dzięki 
temu Bożemu miłosierdziu, którego 
źródłem jest Jezusowy krzyż. Pozwól-
cie, drodzy Czytelnicy tego słowa, że 
w tym miejscu nawiążę do naszych 
rozważań o  wadach (grzechach) 
głównych, które są przyczyną wielu 
innych naszych grzechów i ludzkich 
słabości i zwięźle zwrócę uwagę na 
pozostałe trzy wady główne. Pierw-
szą z nich jest nieumiarkowanie 

w  jedzeniu i  piciu. Znany nam 
problem braku umiaru. Pan Bóg, 
stwarzając świat i człowieka, powie-
dział: „Oto wam daję wszelką roślinę 
przynoszącą ziarno po całej ziemi 
i wszelkie drzewo, którego owoc ma 
w sobie nasienie: dla was będą one 
pokarmem…”(por. Rodz. 1,29nn.). 
Pokarm i napój są nam konieczne 
i  mają służyć naszemu zdrowiu 
i życiu, oczywiście w odpowiednich 

ilościach i proporcjach. Wszelka 
przesada w tym względzie na pewno 
jest szkodliwa. W skrócie możemy 
tę prawdę odnieść szczególnie i do 
całego problemu trzeźwości. Sły-
szałem kiedyś dość dosadne i żar-
tobliwe powiedzenie: „chcesz sobie 

wypić piwo, napić się dobrego wina 
czy wypić koniaczka, to sobie wypij, 
to nic złego, ale pamiętaj, że wystar-
czy kufel piwa, kielich czy kieliszek, na 
zdrowie, ale dzban czy przysłowiowe 
wiadro na pewno ci zaszkodzi”. Tak – 
najgorsza jest ta przesada, która jest 
powodem tylu nieszczęść i tragedii 
rodzinnych, społecznych, osobistych 
spowodowanych przez pijaństwo. 

Dlatego konieczne jest zwrócenie 
uwagi na odpowiedzialność w umia-
rze w jedzeniu i piciu, by trzeźwo, 
zgodnie z zamiarem Boga służyły 
podtrzymywaniu życia i zdrowia, 
które jest darem Boga dla każ-
dego z nas. Następną wadą główną 
jest gniew. Jest to nieraz skłonność do 
niekontrolowanych reakcji na zacho-
wania, czasem błędy, czy w naszych 
oczach niezgodne z naszym myśle-

niem postępowanie naszych bliźnich. 
Jest czymś naturalnym, że niektóre 
sytuacje życiowe budzą nasz sprze-
ciw i brak aprobaty. Jednak istota 
grzechu gniewu jest w tym, że cza-
sem człowiek za wszelką cenę pra-
gnie, by wszędzie liczyło się li-tylko 

moje zdanie, moje rozwiązanie, moje 
racje bez względu na to, czy są wła-
ściwe i słuszne, czy też nie. Każde 
inne zdanie, powoduje nieraz niepo-
trzebny i śmieszny krzyk, oraz szu-
kanie zemsty, czy innych środków, 
by zadośćuczynić swemu stanowi-
sku w rozwiązywaniu sprawy, a nie-
raz i szukanie zemsty, gdy sprawy 
potoczyły się inaczej i  to jest zło 

Alleluja – Pan zmartwychwstał!
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tego grzechu. Temu złu można się 
przeciwstawić przez wprowadzenie 
w życie cnoty łagodności, wyrozu-
miałości i szacunku dla drugiego 
człowieka. Są to wartości, które służą 
we wprowadzaniu dobroczynnego 
porozumienia i dialogu, dzięki któ-
rym możemy tworzyć wokół sie-
bie, w  naszym otoczeniu upra-
gnioną atmosferę pokoju. Wreszcie 
ostatnią z wad głównych jest leni-
stwo. Człowiek ma prawo do odpo-
czynku, szczególnie w tych naszych 
zagonionych czasach. Jednak leni-
stwo to ta wada, która może genero-
wać niewłaściwą postawę człowieka 
ukierunkowaną na szukanie własnej 
wygody, korzyści kosztem pracy 
i zdrowia innych. Z takiej 
postawy życiowej rodzi 
się wszelka niespra-
wiedliwość, wyko-
rzystywanie dru-
giego człowieka, 
brak wyrozu-
miałości a może 
i krzywda wyrzą-
dzona drugiemu 
człowiekowi, co 
nieraz ma swoje 
odbicie w życiu spo-
łecznym a szczególnie 
rodzinnym. Św. Paweł w 2 
liście do Tesaloniczan bardzo 
dobitnie mówi: „Kto nie chce praco-
wać niech też nie je”(2 Tes.3,10). Tej 
wadzie sprzeciwia się pracowitość, 
obowiązkowość, solidność w wyko-
nywaniu swojej pracy, wartości dale-
kie od chorobliwej pracocholii. Te 
wartości pozwalają nam znaleźć wła-
ściwy dystans w stosunku do wyko-
nywanych obowiązków, by w naszym 
życiu została zachowana równowaga 
między wykonywaną pracą i cza-
sem potrzebnym do odpoczynku 
i regeneracji naszych sił i sprawno-
ści zarówno fizycznej, jak i ducho-
wej. Drodzy Czytelnicy tego słowa! 
Chciejmy w tym czasie Wielkiego 
Postu i rozważania odkupieńczej 
tajemnicy Krzyża zastanowić się nad 

istota tych wad, które są źródłem 
naszych słabości i grzechów doty-
kających każdego z nas, by dobrze 
przygotować się do dobrej spowiedzi 
świętej rekolekcyjnej i wielkanoc-
nej, byśmy umocnieni łaską Bożego 
Miłosierdzia mogli na nowo podjąć 
się trudu odnowy naszego życia.

Moi Drodzy! W ten sposób, 
przeżywając z Kościołem 
tajemnice naszego odku-

pienia, wejdziemy w świętowanie 
radości Zmartwychwstania Pań-
skiego, która jest istotą i dopełnie-
niem tajemnicy paschalnej Chrystusa, 
tajemnicy naszego odkupienia. Znamy 
scenerię Zmartwychwstania Pań-

skiego opisaną w Ewan-
geliach i Listach Apo-

stolskich, prawdę, 
która jest fun-

d a m e n t e m 
naszej wiary. 
Tę najwięk-
szą tajem-
nicę naszej 
wiary prze-
ż y w a m y 

w   Św i ę t a 
W i e l k a -

nocne. Sytuacje 
naszych czasów 

sprawiają, że kolejny 
raz przeżywamy te pełne 

radości święta w sposób szczególny. 
Jeszcze na dobre nie skończyła się 
sytuacja pandemii, a pojawiło się 
nowe trudne do ogarnięcia wezwa-
nie, którym jest straszliwa wojna, 
która dotknęła bratni kraj i naród 
Ukrainy, a swym złowrogim wid-
mem ogarnia myśl naszego narodu, 
a nawet całego świata. Trudno jest 
nam śpiewać radosne Alleluja, gdy 
oczy nie mogą pomieścić cisnących 
się łez współczucia i bólu, u którego 
korzeni stoi odrzucenie Boga, skutek 
ludzkiej pychy i głupoty. Na pytanie: 
„gdzie jest Bóg” znajdujemy jedną 
odpowiedź: Bóg jest tam, gdzie w XXI 
wieku postawił Go człowiek, czyli 
na marginesie życia społecznego, 

rodzinnego, a często i osobistego. 
Święta Wielkanocne ukazują nam 
Chrystusa, Który zwyciężył śmierć, 
piekło i szatana i jest znakiem naszego 
życia od poczęcia do naturalnej 
śmierci, a po niej znakiem szczęścia 
wiecznego wysłużonego nam przez 
tajemnicę paschalną. Zmartwych-
wstały Chrystus obdarza nas łaską 
w Sakramentach świętych od Chrztu 
świętego począwszy po sakramen-
talne, nierozerwalne małżeństwo. To 
człowiek XXI wieku usiłuje zastąpić 
Boże prawo i Boży porządek swoimi, 
chybionymi prawami, które noszą 
znamiona kolejnych nieuporządkowa-
nych zachowań, problemów i konflik-
tów. Dziś słowo pokój odmieniane we 
wszystkich przypadkach jest naszym 
pragnieniem, naszą nadzieją, a może 
co daj Boże, znakiem opamiętania 
i odnowy życia. W te Święta Wielka-
nocne życzmy sobie, abyśmy wszyscy 
na nowo spotkali Jezusa Zmartwych-
wstałego i jak zalęknieni w wieczer-
niku apostołowie razem z niedowie-
rzającym Tomaszem usłyszeli Jego 
pozdrowienie: „Pokój wam”. Życzmy 
sobie, byśmy wierni Jego nauce na 
nowo budowali Kościół, społeczność 
wiary i porządku opartego na Bożym 
prawie, społeczność cieszącą się poko-
jem w sercu, w rodzinie, w Ojczyź-
nie, na Ukrainie i na całym świecie. 
Choć nasza wiara może jest jeszcze 
słaba i wymaga umocnienia, może 
i w naszym sercu zabrzmią Jezusowe 
słowa skierowane do mającego też 
trudności w wierze Tomasza: „Toma-
szu, podnieś rekę i włóż ją do mego 
boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz 
wierzącym.(Jan 20,27). Śpiewając ku 
czci Zmartwychwstałego Pana rado-
sne Alleluja! i piękne pieśni wielka-
nocne, niech naszą modlitwą, którą 
sobie wzajemnie dedykujemy, sta-
nie się zwrotka jednej z nich „Uczy 
swych uczniów, by Mu wierni byli. 
Utwierdza w wierze, aby nie zwątpili. 
Obcuje z nimi, daje nauk wiele o swym 
Kościele. ALLELUJA!

Ks. Jozef
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Kościół 
w postchrześcinańskim 

świecie
Spojrzenie Tomasza Halika

WSTĘP
Epoka postmodernistyczna, w której przyszło nam 
żyć, jest zdecydowanie postchrześcijańska. Stwierdze-
nie to nie jest wynikiem apokaliptycznego nastroju 
niektórych chrześcijan ani owocem triumfalistycz-
nego zapędu zagorzałych przeciwników Kościoła. 
To efekt trzeźwej analizy sytuacji, jaka ma miejsce 
w globalnej wiosce, jaką stał się nasz świata. Postchrze-
ścijańskość epoki polega na utraceniu przez chrześcijań-
stwo miana religio, czyli siły, która integruje społeczeń-
stwo przez przekazywanie i kształtowanie całościowego 
postrzegania świata1. Chrześcijaństwo przestało być 
„systemem nerwowym”, który obejmowałby wszystkie 
sektory życia ludzkiego; przestało być zrozumiałym 
językiem, który by tłumaczył całą rzeczywistość. Taka 
sytuacja stawia nowe wymagania przed współczesną 
wspólnotą eklezjalną.

