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DRODZY PARAFIANIE!

Wraz z początkiem marca Kościół wchodzi w Okres 
Wielkiego Postu. Jest to szczególny czas, który 

służy przygotowaniu do obchodu Misterium Paschal-
nego przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienie 
dzieł pokuty. Okres Wielkiego Postu trwa od Środy 
Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki 
Czwartek. Pierwsza część Wielkiego Postu ma charak-
ter pokutny. Akcentujemy wówczas aspekt chrzcielny 
oraz pokutny tego okresu. Druga część Wielkiego 
Postu, o charakterze pasyjnym, rozpoczyna się od V 
Niedzieli tego okresu.

Historycznie rzecz biorąc, okres ten kształtował się 
powoli, przyjmując różne formy, by wreszcie osiągnąć 
znane nam dziś oblicze. W pierwszych wiekach Wielki 
Post obejmował tylko Wielki Piątek i Wielką Sobotę. 
W III w. poszczono już cały tydzień, zaś na początku 
IV w., na pamiątkę czterdziestodniowego postu Jezusa 
na pustyni oraz czterdziestu lat wędrowania Izraelitów 
po ucieczce z Egiptu, został on przedłużony do czter-
dziestu dni. W VII w. za początek postu przyjęto szóstą 
niedzielę przed Wielkanocą. Ponieważ niedziele były 
wyłączone z postu, aby zachować 40 dni pokutnych, 
ich początek przypadał na środę, stąd Środa Popiel-
cowa. Od 1570 roku był to już zwyczaj powszechnie 
obowiązujący w Kościele. W tym dniu na znak pokuty 
posypywano głowy popiołem, przypominając sobie 
o prawdziwej wartości życia przy Bogu. Po Soborze 
Watykańskim II (1962-1965) ujednolicono funkcjo-
nujące nazwy niedziel Wielkiego Postu tak, że dziś 
nazywają się one: pierwsza, druga, trzecia, czwarta, 
piąta Wielkiego Postu, szósta natomiast nazywa się Nie-
dzielą Palmową, czyli niedzielą Męki Pańskiej. Okres 
Wielkiego Postu trwa do liturgii Wielkiego Czwartku, 
która z kolei rozpoczyna właściwe jedno wielkie Święto 
Paschalne celebrowane w ramach trzech dni, tzw. Tri-
duum Paschalne. Czas Wielkiego Postu jest nam dany 
i zadany. Powinniśmy wtedy szczególnie przypatrzeć 
się naszemu życiu, zatrzymać się i określić kierunek 
swojego nawrócenia. Kościół w tym czasie proponuje 

nam nabożeństwa – Drogę Krzyżową (piątek g. 17.00 
i niedziela g.15.00 dla dzieci) oraz Gorzkie Żale (nie-
dziela g. 16.00). Przypominam, że wierni, którzy odpra-
wiają pobożnie Drogę Krzyżową, mogą zyskać odpust 
zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu. 
Udział w tych nabożeństwach pomaga nam jeszcze 
głębiej zrozumieć potrzebę praktyk pokutnych i istotę 
nawrócenia. Zachęcam również do uczynków pokut-
nych, zwłaszcza dzieł miłosierdzia.

2 III – Środa Popielcowa – dzień postu ścisłego (jako-
ściowego i ilościowego). Zachęcam Parafian do włą-

czenia się w tym dniu w dzieło pokutne.

6 III – I Niedziela Wielkiego Postu będąca też Niedzielą 
Trzeźwości. Zapraszam wiernych do udziału w nabo-

żeństwie ekspiacyjnym za grzechy pijaństwa. Zachęcam 
również do podjęcia abstynencji i danie świadectwa przez 
swój wpis do Parafialnej Księgi Abstynencji, która będzie 
wyłożona przy ołtarzu św. Franciszka.

13 III – Dzień wyboru papieża Franciszka na Stolicę 
Apostolską. Otoczmy w tym dniu swoją modlitwą 

Ojca Świętego.

20 III – Uroczystość św. Józefa – Oblubieńca NMP. 
Święty Józef jest, poza Najświętszą Marią Panną, 

świętym najwięcej czczonym; był mężem Najświętszej 
Dziewicy i opiekunem Jezusa; w tych obu tytułach mieści 
się cała jego godność. Świętego Józefa często obierano 
sobie za patrona. Jest patronem rzemieślników, w szcze-
gólności cieślów, umierających, rodziny chrześcijańskiej 
i wreszcie całego Kościoła.

25 III –Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień 
Świętości Życia. Modlimy się w tym dniu za dzieci 

poczęte.

27 III – IV Niedziela wielkiego Postu – Niedziela 
Radości (Laetare). Kościół święty, Nowa Jerozo-

lima cieszy się z obfitości dóbr nadprzyrodzonych, łask 
płynących ze Chrztu i Eucharystii. W tradycji rzymskiej 
jest to „niedziela róż”, ponieważ w tym dniu obdaro-
wywano się pierwszymi kwiatami zakwitających róż, 
a Ojciec Święty poświęcał złotą różę, którą ofiarował 
osobie zasłużonej dla Kościoła. Stąd w liturgii tej nie-
dzieli dominuje różowy kolor szat.

Czas Wielkiego Postu, przed którym stajemy, jest 
dla nas ogromną szansą nawrócenia. Skorzystajmy 

z pomocy Kościoła w dziele nawrócenia i starajmy się, 
rozważając mękę i śmierć Pana Jezusa, uświadomić 
sobie, jak wielki dar otrzymaliśmy od Zbawiciela. Na 
czas nawrócenia, czynienia dzieł miłosierdzia i gorliwej 
modlitwy pokutnej, niech błogosławi nam wszystkim 
Jezus Chrystus.

Ks. Zbigniew Folcik – Proboszcz



Numer 3 (340) 3

Po przeżyciu liturgicznego czasu związanego 
z przeżyciem i rozważaniem tajemnicy Wciele-
nia Syna Bożego wchodzimy w nowy okres Roku 

Kościelnego, w którym razem z Kościołem będziemy 
przeżywać tajemnicę naszego odkupienia, która doko-
nała się przez krzyżową mękę, śmierć i zmartwych-
wstanie Pana Jezusa. Czas przeżywania tej tajemnicy 
rozpoczyna się okresem Wielkiego Postu, w który wej-
dziemy w Środę Popielcową obrzędem posypania głów 
popiołem. W dawnym kalendarzu liturgicznym czas 
Wielkiego Postu był poprzedzony trzema niedzielami 

tak zwanego Przedpościa, w którym w kościołach trwa-
liśmy na modlitwie przed wystawionym Najświętszym 
Sakramentem w czasie 40-sto godzinnego nabożeństwa, 
w którym chcieliśmy wynagradzać Panu Jezusowi za 
wszystkie grzechy zlekceważenia Bożych przykazań 
szczególnie w czasie trwającego karnawału, oraz pro-
siliśmy o potrzebne łaski na zbliżający się czas wiel-
kopostnego nawrócenia. Dobrze się stało, że tradycja 
Kościoła zachowała ten czas modlitwy 40-sto godzin-
nego nabożeństwa i w czasie gdy będzie trwało przez trzy 
dni wystawienie Najświętszego Sakramentu będziemy 
mogli wykorzystać ten czas szczególnej obecności Pana 
Jezusa wśród nas na osobistą modlitwę, w której możemy 
Jemu przedstawić nasze życie, nasze problemy, radości 
i niepokoje, oraz nasze prośby, których jest tak wiele 
chociażby płynących jeszcze wciąż problemów trwa-
jącej pandemii, zagrożeń w życiu osobistym rodzin-
nym i społecznym, jak i płynącej w tym czasie wielkiej 
prośby o pokój dla nas, dla naszej Ojczyzny i całego 
świata, tak bardzo zagrożonego widmem straszliwej 
wojny. W tym czasie wprowadzającym nas w przeży-
cie Wielkiego Postu nie od rzeczy jest też zastanowie-
nie się nad stanem naszej duszy. Uświadomienie sobie 
prawdy o tym co w nas jest dobre i zgodne z wolą Bożą, 
ale i o swojej słabości jest ważnym przedsięwzięciem 
w przygotowaniu się do rzetelnego rachunku sumie-
nia, żalu za grzechy i dobrej spowiedzi świętej wielka-
nocnej. Ta prawda dotyczy całokształtu naszego życia 
z wiary i wymaga wzmożenia wysiłków zmierzających 
do poznania stanu swojej duszy, ale i do lepszego pozna-
nia przyczyn naszych słabości i grzechów, przyczyn, 
które trzeba usunąć z życia by zapanować nad tym, co 
w nas jest często źródłem naszych osobistych upadków. 
W tym miejscu pragnę razem z Wami, Drodzy Czytel-
nicy tego słowa, wrócić do rozpoczętej niedawno reflek-
sji nad treścią 7-miu grzechów głównych, czyli sied-
miu wad, które nieuporządkowane są przyczyną wielu 

innych grzechów i ludzkich słabości. Zastanawialiśmy 
się dotąd nad grzechami i wadami pychy i chciwości, 
przez które człowiek usiłując postawić siebie i swoje 
pragnienia w miejscu Boga i Jego woli potrafi targnąć 
się w życiu na prawo Boże i zastąpić to Boże prawo swo-
imi „poprawkami, przemyśleniami i pseudo prawami” 
które rodzą nowe życiowe problemy, życie ludzkie potra-
fią przemienić w koszmar i w którym liczy się nieraz 
jedynie tak zwane prawo dżungli, czyli prawo silniej-
szego, a sprawa nawrócenia człowieka i naprawy życia 
może stać się po ludzku wprost nieosiągalna. Kolejne 

wymieniane przez katechizm wady – grzechy główne 
to nieczystość i zazdrość. Spróbujmy krótko zastanowić 
się nad tym, czym one są.

NIECZYSTOŚĆ:
W Księdze Rodzaju po opisie stworzenia człowieka znaj-
dujemy następujące słowa: „Stworzył więc Bóg człowieka 
na swój obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył męż-
czyznę i niewiastę… A Bóg widział, że wszystko, co uczy-
nił, było bardzo dobre.”(por. Rodz.1,27 i 31). Słowa Pisma 
Świętego dobitnie wskazują nam prawdę o człowieku, któ-
rego Bóg stworzył na swoje podobieństwo. To jest źródło 
naszej ludzkiej godności i dobra, które Bóg uczynił tre-
ścią wszelkiego stworzenia. Człowiek cały w swej istocie 
jest dobrym stworzeniem – na obraz samego Boga, jest 
dziełem i odbiciem, obrazem Jego doskonałości i miło-
ści. Więc według zamysłu Bożego tak, jak w Bogu nie 
ma żadnej niedoskonałości i niczego co miało by mieć 
jakiś posmak zła, czy bezwstydu, tak i w człowieku stwo-
rzonym na obraz Boży nie ma miejsca na takie pojęcia. 
Problem pojawił się dopiero po grzechu pierworodnym, 
w którym człowiek zwiedziony przez kłamliwą pokusę 
szatana upadł i uświadomił sobie, że jego przez Boga stwo-
rzone człowieczeństwo razem ze wszystkimi ludzkimi 
odczuciami może być inaczej, niezgodnie z wolą Bożą, 
czyli z tym czego Bóg chciał i jak Bóg chciał potrakto-
wane. W tym miejscu pozwólmy sobie na przytocze-
nie dalszych słów Księgi Rodzaju zawierających opis 
rozmowy Adama z Bogiem już po popełnieniu przez 
człowieka grzechu pierworodnego: „Kiedy mężczyzna 
i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego 
się po ogrodzie… skryli się przed Panem Bogiem wśród 
drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał 
go: „Gdzie jesteś? ” On odpowiedział: „Usłyszałem Twój 
głos w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukry-
łem się”. Rzekł Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś nagi? 
Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? 

