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Gdy jechał, uczniowie słali swe płasz-

cze na drodze. Zbliżał się już do zbo-

czy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo 

uczniów poczęło wielbić radośnie Bo-

ga za wszystkie cuda, które widzieli  

  Łk 19, 28 – 40  

 Była najlepszą koleżanką, pilną i uczci-
wą pracownicą, znała się na swojej robocie 
jak nikt inny i zawsze była chętna do pomo-
cy, gotowa zaangażować się w sprawy innych. 
Dobrze było stać po jej stronie i mieć ją po 
swej stronie. Była gwarancją powodzenia, 
sukcesu i zwycięstwa. Wszyscy chcieli stać u 
jej boku. A teraz tak nisko upadła. Dlaczego? 
Tego właściwie nikt dobrze nie wie. Wiele 
szepcze się o tym po kątach, po cichutku roz-

mawia na korytarzach. Kto nie chce o tym 
trajkotać z innymi, szybko przemyka się i 
znika za stertą teczek walających się na biur-
ku. Jeśli już nie da się uniknąć rozmowy, za-
mienia się z koleżankami czy kolegami kilka 
banalnych, nic nie znaczących słówek, i to 
wszystko - byle dalej od tej sprawy. Cóż 
zresztą można powiedzieć więcej. Szefowie 
zadekre- towali, że 
ta kole- żanka nie 
n a d a j e się już do 
niczego. A zatem 
l e p i e j nie trzy-
mać jej strony. Po 
co? To r y z y k o . 
N a j l e - piej by 
b y ł o , gdyby ni-
k o m u nie przy-
szło na myśl, że 
się ją kiedyś znało. Niebezpieczeństwo polega 
na tym, że taki los może spotkać każdego. 
Mnie też! A i tak niewiele można zrobić. Co 
znaczy niewiele? Nic, nie można już zrobić, 
bo o wszystkim w jej sprawie postanowiła 
„sama góra”. Czy taka ma być nasza Niedzie-
la Palmowa 2019? A może jednak trzeba coś 
zrobić?  

NIEDZIELA PALMOWA 
MĘKI PAŃSKIEJ 

14 kwietnia 2019 r. 

 Zmartwychwstały stawia świat na gło-
wie. Ogłasza nowe kryteria. Mały jest wielki, 
słaby jest silny, cierpienie jest wyzwoleniem, 
smutek jest radością, śmierć jest życiem. I 
tak swoim zmartwychwstaniem wyrywa nas 
wszystkich z czeluści naszej rozpaczy, z lęków 
i beznadziei. Woła do nas: Idź za Mną – w 

stronę ży-
cia! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Bóg znowu odsunął kamień grobowy.  

Spiesznie wychodzi z grobów naszej beznadziei. 

Wyrywa się z pięt naszego smutku. Tam, gdzie 

wszystko – jak mogło się wydawać  - dobiegło  

kresu, wszystko zaczyna się od nowa.  

Tej nadziei nowego spojrzenia, na którą otwiera nas 

Uroczystość Wielkanocy życzą wszystkim parafianom 

Duszpasterze i Redakcja 

  Maria Magdalena natomiast stała 

przed grobem płacząc. A kiedy tak pła-

kała, nachyliła się do grobu i ujrzała 

dwóch aniołów w bieli, siedzących 

tam, gdzie leżało ciało Jezusa jednego 

w miejscu głowy, drugiego w miejscu 

nóg.      J 20, 1 - 9 

NIEDZIELA  

ZMARTWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO 
21 kwietnia 2019 r. 
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 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali ucz-

niowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, sta-

nął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i 

bok.  J 20, 19 – 31  

 W tym tygodniu 
starajmy się utwier-
dzać w sobie nadzieję. 
Nie pozwólmy by za-
władnął nami smutek. 
Podtrzymujmy w sobie 
nadzieję, jaką miał Je-
z u s : 
B ó g 

jest blisko mie. Nawet jeśli 
nie mogę Go zobaczyć, ani 
usłyszeć - tak jak w Wielki 
Piątek. Ale jest. Czeka na 
nas. Nie rozpoznajemy Go 
od razu. Nieraz może zbyt późno. Ale jed-
nak! Wtedy nawet nie ośmielamy się zadać 
Mu pytania: Kto Ty jesteś? Bo wiemy na 
pewno, że to jest Pan. i wtedy wybucha ra-
dość, znika lęk. Zmartwychwstał naprawdę. 
Co za ulga! Bóg pokonał śmierć. Jezus uka-

zał się swoim uczniom i jadł z nimi. Czyż nie 
jest to dostateczny powód do nadziei! Zdo-
bądźmy się więc na nią. Wejdźmy w ten ty-
dzień z oczyma pełnymi nadziei. Postarajmy 
się nie dostrzegać ciemności albo, jeśli już je 
zobaczymy, rozjaśnijmy je choćby odrobiną 
nadziei. Nie jest to takie proste, jak się mó-

wi. Nieraz może się już o 
tym przekonaliśmy. Ale 
uczniom też nie przyszło ła-
two uwierzyć w zmartwych-
wstanie, w zwycięstwo ży-
cia. Aż do momentu, gdy 
podzielili się chlebem z Je-

zusem. Jak my dzisiaj. Odtąd byli pewni: Ży-
cie jest silniejsze. Nadzieja jest silniejsza. 
Radość zwycięża. W tym tygodniu starajmy 
się utwierdzać w sobie nadzieję, i korzystaj-
my z zaproszenia Pana: „Chodźcie, posilcie 
się!”  