Kościół jako wspólnota wierzących musi wciąż na 
nowo uświadamiać sobie swoje miejsce w dynamicznie 
zmieniającym się świecie i dokonywać nieustannej rein-
terpretacji swojej misji zleconej przez Chrystusa. Zadanie 
rekontekstualizacji nie należy do łatwych, bo wymaga 
trafnego rozeznawania duchów wewnątrz Kościoła oraz 
precyzyjnego odczytywania znaków czasu współczesnej 
epoki. Pomocą w tym zadaniu są z pewnością reflek-
sje podejmowane przez wielu współczesnych teologów. 
Jednym z nich jest ksiądz Tomasz Halik, czeski kapłan, 
psycholog, socjolog, filozof i teolog, a od niedawna lau-
reat Nagrody Templetona2.

Głównym celem niniejszej pracy jest przybliżenie 
refleksji księdza Tomasza Halika na temat Kościoła, jego 
natury i misji, a także miejsca we współczesnym świecie. 
Materiałami źródłowymi, na podstawie których uka-
zana zostanie eklezjologia ks. Halika, są jego następu-
jące dzieła: Co nie jest chwiejne, jest nietrwałe3, Wzywany 
czy niewzywany Bóg się tutaj zjawi4, Noc spowiednika5, 
Cierpliwość wobec Boga6, Drzewo ma jeszcze nadzieję7, 

1	 T.	Halik,	Wzywany	czy	niewzywany	Bóg	się	tutaj	zjawi,	tłum.	A.	Babu-
chowski, Kraków 2006, s. 28.

2	 http://halik.cz/pl/o-halikovi/zivotopis/clanek/152/z	dnia	22.05.2015r.
3	 T.	Halik,	Co	nie	jest	chwiejne,	jest	nietrwałe,	tłum.	J.	Zychowicz,	

Kraków 2004.
4	 T.	Halik,	Wzywany	czy	niewzywany	Bóg	się	tutaj	zjawi,	tłum.	A.	Babu-

chowski, Kraków 2006.
5	 T.	Halik,	Noc	spowiednika,	tłum.	A.	Babuchowski,	Katowice	2007.
6	 T.	Halik,	Cierpliwość	wobec	Boga,	tłum.	A.	Babuchowski,	Kraków	2011.
7	 T.	Halik,	Drzewo	ma	jeszcze	nadzieję,	tłum.	A.	Babuchowski,	Kraków	

2010.

Dotknij ran8, Teatr dla aniołów9, Przenikanie światów10, 
Hurra, nie jestem Bogiem11, Chcę abyś był12. Dodatkowym 
materiałem ukazującym fundamenty, na których oparł 
swoją refleksję Halik, będzie nauczanie II Soboru Waty-
kańskiego i papieża Benedykta XVI.

Pierwszy rozdział pomoże odpowiedzieć na pyta-
nie o stan aktualny Kościoła. Przedstawiona zostanie 
w nim diagnoza, jaką ksiądz Halik stawia wspólnocie 
eklezjalnej, jak również jej zasadnicza działalność „ad 
intra” i „ad extra” oraz wyzwania, jakie współczesna 
epoka stawia przed wspólnotą wierzących. Rozdział 
drugi rozszerzy pierwszą odpowiedzi poprzez omówie-
nie problemów, z którymi, według Halika, mierzy się 
dzisiejszy Kościół, czyli wewnętrzne spory wspólnoty 
wierzących, różne kryzysy, które doskwierają chrze-
ścijanom oraz błędy Kościoła i jego członków, nazy-
wane przez autora „współczesnymi herezjami”. Trzeci 
rozdział zostanie poświęcony refleksji księdza Halika 
na temat przyszłości wspólnoty eklezjalnej. Zostanie 
zaprezentowana jego wizja Kościoła przyszłości, jak 
również proponowane drogi, jakimi chrześcijaństwo 
może wkroczyć w nadchodzące czasy.

Ks. Piotr Mroczkowski

8	 T.	Halik,	Dotknij	ran,	tłum.	A.	Babuchowski,	Kraków	2010.
9	 T.	Halik,	Teatr	dla	aniołów,	tłum.	A.	Babuchowski,	Kraków	2011.
10	 T.	Halik,	Przenikanie	światów,	tłum.	A.	Babuchowski,	J.	Babuchow-

ski,	Katowice	2012.
11	 T.	Halik,	Hurra,	nie	jestem	Bogiem,	tłum.	A.	Babuchowski,	T.	Dostatni,	

J.	Zychowicz,	L.	Engelking,	Warszawa	2013.
12	 T.	Halik,	Chcę	byś	był,	tłum.	A.	Babuchowski,	Katowice	2014;	Zob.http://

dominikanie.pl/2014/03/ojciec-dostatni-mamy-po-polsku-wszystkie-
ksiazki-tomasa-halika/z	dnia	22/05.2015r.
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Moda na niechodzenie do kościoła

Ludzie lubią ulegać modom. Jeśli chodzi o modę dotyczącą ubrań, mimo ogromu rzeczy, człowiek 
czasem mówi: „nie mam w co się ubrać”. A jeśli chodzi o modę związaną z religią dziś staje się 

modne zdanie: „Ja nie chodzę do kościoła”.

Kiedyś miliony Polaków chodziło na Msze Św. 
z papieżem, większość brała ślub kościelny, przyj-
mowała księdza po kolędzie, dbała o to, żeby 

dziecko chodziło na religię. Czymś naturalnym było, że 
skoro to prawie wszyscy robią, to wypada, żebym i ja tak 
robił. Nikt nie chce być wykluczonym i mało ludzi ma 
siłę robienia coś po swojemu na przekór większości. To 
ten mechanizm działa, gdy uczniowie zaczynają wypi-
sywać się z religii, gdy większość zaczyna wyśmiewać 

kolegów i koleżanki, że chodzą do 
kościoła. Dlatego chodzenie na 
Msze Św. jest „niemodne”. A obo-
wiązek uczestnictwa we Mszy Św. 
niektórzy traktują jak zamach na 
swoją wolność. Jednak popatrzmy 
szerzej. W Eucharystii Jezus jest 
obecny przez proste sakramen-
talne znaki: wina i chleba. A mógł 
wybrać coś innego…Jakby chciał 
wysłać apel do naszej wolności. 
Jeżeli udział potraktujemy jako 
nakaz, trudno to będzie nam 
wypełnić. Może warto przeła-
mać schemat w sercu i pomyśleć, 
że to On mnie zaprasza na ucztę. 
Chce mi się dać. Czuj się zaproszony 
w każdą niedzielę i święto oraz codzien-
nie. Do kościoła w Biertułtowach i każ-
dego innego. Może na początku udział we Mszy Św. 
będzie dla kogoś ciężarem, ale z biegiem czasem odkry-
jesz obecność i bliskość Boga w czasie Eucharystii. 
I chciałbym przypomnieć w tym momencie treść I przy-
kazania kościelnego: W niedzielę i święta nakazane 
uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od 
prac niekoniecznych. Skupiamy się dziś na udziale we 
Mszy Św. Przypominam, że jako katolicy mamy obo-
wiązek uczestnictwa we Mszy Św. w następujące dni: 
wszystkie niedziele w ciągu roku plus następujące święta 
nakazane:

– uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia);
– uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia);
– uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia);
– uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

(Boże Ciało);

– uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny (15 sierpnia)

– uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).
Z całą mocą przypominam, że grzechem – i to ciężkim 

– jest świadome i dobrowolne opuszczenie Eucharystii 
w niedzielę i nakazane święta. Grzechem jest notoryczne 
spóźnianie się na Mszę św. albo przychodzenie za przysło-
wiową minutę, nie podjęcie pracy nad sobą, żeby popra-
wić taką sytuację, świadome odwlekanie wyjścia z domu, 

żeby nie być za długo w kościele. Narzekamy 
nieraz, że Msza trwa długo. A w kinie nie-

raz przebywamy dwa razy dłużej i nic 
nam się nie dzieje. Do tego słono za to 

płacimy.Wychodzimy z żalem: szkoda, 
że się skończyło. Obyśmy wychodzili 
z takim poczuciem z Mszy Świętej. 
I pragnieniem: Jezu wrócę do Ciebie, 
kościół to mój dom, dobrze mi tu się 
czuje, spotykam się z Bogiem.

Są ludzie, którzy mówią „Pan Bóg 
jest wszędzie” i można pomodlić się 
gdziekolwiek. Modląc się w  lesie, 
w parku, to Ty zwracasz się do Pana 
Boga, kierujesz do Niego swoje myśli. 

I jest to niewątpliwie szlachetną rzeczą. 
Jednak podczas Mszy św. to On Cię zaprasza, 

On do Ciebie mówi, On daje Ci Siebie w Komunii Świę-
tej. Tutaj kształtuje się Twoja wiara przez posługę kapłana. 
Zgodnie z nauczaniem Kościoła. Tutaj, razem z innymi 
wierzącymi, tworzysz Kościół, wspólnotę uczniów Jezusa. 
I na koniec zwrócę się do tych, którzy ulegają modzie „nie-
chodzenia do kościoła”. I mówią „po co chodzić do kościoła, 
nic z tego nie mam…” Czy naprawdę chcecie żyć w świe-
cie, w którym nie ma kościołów, ołtarzy, krzyży, szeptu 
modlitw, wspólnego śpiewu pięknych pieśni.? Bo jeśli Ty, 
Bracie, Siostro, Twoja rodzina, uważająca się za katolicką, 
przestaje chodzić do kościoła, to dlaczego mają chodzić inni? 
Twoja wiara może dziś ostygła. Jednak życzę Wam, abyście 
pamiętali, że Jezus ciągle na Was czeka. A serce zimne jak 
lód może przemienić się w gorące. Gorące miłością do Boga. 
Boga, który pierwszy Cię ukochał. Dlatego zostaw sobie 
przestrzeń w sercu i wzbudź pragnienie powrotu do Jezusa.

Zatroskany o powierzone owieczki
Duszpasterz ks. Michał Przybylski
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Jeśli masz w sobie takie pragnienie, jeśli chciałbyś 
zacząć czytać Pismo Święte albo czytasz, ale potrzebu-
jesz inspiracji, albo, tak po prostu.... co miesiąc będziemy 
zamieszczać fragment z Biblii i przykładowe propozycje 
jego rozważenia. Nie spiesz się, czytaj go tak długo i tyle 
razy, ile będzie Ci to potrzebne. Nie trzeba codziennie 
sięgać do nowego fragmentu. Może jakieś Słowo trzeba 
w sobie ponosić dłużej.

PRZECZYTAJ:
Ewangelia według św. Jana 14, 1-6

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie 
trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierz-
cie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak 
nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygoto-

wać wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, 
przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli 
tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę».

Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, 
dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? »

Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, 
i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko 
przeze Mnie».

ROZWAŻ:
• Niech się nie 

trwoży serce 
wasze. Czy-
tając te słowa, 
budził się mój sprzeciw, bo ileż 
to już było sytuacji, w których nie miałem 
wpływu na pojawiający się lęk. Czy można np. człowie-
kowi stojącemu nad przepaścią i mającemu lęk wysokości 
powiedzieć tak po prostu – nie bój się? Odpowiedź na 
lęk i trwogę to przebywanie, mieszkanie w pieczy Pana, 
przylgnięcie do Niego! We mnie wierzcie – czyli ufajcie 
mi.

• Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. To kolejne słowa, 
w nich najmocniej zwróciło moją uwagę słówko „JA”. 

Mocno sobie uświadomiłem, że nie 
chodzi w pierwszej kolejności o to, 
że Jezus przyniósł piękną naukę czy 
moralność. Nie chodzi też nawet o to, 
że jest przewodnikiem w życiu, ale 
bardziej o to, że ON SAM jest źródłem 
wszelkiego życia! Praktycznie oznacza 
to dla mnie przylgnięcie do źródła 
– osoby Jezusa – doskonałej miło-
ści, bo w miłości nie ma lęku, lecz 
doskonała miłość usuwa lęk (1J 4,17). 
A przylgnąć, to być przy kimś, czymś, 
“uczepić się”, jak przylga rośliny cze-
pia się powierzchni. Jak wygląda moje 
przylgnięcie do Jezusa?

• Tak naprawdę nie ma nas 
wielkiego znaczenia, że Jezus jest 
drogą, prawdą i  życiem dopóty, 
dopóki nie jest twoją drogą, twoją 
prawdą a zwłaszcza – twoim życiem. 

A czy jest? Zadaj sobie kilka prostych pytań, które to 
zweryfikują.

1. Czy dokonując wyborów życiowych chcesz poznać 
Jego zdanie i nim się kierować?

2. Czy otoczony mnogością informacji szukasz i kon-
frontujesz prawdy z Jego Słowem?

3. Czy świadomie oddałeś mu kierownictwo swojego 
życia, czy pozwalasz Mu być Panem twojego życia?

Por. https://www.onjest.pl/slowo

BIBLIJNY ZAKĄTEK
Czasami brakuje nam pomysłu. Chcemy usiąść, przeczytać fragment 
Pisma Świętego, ale nie wiemy jak się do tego zabrać. 
Czytamy, czytamy i nie za wiele potrafimy wyczytać.
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Kto na Kościół łoży, ten się nie zuboży, czyli

Wielki Kiermasz Parafialny

Zbliżamy się wielkimi krokami do niedzieli miło-
sierdzia. Z tej okazji w naszej parafii zostanie zor-
ganizowany wielki kiermasz książek! To pierwsze 

takie wydarzenie w życiu naszej parafii! Organizowany 
kiermasz będzie nie tylko okazją do nabycia ciekawych 
lektur, ale ponadto daje możliwość 
podzielenia się z innymi zalega-
jącymi w naszych domach książ-
kami i co najważniejsze – jest to 
okazja do finansowego wsparcia 
naszej parafii. Bowiem wszystkie 
zebrane pieniądze zostaną prze-
znaczone na cele parafialne.

Na kiermaszu będzie można 
kupić zarówno książki o tematyce 
religijnej, edukacyjne, jak i z dzie-
dziny finansów. Wśród dostęp-
nych pozycji będą książki naszych 
parafian! Na co warto zwrócić 
szczególną uwagę? Wśród ksią-
żek o tematyce religijnej na pole-
cenie zasługuje książka Józefa Wawrzyńca Łazaja pt. 
„Dlaczego ludzie żyją tak, jakby Boga wcale nie było? 
”. Książka stanowi zbiór rozmaitych faktów, zdarzeń 
i cudów, których nie można wytłumaczyć inaczej niż 
przez ingerencję samego Boga. Autor zwraca uwagę czy-
telnika na to, w jaki sposób Bóg uczestniczy w naszym 
codziennym życiu. Stawia pytania, na które każdy powi-
nien znaleźć odpowiedź, m.in. dlaczego lekceważymy 
swoją odpowiedzialność za życie wieczne? Dlaczego nie 
ufamy Panu Bogu? Książka dla tych, którzy chcą zgłę-
biać swoją wiarę i nauczyć się rozpoznawać głos Boga 
w naszym życiu. Polecamy!

Dla osób przedsiębiorczych i chcących naprawić lub 
usprawnić swoje finanse szczególnej uwadze polecamy 
książkę Bartosza Nosiadka. To lokalny przedsiębiorca, 
który znalazł przepis nie tylko na skuteczne prowadze-
nie biznesu, ale przede wszystkim na szczęśliwe życie 
w zgodzie z Bogiem. Książka jego autorstwa „Zarabianie 
uczciwych pieniędzy” sprawnie rozprawia się z mitem, 
w który wciąż wierzy wielu ludzi, tj. biznes ze swej natury 
jest nieetyczny i że nie można łączyć zarabiania pienię-
dzy z wiarą w Boga. Książka ta to poradnik o tym, jak 
żyć zgodnie z sumieniem, dbać o rodzinę i prowadzić 
biznes. Jest również biografią autora, bowiem wszyst-
kie rady w niej zawarte autor wypróbował na własnej 
skórze. Polecamy!

Nie lada gratką będzie możliwość zakupienia na 

kiermaszu książki do nauki języka angielskiego dla dzieci 
autorstwa pochodzącej z naszej parafii Anny Szczypki 
(z d. Strączek). „Angielski z Mają część I” i „Angielski 
z Mają część II” to opowieść, która powstała w wyniku 
obserwacji pasji, z jaką małe dzieci uczą się, poznając ota-

czający je świat. Nie jest to kolejny 
nudny podręcznik, który jedynie 
męczy nasze pociechy. Jest to wcią-
gająca opowieść, o małej, rezolut-
nej dziewczynce, która opanowuje 
nowy język w codziennych sytu-
acjach. Rodzice, którzy zdecydują 
się na zakup tej książki sprawią, 
że ich dzieciom język angielski 
przestanie kojarzyć się z nauką, 
a zacznie kojarzyć się ze wspaniałą 
zabawą i przygodą! Polecamy!

I to nie koniec niespodzianek! 
Aktywni w życiu naszej parafii 
autorzy książek, tj. Anna Szczypka 
i Bartosz Nosiadek zadeklarowali 

chęć podpisania imiennych dedykacji dla osób, które 
zdecydują się na zakup książek!

Równocześnie zachęcamy do przekazania na potrzeby 
kiermaszu swoich książek. Warto zauważyć, że również 
księża z naszej parafii dołączają do akcji i przekażą różne 
perełki ze swoich prywatnych biblioteczek. Wszystkie 
zgromadzone pieniądze zostaną przeznaczone na cele 
naszej parafii. Dzięki tej akcji każdy z nas będzie mógł 
nie tylko zrobić coś dla swej duszy (wszak, kto czyta, ten 
żyje dwa razy!), ale i wspomóc naszą wspólną świątynię. 
Książki można przekazywać w salkach katechetycznych 
w następujących terminach:

1. 19 kwietnia w godzinach od 16.00 do 18.00;
2. 20 kwietnia w godzinach od 9.00 do 11.00;
3. 21 kwietnia w godzinach od 16.00 do 18.00;
4. 22 kwietnia w godzinach od 9.00 do 11.00.
Ponadto, książki można przekazywać naszym sio-

strom zakonnym w terminach:
1. 20 kwietnia w godzinach od 16.00 do 18.00;
2. 23 kwietnia w godzinach od 9.00 do 11.00.
Z uwagi na zbliżające się Święta Wielkanocne, Wspól-

nota Bł. E. Bojanowskiego pragnie złożyć wszystkim 
Parafianom płynące z serca życzenia! Niechaj Miłość 
Zmartwychwstałego Chrystusa staje się źródłem siły, 
mocy, wiary i uśmiechu na każdy dzień! Cudownych 
Świąt Wielkanocnych!

Rodzina Bł. E. Bojanowskiego
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OD POCZĄTKU – MODLITWA?
Warto wrócić do początków, przypomnieć sobie, co 

jest ważne w Kościele, dlaczego mamy dogmaty, poznać 
nowe terminy i odświeżyć sobie wiedzę na temat swo-
jej wiary.

W tym numerze, o tym czym jest modlitwa.
Chrześcijańska modlitwa jest wyrazem związku 

z Panem Bogiem. Chrześcijanie czczą Boga w Trzech 
Osobach i cała ich modlitwa jest skierowana do takiego 
właśnie Boga. Niejednokrotnie także wzywają wstawien-
nictwa świętych, choć nigdy nie czczą ich tak samo jak 

Boga. „Modlitwa to zwrócenie się sercem ku Bogu. Kiedy 
człowiek się modli, wchodzi w żywą relację z Bogiem“

W chrześcijaństwie istnieje wiele form modlitwy. 
„Pięcioma głównymi rodzajami modlitwy są: błogosła-
wieństwo, adoracja, modlitwa prośby i wstawiennicza, 
dziękczynienie, uwielbienie” (YOUCAT 483). Ważna jest 
prywatna modlitwa indywidualna, ale równie istotna 
jest wspólna modlitwa a zwłaszcza pełne uczestnictwo 
w liturgii Kościoła.

Por. https://www.youcat.org/

Kobiety w Biblii – JUDYTA

Zdarza się, że mężczyznom trudno jest docenić kobietę, to, co 
robi, jak działa, jakie odnosi sukcesy. Mimo że Bóg na każdym 

kroku przypominał im, że kobieta na równi z mężczyzną jest Jego 
ukochanym stworzeniem, tak łatwo było o tym zapomnieć. Judy-
ta doskonale wie, że Bóg wiele razy zawstydzał mężczyzn przez 
działania kobiet.

Kiedy otworzymy Księgę Judyty, 
stanowiącą część katolickiej Biblii, 
możemy przeżyć wielkie rozczarowa-
nie. To nie Księga Estery ani Księga 
Rut, gdzie akcja toczy się wartko, 
a główne bohaterki poznajemy już 
w pierwszym rozdziale. Tu będziemy 
musieli przebić się przez opis sytu-
acji politycznej i wojenne zawiro-
wania i dopiero w ósmym rozdziale 
poznamy kobietę, której imieniem 
nazwano całą księgę.

Nie dość, że sytuacja narodu 
wybranego wydaje się nie do pozaz-
droszczenia, to jeszcze osobista sytu-
acja Judyty nie rysuje się w jasnych 
barwach.