ROZWAŻANIA WIELKOPOSTNE
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”(Rodz.3,8 -12nn.). Ten fragment Księgi Rodzaju ukazuje 
nam istotę grzechu. Nieposłuszeństwo Bogu, kłamliwa 
pokusa złego ducha – szatana spowodowały, że człowiek 
sięgnął swą świadomością w sferę, która przewyższa zdol-
ności naszego ludzkiego poznania i jest po prostu dla nas 
trudna do opanowania. Człowiek rozpoznał smutną dla 
siebie prawdę, że na swą godność można inaczej patrzeć 
niż chce tego Pan Bóg. Grzech nieczysty w najogólniej-

szym tego słowa znaczeniu to niezgodne z wolą Bożą, 
nieuporządkowane potraktowanie w myślach, słowach 
i uczynkach godności osoby ludzkiej, którą Bóg stworzył 
jako istotę cielesno – duchową na Swój obraz i podobień-
stwo. Do tego prowadzi niewłaściwe myślenie, mówie-
nie, przedstawianie człowieka obliczone na wywołanie 
reakcji, którymi są nieuporządkowane doznania zmy-
słowe oraz pragnienia i czyny, które są owocem naszej 
osłabionej a nie raz i skażonej natury ludzkiej. Dlatego 
tak bardzo w życiu ważna jest odpowiedzialność za to 
co myślimy, mówimy, co czytamy i oglądamy, do jakich 
treści mamy dostęp, oraz mają dostęp dzieci i młodzież 
i wszyscy odpowiedzialni za wychowanie człowieka do 
wypracowania należytego szacunku dla godności osoby 
ludzkiej, którą tworzą ciało i dusza. Myślę, że w wycho-
waniu do czystości serca, życia i postępowania trzeba zro-
bić dobry i szczegółowy rachunek sumienia, by wiedzieć 

jakimi wartościami się kierować i jakie treści sprzyjające 
tworzeniu właściwych postaw promować, a równocześnie 
jakie treści zdecydowanie odrzucić. Dotykamy bardzo 
ważnej i odpowiedzialnej sprawy naszego życia chrześci-
jańskiego. Trzeba poważnie i wielostronnie zastanowić 
się nad słowami Pana Jezusa: „Błogosławieni czystego 
serca, albowiem oni Boga oglądać będą”(Mat.5,8).

ZAZDROŚĆ
Kolejną wadą, która jest przyczyną wielu innych grzechów 
jest zazdrość. W Księdze Rodzaju w rozdziale 4-tym znaj-
dziemy opis historii synów pierwszych rodziców, którymi 
byli Kain i Abel. Jesteśmy świadkami bratobójstwa, którego 
dopuścił się Kain na swoim bracie Ablu. Kain był zazdrosny 
o to, ze Bóg w widoczny sposób przyjął złożoną Mu przez 
Abla ofiarę i zabił swego brata, za co Bóg ukarał Kaina 
dożywotnimi wyrzutami sumienia. W Piśmie Świętym 
znajdujemy wiele przykładów tego jak Pan Bóg brzydził 
się i karał pochodzący od pychy grzech zazdrości. Można 
tu przykładowo powtórzyć historię wieży Babel opisaną 
w 11 rozdziale Księgi Rodzaju i wiele innych przykładów 
ze Starego i Nowego Testamentu. Zazdrość to grzech nie-
uporządkowanego pragnienia rzeczy lub wartości, które 
posiada inny człowiek. Mamy prawo szukać lub swą pracą 
dochodzić do wartości, rzeczy, których posiadanie ułatwia 
nam godne życie, ale gdy dążenie do posiadania powo-
duje tworzenie niewłaściwych postaw, chęci wyrządzenia 
szkody drugiemu człowiekowi, czy nawet nieuczciwości, 
to wtedy może to doprowadzić do ciężkich grzechów 
niszczących naszą życiową postawę, a nie raz i do wyrzą-
dzenia krzywdy drugiemu człowiekowi, krzywdy, która 
może prowadzić do zniszczenia, lub nawet do odebrania 
życia drugiemu człowiekowi, a czasem i sobie. Dlatego jest 
to kolejna ciężka wada, nad którą każdy z nas musi być 
uczulony, by ją w trudnych momentach życia opanować.

Drodzy Czytelnicy! W nadchodzącym czasie adora-
cji Najświętszego Sakramentu i u progu Wielkiego 

Postu dziękując Bogu za to, że znów daruje nam ten czas 
do przeżycia chciejmy sobie zafundować ten czas modli-
twy i refleksji, by podziękować Panu Bogu za to co dobre, 
ale i zastanowić się nad tym co stoi nam na przeszkodzie 
w naszym konsekwentnym chrześcijańskim życiu. Kiedy 
w czasie Mszy św. uobecniającej nam Ofiarę Chrystusa, 
w czasie Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, kazań pasyj-
nym spojrzymy na Chrystusa o Którym już prorok Izajasz 
i psalmista mówił: „On nosił nasze choroby, nasze cierpie-
nia wziął na siebie…(Iż.53,4 -5nn) , chciejmy jeszcze raz 
Jemu polecić naszą trudną rzeczywistość nasze trudne 
dziś, ale i naszą nadzieję na pokój w naszym sercu i na 
świecie, którą widzimy w otwartym Sercu Zbawiciela 
i wyrażamy nieustanną modlitwą: „Jezu ufam Tobie! ”

Ks. Józef
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WIELKOPOSTNA PRZEMIANA

Bóg zaprasza i nawołuje do nawrócenia zwłaszcza teraz, w świętym czasie Wielkiego Postu. 
Jest ono absolutną koniecznością. Bóg mówiąc nam o nawróceniu chce nam przekazać, 

że istnieje inne życie, po tym naszym ziemskim epizodzie, życie, do którego każdego dnia 
zmierzamy. Nie wolno nam jednak drogi do tego życia zagubić, a współczesny człowiek tak 
często o tym zapomina.

Bóg objawia się nam jako ktoś 
najbliższy, Ojciec i brat. Bóg 
jest źródłem i celem naszego 

życia, nie zależy mu na naszej klę-
sce, ale na naszym dobru. Niestety 
każdy nasz grzech, odejście od Boga 
to zejście z tej drogi prowadzącej do 
prawdziwego życia. Jezus, daje nam 
kolejną szansę. Zobaczmy ile już ich 
było w naszym życiu, ale może w któ-
rymś momencie będzie to już ta ostat-
nia szansa, ostatni raz. Może będzie 
to ten ostatni rok naszego życia.

Kto ma się nawrócić? Nie raz 
mówimy w konfesjonale: „Nie mam 
grzechów”. Kiedy przychodzi nam 
taka myśl weźmy sobie do serca słowa 
z 1 Listu św. Jana: Jeśli mówimy, że 
nie mamy grzechu, to samych siebie 
oszukujemy i nie ma w nas prawdy.

Czas Wielkiego Postu, to czas 
pokuty i odwrócenia się od popełnio-
nych grzechów. Uznaję w sobie nie-
doskonałość, potępiam zło i chcę je 
odrzucić. Człowiek ma w sobie znisz-
czyć wszystkich bożków, których 

sobie postawił w drodze do Boga. 
Człowiek nawracający się i czyniący 
pokutę nie poprzestaje na unikaniu 
zła, chce także czynić więcej dobra, 
iść do przodu, a na pierwszym miej-
scu w swoim życiu chce postawić 
Boga.

Greckie słowo METANOIA ozna-
cza pokutę i wielką tęsknotę czło-
wieka, by zbliżyć się do Boga. Ten 
powrót do Boga dzisiaj daje nam 
Sakrament Pokuty, dobrze przeżyty 
i przygotowany. Warto zapytać się 
o nasze spowiedzi, czy nieraz nie jest 
to taka formalność religijna lub przy-
kry obowiązek, który co jakiś czas 
trzeba odbyć. Może nie raz mobi-
lizacją jest jakaś kartka do podpi-
sania przez spowiednika, rodzinna 
uroczystość religijna w kościele, ślub 
albo pogrzeb.

Czy nasza spowiedź jest dobrze 
przygotowana, bo tylko ona tak 
naprawdę da nam duchowy poży-
tek. Przypomnijmy sobie warunki 
dobrej spowiedzi. Bez dobrego 

rachunku sumienia, nie ma dobrej 
spowiedzi. Warto sobie sięgnąć do 
książeczki czy drukowanych w roz-
maitych formach rachunków sumie-
nia. Zawarte tam pytania czy pod-
powiedzi pomogą nam uświadomić 
sobie co w moim życiu jest jeszcze 
złe, niedoskonałe, nad czym muszę 
jeszcze popracować. Czy nie tylko 
przestrzegam Bożych i kościelnych 
przykazań, czy unikam grzechów 
głównych i powszednich, czy już 
realizuję rady ewangeliczne. Czy moje 
myśli, słowa i uczynki są podobne do 
samego Chrystusa.

Dobrej spowiedzi musi towa-
rzyszyć żal za grzechy i ich szczere 
wyznanie, bez kamuflażu. Na pewno 
każdy z nas przeżył w swoim życiu 
niejedną „dobrą spowiedź”, kiedy 
przy kratkach konfesjonału pozo-
stawił cały swój grzech, w  całej 
jego pełni. Nie możemy też od kra-
tek konfesjonału odejść bez posta-
nowienia poprawy i  pragnienia 
zadośćuczynienia Bogu i bliźniemu. 



6 Numer 3 (340)

Zadośćuczynienie to nie tylko sakra-
mentalna pokuta, ona jest tylko zna-
kiem tego co ma się dziać w moim 
sercu, czyli naprawienia drugiemu 
krzywd, jeśli takie względem niemu 
popełniliśmy.

Bóg działa w sakramencie pokuty, 
jak mówi papież Franciszek nie jak 
urząd celny, lecz szuka wszelkich 
dróg by człowiekowi przebaczyć. 
Jezus, jako spowiednik, kiedy widział 
skruchę grzesznika, mówił po pro-
stu: „Idź i nie grzesz więcej”. Klęk-
nąć przed kapłanem, który w tym 
momencie występuje w konfesjo-
nale In persona Christi, chociaż nieraz 
wcale nie jest świętszy od klęczącego 
penitenta. To wszystko pomoże nam 
postawić mocniejszą tamę złu, jakie 
wyrządza każdy grzech.

Nieraz pytamy, dlaczego mam 
wyznawać małe, nieistotne według 
nas grzechy. Pamiętajmy, nikt nie 
rodzi się wielkim grzesznikiem, czło-
wiek rodzi się jako małe, niewinne 

dzieciątko, a grzesznikiem staje się 
na ile pozwoli szatanowi wniknąć 
i opanować siebie. Pierwsi rodzice 
w raju, byli niewinni, ale odwrócili 
się od Boga, sami chcieli stanowić 
w życiu co jest dobre, a co złe. Wiemy, 
jak się to skończyło. Grzech tylko 
na początku jest słodki, jak owoc 
zerwany w raju. Potem pojawiają się 
konsekwencje grzechu, który niszczy 
człowieka. Szatan, który jest głów-
nym sprawcą grzechu nigdy nie chce 
szczęścia człowieka, ale jego zniszcze-
nia. Tylko pełna harmonia z Bogiem 
daje radość i pełnię szczęścia. Dlatego 
Bóg chce naszego nawrócenia, bo 
chce naszego szczęścia.