A nasza bohaterka? Jak wygląda jej 
życie? Zanim spadły na nią zmartwie-
nia związane z wojną, doświadczyła 
innych bolesnych przeżyć: jej mąż, 
Manasses, zmarł, a  ona została 

wdową. Straciła kawałek siebie, 
mężczyznę, którego kochała i sza-
nowała. Owszem, w przeciwieństwie 
do wielu wdów w Izraelu nie musi 
się martwić o utrzymanie, ale jest 
sama. Nie ma przy niej mężczyzny, 
który zapewniłby jej bezpieczeństwo 
i pozycję, zaopiekowałby się nią. Cóż 
ona sama znaczy w społeczeństwie? 
Niewiele.

Dla świata umarła razem 
z mężem
Została sama, bez nadziei na uro-
dzenie jego dzieci. Jej reakcja odpo-
wiada dokładnie temu, co wyżej 
powiedzieliśmy o żałobie. Kobieta 
odsuwa się od codziennych przy-
ziemnych spraw i nie angażuje się 
w życie, jak wymaga tego od niej 
pozycja pani domu. Na dachu usta-
wia namiot i całe dni poświęca na 

modlitwę. Do tego umartwia się, 
nosząc wór pokutny i poszcząc. To 
odosobnienie daje jej zbolałemu sercu 
odpoczynek.

Żałoba Judyty trwa trzy lata 
i cztery miesiące (Jdt 8,4). To dość 
długo, ale widocznie tyle czasu 
potrzebowała, by jej zranione 
śmiercią męża serce się zagoiło. 
Z ukrycia i samotności wyrywają 
ją wieści o planie poddania mia-
sta. To znak, że jej żałoba powoli 
zmierza do końca. Dopuszcza do 
siebie informacje z zewnątrz i one 
wywołują w niej reakcję. Nie jest 
już skupiona tylko na swoim bólu, 
interesuje ją coś innego!

MYŚLI CZASEM ZŁOTE
„Mądrość przychodzi przez miłość, milczenie i umartwienie. Największą 
mądrością jest umieć milczeć i nie zważać na słowa, uczynki i życie innych.“  

Święty Jan od Krzyża
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Ale to jeszcze nie koniec. Judyta 
postanawia działać. Nie zostawi tej 
sprawy. Wie, że musi coś zrobić. Nie 
tylko dla siebie, ale i dla całego mia-
sta, ludu Izraela, ukochanej Jerozo-
limy, a tym samym dla Boga! Żałoba 
przechodzi do historii.

Judyta nie wydaje się nie mieć 
wyobraźni. Wręcz przeciwnie, plan, 
który przedstawi, świadczy o tym, że 
wdowa umie przewidywać i kreować 
przyszłość. Zna realia życia swojego 
ludu. Musi też wiedzieć, jak wygląda 
wojna, z czym się wiąże dla niej jako 
kobiety. Prawdopodobnie nie zabiją jej 
tak jak mężczyzn, bo jest cenna. Zasili 
szeregi haremu któregoś z wodzów. To 
mało optymistyczna perspektywa dla 
wierzącej Żydówki.

Ta młoda żydowska wdowa wie, 
w jakich realiach żyje. Owszem, star-
szyzna ją szanuje, poważa, dostrzega 
jej pobożność, ale wie też, że kobieta 
bez męża nic nie znaczy albo znaczy 
bardzo niewiele. Co z jej zdaniem? 
Czy w ogóle jakieś ma? Cóż mądrego 
może powiedzieć starszym miasta? 
Nawet jeśli ona doskonale wie, że jej 
plan jest lepszy niż wszystkie pomy-
sły zgromadzonych mężczyzn, zdaje 
sobie sprawę, że po prostu mogą jej 
nie wysłuchać.

Wzrastając w takich warunkach, 
można nie być świadomym swojej 
wartości i czuć się gorszą. A jednak 
Judyta decyduje się przedstawić swój 
plan. Kiedy jednak Judyta wychodzi 
z pomysłem ratunku, z pewnością 
jest świadoma, że łatwo nie będzie. 
Może zostać zraniona, wyśmiana, 
zlekceważona, wykpiona. Mężczyźni 
mogą uderzyć w jej poczucie wartości, 
próbować zepchnąć ją do roli, jaką oni 
by dla niej widzieli. Judyta cieszy się 
w mieście nienaganną opinią pobożnej 
i sprawiedliwej niewiasty. Czy to jed-
nak gwarantuje, że jej słowa zostaną 
potraktowane poważnie?

Być może jej przebiegły plan byłby 
dla nich gorszący. Jak to? Uwieść 
Holofernesa? Przebywać z nim sam 
na sam? To nie mieści się w kanonie 

zachowania bogobojnej Żydówki. Plan 
jest szaleńczo niebezpieczny. Młoda 
wdowa sama zdaje sobie sprawę z jego 
zuchwałości. Jeśli nie ona obroni Izra-
ela, to kto? Przecież nie mężczyźni, 
którzy właśnie zamierzali poddać 
miasto. Jeśli to, czego Judyta chce 
dokonać, ma się udać, kobieta nie 
może polegać tylko na sobie. W tym 
planie musi uczestniczyć Bóg. Bez 
Niego wszystko to może się okazać 
zaledwie żałosnym oddaniem się 
w ręce oblegających miasto.

Potężny sojusznik
Judyta doskonale wie, że Bóg wiele 
razy zawstydzał mężczyzn przez 
działania kobiet. Współdziałał 
z nimi, widząc w nich partnerki dla 
swoich planów. I oto właśnie nadszedł 
czas, w którym to ona ma być Jego 
narzędziem: razem będą działać dla 
wybawienia Izraela. Nic dziwnego, 
że Judyta rozpoczyna przygotowania 
do realizacji zamiarów od modli-
twy. Ostatnie lata, które spędziła 
w żałobie po swoim mężu, nauczyły 
ją, jakiej siły dodaje Bóg, kiedy się do 
Niego zwracamy. Przeżywanie bólu 
w Jego obecności jest łatwiejsze. Tak 
samo będzie teraz, w sytuacji, która 
wymaga od niej niezwykłej odwagi; 
z Nim da radę! Modlitwa Judyty jest 
szczególna.

Jest świadoma swojej małości, 
ale wie, że Bóg nie widzi problemu 
w tym, by pokonać armię wroga 
ręką pięknej wdowy. Judyta nie 
mogła poszukać lepszego sojusz-
nika. Jemu nie przeszkadza to, że 
jest kobietą. Wręcz przeciwnie, w tym 
mo- mencie nie chciał posłużyć się 
mężczyzną. Zaplanował, że będzie to 
kobieta – piękna i pociągająca. Bóg 
jest jedynym, któremu Judyta może 
wyznać szczegóły swojego planu. 
Zresztą jest przekonana, że On już 
o nim wie i chce razem z nią w nim 
uczestniczyć.

Swój plan zaczyna realizować od 
zmiany stroju i zadbania o swoje ciało. 
Przez czas żałoby zdawało się, że 

wygląd nie ma dla niej znaczenia. Jej 
mąż, dla którego chciała być piękna, 
umarł, a jej piękno zostało pogrzebane 
razem z nim. Teraz jednak jej uroda 
będzie ważnym elementem planu.

Judyta rusza w  stronę obozu 
wroga, budząc zdumienie mijanych 
mężczyzn. Jej piękno kontrastuje 
z żałobnym wizerunkiem, do jakiego 
przywykli mieszkańcy Betulii. Piękno 
dzielnej Izraelitki jest wyjątkowe. 
Budzi podziw u wszystkich mężczyzn 
napotkanych w obozie wroga. Holo-
fernes też je dostrzega i wydaje się 
urzeczony. Po- zwala jej nawet oddalać 
się z obozu na nocną modlitwę. Judyta 
przebywa w obozie Asyryjczyków trzy 
dni.

Wódz, oprócz tego, że naprawdę 
wierzy, iż kobieta poprowadzi ich do 
zwycięstwa, bardzo jej pragnie. Widzi 
niezwykłe piękno Judyty i jej urok. 
W jego sercu rodzi się pożądanie. 
Nasza bohaterka dobrze zdaje sobie 
sprawę, co myślą o niej otaczający 
ją mężczyźni. Wie, że dla nich jest 
tylko przedmiotem pożądania. Nie 
zachwycają się nią ze względu na 
to, jaka jest, ale skupiają się na jej 
wyglądzie. Na pewno trudno jest jej 
chodzić po obozie, rozmawiać z nimi, 
mijać ich ze świadomością, że dla 
nich jest tylko pięknym ciałem, które 
można wykorzystać.

Teraz musi mocno zacisnąć zęby 
i nie dać po sobie poznać, że czuje się 
nieswojo w tym środowisku, że być 
może to, jak na nią patrzą, przeraża ją 
i obrzydza. Wszystko przebiega zgod-
nie z planem. Odciąwszy mu głowę, 
Judyta niby udaje się na modlitwę 
poza obóz, a tak naprawdę wraca 
z triumfem do Betulii. Przeszła dziel-
nie przez obóz wroga, z godnością 
wytrzymała ich nieprzyjazne spoj-
rzenia. Z pewnością sprowadzenie 
jej do roli przedmiotu pożądania nie 
było miłe ani budujące.

Docenić kobietę
To oczywiste, że należą jej się 
podziękowania i  uznanie. Nikt 
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z nas w to nie wątpi. Nie wątpili 
z  pewnością i  Izraelici, których 
uratowała, ale dla nich musiała to 
być naprawdę niesłychana sprawa. 
Mimo że Bóg na każdym kroku 
przypominał im, że kobieta na równi 
z mężczyzną jest Jego ukochanym 
stworzeniem, tak łatwo było o tym 
zapomnieć. Grzech rozłamu między 
pierwszymi rodzicami zasiał swoje 
ziarno, a jego owoce zbieramy nie-
stety do dzisiaj.

Zdarza się, że mężczyznom 
trudno jest docenić kobietę, to, co 
robi, jak działa, jakie odnosi sukcesy. 
Osobiście doświadczałam tego wielo-
krotnie: zdziwienie sukcesem, choro-
bliwa zazdrość prowadząca do baga-
telizowania osiągnięć, ośmieszania 
dzieła. Muszę jednak stwierdzić, 
że równie często spotykam się 
z pozytywną reakcją i zachętą do 
dalszego działania.

Bibl iśc i  mogą się  k łócić 
i wysnuwać różnorakie teorie na 
temat tego, czy Księga Judyty odnosi 
się do wydarzeń autentycznych, czy 
jest tylko pouczającym opowiada-
niem. Nie jest to w tym momencie 
ważne. Skoro ta historia znalazła 
się w naszej Biblii, nie umieszczono 
jej tam bez celu. Możemy się z niej 
czegoś nauczyć, a  stanie się tak 
wtedy, kiedy potraktujemy Judytę 
jak konkretną osobę, która swoim 
życiem coś nam mówi, do czegoś 
nas zachęca.

Poprzez zadanie, które ma do 
wypełnienia, Judyta musi powrócić 
do swojego piękna i zadać sobie pyta-
nie, dla kogo została nim obdaro-
wana. Dla męża, który leży w grobie? 
A może dla Holofernesa, który na 
jej widok płonie z żądzy? Po powro-
cie z obozu wroga nie przywdziewa 
żałobnych szat. Wciąż emanuje 

pięknem i urodą. Nie wychodzi za 
mąż, a więc nie błyszczy dla kon-
kretnego mężczyzny. Jest piękna dla 
siebie!

Lata spędzone na modlitwie oraz 
trudne doświadczenia, przez jakie 
przeszła w obozie wroga, nauczyły ją, 
że może być dumna z tego, kim jest, 
bo wie, jak wygląda w oczach Boga. 
Jej zyczne piękno jest tego częścią, 
a więc nie ma sensu tego ukrywać. 
Nie jest dobrze wyrzekać się czegoś, 
co otrzymała od Boga.

Te wydarzenia były dla niej 
ważne! Żeby odkryła, kim jest i jaka 
jest. Te wydarzenia są ważne też dla 
nas, byśmy umieli w Bogu odkrywać 
naszą tożsamość. Byśmy cieszyli 
się swoim obdarowaniem, tym, co 
otrzymaliśmy od Boga.

www.deon.pl

Mazurek makowo-czekoladowy
CIASTO: 25 dkg maku mielonego, 1/2 szklanki gorącego mleka do zaparzenia 
maku, 9 jaj, 10 dkg cukru, 10 dkg miodu, 10 dkg rodzynek, 1 łyżka bułki tartej, 
olejek migdałowy

MASA: 1 kostka masła, 1/2 szklanki śmietany kremówki, 15 dkg gorzkiej cze-
kolady, trochę rumu
Mak sparzyć gorącym mlekiem. Żółtka utrzeć z 1/2 cukru, a z resztą cukru ubić 
sztywną pianę z białek. Do maku dodać żółtka, miód i rodzynki, trochę olejku 
migdałowego i bułkę tartą. Wymieszać i dodać pianę z białek. Upiec 2 blaty 
(może być trójkąt lub prostokąt). Piec ok. 25 minut w temperaturze 180 stopni.
Śmietanę zagotować, dodać czekoladę (można dodać łyżkę cukru pudru) wymie-
szać i wystudzić. Masło utrzeć, dodać wystudzoną czekoladę i trochę rumu. 
Przełożyć blaty makowe. Można boki przesmarować polewą czekoladową 
i przyozdobić według uznania.

Babka-kajmak
5 Jaj, 30 dkg cukru, 1 cukier waniliowy, 15 dkg mąki ziemniaczanej, 15 dkg mąki 
zwykłej, 1 Łyżeczka proszku do pieczenia, 1 kostka margaryny

Lukier cytrynowy - sok z  cytryny 
wymieszany z cukrem pudrem
Do jajek dodać cukier, cukier wani-
liowy i ubić na ciepło (na parze). Ścią-
gnąć z pary i dodać mąkę z proszkiem. 
Rozpuszczoną i przestudzoną marga-
rynę dodać do masy i wymieszać. Piec 
ok. 1 godziny w temp. 180 stopni. Polać 
lukrem cytrynowym.

Sernik 
z gruszkami
CIASTO: 2 szklanki mąki, 8 łyżek masła, 2 żółtka, 4 łyżki cukru, szczypta soli, 
Masa:, 1 kg twarogu, 10 jajek, 2 łyżki masła, 1/2 szklanki cukru, skórka z cytryny, 
1 budyń waniliowy, 6 gruszek
Składniki na ciasto zagnieść ze szczyptą soli i 1 łyżką zimnej wody. Wylepić dużą 
tortownicę lub blachę i nakłuć widelcem. Podpiec 10 minut w temp. 180 stopni. 
Gruszki pokroić na ćwiartki i położyć 
na cieście.
MASA: twaróg zmielić. Żółtka utrzeć 
z  masłem i  cukrami. Dodać skórkę 
z cytryny i budyń. Miksując dodawać 
zmielony twaróg. Białka ubić i dodać 
do masy serowej. Wymieszać i wylać na 
gruszki. Piec ok. 1 godziny na 180 stopni. 
Ostudzony posypać cukrem pudrem.
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Poświęcenie Rosji i Ukrainy 
Niepokalanemu Sercu Maryi

W łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem arcybiskup katowicki Wiktor Skworc poświęcił 
Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Wierni w katowickiej katedrze wzięli też udział 

w Drodze Krzyżowej w łączności z narodem ukraińskim.

Metropolita katowicki zwró-
cił uwagę na zawarte na 
kartach Pisma Świętego 

przykazanie Boga i bliźniego. – Nic 
nie stoi bardziej w opozycji do tego 
przykazania jak wojna – stwierdził. 
– Jest obrazą Boga i wyrazem mor-
derczej nienawiści do brata.

W homilii metropolita katowicki 
odwołał się do encykliki „Fratelli 

tutti”. „Tak łatwo wybrać wojnę, 
posługując się wszelkiego rodzaju 
wymówkami, pozornie humani-
tarnymi, obronnymi lub prewen-
cyjnymi, uciekając się także do 
manipulacji informacją. Próbuje się 

w ten sposób usprawiedliwić także 
ataki ‘prewencyjne’ lub działania 
wojenne, które łatwo pociągają za 
sobą ‘poważniejsze zło i zamęt, niż 
zło, które należy usunąć’. Chodzi o to, 
że od czasu rozwoju broni jądrowej, 
chemicznej i biologicznej, a także 

ogromnych i coraz większych moż-
liwości, jakie dają nowe technologie, 
wojnie dano niemożliwą do skontro-
lowania moc niszczycielską, która 
uderza w wielu niewinnych cywilów. 
Doprawdy ‘ludzkość nigdy nie miała 
tyle władzy nad sobą samą i nie ma 
gwarancji, że dobrze ją wykorzysta’ 
– cytował papieża Franciszka.

„Wojna jest porażką polityki 

i ludzkości, haniebną kapitulacją, 
porażką w obliczu sił zła. Przyjrzyjmy 
się wielu niewinnym cywilom, 
wymordowanym jako ‘przypadkowe 
ofiary’. Zapytajmy poszkodowanych. 
Zwróćmy uwagę na uchodźców (…), 

na kobiety, które straciły swoje dzieci, 
na dzieci okaleczone lub pozbawione 
swego dzieciństwa. Zwróćmy uwagę 
na prawdę o  tych ofiarach prze-
mocy, spójrzmy na rzeczywistość 
ich oczyma i wysłuchajmy ich histo-
rii z otwartym sercem. W ten sposób 

będziemy mogli dostrzec otchłań zła 
w samym sercu wojny i nie będzie 
nam przeszkadzać, że potraktują nas 
jako naiwnych, bo wybraliśmy pokój” 
– kontynuował dalej.

Abp Skworc zdecydowanie opo-
wiedział się za pokojem. – Jako 
dzieci jednego Ojca wybieramy 
całą mocą naszej woli pokój; z głębi 
serca wołamy o pokój i budujemy 

pokój oraz pomagamy ofiarom wojny 
– mówił. Diecezjanom dziękował 
za „każdy gest pomocy udzielony 
uchodźcom wojennym z Ukrainy 
i mieszkańcom tego kraju”. – Nie 
jesteśmy tylko teoretycznie Ojczyzną 
solidarności; jesteśmy nią rzeczywi-
ście, a skala udzielanej pomocy jest 
tylko szacunkowo policzalna – pod-
kreślił abp Skworc.

Dokonał też swego rodzaju 
bilansu dotychczasowej pomocy oka-
zanej braciom i siostrom z Ukrainy. 
– Na „pomoc dla Ukrainy” wierni 
archidiecezji katowickiej złożyli 
ofiary w łącznej wysokości 3 mln 
211 tys. zł. – Dziś z Katowic wyje-
chał 6 tir z paczkami. W sumie to 
cztery tysiące paczek (…). W punk-
tach recepcyjnych w Domu św. Mar-
cina i w Wyższym Śląskim Semi-
narium Duchownym w Katowicach 
pomoc doraźną otrzymało ok. 10 
tys. osób. W obu punktach przeno-
cowało 2271 osób. Ośrodki Caritas 
i domy zakonne oferują 300 miejsc 
noclegowych. Parafie oferują 470 
miejsc. Miejsca te są już w 80-ciu 
procentach zajęte. Troszczymy się 
również o potrzeby duchowe i reli-
gijne naszych gości – wyjaśniał 
metropolita katowicki. Jednocześnie 
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Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 10 kwietnia 2022 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 17 kwietnia 2022 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 24 kwietnia 2022 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 1 maja 2022 r.
1.
2. 

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 8 maja 2022 r.
1.
2. 

10 kwietnia 2022
1. Jak nazywa się miejsce, w którym ukrzyżowano Jezusa?
2. Jaki napis umieszczono na krzyżu? (Łk  22, 14 – 23, 56)

17 kwietnia  2022
1. Kto powiadomił uczniów o tym, że w grobie nie ma ciała Jezusa?
2. Co zrobił drugi uczeń, kiedy wszedł do wnętrza grobu? (J 20, 1 - 9)

24 kwietnia  2022
1.  Ilu apostołów  było w domu, gdy Jezus przyszedł do po raz pierw-
szy? (J 20, 19 - 31)
2.  Podczas drugiego spotkania Jezusa z apostołami Tomasz wyznaje 
wiarę . Zacytuj słowa wyznania wiary Tomasza.

1 maja 2022
1. Gdzie Jezus spotkał się po raz trzeci z apostołami?
2. Na prośbę Jezusa uczniowie zarzucili sieć na połów. Ile ryb złowili? 
(J 21, 1 - 19)

8 maja 2022
1. Pan Jezus nazywa siebie Dobrym Pasterzem. Kim są owce?
2. Co daje Jezus swoim owcom? (J 10, 27 – 30)

podziękował wszystkim angażują-
cym się w pomoc, zwłaszcza rzeszom 
wolontariuszy.

Homilię zakończył wołaniem 
o pokój – modlitwą zaczerpnięta 
z prefacji z II Modlitwy euchary-
stycznej o tajemnicy pojednania: 
„Boże wszechmogący i  wieczny. 
Poznajemy Twoją miłość ojcowską, 

gdy kruszysz twarde ludzkie serca 
i w świecie rozdartym przez walki 
i niezgodę czynisz człowieka goto-
wym do pojednania. Ty mocą Ducha 
działasz a w głębiach serca, aby nie-
przyjaciele szukali zgody, przeciw-
nicy podali sobie rękę a ludy doszły 
do jedności. Twój dar Ojcze, spra-
wia, że szczere szukanie pokoju gasi 

spory, miłość zwycięża nienawiść, 
a pragnienie zemsty ustaje przez 
przebaczenie”.