Nieszczęścia i cierpienia spotykają 
wszystkich ludzi, dobrych i złych, 
bogatych i biednych, tych, którzy 
zawinili i tych, którzy nie mają żadnej 
winy, nie ma w tym po ludzku żad-
nej logiki. Dla nas ludzi wierzących, 
ważne jest to abyśmy po bożemu 
odkryli sens tych wydarzeń, aby one 

przemieniły się w dobro. Wpatru-
jemy się w krzyż Zbawiciela, w Jego 
niezawinione cierpienie. Jak wiele 
wyrosło z niego dobra. Gdyby nie 
krzyż Chrystusa nasza wiara, nasze 
życie byłyby bezsensowne.

Wielki Post... Na naszych gło-
wach znów symboliczny popiół posy-
pany w Środę Popielcową. Słowa, 
które wtedy słyszymy niech brzmią 
w naszych uszach i sercach. „Prochem 
jesteś i w proch się obrócisz” oraz 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię”. Niech nam w tym pomogą 
parafialne rekolekcje, nabożeń-
stwa wielkopostne, post i jałmużna. 
Ukoronowaniem tych przeżyć niech 
będzie dobrze przeżyta wielkopostna 
i świąteczna spowiedź. To szczególny 
czas, w którym żyjemy. Miłosierny 
Bóg czeka na każdego z nas z otwar-
tymi ramionami. Miejmy odwagę 
rzucić się w nie całkowicie oddając 
Mu swoje życie.

L.S.

Proces synodalny 
w Archidiecezji Katowickiej 
komunia – uczestnictwo – 

misja. 
Spotkanie w grupie synodalnej

29 stycznia 2022 r. w salce katechetycznej „U Any 
i Achima”, w naszej parafii, odbyło się spotkanie 

synodalne na szczeblu dekanatu. Oprócz ks. dziekana- 
naszego proboszcza Zbigniewa Folcika jako koordyna-
tora i Gabrieli Kiełkowskiej jako koordynatora pomocni-
czego uczestniczyło w nim 11 przedstawicieli z 9 parafii 
dekanatu. Naszą wspólnotę parafialną reprezentowali: 
Henryka Pawliczek i Andrzej Cyran.

Po przywitaniu i modlitwie ks. dziekan przed-
stawił pytania do wspólnego dzielenia się w grupie: 
Jak postrzegam dziś Kościół katolicki (ten mój parafialny, 
diecezjalny, lokalny, wspólnotowy) Co uważam w tym 
Kościele za szczególną wartość, a co za szczególną słabość?

W  jaki sposób – na miarę naszych możliwości 

– możemy te rozpoznane słabości przezwyciężać? 
Nastąpił czas modlitewnego milczenia poświęcony na 
indywidualne przygotowanie do odpowiedzi na posta-
wione pytania. Takimi chwilami milczenia podzielone 
zostały 3 rundy odpowiedzi uczestników spotkania. 
Moim zadaniem, jako koordynatora pomocniczego, było 
wsłuchiwanie się w wypowiedzi i przygotowanie stresz-
czenia spotkania. Uczestnicy byli aktywni, otwarci, szcze-
rzy, ich słowa wypełnione były głęboką wiarą, ale i tro-
ską o lokalny Kościół. Oto najważniejsze, godne uwagi 
i przemyślenia odpowiedzi na poszczególne pytania.

PYTANIE 1: Jak postrzegam dziś Kościół katolicki (mój 
parafialny, diecezjalny, lokalny, wspólnotowy)?
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1. Kościół tworzą ludzie, to wspólnota tych ludzi, 
wtedy żyje,

2. brak jedności, dominacja Internetu,
3. parafialny Kościół – znany, bliski, ale osłabiony, 

podzielony, może i wystraszony, manipulowany,
4. oczerniany w mediach, np. problem pedofilii,
5. odpływ ludzi z Kościoła, wcześniej niż początek 

i trwanie pandemii, brak młodych ludzi,
6. parafia umiera, nie ma grup, nie ma miejsc spo-

tkań, wydarzeń,
7. Kościół zaczyna się w rodzinie,
8. wdzięczność za każdą Mszę św.,
9. Kościół żywy to zaleta proboszcza (wolność, wyda-

rzenia,, zaangażowanie ludzi),
10. to życie Eucharystią, sakramentami, wtedy Kościół żyje,
11. trzeba kierować się Ewangelią, to daje parafia,
12. Kościół w pandemii – obraz wiernych, skrystali-

zowanie, Msza w TV i Internecie to wygoda dla wielu.

PYTANIE 2: Co uważam w tym Kościele za szczególną 
wartość, a co za szczególną słabość?

1. wartość Kościoła to Ewangelia i sakramenty, będące 
życiem, źródłem,

2. wspólnoty parafialne to dobro Kościoła, rozwija-
jące relacje z Bogiem z człowiekiem,

3. wartość – że Kościół ciągle jest, mimo wielu 
problemów,

4. możliwość wyciszenia, Eucharystia,
5. miejsce dla każdego, teren działania dla każdego,
6. słabość – mało charyzmatycznych kapłanów,
7. rodziny niedające podstaw ani odpowiednich postaw 

do naśladowania,
8. brak chętnych do angażowania się w życie parafii, 

przygotowywanie uroczystej oprawy,
9. antyświadectwo – wiernych i kapłanów, kapłani 

przyczyną odejścia młodych od Kościoła,
10. dla wielu udział w Mszy to tylko przyzwyczajenie,
11. brak rodzin z dziećmi w świątyni, brak relacji 

między ludźmi,
12. Kościół – za wygodny, mało ekspansywny.

PYTANIE 3: W jaki sposób – na miarę naszych możliwo-
ści – możemy te rozpoznane słabości przezwyciężać?

1. przede wszystkim modlitwa i post,
2. służba drugiemu człowiekowi,
3. stawanie w prawdzie, rozpoznawanie prawdy,
4. Piąta Ewangelia, bycie i życie Ewangelią,
5. dobre świadectwo, pokazywanie piękna Kościoła,
6. wymagać przede wszystkim od siebie,
7. nie oceniać innych, naprawianie zacząć od siebie,
8. dawać świadectwo, być apostołem tam, gdzie stawia 
nas Bóg,

9. nie wstydzić się Kościoła,
10. wyjść ze schematów,
11. potrzeba otwarcia na środki ewangelizacyjne,
12. potrzeba sięgania w  homiliach do źródeł 

katechizmu.
Kolejny czas modlitewnego milczenia poświęcony 

był na refleksję i odpowiedzi na pytania:
Co w tym momencie spotkania w szczególny spo-

sób mnie dotyka – czym jeszcze chciałbym/chciałabym 
podzielić się z uczestnikami spotkania (myśli, skoja-
rzenia, obrazy, rodzące się uczucia).

Uczestnicy, dziękując za spotkanie, podkreślili jego 
atmosferę, wielką otwartość i szczerość wypowiedzi. 
Oprócz tego podzielili się na zakończenie następującymi 
refleksjami i spostrzeżeniami:

– występuje zróżnicowanie w parafiach (od bardzo 
aktywnych, żywych po „umierające”),

– Kościół nie może być świadkiem „bylejakości”, 
ludzie czekają na konkret, na piękno w Kościele,

– młodzież daleko od Kościoła, bo nikt nie chce odpo-
wiadać na ich pytania…

– wykorzystanie nowoczesnych środków przekazu, 
IT w celu dotarcia do młodego pokolenia,

– rola kapłanów w dotarciu do młodzieży,
– mało dbałości o samo Słowo Boże w Kościele,
– potrzeba promocji świadectw ludzi.
Podsumowując, możemy zwrócić uwagę, że podkre-

ślano wielką troskę o własne wspólnoty parafialne, otwar-
tość kapłanów na tworzenie grup. Spotkanie pozwoliło 
poznać specyfikę i życie w parafiach dekanatu, wymie-
nić się doświadczeniami. Zaproponowano także zor-
ganizowanie dekanalnego spotkania liderów wspólnot 
parafialnych. Ks. dziekan, odpowiadając na taką propo-
zycję, podał wstępny termin przypadający na przełom 
września i października.

Zachęcam, by nad tymi pytaniami pochylił się każdy 
z nas… Jak ja postrzegam Kościół, swoją wspólnotę i swój 
udział, rolę w tej wspólnocie. Czy dostrzegam wartości 
i słabości Kościoła i swoje… Czy nie jest mi wygodnie 
i dobrze wszystko wytłumaczyć trwającą pandemią… Czy 
to właśnie ja nie znalazłabym sposobu, by przyciągnąć do 
Kościoła młodych… Przecież tak wielu z Was posługuje 
się tak nowoczesnymi środkami komunikowania się…

I na koniec to, co wybrzmiewało w czasie szkolenia 
w Katowicach i u nas na spotkaniu.

RELACJE! Nikt z  nas nie żyje tylko dla siebie. 
Wszystko ma sens, gdy obok jest Bóg i drugi człowiek. 
A tak bardzo wszyscy potrzebujemy poprawy tych rela-
cji. Niech to stanie się taką naszą synodalną – parafialną 
i osobistą misją…

Gabriela Kiełkowska
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„KOBIETY, KTÓRE KOCHAŁ BÓG” (M. Miduch) 
Rozważania nie tylko na 8. marca

Już wkrótce 8. marca – dzień, w którym w szczególny sposób myślimy o kobietach. O tych, które odegrały 
ważną rolę w naszym życiu – naszych matkach, babciach. Każda z nich żyła w innych czasach, a ich role 

w życiu społecznym również ulegały zmianom. Warto podkreślić, że Kościół dostrzega ogromną rolę kobiety 
w życiu rodzinnym i społecznym. Bardzo wyraźnie podkreślił to Jan Paweł II w wydanym 15 sierpnia 1988 r. 
Liście Apostolskim „O godności i powołaniu kobiety – Mulierisdignitatem.

Kobiety odegrały też znaczącą 
rolę w historii zbawienia. 
Przedstawiam trzy postaci 

kobiet, które chronologicznie poja-
wiają się w Biblii. Kolejne przedstawię 
w następnych wydaniach „Wspól-
noty”. Zachęcam również do lek-
tury książki „Kobiety, które kochał 
Bóg” Marii Miduch (dr judaistyki 
i hermeneutyki biblijnej, mgr teo-
logii, mgr studiów bliskowschod-
nich, wykładowca języka hebraj-
skiego i Starego Testamentu. ) To 
z tej książki pochodzą opisy poniżej 
wymienionych kobiet. Również sko-
rzystałam z materiału pochodzącego 
z „Salon piękności. Niezwykłe kobiety 
w Biblii” autorstwa: Tomasza Zamor-
skiego OP. A zatem kobiety Biblii cz. I:

Małgorzata Mokrosz

EWA
Ona jest matką żyjących. Samo 
jej imię, które zostaje jej nadane, 
świadczy o tym, że ma coś wspól-
nego z Bogiem. Jedynym Żyjącym 
w Stary Testamencie jest Bóg, a ona 
jest nazwana „matką żyjących”. To 
jest piękne i niesamowite, bo my ją 
wsadziliśmy w szufladkę z podpi-
sem „grzech”. A Bóg, kiedy na nią 
patrzy, widzi życie. To jest niesamo-
wite, zaskakujące, taka jest Biblia.

SARA
Sara początkowo nosi imię Saraj. Jest 
żoną Abrama i wraz z nim wędruje za 
głosem Boga. Saraj zostaje wyekspo-
nowana w opowiadaniu o początkach 
narodu wybranego. I jest to niezwykłe, 

gdyż jest ona kobietą niepłodną i nie 
posiada dzieci. W ówczesnym kon-
tekście było to poważnym defektem. 
Bóg jednak wybiera kogo chce. Tak, 
jak wybrał starego już Abrama, tak 
i wybiera niepłodną Saraj, aby wła-
śnie przez nich objawić swoją moc. 
Zarówno Abrama jak i Saraj, Bóg 
zaprasza do wędrówki wiary. Małżon-
kowie nie tylko muszą przejść szmat 
drogi z Ur do Charanu, a następnie 
z Charanu do Kanaanu. Muszą odbyć 
niezwykłą podróż w głąb własnego 
serca i uwierzyć słowu Boga, uwierzyć 
w niemożliwe. Czy otrzymamy upra-
gnionego potomka? Czy Bóg da nam 
ziemię? Obietnice Boga nie realizują 
się od razu. A oczekiwanie staje się 
próbą, która pokazuje również słabość 
Saraj. Zniecierpliwiona, zarzuca Bogu, 
iż nie wysłuchał jej prośby: Oto Pan 
nie pozwolił mi urodzić (Rdz 16,2). 
Saraj nie rozmawia jednak o tym 
z Bogiem. Pozostaje ze swoim proble-
mem sama, a następnie próbuje zna-
leźć własne wyjście z trudnej sytuacji. 
Saraj postępuje według ówczesnego 
zwyczaju i przyprowadza do męża 
Hagar, swoją egipską służącą, aby stała 
się „zastępczą mamą” ich dziecka. 
Choć Abram jest posłuszny swojej 
żonie, nie jest to jednak dobre rozwią-
zanie – brzemienna Hagar wzbudza 
zazdrość Saraj i rodzi się konflikt. 
Ostatecznie rozgoryczona Saraj nie 
akceptuje syna Hagar, Izmaela, jako 
swojego syna. Pomimo takiej próby 
rozwiązania problemu bezdzietności 
Bóg nie wycofuje się ze swoich obiet-
nic. On sam otacza opieką Hagar i jej 

syna oraz ponawia obietnice wobec 
Abrama i Saraj. Co więcej, zapra-
sza ich do przymierza, nadaje nowe 
imiona. Abram staje się Abrahamem 
– ojcem wielu narodów a Saraj – Sarą. 
Ma stać się nie tylko księżniczką dla 
swojej rodziny, ludu, ale księżniczką – 
matką i panią dla wielu narodów.

Niezwykła jest więc ta logika Boga, 
który widząc słabość wiary, niecierpli-
wość Saraj, jeszcze bardziej ją obdaro-
wuje. Z drugiej strony znów zaprasza 
do zawierzenia, zaufania, które ma się 
objawić w kolejnym roku oczekiwania. 
Sara rezygnuje z własnych pomysłów, 
ale jej wiara musi jeszcze dojrzewać.

Gdy ma 89 lat, Bóg przybywa 
w gościnę do ich namiotów (por. 
Rdz 18,1-15) i po raz ostatni pona-
wia obietnicę potomka: to już za rok! 
Słowa te wywołują śmiech Sary. Jak 
to możliwe? Sara śmieje się, gdyż 
jeszcze opiera się na swoich ludzkich 
siłach, a te już są bardzo ograniczone. 
Nie zna też tożsamości tajemniczych 
Gości. Choć śmiech Sary następuje 
w ukryciu, Bóg go słyszy i mówi do 
Sary: śmiałaś się (por. Rdz 18,14-15). 
Dlaczego Bóg eksponuje śmiech Sary? 
Czy dlatego, aby ukazać jej ciągłe nie-
dowiarstwo? Śmiech Sary staje się tu 
jednak proroctwem, gdyż Sara urodzi 
Izaaka – a jego imię oznacza śmiech, 
powód do radości! Przyjście na świat 
Izaaka jest więc wielkim wyznaniem 
wiary Sary – to „Bóg dał mi powód 
do śmiechu” – czyli upragnionego 
syna. Próby ludzkich rozwiązań 
Saraj zakończyły się płaczem, smut-
kiem i konfliktem. Bóg natomiast, po 
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długim oczekiwaniu, przynosi radość 
i szczęście.

Gdy Abraham prowadzi Izaaka na 
Górę Moria, aby go złożyć w ofierze 
Bogu, autor biblijny nie wspomina 
o Sarze. Czy wiedziała o tym, czy 
przeczuwała? Czy miała już wtedy 
na tyle silną wiarę, aby oddać Bogu 
wszystko? Nie wiemy. Faktem jest, iż 
zaraz po opisie ofiary Abrahama (Rdz 
22), następuje wzmianka o śmierci 
Sary (Rdz 23). Czy zatem jest to znak, 
iż jej zaufanie Bogu doszło do pełnej 
dojrzałości? Z pewnością tak.

BETSZEBA
Historia Batszeby zaczyna się w cza-
sie, gdy mężczyźni Izraela musieli 
wyruszyć na wojnę. Król Dawid 
wysłał na nią swoich najwaleczniej-
szych żołnierzy, najlepszych genera-
łów, sam nie ruszając się z pałacu. 
Zamiast walczyć i robić to, co robili 
mężczyźni w tamtych czasach, został 
w domu i zaczął się nudzić. Po popo-
łudniowej drzemce przechadzał się 
po królewskich tarasach i zupełnie 
przez przypadek w mieście poniżej 
dostrzegł piękną nagą kąpiącą się 
kobietę. Po prostu wpadła mu w oko.
Kim była ta naga piękność? To córka 
Eliama, żona UriaszaChetyty, imie-
niem Batszeba. Dawid bardzo szybko 
dowiedział się, kim jest oraz gdzie 
mieszka i kazał ją do siebie sprowa-
dzić, wiedząc, że Uriasz jest na woj-
nie. O tym, co było później, Biblia 
mówi bardzo krótko – Batszeba przy-
była na rozkaz Dawida, a on z nią 
współżył. Po trzech miesiącach oka-
zało się, że kobieta jest w ciąży. Dla 
Dawida, króla namaszczonego przez 
Boga, był to spory problem. Co z nim 
zrobił? To właśnie tu zaczyna się coś 
potwornego, co w jakimś stopniu wpi-
sane jest w banalność cudzołóstwa 
– mataczenie, kręcenie, udawanie, 
kłamstwa i próba uniknięcia konse-
kwencji tego, co się zrobiło.Ten, kto 
ma władzę, może pozwolić sobie na 
więcej. Tak przynajmniej uważają ci, 
którzy naprawdę panują. Król Dawid 

postanawia rozwiązać problem po 
swojemu. Mimo trwającej wojny 
ściąga Uriasza do miasta. Chce, by 
żołnierz spotkał się z żoną i współżył 
z nią, dzięki czemu po narodzinach 
dziecka uzna je za swoje, myśląc, że 
sam je spłodził. Uriasz nie zgadza się 
jednak na zaproszenie Dawida. Chce 
być solidarny z tymi, którzy muszą 
zostać na froncie i żyją na pustyni 
w namiotach. Nie chce zażywać odpo-
czynku i wygód, kiedy jego towarzy-
sze walczą.Dawid nie daje za wygraną, 
chce przekupić Uriasza. Zaprasza go 
na ucztę. Wystawne jedzenie, potem 
prezenty – to jednak również nie 
działa. Uriasz nie wraca na noc do 
swojego domu, śpi w mieście. Myślę, 
że Dawid zaczynał już powoli tracić 
cierpliwość. Następnego dnia znowu 
wyprawia ucztę. Tym razem chce się 
posunąć do podstępu. Planuje upić 
Uriasza, mając nadzieję, że ten w sta-
nie upojenia alkoholowego zawędruje 
do domu, gdzie wszystko potoczy 
się już zgodnie z planem. To jednak 
znowu nie wypala. Uriasz ponownie 
nie nocuje u siebie. Dawid dostrzega, 
że jego zabiegi są nieskuteczne, a czas, 
jaki mu pozostał, zanim ktoś się 
domyśli, co wydarzyło się między 
nim a Batszebą, nieubłaganie się kur-
czy. Ucieka się więc do ostateczności, 
na jaką pozwala mu władza. Wyko-
rzystuje jakieś tajne służby – albo 
może poufny list, który wysyła do 
jednego z generałów – żeby przeka-
zać im polecenie postawienia Uriasza 
na pierwszej linii frontu. Chce, żeby 
w czasie bitwy, wtedy kiedy będzie 
najgoręcej, współtowarzysze broni 
odstąpili od Uriasza i pozostawili 
go samego, by zginął. Tak właśnie 
się dzieje. To cena za cudzołóstwo 
Dawida – cena, którą tak naprawdę 
przychodzi zapłacić komuś zupełnie 
innemu.Gdy Uriasz przestaje już być 
problemem, Dawid zaprasza Batszebę 
do pałacu, gdzie czyni ją swoją żoną 
(wśród Izraelitów panowało jesz-
cze wtedy wielożeństwo). Kobieta 
ma urodzić ich dziecko. I wtedy do 

tej historii wkracza Pan Bóg, któ-
remu wcale nie podoba się zachowa-
nie Dawida. Przez proroka Natana 
Bóg upomina króla: „Tak nie wolno! 
Masz przecież wszystko, harem, 
kobiety, władzę. Dlaczego sięgnąłeś 
właśnie po tę jedyną, która była już 
czyjąś żoną? Jak mogłeś tak postą-
pić? ”. Dziecko poczęte w wyniku 
cudzołóstwa nie przeżyje, co Dawid 
odczyta jako karę Boga za swój postę-
pek i podejmie pokutę. Jej owocem 
będzie piękny Psalm 51 – modlitwa 
grzesznika świadomego, jak bardzo 
zranił Pana Boga, jak bardzo się od 
Niego oddalił. Grzesznika zanurzo-
nego w Bożym miłosierdziu. Batszeba 
pozostaje na dworze królewskim. 
Urodzi potem syna, który dzięki jej 
sprytowi i intrygom zostanie następcą 
króla Dawida – Salomon. Niestety ten 
mądry władca stanie się dziedzicem 
nie tylko korony, ale również grze-
chu swoich rodziców. Po co w ogóle 
Batszeba trafiła do genealogii Jezusa? 
Może po to, by pokazać, że Bóg nawet 
z największego grzechu może wypro-
wadzić coś dobrego? Że cudzołóstwo, 
którego dopuścili się Dawid i Bat-
szeba, a które zawsze jest zredukowa-
niem drugiej osoby do przedmiotu, 
choć złe, doprowadziło ostatecznie 
do czegoś dobrego? I że nawet jeśli 
w swoim życiu ktoś jest tak bierny 
jak Batszeba – która przecież nie pro-
testowała, zgadzając się na obcowa-
nie z Dawidem – nie jest skazany na 
porażkę? To Bóg jest tym, który ocala, 
co wcale nie znaczy, że pochwala 
cudzołóstwo. Ta historia wpisana 
jest zwyczajnie w Boże miłosierdzie. 
Rodzi dobre owoce, bo właśnie tak 
działa i tak chce Pan Bóg. Nawet 
w najgorzej zapisanych przez nas 
tekstach czy najgorzej zaśpiewanych 
nutach potrafi On znaleźć jakiś rodzaj 
piękna. Opowieści o kobietach uję-
tych w rodowodzie Jezusa są właśnie 
opowieściami o Bogu, który ocala. 
„Salon piękności. Niezwykłe kobiety 
w Biblii”.