Razem z abp. Skorcem przy ołta-
rzu stanęli przedstawiciele prezbite-
rium katowickiego różnych stanów 
i godności.

Ks. Rafał Skitek/KAI
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Zatrzymaj się choć na chwilę 
– czyli kilka słów o Triduum Paschalnym

Trudno powiedzieć, ile razy w ciągu naszego życia 
pada to stwierdzenie, że czas bardzo szybko leci. 
Kolejne tygodnie niczym pociąg pospieszny mijają 

jeden po drugim. Wielu z nas mogłoby jeszcze powie-
dzieć, że nie tak dawno śpiewaliśmy kolędy, stroiliśmy 
choinkę, witaliśmy kolejny rok w naszym życiu. Szybko 
biegnący czas nieraz sprawia, że poszczególne dni ucie-
kają nam niczym piasek pomiędzy palcami. Człowiek 
w swoim życiu potrzebuje zatrzymania. Wchodzimy 
powoli w czas Triduum Paschalnego, który sprzyja temu 
zatrzymaniu. Te szczególne dni to szczyt całego roku 

liturgicznego. Jego istotą jest celebracja Misterium Pas-
chalnego: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. 
Triduum rozpoczyna się w Wielki Czwartek od Mszy 
Św. Wieczerzy Pańskiej, kończy się celebracją nieszpo-
rów w Niedzielę Zmartwychwstania. Początki Triduum 
Paschalnego sięgają IV wieku. Te szczególne dni cha-
rakteryzuje m.in. to, że liturgia jest troszeczkę inna niż 

w pozostałe dni roku liturgicznego. Niech ten krótki 
artykuł posłuży lepszemu przeżyciu tego czasu i dobremu 
przygotowaniu się do Świąt Wielkanocnych. W tym celu 
zostanie przeanalizowana symbolika poszczególnych 
dni Triduum Paschalnego.

Wielki Czwartek
W tym dniu razem z Chrystusem i Jego uczniami prze-
nosimy się do Wieczernika. Tam nasz Zbawiciel udał się 
przed swoją męką i śmiercią wraz ze swoimi uczniami, 
spożył Ostatnią Wieczerzę. Ustanowił wtedy dwa sakra-

menty: Eucharystii i kapłaństwa. Wielki Czwartek to 
święto Eucharystii, a także kapłanów, którzy każdego 
dnia sprawują Najświętszą Ofiarę. Dlatego też rano, 
w katedrze, wszyscy kapłani gromadzą się wokół swo-
jego biskupa, aby sprawować Eucharystię z poświęceniem 
na pierwszym miejscu oleju Krzyżma używanego przy 
udzieleniu sakramentu chrztu, bierzmowania i świę-
ceń. Poświęcony jest również olej chorych, używany do 
sakramentu namaszczenia i olej katecheumenów. Ta 
Eucharystia ma także podkreślać jedność biskupa ze 
wszystkimi prezbiterami.

 Wieczorem sprawuje się Mszę Św. Wieczerzy Pań-
skiej, która oficjalnie rozpoczyna Triduum Paschalne. 
Pierwszym szczególnym momentem w trakcie tej Eucha-
rystii są dzwony bijące w trakcie śpiewu „Chwała na wyso-
kości Bogu..”, które milkną potem aż do Wigilii Paschal-
nej. Przez ten czas używa się specjalnych kołatek. Drugi 
bardzo znaczący moment to tzw. obrzęd Mandatum, czyli 
obmycie nóg. Przed śmiercią Chrystus obmył nogi swoim 
uczniom. W ten sposób pokazał, że „nie przyszedł, aby 
mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup 
za wielu” (Mt 28,20). Na tę pamiątkę kapłan obmywa 
nogi dwunastu osobom. Msza Wieczerzy Pańskiej nie 
kończy się błogosławieństwem. Najświętszy Sakrament 
zostaje przeniesiony do Ciemnicy. Symbolizuje ona poj-
manie Jezusa i oczekiwanie na wyrok. Zwyczajem jest 
gasić wieczną lampkę przy tabernaculum i pozostawić 
je otwarte na oścież. Sprząta się również obrus z ołtarza. 
Jest również zbyteczne klękać i kłaniać się przeb taber-
naculum. Każdy jest wezwany do tego, aby towarzyszyć 
Jezusowi, adorując Go w Ciemnicy.

Wielki Piątek
Ten dzień to pamiątka śmierci Pana Jezusa na Krzyżu. 
Wyjątkowo wtedy Kościół nie sprawuje Eucharystii. 
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Przez cały dzień trwają drogi krzyżowe i adoracje przy 
Ciemnicy. Wieczorem jest sprawowana tzw. Liturgia 
Męki Pańskiej. Składa się ona z czterech części: Liturgii 
Słowa, Adoracji Krzyża, Komunii Świętej i Przeniesienia 
Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu. Celebracja 
rozpoczyna się od procesji w całkowitej ciszy. Gdy kapłani 
dochodzą do ołtarza, przyjmują postawę prostracji, tj. 
kładą się krzyżem na posadzkę. To znak najwyższego 
uniżenia przed Bogiem, łączność z Jego męką i śmier-
cią na Krzyżu. Następuje liturgia słowa. Centralnym jej 
punktem jest opis męki według św. Jana. Liturgię słowa 
kończy dziesięć wezwań w potrzebach Kościoła i świata. 
Ta modlitwa powszechna ma wielowiekową tradycję. Po 
odśpiewaniu intencji następuje chwila ciszy, po czym 
kapłan kończy specjalną prośbą zamykającą wezwanie, 
na którą lud odpowiada „Amen”.

Drugą częścią liturgii Wielkiego Piątku jest adora-
cja Krzyża. Przy śpiewie „Oto drzewo Krzyża, na któ-
rym zawisło zbawienie świata” następuje odsłonięcie 
poszczególnych części Krzyża, a później jego adoracja. 
Przy śpiewie „Ludu mój ludu” kapłani i cała służba 
liturgiczna dokonują ucałowania Krzyża. Adoracja trwa 
aż do Wigilii Paschalnej. Po niej następuje Komunia 
Święta. Kapłani przenoszą konsekrowany dzień wcze-
śniej w trakcie Mszy Wieczerzy Pańskiej Najświętszy 
Sakrament. Wielkopiątkową liturgię kończy przenie-
sienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu. 
Monstracja przykryta jest specjalnym welonem, który 
przypomina całun, w jaki zostało zwinięte ciało Jezusa 
po zdjęciu z Krzyża. W trakcie całej liturgii Wielkiego 
Piątku człowiek kontempluje mękę i śmierć na Krzyżu 
naszego Zbawiciela. Następnie towarzyszy Mu w trakcie 
adoracji przy Bożym Grobie, która trwa aż do Wigilii 
Paschalnej.

Wielka Sobota
Podobnie jak w Wielki Piątek, w tym dniu nie jest spra-
wowana Eucharystia. Kościół trwa w atmosferze reflek-
sji i zadumy po śmierci Chrystusa. Przez cały dzień 
w kościołach odbywają się adoracje przy Bożym Grobie 
i błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny. Kończy 
się ona po zapadnięciu zmroku. Wtedy to bowiem ma 
miejsce Wigilia Paschalna, która rozpoczyna obchody 
Niedzieli Wielkanocnej. Zanim jednak zostanie wyśpie-
wany uroczysty hymn „Chwała na wysokości Bogu”, 
następuje poświęcenie ognia i błogosławieństwo paschału. 
Po chwili kapłan bądź kantor wyśpiewuje treść radosnego 
orędzia wielkanocnego. W trakcie całej liturgii słowa 
zwykle jest 9 czytań, w zależności od tradycji parafialnej. 
Opowiadają one całą historię zbawienia. Ważnym ele-
mentem Wigilii Paschalnej jest odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych. Chrzest bowiem, jak pisze św. Paweł, jest 
zanużeniem w męce, śmierci i zmartwychstwaniu Chry-
stusa. Najpierw jednak błogosławi się wodę chrzcielną, 
do której również wkłada się paschał. W wyśpiewywanej 
przez kapłana modlitwie błogosławieństwa jest zawarta 
cała teologia wody jako materii chrztu i jej znaczenia 
w całej historii zbawienia. Wyśpiewywana jest także 
litania do wszystkich świętych.

W Wiglię Paschalną sprawowana jest Eucharystia 
z uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, która koń-
czy się uroczystą procesją rezurekcyjną. Uzależnione to 
jest od tradycji parafialnej. Istanieją bowiem kościoły, 
które mają rezurekcje rano. Kościół trwa w wielkiej 
radości z tego, że nasz Zbawiciel pokonał śmierć. Tri-
duum Paschalne kończy się uroczystymi nieszporami 
w Niedzielę Wielkanocną.

Prośmy Pana Boga o owocne przeżycie tego czasu. 
Starajmy się w miarę możliwości uczestniczyć w cere-
moniach tych poszczególnych dni, które są szczytem 
całego roku liturgicznego. Obyśmy dzięki temu potrafili 
się w pełni radować ze Zmartwychwstania Chrystusa.

 M&M
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Piątek, 01.04.2022 
I PIĄTEK MIESIĄCA
6.30 Za + Jerzego Urbisz, ++Zofię i  + 

Wiesława Kaczor.
8.00 1. Do Najświętszego Serca Pana 

Jezusa w intencji Czcicieli i Ofiaro-
dawców.

 2. W intencji Jana Lukasek z okazji 
70 urodzin, jako podziękowanie za 
otrzymane łaski, z  prośbą o  Boże 
błogosławieństwo na dalsze lata 
życia – of. od rodzeństwa Heleny 
i Bronisława

z rodzinami.
17.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
18.00 1. W  intencji dzieci po Wczesnej 

Komunii Świętej i za ich rodziców.
 2. Za + Melanię Konieczny w I rocz-

nicę śmierci, męża Franciszka, syna 
Kazimierza.

 3. Za + Franciszka Gembal, ++ ro-
dziców i  teściów, rodzeństwo, ++ 
z  rodzin Gembal, Gruszczyk oraz 
++ Jana i Otylię Samela.

Sobota 02.04.2022 
I SOBOTA MIESIĄCA
6.30 Za + Irenę Ryszka.
8.00 1. Intencja wynagradzająca Nie-

pokalanemu Sercu Maryi wszelkie 
zniewagi i grzechy całego świata.

 2. Do Niepokalanego Serca Maryi 
w intencji Matek.

18.00 1. Za + Krystynę Oczkowską – of. 
od przyjaciółek.