Autor: Tomasz Zamorski OP
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E- jak emocje

Jadąc w czwartek samochodem, w Radiu eM, usłyszałam wywiad 
z Ks. Markiem Dziewieckim. Ksiądz opowiadał o swoich książkach, 
które opisują nasze emocje, przeżycia, uczucia w kontekście naszej 

wiary. Ks. Marek Dziewiecki (ur. 3 lipca 1954 w Radomiu) to rzymskokato-
licki prezbiter, doktor psychologii, odznaczony Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej. W swojej książce „Emocje. Krzyk do zrozumienia” zabiera nas 
w podróż dookoła emocji i pomaga nam radzić sobie zarówno ze swoimi 
emocjami oraz emocjami najbliższych osób. Przedstawiam poniżej krótki 
opis tej książki, który możemy znaleźć na portalu lubimyczytac.pl:

Lubimy oglądać emocje (czę-
sto nawet skrajne) u innych ludzi, 
np. w filmach, ale gdy przychodzą 
do nas samych, najchętniej wymie-
nilibyśmy – jak w kantorze – emocje 
najbardziej nieprzyjemne dla nas, na 
takie, które nam bardziej odpowia-
dają. Niestety, nie ma takich kanto-
rów, więc musimy z naszymi emo-
cjami radzić sobie sami. Jak to zrobić?

O tym jest książka ks. Marka 
Dziewieckiego pt.: „Emocje. 
Krzyk do zrozumienia”.

Gdy ją przeczytasz, dowiesz się, 
jak poradzić sobie z emocjami, szcze-
gólnie tymi trudnymi, ale wcześniej 
zrozumiesz ich naturę. Dowiesz się, 
czym są i jaki jest ich sens. Nauczysz 
się je rozróżniać i dostrzegać, a także 
wykorzystywać w swoim życiu w celu 
poprawienia swojego losu. Poznasz 
też wzór doskonałej dojrzałości emo-
cjonalnej – Jezusa Chrystusa, i to, 
w jaki sposób On radził sobie ze 
swoimi emocjami. „Zwykle nie ma 
takiej chwili od rana do wieczora, 
w której bylibyśmy całkowicie wolni 
od przeżyć”. Radzenia sobie z emo-
cjami, podobnie jak radzenia sobie 
z pieniędzmi, nie uczy się w szkołach, 
a są to bardzo ważne dla naszego 
życia kwestie, z którymi mamy do 
czynienia na co dzień! Nasz bank 
emocji i to jak z niego korzystamy, 
bardzo wpływa na jakość naszych 
relacji, stan naszego zdrowia, samo-
poczucie, ocenę sytuacji i całą masę 
spraw, z których czasami nie zda-
jemy sobie sprawy. Jak dowiemy się 

z książki, warto korzystać z wiedzy, 
którą przekazują nam emocje, a im 
są one trudniejsze – tym cenniejsza 
wiadomość, którą niosą – czasem 
wręcz ratująca nam życie! Czytając 
książkę, nauczymy się z tych cen-
nych informacji korzystać. „Czło-
wiek dojrzały jest panem, nie zaś 
niewolnikiem swoich emocji. To on 
nimi kieruje, a nie one nim”. Książka 
daje mnóstwo podpowiedzi prak-
tycznych, jak się konkretnie zacho-
wywać w różnych sytuacjach, które 
są związane z powstawaniem w nas 
różnych emocji, a nawet co konkret-
nie mówić!

DO ZASTOSOWANIA OD ZARAZ:
Co robić, gdy pojawiają się 

w Tobie natrętne, bolesne i coraz 
częściej powracające (niechciane) 
emocje?

Jak postępować, gdy ból emocjo-
nalny staje się nie do zniesienia?

Jak dojrzale reagować w sytuacji 
niesłusznego ataku na Ciebie?

Co zrobić, gdy przyjdzie Ci radzić 
sobie w sytuacji czyjejś niedojrzałości 
emocjonalnej?

Jakie są granice asertywności, 
czyli komu i kiedy NIE mówić o tym, 
co się aktualnie przeżywa?

Autor jest doktorem psychologii 
i wykładowcą akademickim, w swojej 
książce porządkuje pojęcia, odkła-
muje mity i błędne przekonania, 
które utrudniają nam radzenie sobie 
z naszymi emocjami.

W książce „Emocje” przeczytasz 
przykłady z życia wzięte (również 

z praktyki terapeutycz-
nej) i  proste historie, ilustrujące 
bardzo ważne zasady, które rzą-
dzą naszym światem psychicznym. 
Całość jest wzbogacona trzydzie-
stoma rysunkami i wykresami, które 
bardzo pomagają przyswoić najważ-
niejsze wnioski, a autor dopisał pra-
wie 100 stron (w tym jeden całkiem 
nowy rozdział) względem naszej 
audiokonferencji o emocjach.

DOWIESZ SIĘ I ZROZUMIESZ:
• jak działają w  nas psychiczne 

mechanizmy obronne?
• czym są dwa rodzaje mózgu, które 

każdy z nas w sobie posiada i co 
z tego dla nas wynika?

• jakie są „pułapki myślenia”, które 
wprowadzają nas w błąd?

• w jaki sposób funkcjonuje w nas 
zdolność manipulowania własnymi 
myślami?

• co to jest dysonans kognitywny 
i  jakie są dwa rodzaje radzenia 
sobie z  nim – jeden przeklęty 
i drugi błogosławiony?

• jakie dwie błędne postawy przyj-
mujemy w obliczu natrętnych i drę-
czących nas myśli?

• na czym polega asertywność 
emocjonalna w relacjach: mąż – 
żona, rodzice – dzieci, nauczyciele 
– wychowankowie?

• jakie są bardzo negatywne konse-
kwencje ucieczki od własnych emo-
cji, których możesz doświadczyć?

M&M
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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.

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. Marka 8, 22-26
Jezus i uczniowie przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili 
Mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął 
niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył 
mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: «Czy coś 
widzisz? » A gdy ten przejrzał, powiedział: «Widzę ludzi, 
bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa». Potem znowu 
położył ręce na jego oczy. I przejrzał on zupełnie, i został 
uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. 
Jezus odesłał go do domu ze słowami: «Tylko do wsi nie 
wstępuj! »

ROZWAŻ:
• Człowiek może być niewidomy na różnym pozio-

mach. Może widzieć tylko częściowo. Widzę ludzi, bo gdy 
chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. Jego ślepota może 
dotyczyć drugiego człowieka, którego dostrzega jako 
przedmiot użytkowy. Takiego człowieka nie traktuje się 

z miłością, jako osobę 
godną kochania. 
Na ogół taki spo-
sób traktowa-
nia drugiej 
osoby wynika 
z  braku miłości do samego 
siebie. Przykazanie związane z miłością do 
samego siebie mówi: Kochaj bliźniego swego jak siebie 
samego. Potrzebujemy wówczas odzyskać poczucie swo-
jej wartości i godności, które zostało zniszczone przez 
złe słowa (np. do niczego się nie nadajesz, jesteś głupia, 
leniwa, nie poradzisz sobie w życiu, jesteś zła) i braku 
obecności rodziców. Jak traktujesz samego siebie? Jak 
traktujesz drugiego człowieka?

• Ów niewidomy, aby ujrzeć jasno i  wyraźnie, 
potrzebuje drugiego etapu uzdrowienia. Potem znowu 
położył ręce na jego oczy. I przejrzał on zupełnie, i został 
uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Ten 
drugi etap uzdrowienia może dokonywać się w dłuż-
szym procesie. Potrzebujemy wówczas wejść w stały 
proces nawracania się przez słuchanie Słowa Bożego 
i wprowadzanie go w życie. Wówczas mamy szansę na 
odzyskanie swojej godności i poczucia swojej wartości. 
Jak często zasiadasz na modlitwę ze Słowem Bożym? Ile 
czasu na to poświęcasz?

• Po całkowitym uzdrowieniu niewidomego, Jezus 
mówi do niego bardzo znamienne słowa: Tylko nie wra-
caj do tej wsi! Może środowisko owej wsi było na tyle 
zepsute, że groziło ponowną utratą wzroku – fizycznego 
lub duchowego? Tenże uzdrowiony człowiek potrzebuje 
być posłuszny wezwaniu Jezusa i zmienić swoje środo-
wisko życia, co samo w sobie nie jest łatwe. Proś zatem 
Jezusa o podjęcie decyzji domagających się odwagi. Jezu-
sie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Daj mi odwagę 
zmienić moje środowisko pracy i życia, gdy tak jest lepiej 
dla mojego zdrowia i dobrostanu duchowego.

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu 
do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to 
jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy 
to zrobić?

Por. https://www.onjest.pl/slowo/
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Od początku 
Czym właściwie jest post?

Warto wrócić do początków, przypomnieć sobie, co jest ważne 
w Kościele, dlaczego mamy dogmaty, poznać nowe terminy 

i odświeżyć sobie wiedzę na temat swojej wiary.
W tym numerze, o tym co to jest katechizm i czemu jest ważny
Post to częściowe lub całkowite powstrzymanie się od jedzenia, picia, 

używek i nawyków związanych ze stylem życia przez pewien okres 
czasu. Jeden post ze względów zdrowotnych lub wyższego celu. Post jest 
powszechną praktyką w wielu religiach. W chrześcijaństwie post nie jest 
celem samym w sobie.

W prawie kanonicznym post pojawia się jako środek pokuty i mówi: 
„Wszyscy wierzący, każdy na swój sposób, są zobowiązani przez prawo 
Boże do czynienia pokuty”. W tym celu przepisuje się ogólne „dni pokutne”, 
w które wierni w szczególny sposób oddają się modlitwie, pełnią dzieła 
pobożności i miłości,

Ten, kto pości, ucieka od siebie, od tego „ja, mnie, mnie” — z jego 
„majestatycznymi” wymaganiami dotyczącymi jego własności ciała. Ten, 
kto pości, rozwija instynkt metafizyczny — instynkt, który przekracza 
wszelką fizyczność, wszelką materialność, wszelką zwykłą cielesność.

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

MYŚLI CZASEM ZŁOTE
„Bóg nikomu miłosierdzia swego nie odmówi. Niebo i ziemia może 
się odmienić ale nie wyczerpie się miłosierdzie Boże”

Dzienniczek Siostry Faustyny Kowalskiej

Spina w relacji 
z Panem Bogiem

Jestem wierzący. Wiara jest dla mnie 
ważna... Niejeden z czytelników może 
tak o sobie powiedzieć, analizując swoją 
relację do duchowości, w której się 
wychował, wzrasta i pragnie rozwijać. 
To bardzo ważne, aby mieć świadomość 
miejsca, jakie wiara zajmuje w moim 
życiu, jak i umieć sobie odpowiedzieć 
na pytanie odnośnie mojego rozwoju 
wiary, tego, co w tym kierunku robię, jak 
wygląda moja relacja z Panem Bogiem.

Mamy dziś możliwość na wiele 
różnych sposobów i w wielu różnych 
wymiarach odnajdywać się w Kościele, 
aby wzrastać, umacniać się w relacji 
z Panem Bogiem. To piękno współcze-
snego Kościoła, w którym każdy może 
znaleźć swoją przestrzeń. Jednocze-
śnie coraz częściej zamykamy się na 
te możliwości albo unikamy głębszej 
refleksji nad tym, w jaki sposób ja two-
rzę Kościół. Na pewno jest wiele przy-
czyn. Każdy z nas mógłby opowiedzieć 
osobną historię.