 2. Za + Krystynę Oczkowską 
z Róży Różańcowej nr 19.

Niedziela, 3.04.2022 
V NIEDZIELA WIELKIEGO 
POSTU
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za + Stefanię Kolorz w X rocznicę 

śmierci, męża Rudolfa.
9.30 Za ++ Marię i  Wiktora Kominek 

w rocznicę śmierci.
11.00 Dziękczynna z  okazji 50 rocznicy 

ślubu Barbary i Tadeusza Siemek – 
of. od córki i syna z rodzinami.

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

 2. Do Opatrzności Bożej, przez 
wstawiennictwo MB Wniebowzię-
tej w intencji Rafała Kubera z oka-
zji 40 urodzin, jako podziękowanie 
za otrzymane łaski, z prośbą o dary 
Ducha św., Boże błogosławieństwo 
i odwagę na dalsze lata życia.

15.00 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci.
16.00 Gorzkie Żale z  kazaniem pasyj-

nym.
18.00 Za + Józefa Musioł w  I  rocznicę 

śmierci.
Poniedziałek, 04.04.2022 
Wspomnienie św. Izydora, bpa i dK
6.30 Za ++ Joannę, Różę Brzoza, ++Ma-

riannę, Józefa, Eugeniusza, Zbi-
gniewa Kosiński.

8.00 Za + Adama Fajkus w IV rocznicę 
śmierci.

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

 2. Za + Tadeusza Drożdż, zięcia 
Krzysztofa Winkler.

 3. Za + Grzegorza Gałuszka w XIV 
rocznicę śmierci, ojca Romana, ++ 
teściów Kazimierę i  Jakuba Krzy-
ścin.

Wtorek, 05.04.2022 
Wspomnienie św. Wincentego 
Ferreriusza, prezb.
6.30 Za + Herberta Szulczyk – of. od są-

siadów z ul. Odległej.
8.00 O zwycięstwo Miłosierdzia Bożego 

w nas i na całym świecie– od ofia-
rodawców.

18.00 1. Za + Alicję Głowienka w I rocz-
nicę śmierci.

 2. Za + Henryka Koprowskiego, 
żonę Stanisławę i córkę Annę.

 3. Za + Damiana Rek w II rocznicę 
śmierci, + Jerzego Bugla, ++ rodzi-
ców i teściów.

Środa, 06.04.2022
6.30 1. Za ++ Elżbietę, Alicję i Stanisła-

wa Smołka.
 2. Za + Anielę Polnik w VII roczni-

cę śmierci, męża Romana.
8.00 1. Do MB Nieustającej Pomocy 

w  intencji Czcicieli i  Ofiarodaw-
ców.

 2. Za + Marię Kluzik w I rocznicę 
śmierci.

18.00 1. Dziękczynna z okazji 99 roczni-
cy urodzin Wincentego Lubszczyk 
z podziękowaniem za życie i zdro-
wie.

 2. Dziękczynna z okazji 50 rocznicy 
ślubu Tadeusza i  Danuty Nowara, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo 
dla Jubilatów i całej rodziny.

Czwartek, 07.04.2022 
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela 
de la Salle, prezb.
I CZWARTEK MIESIĄCA
6.30 Za ++ Janinę i Tadeusza Waligóra – 

of. od syna z żoną.
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 oraz Sióstr Zakon-
nych posługujących w naszej para-
fii – od ofiarodawców.

17.00 Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu.

18.00 1. Za + Jana Adamczyk.

 2. Za ++ Gerdę i Bonifacego Gajda.
 3. Za + Gertrudę Słanina w roczni-

cę ziemskich urodzin, męża Ema-
nuela w rocznicę śmierci.

Piątek, 08.04.2022
6.30 Za ++ Tadeusza i Janinę Waligóra – 

of. od syna z żoną.
8.00 Do MB Patronki Radości Macie-

rzyńskiej o prawo do życia każdego 
poczętego Dziecka.

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

 2. Za ++ Jana i Zygmunta Ordziń-
skich w 40 rocznicę śmierci.

 3. Za ++ Marię i  Edwarda Stach, 
córkę Teresę Landsfoit, Wilhelma 
i Teresę Polnik.

18.45 DROGA KRZYŻOWA ULICA-
MI MIASTA – KORFANTEGO, 
ORKANA, PRZYJAŹNI, MA-
RIACKA, PLAC RADLIŃSKICH 
OLIMPIJCZYKÓW.

Sobota, 09.04.2022
6.30 1. Za ++ Marię i  Stanisława Bed-

norz, córkę Krystynę, syna Czesła-
wa.

 2. Za + Eugeniusza Bednorz.
8.00 Za + Franciszka Gruszczyk 

w I rocznicę śmierci.
18.00 1. Za + Krystynę Holona w I rocz-

nicę śmierci.
 2. Za + Alojzego Szewczyk w I rocz-

nicę śmierci.
 3. Za + Leopolda Blanik, ++ rodzi-

ców i teściów.
Niedziela, 10.04.2022 
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI 
PAŃSKIEJ
6.30 Za + Emilię Smołka, męża Alojze-

go, syna Gerarda.
8.00 W intencji Ojczyzny.
9.30 Za + Krystynę Wilczek.
11.00 Za ++ rodziców Durczok, ++ dzie-

ci, wnuczkę Adriannę, rodziców 
Rduch i ich ++ dzieci.

12.15 Za + Tadeusza Walocha z  okazji 
ziemskich urodzin.

15.00 NABOŻEŃSTWO DROGI KRZY-
ŻOWEJ Z UDZIAŁEM DZIECI.

16.00 GORZKIE ŻALE Z  KAZANIEM 
PASYJNYM.

18.00 Za + Henryka Chocyk w I rocznicę 
śmierci.

Poniedziałek, 11.04.2022 
WIELKI PONIEDZIAŁEK
6.30 O dar życia wiecznego dla + Haliny 

w V rocznicę śmierci, męża Romana.
8.00 Za + Helenę Nawrat w III rocznicę 

śmierci.
18.00 1. W pewnej intencji.
 2. Za ++ Wandę i Alfreda Materzok.
 3. Za + Anielę Aleksandrowicz, 

męża Henryka.

INTENCJE MSZALNE – KWIECIEŃ 2022
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Wtorek, 12.04.2022 
WIELKI WTOREK
6.30 Za + Józefa Hauder – ofiara od ro-

dziny Wesołowskich.
8.00 Za + Anastazję Szczyrba, męża Sta-

nisława, córkę i dwóch synów.
18.00 1. Za + Erykę Gomola w I rocznicę 

śmierci.
 2. Za + Helenę Dziwisz w I roczni-

cę śmierci.
 3. Za + Marię Dyrdał w I rocznicę 

śmierci.
Środa, 13.04.2022 
WIELKA ŚRODA
6.30 Za + Marię Szczęsny w X rocznicę 

śmierci.
8.00 Do Miłosiernego Serca Pana Jezu-

sa, przez Niepokalane Serce Maryi 
za tych, którzy utracili wiarę i przez 
grzech i  nałogi odeszli od Boga 
i Kościoła.

17.00 Nabożeństwo do MB Fatimskiej.
18.00 1. Przez wstawiennictwo MB 

Wniebowziętej z  podziękowaniem 
za odebrane łaski, z prośbą o dalszą 
opiekę i Boże błogosławieństwo dla 
całej rodziny.

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

 3. W  intencji Jakuba z  okazji 18 
urodzin z  podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z  prośbą o  dary 
Ducha św.

Czwartek, 14.04.2022 
WIELKI CZWARTEK
7.30 Ciemna Jutrznia.
17.00 KONCELEBROWANA MSZA ŚW. 

WIECZERZY PAŃSKIEJ W INTEN-
CJI RODZIN NASZEJ PARAFII.

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

Piątek, 15.04.2022 
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 16.04.2022 
WIELKA SOBOTA
7.30 Ciemna Jutrznia.
20.00 Ceremonie Wielkosobotnie.
MSZA ŚW. WIGILII PASCHALNEJ – 

REZUREKCJA I PROCESJA.
Niedziela, 17.04.2022 
UROCZYSTOŚĆ 
ZMARTWYCHWSTANIA 
PAŃSKIEGO
6.30 1. Za + Wacława Lenarczyk.
 2. Za + Grzegorza Kroczek.
8.00 Za + Helenę Michalik w  rocznicę 

ziemskich urodzin.
9.30 1. W intencji Parafian.
 2. Dziękczynna z okazji 85 urodzin 

Ireny Murak, z  prośbą o  zdrowie 
i Boże błogosławieństwo.

11.00 Za + Tomasza Musioł w  rocznicę 
ziemskich urodzin.

12.15 Za + Ewalda Brzezinka w III rocz-
nicę śmierci.

16.00 UROCZYSTE NIESZPORY 
ŚWIĄTECZNE.

Poniedziałek, 18.04.2022 
PONIEDZIAŁEK 
WIELKANOCNY
6.30 Za + Ludwika Kościółek.
8.00 Do Chrystusa Zmartwychwstałego 

w  intencji Franciszkańskiego Za-
konu Świeckich i ich rodzin.

9.30 1. Dziękczynna w rocznicę Święceń 
Kapłańskich Kapłanów posługują-
cych w naszej parafii – of. od Rady 
Parafialnej.

 2. W intencji Parafian.
11.00 Za roczne dzieci.
12.15 1. Msza św. z  liturgią sakramentu 

Chrztu św.
 2. Dziękczynna z  okazji urodzin 

Doroty Zniszczoł i córki Wiktorii.
18.00 Za + Andrzeja Kluba, ++ rodziców 

Bogdana Kluba i dwie żony.
Wtorek, 19.04.2022 
WTOREK WIELKANOCNY
6.30 Kancelaria prosi o kontakt.
8.00 Za ++ Helenę i Wilhelma Kierma-

szek, ++ synów Franciszka i Stani-
sława, Cecylię i  Stefana Rutkow-
skich.

18.00 1. Za ++ Katarzynę i  Stanisława 
Sławik.

 2. Za + Edeltraudę Kiełkowską 
w  rocznicę ziemskich urodzin, 
męża Józefa, córkę Ewę.

 3. Za + Alfreda Kubicę w rocznicę 
śmierci, żonę Krystynę.

Środa, 20.04.2022 
ŚRODA WIELKANOCNA
6.30 Za + Mieczysława Kutnyj w roczni-

cę śmierci.
8.00 Za + Natalię Marcol-Rumak- of. od 

przyjaciół z Krakowa.
18.00 1. Dziękczynna z okazji 70 urodzin 

Anny, z  prośbą o  Boże błogosła-
wieństwo dla całej rodziny.

 2. Za ++ rodziców Agnieszkę 
i Adolfa Brachmański, Zofię i Jana 
Buda, + Bolesława Nowak.

 3. Za + Alfonsa Zapalskiego 
w I rocznicę śmierci.

Czwartek, 21.04.2022 
CZWARTEK WIELKANOCNY
6.30 Za + Martę Kozielską – of. od sąsia-

dów z ul. Solskiego.
8.00 Za + Henryka Gielnik.
18.00 1. Za + Hildegardę Króliczek 

w I rocznicę śmierci.
 2. Za + Stanisława Króliczek 

w I rocznicę śmierci.
 3. Za + Zygmunta Kaletka w  XIII 

rocznicę śmierci.