Warto sobie ją prześledzić. Warto też 
zastanowić się, co we mnie mieszka, co 
dominuje, w moim sercu. Kiedy idę do 
sakramentu pokuty i pojednania, kiedy 
przystępuję do Komunii Świętej – czy daję 
siebie Bogu? Czy potrafię zaufać? Czasami 
bardzo mocno się nadymamy w perspek-
tywie własnej wizji tego, jacy mamy być 
my, jaka ma być nasza relacja z Panem 
Bogiem, jak powinno być i to powinno 
zasłania nam często radość z tego, jak jest. 
W żaden sposób nie oznacza to, że mamy 
przestać się rozwijać. Może jednak w tej 
drodze, którą idziemy, warto odnaleźć 
zaufanie i spokój i pozwolić się kierować 
bez spiny, bez narzucania sobie i Bogu 
określonego toru, bez ciągłego „powinno 
być tak i tak...a nie jest”. Dlaczego? Dla-
tego, że Pan Bóg Cię po prostu kocha, tu 
i teraz, w tej i każdej następnej sekundzie. 
I nie potrzeba zadręczać się, że się jest nie 
wystarczającym, mało doskonałym, że 
przecież to nie tak, jak musi być.

ADM

Spowiedz święta- jedyne kratki, 
które czynią mnie wolnym!!!

Spowiedź nie jest łatwym sakramentem
Czy jest osoba która choć raz nie stresowała się pójściem do spowiedzi??
Dla mnie to ważny sakrament, więc już wielokrotnie stojąc w kolejce 

serce biło jak szalone.
Jednak, gdy już uklęknę przy konfesjonałe to cały stres mija.
Spowiedź nie jest łatwa, ale przemienia nas i nasze serca i dodaje 

nowych sił, za każdym razem!

Czyni wolnym!
Klęknięcie przed kratkami, które nie zabierają mi wolności, ale dają 

mi WOLNOŚĆ!
Przychodzę i mówię: Panie.....to znowu ja....ja moje upadki, grzechy....

pomożesz???

„Jak dobrze że zawsze można tu przyjść”
Oj tak to jest łaska i dar że można pójść do Niego i z Nim zacząć -nowe 

życie z Bogiem!
Ja mam walczyć, próbować, nie ustawać o On się będzie troszczyć 

o Mnie:)! Parafianka
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Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 13 marca 2022 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 20 marca 2022 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 27 marca 2022 r.
1.
2.

Odpowiedzi:
Imię i nazwisko:

Odpowiedź na zadanie z dnia 3 kwietnia 2022 r.
1.
2. 

13 marca 2022
1. Którzy uczniowie byli świadkami przemienienia Jezusa?
2. Czyj głos przemówił z obłoku? (Łk 9, 28b – 36)

20 marca 2022
1. O czym przypomina Pan Jezus słuchaczom mówiąc przypowieść 
o drzewie figowym?
2. O co prosił ogrodnik, kiedy pan kazał wyciąć drzewo figowe? (Łk 
13, 1 – 9)

27 marca 2022
1. W jakim momencie młodszy syn zaczął wspominać dom ojca oraz 
jaką krzywdę uczynił swoim postepowaniem i postanowił wrócić? 
(Łk 15, 1 – 3. 11 – 32)
2. Pan Jezus w przypowieści o synu marnotrawnym mówi nam o wiel-
kiej miłości Bożej. Kiedy grzeszymy odchodzimy od Boga. Drogą 
powrotu do Boga jest sakrament pokuty. Na tej drodze stawiamy pięć 
kroków, które nazywamy warunkami dobrej spowiedzi. Wymień je.

3 kwietnia 2022
1. Co chcieli zrobić faryzeusze i uczeni z kobietą, którą przyprowa-
dzili do Jezusa?
2. Jak Jezus postąpił wobec grzesznej kobiety? (J 8, 1 – 11))

Paczuszka dla maluszka
W grudniu nasza Parafia zaangażowała się w akcję „Paczuszka 

dla Maluszka”. Wielu Parafian przyczyniło się do pomocy organi-
zatorom akcji, wspierając tym 
samym ubiegłoroczną inicja-
tywę. Zebrane dary z całej Pol-
ski trafiły do 1700 osób koor-
dynujących działania w swoim 
lokalnym środowisku. Rozdy-
sponowano 200 tysięcy bombek, 
które zawisły na „paczuszkowych” 
choinkach. Zebrano setki tysięcy 
paczek, o wartości łącznie przekra-
czającej 10 mln złotych. To m.in. dzięki 
zaangażowaniu naszych Parafian pieluszki trafiły do kilkuset miejsc w całej 
Polsce – domów dziecka, domów samotnych matek, ośrodków adopcyjnych, 
hospicjów, szpitali, rodzinnych domów dziecka, domów pomocy społecznej.

A oto podziękowania jakie otrzymaliśmy 
od organizatorów akcji:
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„Phishing” – co to takiego?

Czasy, w których żyjemy, dają nam niesamowite możliwości. Dzięki rozwiniętej bankowości 
internetowej możemy zaoszczędzić czas, możemy wygodnie robić zakupy, płacić rachunki, etc. 

Wszystko ma jednak swoje jasne i ciemne strony. Jak się okazuje to, co pomaga nam w codziennym 
życiu, wymaga od nas ostrożności. Dziś parę słów, o „phishingu”.

Tzw. „phishing” to jedna z najprostszych i zarazem 
najskuteczniejszych metod oszustwa. Przestępcy podszy-
wają się pod inne osoby lub instytucje w celu wyłudze-
nia informacji, zainfekowania sprzętu złośliwym opro-
gramowaniem lub nakłonienia ofiary do określonego 
działania. Prawdopodobnie wszyscy słyszeliśmy histo-
rie ludzi, którzy otrzymali ze swojego banku e-maila, 
SMS lub połączenie telefoniczne, w których proszono 
ich o udostępnienie hasła lub innych swoich danych. 
Poczym z ich konta „wyparowały” oszczędności życia. 
Celem ataku typu „phishing” nie są systemy kompute-
rowe, a człowiek. Oszuści doszli do wniosku, że łatwiej 
jest oszukać człowieka (użytkownika systemu) niż sam 
system. Jak to wygląda w praktyce? Przestępcy wysyłają 
do swoich ofiar wiadomości, które wyglądają jak informa-
cje od zaufanych instytucji, z których ofiara korzysta na 
co dzień, np. bank, portal internetowy, kurier lub urząd. 
Z zasady mają za zadanie skłonić adresata do ujawnie-
nia poufnych informacji (takie jak dane do logowania) 
albo zawierają link do strony internetowej, która roz-
przestrzenia szkodliwe oprogramowanie. Jak rozpoznać 
taką wiadomość? Trzeba zachować wyjątkową czujność 
i zwracać uwagę na takie szczegóły jak:

– niepoprawna gramatyka, interpunkcja, pisownia, 
brak polskich znaków (np. „a” zamiast „ą”, itp., itd.)

– podczas rozmowy telefonicznej mamy często do czy-
nienia z obcokrajowcami, z osobami z obcym akcentem,

– często już adres, z którego pochodzi wiadomość, jest 
zupełnie niewiarygodny lub nie jest tożsamy z podpisem 
pod treścią e-maila,

– warto zwrócić uwagę, jak wiadomość jest adresowa, 
tj. czy do nas imiennie czy też zaczyna się od takich słów, 
jak: „ceniony klient”, „przyjaciel”, „współpracownik”,

– domena, z której nadawany jest e-mail, wygląda 
inaczej niż zwykle (np. zamiast „allegro.pl” wiadomość 
może pochodzić od „allegro-pay.pl”),

– fundamentalne znaczenie ma treść wiadomości. Czy 
wymaga od nas natychmiastowego działania? Podjęcia 
niezwłocznie jakichś czynności? Mogą to być wiadomo-
ści typu: „wyślij dane X w ciągu godziny” lub „działaj 
natychmiast! Kliknij! ”

– wystrzegajmy się wiadomości, w których ktoś obie-
cuje nam ogromne pieniądze, gwarantowane nagrody, 
itp.,

–   ż a d n a 
instytucja ani 
przedsiębiorca 
n i g d y  n i e 
poprosi nas 
o  udostęp-
n i e n i e 

p o u f -
nych danych, 
haseł, danych oso-
bowych, etc.,

–  urzędy administracji 
publicznej nigdy nie proszą o „dopłaty”, itp. poprzez 
sms czy e-maile.

Jeżeli mamy choć cień wątpliwości, co do pochodze-
nia wiadomości, nie podejmujmy pochopnie żadnych 
działań. Warto najpierw zwrócić się np. do banku, od 
którego rzekomo pochodzi dany sms czy e-mail. Trzeba 
przyjąć ogólną zasadę niereagowania na niespodzie-
wane wiadomości, żądanie autoryzacji transakcji, itp. 
Nigdy nie działajmy pod wpływem emocji. Informacja 
o nagrodzie? Informacja o zaległości? Oczekująca na 
odbiór paczka? Warto wziąć parę głębokich wdechów 
i przeanalizować niespodziewaną wiadomość. Od kogo 
pochodzi? Czego od nas chce?

Co jednak w sytuacji, gdy damy się oszukać? Jeżeli 
pomimo zachowania wszystkich środków ostrożności 
pieniądze z konta zniknęły? W pierwszej kolejności należy 
zmienić hasło dostępu do danego portalu/konta. W przy-
padku kradzieży z konta bankowego trzeba niezwłocz-
nie skontaktować się z działem obsługi klienta banku, 
zablokować karty kredytowe, konta oraz wszystko, co 
może paść ofiarą cyberprzestępców. Pomimo że szanse 
na złapanie przestępców są nikłe, to mimo wszystko 
warto zawiadomić o kradzieży również policję.

Skoro jednak jest małe prawdopodobieństwo złapania 
przestępców, to jak odzyskać skradzione z konta banko-
wego pieniądze? W następnym numerze „Wspólnoty” 
opiszę odpowiedzialność banku w takich sytuacjach.

Grzegorz Czub - prawnik
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INTENCJE MSZALNE – MARZEC 2022
Niedziela, 27.02.2022 
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
6.30 Za + Mariolę Grzonka (z  d. Hlu-

bek), męża Huberta.
8.00 1. Za + Michała Nawrat, matkę 

Marię.
 2. Za ++ Emila i  Bronisławę Na-

wrat.
9.30 W intencji Parafian.
11.00 W  intencji Aleksandra Klima, 

z okazji pierwszych urodzin, z po-
dziękowaniem za dar życia.

12.15 Dziękczynna z  okazji 35 lat mał-
żeństwa Ilony i  Mariana Widzio-
łek.

17.30 NABOŻEŃSTWO EUCHARY-
STYCZNE.

18.00 Za + Tomasza Dzierżęga w I rocz-
nicę śmierci.

Poniedziałek, 28.02.2022
6.30 Za + Leszka Bugdoł – of. od Kacpra 

Gębarowskiego z narzeczoną.
8.00 Za + Zofię Zdanowicz w XII rocz-

nicę śmierci, męża Franciszka.
17.30 NABOŻEŃSTWO EUCHARY-

STYCZNE.
18.00 1. Msza św. 30-dniowa za śp.: Mar-

tę Kozielską, Adama Wojtala, Ro-
mana Wilkos, Krzysztofa Winkler, 
Jerzego Groborz.

 2. Za + Augustynę Węgrzyn w XX 
rocznicę śmierci.

 3. Za + Wiesława Łasiewickiego 
w XIV rocznicę śmierci, ++ rodzi-
ców i teściów.

Wtorek, 01.03.2022
6.30 Za + Marię Czyżycką – of. od ro-

dziny Jacaków.

8.00 O zwycięstwo Miłosierdzia Bożego 
w nas i na całym świecie – od ofia-
rodawców.

17.30 NABOŻEŃSTWO EUCHARY-
STYCZNE.

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

 2. Za + Mariana Szkatuła, +ojca 
Leona, ++ teściów Anielę i Romana 
Wantuch.

 3. Za + Ewę Staniek w  II rocznicę 
śmierci.

Środa, 02.03.2022 
ŚRODA POPIELCOWA
6.30 Za + Marię Czyżycką – of. od Ad-

riana Jacaka.
8.00 Do MB Nieustającej Pomocy – od 

ofiarodawców.

Program Pielgrzymki Parafialnej 
do Świętego Krzyża

18-19.06.2022 r.
Dzień 1 – Sobota
1. Wyjazd z Radlina we wczesnych godzinach porannych.
2. Przyjazd do Jędrzejowa i udział w Mszy Św. w Sanktuarium bł. 

Wincentego Kadłubka. 
3. Zwiedzanie najstarszego opactwa Cysterskiego w Polsce.
4. Przejazd do Chęcin: 
a. zwiedzanie zamku w Chęcinach,
b. zwiedzanie Muzeum Wsi Kieleckiej.
5. Przyjazd do hotelu (Pensjonat Jodłowy Dwór) – zakwatero-

wanie oraz obiadokolacja.
6. Dla chętnych osób – nocna droga krzyżowa od Nowej 

Słupi do klasztoru na Świętym Krzyżu (latarki lub czołówki 
obowiązkowe!)

Dzień 2 – Niedziela
1. Śniadanie w hotelu i wykwaterowanie.
2. Msza św. w bazylice na Świętym Krzyżu.
3. Zwiedzanie:
a. przyklasztornego muzeum, 
b. zwiedzanie muzeum Przyrodniczo-Leśnego,
c. dla osób chętnych – taras widokowy.
4. Obiad w stołówce u Oblatów.

Cena pielgrzymki – 350 zł, w tym: przejazd, noc-
leg, wyżywienie, wejścia i ubezpieczenie.

Zapisy w Kancelarii parafialnej – zaliczka 100 zł.
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16.00 Za + Małgorzatę Szafranek – of. od 
sąsiadów z ul. Damrota.

18.00 W intencji Heleny Guz z okazji 80 
urodzin, jako podziękowanie za 
otrzymane łaski, z prośbą o błogo-
sławieństwo Boże dla całej rodziny.

Czwartek, 03.03.2022 
I CZWARTEK MIESIĄCA
6.30 Za ++ Edwarda, Władysławę i  Ja-

dwigę Walczak, + Mariannę Bogiel.
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 + Romana Sokołowskiego 
w XVII rocznicę śmierci, ++ rodzi-
ców i teściów.

 2. Za + Jana Lorenc.
Piątek, 04.03.2022 
ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, 
KRÓLEWICZA
I PIĄTEK MIESIĄCA
6.30 Za + Marię Czyżycką – of. od Głą-

bińskich.
8.00 Do Najświętszego Serca Pana Jezu-

sa w intencji Czcicieli i Ofiarodaw-
ców.

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

Komunii Św. i za ich rodziców.
 2. Za + Krystynę Rojek, męża Pio-

tra.
 3. Za + Dominika Rduch w roczni-

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

Sobota 05.03.2022 
I SOBOTA MIESIĄCA
6.30 Za + Marię Czyżycką – of. od ro-

dziny Matyjewiczów.
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 + Gerarda Smołka, + żonę 
Irenę, ++ rodziców z obu stron.

 2. Za + Tadeusza Bińczyk w V rocz-
nicę śmierci, ++ rodziców, syna 
Czesława, zięcia Mariana, Amalię 
i Henryka Pawela, syna Andrzeja.

Niedziela, 06.03.2022 
I NIEDZIELA WIELKIEGO 
POSTU 
NIEDZIELA TRZEŹWOŚCI
6.30 Za + Marię Czyżycką – of. od szwa-

gra Jana i Bernadety Czyżyckich.
8.00 W intencji Parafian.
9.30 Za ++ Urszulę i  Tadeusza Kazi-

mierczak.

11.00 Za + Piotra mazur w  V rocznicę 
śmierci.

12.15 Msza św. z  liturgią Sakramentu 
Chrztu św.

15.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
z udziałem dzieci.

16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
18.00 Za ++ Bronisławę i  Alfreda Rze-

chanek, wnuka Michała, Józefa 
i Stefanię Polok.

Poniedziałek, 07.03.2022 
Wspomnienie św. męcz. Perpertuy 
i Felicyty
6.30 Za + Stanisława Różańskiego, ++ 

rodziców Marię i  Antoniego, ++ 
Karola i Elżbietę Wojtaszczyk.

8.00 1. Za + Waltera Kozielskiego, ojca 
Antoniego.

 2. Za + Grzegorza Nowak, ++ ro-
dziców i brata Czesława.

18.00 1. Za + Reginę Czogała, + męża Ro-
berta, + rodzeństwo.

 2. Za + Benedykta Kolorz, + żonę 
Zofię, + rodzeństwo.

Wtorek, 08.03.2022 
Wspomnienie św. Jana Bożego, zak.
6.30 Za + Marię Kościółek.
8.00 Za +Jerzego Durczok w  rocznicę 

śmierci, rodzeństwo, ++ rodziców 
i  teściów Irenę Berger, Annę i Ro-
mana Raszczyk.

18.00 1 Za + Kazimierza Kopytek, ++ 
rodziców oraz Irenę i Ignacego Pie-
trasz.

 2. Za ++ Albinę i Wacława Sawicki, 
syna Jerzego.

 3. Za + Henryka Rojek, ++ rodzi-
ców Gertrudę i Karola.

Środa, 09.03.2022 
Wspomnienie św. Franciszki 
Rzymianki, zak.
6.30 Za + Marię Czyżycką – of. od Ma-

teusza Czyżyckiego.
8.00 Dziękczynna z  okazji 3 urodzin 

Poli, z prośbą o opiekę Anioła Stró-
ża i Boże błogosławieństwo.

18.00 1. Za + Alicję Harnasz w I rocznicę 
śmierci.

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

 3. Za + Leona Hink w  II rocznicę 
śmierci.

Czwartek, 10.03.2022
6.30 Za + Marię Czyżycką – of. od Ada-

ma, Katarzyny i  Emilki Czyżyc-
kich.

8.00 W intencji Ojczyzny.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakra-

mentu.
18.00 1. Za + Zenona Śmietana, + teścio-

wą Stefanię Augustyniak w roczni-
cę ziemskich urodzin.

 2. Za + Damiana Kubek w III rocz-
nicę śmierci – of. od rodziców.

 3. Za + Józefa Małeckiego, zmar-
łych z rodziny.

Piątek, 11.03.2022
6.30 1. Za ++ Wiktorię i  Wacława Ko-

wol, ++ rodziców z obu stron.
 2. Za ++ Magdalenę i  Zdzisława 

Woźnik, ++ rodziców z obu stron.
8.00 Za + Franciszka Matuszek, żonę 

Salomeę.
17.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
18.00 1. Za + Małgorzatę Jodłowską 

w I rocznicę śmierci.
 2. Za ++ rodziców Łucję i Maksy-

miliana Winkler, Katarzynę i Wil-
helma Nawrat.

Sobota 12.03.2022
6.30 Za + Marię Czyżycką – of. od Pau-

liny, Roberta i Maksia Zielińskich.
8.00 Do MB Patronki Radości Macie-

rzyńskiej o prawo do życia każdego 
poczętego Dziecka.

15.00 W  int. Hani Gawlik z  okazji 18 
urodzin, oraz urodzin dziadka 
Zygmunta, z  podziękowaniem za 
odebrane łaski prośbą o Boże bło-
gosławieństwo.

18.00 1. Za + Dorotę Kulas w I rocznicę 
śmierci.

 2. Za + Łucjana Luber w  rocznicę 
śmierci.

 3. Za + Jana Wasek w III rocznicę 
śmierci, ++ rodziców i teściów.

Niedziela, 13.03.2022 
II NIEDZIELA WIELKIEGO 
POSTU
6.30 Za + Ewę Szuster, ++ synów i rodzi-

ców.
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.

9.30 1. W intencji Parafian.
 2. W intencji Józefy Staszek Kutnyj 

z okazji 85 urodzin, jako podzięko-
wanie za otrzymane łaski, z prośbą 
o  błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny.

11.00 Za + Kazimierza Szymiczek w  IV 
rocznicę śmierci.

12.15 Za + Alfreda Gawlik.
15.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

z udziałem dzieci.
16.00 Gorzkie Żale z  kazaniem pasyj-

nym.
18.00 Za + Helenę Górecką w I rocznicę 

śmierci.
Poniedziałek, 14.03.2022
6.30 Za + Marię Czyżycką – of. od Syl-

wii Czyżyckiej.
8.00 Za ++ Elżbietę i  Ryszarda Mach-

nik, ++ Bronisławę i Augusta Du-
dek, ++ synów: Helmuta i Jana oraz 
wnuków.

18.00 1. Za ++ Józefa Czeranowskie-
go w  XII rocznicę śmierci, + żonę 
Annę w V r. +.

 2. Za + Gertrudę Buchalik w I rocz-
nicę śmierci.
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 3. Za + Alojzego Rojek, + żonę Ja-
dwigę.

Wtorek, 15.03.2022
6.30 Za + Wacławę Zdrojewską.
8.00 Za + Marię Czyżycką – of. od Sta-

nisława i  Janiny Lelito z  Nawojo-
wej.

18.00 1. Msza św. 30-dniowa za śp.: Annę 
Zieleźny, Halinę Zieleźny, Emila 
Brzezinka, Magdalenę Wójcik, Na-
talię Klima, Krystynę Oczkowską, 
Elżbietę Miemiec, Helenę Napiera-
ła, Adolfa Bugla, Henryka Pieles, 
Anielę Rączka, Jerzego Brzoza, He-
lenę Jeszka, Jadwigę Richter, Barba-
rę Depta, Elżbietę Kocjan, Dorotę 
Niewiadomską, Waldemara Ko-
zielskiego.

 2. Za + Henryka Słanina w  VII 
rocznicę śmierci.

 3. Za + Jolantę Kaczmarczyk w  II 
rocznicę śmierci.

Środa, 16.03.2022
6.30 1. Za ++ Jadwigę i Piotra Kpsztejn.
 2. Za ++ Annę i Konrada Dzierżęga.
8.00 Za + Herberta Miłota w  100-lecie 

ziemskich urodzin.
18.00 1. Za + Andrzeja Patalong, ++ ro-

dziców Ernesta i  Różę, ++ Annę 
i Wilhelma Warzecha.

 2. Za ++ Anielę i Emila Duda, syna 
Grzegorza.

 3. Za + Gizelę Lamża w  rocznicę 
śmierci, męża Pawła.

Czwartek, 17.03.2022 
Wspomnienie św. Patryka, bpa.
6.30 1. Za + Augustyna Skaba, dwie 

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

ta, ++ rodziców.
8.00 Za + Cecylie Roesner, męża Henry-

ka, syna Janusza.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakra-

mentu.
18.00 1. Za ++ Gertrudę i Filipa Grobel-

ny, dwóch synów, zięcia Czesława.
 2. Za + Stanisława Stankiewicz 

w I rocznicę śmierci.
Piątek, 18.03.2022 
Wspomnienie św. Cyryla 
Jerozolimskiego, bpa i dK.
6.30 Dziękczynna w pewnej intencji.
8.00 Za + Różę Bańczyk w IV rocznicę 

śmierci. 
17.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
18.00 1. Za + Łucjana Ryszka w I rocznicę 

śmierci.
 2. Za + Mieczysława Czerkawskie-

go w I rocznicę śmierci.
 3. Za + Marię Jakimiuk w rocznicę 

śmierci, męża Kazimierza.
Sobota 19.03.2022 
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, 
OBLUBIEŃCA NMP
6.30 Dziękczynna z  okazji pierwszych 

urodzin Łucji.