Piątek, 22.04.2022 
PIĄTEK WIEKANOCNY
6.30 Za + Jerzego Groborz – of. od pra-

cowników Oddziału Remontowego 
ZPM KWK „Marcel”.

8.00 Za + Józefa Kaspar, ++ rodziców, 
rodzeństwo i teściów.

14.00 Dziękczynna z  okazji 50 rocznicy 
ślubu Krystyny i  Bernarda Abra-
chamczyk.

18.00 1. Za + Jana Kufieta w  I  rocznicę 
śmierci.

 2. Za + Ewalda Ryszka w I rocznicę 
śmierci.

 3. Za + Zygmunta Pietrzyk w  IX 
rocznicę śmierci.

Sobota, 23.04.2022 
SOBOTA WIELKANOCNA
6.30 Za + Jerzego Groborz – of. od pra-

cowników Oddziału Remontowego 
ZPM KWK „Marcel”.

8.00 Za + Józefa Szczepaniak w II rocz-
nicę śmierci, ++ rodziców i teściów.

12.00 O  dar życia wiecznego dla śp. 
ks. Prałata Alfreda Wloki.

18.00 1. Za + Andrzeja Cieślik w I roczni-
cę śmierci.

 2. Za + Irenę Kuśka w  I  rocznicę 
śmierci.

 3. Za + Wojciecha Krajewskiego, 
++ rodziców Mariana i Stanisławę.

Niedziela, 24.04.2022 
II NIEDZIELA WIELKANOCNA – 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za ++ Helenę i  Stanisława Szcze-

śniewskich, ++ rodziców, rodzeń-
stwo i dzieci.

9.30 Dziękczynna z  okazji40 rocznicy 
ślubu Barbary i Ryszarda Brożek.

11.00 Dziękczynna z  okazji40 rocznicy 
ślubu Jolanty i Bronisława Bartecz-
ko, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo dla całej rodziny

12.15 1. Dziękczynna w  intencji Małgo-
rzaty Kozub z okazji 25 urodzin.

 2. Dziękczynna w intencji Dariusza 
Pluty i Oliwii z okazji urodzin.

15.00 NABOŻEŃSTWO DO MIŁO-
SIERDZIA BOŻEGO.

18.00 Dziękczynna z okazji 60 rocznicy ślubu 
Małgorzaty i Franciszka Pomykoł.

Poniedziałek, 25.04.2022 
ŚWIĘTO ŚW. MARKA, 
EWANGELISTY
6.30 Za + Ludwika Nosal w XI rocznicę 

śmierci.
8.00 Za + Piotra Rojek w rocznicę ziem-

skich urodzin, +żonę Krystynę.
17.30 Nabożeństwo do MB Bolesnej, Pa-

tronki Dobrej Śmierci.
18.00 1. Msza św. 30-dniowa za śp.: Eu-

geniusza Pojda, Krystiana Koło-
dziejek, Lidię Skrzypiec, Stanisława 
Jurewicz, Piotra Wilk, Bolesława 
Maroszek, Annę Frysztacką.
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PODZIĘKOWANIE:
Składamy serdeczne podziękowania 

Ks. Piotrowi Mroczkowskiemu za sprawowaną 
Eucharystię w intencji

śp. Czesława Jordan
i odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku. 

Wyrazy wdzięczności kierujemy do naszych 
duszpasterzy z Ks. Proboszczem Zbigniewem 

na czele za comiesięczną posługę sakramentalną 
w domu chorego Czesława. Serdeczne dzięki 
składamy Ks. Jakubowi za ostatnią posługę 
w chwili śmierci. Siostrom Służebniczkom 

dziękujemy za dar modlitwy i słowo wsparcia 
w trudnych dla nas chwilach. Panu organiście 
i Pani Joannie dziękujemy za śpiew w czasie 

liturgii pogrzebowej.

Dziękujemy całej Rodzinie, bliższym i dalszym 
krewnym, sąsiadom, przyjaciołom, znajomym, 
wszystkim uczestnikom liturgii pogrzebowej. 

Serdeczne Bóg zapłać.

Wdzięczna żona Maria Jordan i dzieci z rodzinami

PODZIĘKOWANIE
Pragnę podziękować w imieniu całej rodziny 

za udział w uroczystości pogrzebowej 
mojego męża

śp. Bolesława Maroszka
Księdzu Proboszczowi Zbigniewowi Folcikowi 
sprawującemu liturgię pogrzebową, Siostrom 

Służebniczkom, Rodzinie, sąsiadom, 
działkowiczom „Hortensja”, chórowi im. 

J. Słowackiego oraz wszystkim, którzy łączyli się 
z nami w bólu. Wasza obecność była dla mnie 
i moich najbliższych ogromnym wsparciem 

i najpiękniejszym darem. Dziękuję wszystkim za 
modlitwę i życzliwe słowa i wyrazy współczucia.

 2. Za ++ Aleksandrę i Marię Tomiczny.
 3. Za ++ Zenonę Wojak i Urszulę Surowiec.
Wtorek, 26.04.2022 
UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BPA i MĘCZ., 
głównego patrona Polski
6.30 W intencji + księdza Klaudiusza Koźmickiego w rocznicę 

śmierci.
8.00 Za + Karola Warzeszka w V rocznicę śmierci.
18.00 1. Za + Jerzego Otawa w I rocznicę śmierci.
 2. Za + Alojzego Kieś w I rocznicę śmierci.
 3. Za ++ Antoniego i Emilię Dobrowolskich.
Środa, 27.04.2022
6.30 Za + Blandynę Sumara w IV rocznicę śmierci.
8.00 Za + ks. Prałata Alfreda Wlokę w I rocznicę śmierci – of. 

od Rady Parafialnej i Grup Modlitewnych.
18.00 1. Za ++ Zofię i Edmunda Rurek.
 2. Za ++ Annę i Bolesława Joneczek, syna Stanisława, sy-

nową Krystynę.
 3. Za ++ Gertrudę i Franciszka Tomkowiak, + syna Jana, 

+ zięcia Józefa.
Czwartek, 28.04.2022
6.30 1. Za + Elżbietę Dziwoki w III rocznicę śmierci.
 2. Za ++ Jana i Juliannę Dziwoki, ++ dzieci.
8.00 Za ++ Zofię i Alojzego Ogórczyk, ++ Elżbietę i Konstante-

go Ryszka.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00 1. Dziękczynna z okazji 15 rocznicy ślubu Beaty i Tomasza.
 2. Dziękczynna z  okazji 18 urodzin Weroniki Szymura, 

z prośbą o dary Ducha św. i opiekę naszej Pani Wniebo-
wziętej.

Piątek, 29.04.2022 
ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, dz. i dK., 
patronki Europy
6.30 Za + Jerzego Groborz – of. od sąsiadów z ul. Rymera.
8.00 Za + Otmara Pawełek, ++ rodziców Karola i Elżbietę, ++ 

Bronisława i Irenę Moj, ++ teściów.
18.00 1. Za + Martę Oślizło w I rocznicę śmierci.
 2. Za + Jerzego Żymełka w I rocznicę śmierci.
 3. Za ++ Gertrudę i Sylwestra Grabiec w rocznicę śmierci, 

++ rodziców z obu stron.
Sobota, 30.04.2022 
PROCESJA DO KRZYŻA W INTENCJI 
URODZAJÓW I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO 
W PRACY
6.30 Za + Różę Ogórczyk w IV rocznicę śmierci.
8.00 Dziękczynna z okazji urodzin ks. Józefa Moczygęby – of. 

od Rady Parafialnej i Grup Modlitewnych.
13.00 Ślub: Rafał Kania – Małgorzata Marszałek.
18.00 1. Za + Jacka Gawliczek w I rocznicę śmierci.
 2. Za ++ Konrada i Agatę Antończyk.
 3. Za ++ Zofię i Fabiana Widziołek.
Niedziela, 01.05.2022 
III NIEDZIELA WIELKANOCNA
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za ++ Helenę i Franciszka Kempny, ++ Łucję i Jana Szweda.
10.00 UROCZYSTA WCZESNA KOMUNIA ŚWIĘTA.
12.15 1. Msza św. chrzcielna. Msza św. z  liturgią sakramentu 

Chrztu św.
 2. Do Opatrzności Bożej w intencji Jana Bednorza z oka-

zji 80 urodzin, z  podziękowaniem za otrzymane łaski, 
w  szczególności za uzdrowienie z  Covida-19, z  prośbą 
o dalszą opiekę Pani Wniebowziętej i Boże błogosławień-
stwo dla całej rodziny.

16.00 Nieszpory z udziałem dzieci wczesnokomunijnych.
18.00 Za ++ Urszulę Warzecha w I rocznicę śmierci. 
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CHRZTY

12.03.2022 
Mazurek Sławomir – Mierzwa Marta

Œluby

Sitko Marian ur. 1950 zam. Radlin, ul. Korfantego +22.02.2022

Popera Marianna ur. 1940 zam. Radlin, ul. Wieczorka +27.02.2022

Kasprzycka Janina ur. 1946 zam. Rybnik, ul. Wrębowa +27.02.2022

Pojda Eugeniusz ur. 1953 zam. Radlin, ul. Matejki +04.03.2022

Warzeszka Ewa ur. 1970 zam. Radlin, ul. Damrota +03.03.2022

Skrzypiec Lidia ur. 1937 zam. Radlin, ul. Młyńska +14.03.2022

Kołodziejek Krystian ur. 1987 zam. Radlin, ul. Damrota +12.03.2022

Wilczek Krystyna ur. 1942 zam. Rybnik, ul. Wrębowa +14.03.2022

Jurewicz Stanisław ur. 1955 zam. Radlin, ul. Solskiego +14.03.2022

Wilk Piotr ur. 1956 zam. Radlin, ul. Kwiatowa +14.03.2022 
Maroszek Bolesław ur. 1939 zam. Radlin, ul. Wolności +18.03.2022

Frysztacka Anna ur. 1951 zam. Rybnik, ul. Wrębowa +18.03.2022

Mydło Władysława ur. 1941 zam. Rybnik, ul. Wiertnicza +23.03.2022

ODESZLI 
DO WIECZNOŚCI

6.03.2022  

Alicja Drzeniek 

Lena Kot

13.03 2022 

Szymon Pieczka

20.03.2022  
Julia Warzeszka 

Małgorzata 
Maciejonczyk 
Szymon Kunka 

Aleksandra Popielas 
Jakub Tomaszewski

Zawierzenie Rosji i Ukrainy