8.00 1. Ku czci św. Józefa za żyjących 
i za zmarłych członków Parafialnej 
Wspólnoty ADŚ w dzień patronal-
nego święta.

 2. Ku czci św. Józefa w intencji Ro-
dzin całej Parafii z prośbą o błogo-
sławieństwo Boże – od ofiarodaw-
ców.

18.00 1. Za + Longinę Kuczok w I roczni-
cę śmierci.

 2. Za ++ Pelagię i Stanisława Pluta, 
syna Wiesława.

 3. Za + Gerarda Kozielskiego, ++ 
rodziców z obu stron, brata Helmu-
ta.

Niedziela, 20.03.2022 
III NIEDZIELA WIELKIEGO 
POSTU
6.30 W intencji Parafian.
8.00 Za + Stanisława Kozłowskiego.
9.30 Za + Elżbietę Jarkulisz – of. od Zofii 

i Romana Prajsnarów.
11.00 Za roczne dzieci.
12.15 1. Msza św. z  liturgią sakramentu 

Chrztu św.
 2. W intencji Teresy Dziwoki z oka-

zji 60 urodzin, z  podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny.

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

nym.
18.00 Za + Dorotę Rabenda w V rocznicę 

śmierci.
Poniedziałek, 21.03.2022
6.30 Za + Marię Czyżycką – of. od ku-

zynki Marii Zając z Nawojowej.
8.00 1. Za + Danielę i  Edwarda Łabuś, 

syna Tadeusza.
 2. Za + Jerzego Glenc, ojca Henry-

ka.
18.00 1. Za + Krzysztofa Zdanis w I rocz-

nicę śmierci.
 2. Za + Jadwigę Maciończyk, męża 

Józefa, ++ rodziców z obu stron.
Wtorek, 22.03.2022
6.30 Za + Marię Czyżycką – of. od Kata-

rzyny i Franciszka Tyka z rodziną.
8.00 Za + Pelagię Piechaczek w rocznicę 

śmierci.
18.00 1. Za + Helenę Buczek, męża Jana.
 2. Za + Mariana Dzierżęga w  VI 

rocznicę śmierci.
 3. Za + Renatę Swaczyna, syna Jac-

ka.
Środa, 23.03.2022 
Wspomnienie św. Turybiusza 
z Mongrovejo, bpa
6.30 Za + Marię Czyżycką – of. od Pio-

tra i Marii Czyżyckich.
8.00 Za ++ Klarę i Henryka Mika, syna 

Czesława.
18.00 1. Za + Ewę Kiełkowską w roczni-

cę ziemskich urodzin, ++ rodziców 
Józefa i Edeltraudę Kiełkowskich.

 2. Za + Czesława Sachs.

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

Czwartek, 24.03.2022
6.30 Za + Marię Czyżycką – of. od Ma-

rzeny Czyżyckiej z Mateuszem.
8.00 1. Za + Jana Wójcik.
 2. Za ++ Franciszkę i  Augustyna 

Lubszczyk, + Jana Cesarz, ++ ro-
dziców, + Norberta Janas.

17.00 Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu.

18.00 1. Za + Władysława Piwowarczyk.
 2. Za + Elżbietę Bednorz – of. od 

przyjaciół.
Piątek, 25.03.2022 
UROCZYSTOŚĆ 
ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
6.30 Za + Marię Czyżycką – of. od Jaro-

sława Czyżyckiego z Pauliną.
8.00 W intencji Stowarzyszenia Rodziny 

bł. E. Bojanowskiego, w dniu patro-
nalnego święta, z  prośbą o  opiekę 
Maryi i jej wstawiennictwo, by Sto-
warzyszenie wzrastało na chwałę 
Bożą.

17.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
18.00 1. Za + Martynę Gomola, męża 

Stanisława.
 2. Za + Urszulę Buchta w rocznicę 

śmierci.
 3. Za + Jana Pękacz w  rocznicę 

ziemskich urodzin.
Sobota 26.03.2022
6.30 Za + Marię Czyżycką – of. od Fili-

pa.
8.00 Za ++ Bronisławę i Emila Nawrat, 

Otylię i  Pawła Weiner, Marię Na-
wrat, Michała Nawrat.

18.00 1. Za + Gerdę Chłodek, męża Kon-
rada, córkę Wandę. 

 2. Za + Annę Kubica, Celinę Pluta 
w rocznicę śmierci, ++ mężów i ro-
dzeństwo.

 3. Za ++ Kazimierę i  Edwarda 
Grzech.

Niedziela, 27.03.2022 
IV NIEDZIELA WIELKIEGO 
POSTU – LAETARE
6.30 Za ++ Franciszkę i Wiktora Pyszny 

oraz ++ Klarę i Konrada Sosna.
8.00 Za + Andrzeja Menżyk w rocznicę 

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

śniewskich, ++ rodziców z  obu 
stron.

11.00 W intencji Parafian.
12.15 W intencji Macieja Dziwoki z oka-

zji 13 urodzin z  prośbą o  opiekę 
Anioła Stróża.

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

nym.
18.00 Dziękczynna z  okazji 12 urodzin 

Filipa Wołowiec, z  prośbą o  Boże 
błogosławieństwo i  opiekę Anioła 
Stróża.
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CHRZTY

4.02.2022  – Włodarczyk Paweł – Karwot Sonia

Œluby

Groborz Jerzy ur. 1943 zam. Radlin, ul. Rymera +18.01.2022
Wilkos Roman ur. 1932 zam. Rybnik, ul. Wrębowa +24.01.2022
Winkler Krzysztof  ur. 1963 zam. Radlin, ul. Mariacka +28.01.2022
Wojtala Adam ur. 1951 zam. Radlin, ul. Hutnicza +30.01.2022
Kozielska Marta ur. 1941 zam. Radlin, ul. Solskiego +30.01.2022
Zieleźna Halina ur. 1951 zam. Radlin, ul. Kwiatowa +01.02.2022
Brzezinka Emil ur. 1940 zam. Radlin, ul. Odległa +03.02.2022
Wójcik Magdalena ur. 1977 zam. Wodzisław Śl., ul. Waryńskiego 
   +03.02.2022 
Klima Natalia ur. 1936 zam. Radlin, ul. Matejki +04.02.2022
Miemiec Elżbieta ur. 1938 zam. Radlin, ul. Solskiego +04.02.2022
Bugla Adolf ur. 1940 zam. Radlin, ul. Wieczorka +06.02.2022
Napierała Helena ur. 1930 zam. Radlin, ul. Sokolska +08.02.2022
Jeszka Helena ur. 1937 zam. Radlin, ul. Spacerowa +06.02.2022
Oczkowska Krystyna  ur. 1937 zam. Radlin, ul. Rymera +05.02.2022
Pieles Henryk ur. 1954 zam. Radlin, ul. Makuszyńskiego +12.02.2022
Baszton Karol ur. 1944 zam. Radlin, ul. Makuszyńskiego +13.02.2022
Rączka Aniela ur. 1946 zam. Radlin, ul. Ściegiennego +14.02.2022
Richter Jadwiga ur. 1952 zam. Radlin, ul. Damrota +13.02.2022
Brzoza Jerzy ur. 1939 zam. Radlin, ul. Wolności +14.02.2022
Depta Barbara ur. 1960 zam. Radlin, ul. Ściegiennego +13.02.2022
Kocjan Elżbieta ur. 1939 zam. Radlin, ul. Odległa +16.02.2022
Niewiadomska Dorota ur. 1954 zam. Radlin, ul. Sienkiewicza +17.02.2022
Kozielski Waldemar ur. 1941 zam. Radlin, ul. Makuszyńskiego +17.02.2022

ODESZLI 
DO WIECZNOŚCI

6.02.2022  
Rozalia Kołoczek 

Szymon Sowa

20.02.2022 
Milan Gocałek 

Mikołaj Sawczuk

Poniedziałek, 28.03.2022
6.30 Za ++ Lucynę i Bogda Bochenek – of. od sióstr z Łomży.
8.00 Za ++ Gertrudę i Pawła Kluba.
17.30 Nabożeństwo do MB Bolesnej – Patronki Dobrej Śmierci.
18.00 1. Za + Kazimierę Rymer w I rocznicę śmierci.
 2. Za ++ dziadków Helenę i  Jerzego Bogdańskich, Zofię 

i Ryszarda Bugla oraz niedawno zmarłego Wernera Sowę.
 3. Za + Zbigniewa Bednorz – of. od sąsiadów z ul. Maku-

szyńskiego i Malinowej.
Wtorek, 29.03.2022
6.30 Za ++ Zofię i Tadeusza Jagła – of. od sióstr z Łomży.
8.00 Za + Alojzego Hlubek, żonę Elfrydę, syna Mariana.
18.00 1. Msza św. 30-dniowa:
 2. Za + Jana Śliżewskiego w I rocznicę śmierci.
 3. Za + Zofię Młynarczyk-Szkałuba.
Środa 30.03.2022
6.30 Za + Zbigniewa Bednorz – of. od brata Andrzeja i  jego 

żony.
8.00 Za + Kazimierza Badowicz – of. od rodziny Strójwąs.
18.00 1. Za + Bronisława Piechula, ++ rodziców: Anielę i Anto-

niego, siostrzenicę Ksymenę.
 2. Za ++ Marię i Rudolfa Potysz, + Jerzego Roesner.
 3. Za ++ Eugeniusza, Czesława, Marcina Mitko – of. od 

kuzynki.
Czwartek, 31.03.2022
6.30 Za + Zbigniewa Bednorz – of. od rodziny Kabocik.
8.00 Za + Władysława Kluzek w rocznicę ziemskich urodzin.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
18.00 1. Za + Stefanię Ogrodowczyk w XXV rocznicę śmierci, 

++ rodziców Zofię i Pawła Mańczyk.
 2. Za + Longina Waleckiego.
 3. Za + Janinę Walecką.
Piątek, 01.04.2022 
I PIĄTEK MIESIĄCA
6.30 Za + Jerzego Urbisz, żonę Zofię, + Wiesława Kaczor.
8.00 Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w  intencji Czcicieli 

i Ofiarodawców.
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  rocznicę śmierci, męża 

Franciszka, syna Kazimierza.
 3. Za + Franciszka Gembal.
Sobota 02.04.2022
6.30 Za + Irenę Ryszka.
8.00 1. Intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi 

wszelkie zniewagi i grzechy całego świata.
 2. Do Niepokalanego Serca Maryi w intencji Matek.
18.00 
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 Tade-

usza Siemek.
12.15 1. Msza św. z liturgią sakramentu Chrztu św.
 2. Do Opatrzności Bożej, przez wstawiennictwo MB 

Wniebowziętej w intencji Rafała Kubera z okazji 40 uro-
dzin, 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 pasyjnym.
18.00 Za + Józefa Musioł w I rocznicę śmierci.

Składamy serdeczne podziękowania: 
Ks. Michałowi Przybylskiemu za udział w 
przewodniczeniu ceremonii pogrzebowej

śp. Jerzego Groborz
Pocztowi sztandarowemu Polskiego Związku 

Hodowców Gołębi Pocztowych Radlin 
Delegacji pracowników Oddziału Remontowego ZPM 

KWK „Marcel” 
Krewnym, sąsiadom, znajomym oraz wszystkim 

uczestnikom ceremonii pogrzebowej
Żona z rodziną
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