III NIEDZIELA  

WIELKANOCNA 
5 maja 2019 r.  

 Co za szaleństwo! Zmartwychwstały 
przychodzi mimo zamkniętych drzwi do gro-
madki drżących, zaniepokojonych, bezrad-
nych ludzi, którzy boleją z powodu swej nie-
wierności i swego tchórzostwa i nadal prze-
żywają grozę minionych dni, i życzy im... po-
koju. Co za prze-
wrotność! Przy-
chodzi do nich 
wybawiony Od-
kupiciel, który 
nosi jeszcze na 
sobie rany na 
przebitych gwoź-
dziami rękach i 
nogach i na przebitym włócznią boku, i życzy 
im pokoju. Nie dobrego samopoczucia ani 
harmonii, ale pokoju. Tego, za czym nasza 
ludzka dusza najczęściej i najgłębiej tęskni. 
Co za szaleństwo! Także naszemu życiu nie 
są obce przebłyski pokoju -przynajmniej od 
czasu do czasu. Ale jednocześnie naszemu 

życiu jest dobrze znana poraniona, smutna 
rzeczywistość. Nie tylko o tym wszystkim 
wiemy, ale jesteśmy i jednym, i drugim - peł-
ni pokoju i pełni ran. Być może odkupienie 
właśnie na tym polega, by nie zaprzeczać ra-
nom swego życia, a właśnie w nich i przez nie 

znaleźć zbawienie i 
pokój. Warto za-
stanowić się nad tą 
podwójną rzeczy-
wistością w na-
szym życiu: zwró-

cić uwagę na to, co w 
nas zranione i wymaga 
odkupienia, i okazać 
wdzięczność za pokój, 
którym możemy się 
cieszyć w większym lub 
mniejszym stopniu.  

II NIEDZIELA  

WIELKANOCNA  

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
28 kwietnia 2019 r.  

   Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan! 

Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę 

– był bowiem prawie nagi – i rzucił się w morze.  J 21, 1-19 
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Marzec w naszej parafii 

CHRZTY:  
Stanisław Wojciech Dudzik  
Julia Lidia Jagiełło  
Julita Korneluk  
Piotr Kozubek  
Emilia Wiktoria Nosalik  
Sebastian Stanisław Smuda  
Maja Joanna Zawierucha  
 
ROCZKI: 
Kuba Biskupski 
Mateusz Michał Kaczorek 
Hubert Krypczyk 
Mateusz Krzysztof Niedzielko 
Szymon Piotr Podeszwa 
 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Szymon Marek – Agata Szlezak  
Wojciech Gajda – Marta Partyła  
Mateusz Plech – Marta Bugla  
Kamil Kaczówka – Alicja Lewandowska  
Paweł Wręczycki – Magdalena Fitrzyk  
Dariusz Gara – Anna Ciupka 
 
POGRZEBY: 
Stanisław Chałupka  
Marta Gach  
Janina Kozicka  
Józef Lachowski  
Edward Nowak  
Tadeusz Pilch 
Jadwiga Sitko  

 Grupa Mężczyzn Świętego Józefa 
(MŚJ) działająca w naszej parafii wraz z 
grupą MŚJ z parafii NMP Matki Kościoła 
obchodziła na Bożka uroczystość św. Jó-
zefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Pan-
ny przypadającą 19 marca. Najważniejszą 
częścią tego spotkania 
była Msza święta spra-
wowana w intencji męż-
czyzn należących do 
grup MŚJ, koncelebro-
wana przez ich opiekunów ks. Sebastiana 
Burezę oraz ks. Andrzeja Kotulę. Po za-
kończonej Eucharystii wszyscy spotkali 
się w salce domu parafialnego przy kawie 
i herbacie oraz słodkim poczęstunku. 
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej at-
mosferze. Wszyscy wywodzimy się z jed-
nej grupy, która bardzo się rozrosła dzięki 
nowym osobom, które dołączyły do 

wspólnoty MŚJ. Spotkanie zakończyliśmy 
litanią do św. Józefa. 
Zapraszamy wszystkich mężczyzn na 
Mszę św. w ich intencji w każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca do Bazyliki św. An-
toniego w Rybniku na godzinę 19.30 spra-

wowaną przez ks. Marka 
Bernackiego koordynato-
ra wszystkich grup MŚJ. 
Po Mszy św. spotkanie w 
salce parafialnej. 

W naszej parafii spotkania odbywają się 
w drugi i czwarty wtorek miesiąca po 
Mszy św. wieczornej w domu parafial-
nym. Każdego mężczyznę który ma wolny 
wieczór  zapraszamy na męskie spotkanie 
aby pogadać jak facet z facetem, bez owi-
jania w bawełnę.  
   Zbigniew Podeszwa 

ŚWIĘTOWANIE  

ZE ŚW. JÓZEFEM 
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Co czeka nas w kwietniu 

 W sobotę 23 marca, Legion Maryi 
obchodził swoje doroczne święto Acies. 
Uroczystość rozpoczęliśmy o 
godz. 10.00, modlitwami wstęp-
nymi z Różańcem, prowadzony-
mi przez siostrę Józefę - prezy-
dent Komicjum Jastrzębie 
Zdrój. O godz. 10.30, opiekun 
Komicjum, ks. Stefan Wyleżałek, odpra-
wił Mszę świętą, podczas której legioniści 
i auksyliatorzy odnowili przyrzeczenie, a 

ks. Proboszcz odczytał akt zawierzenia 
Legionu Maryi Matce Bożej. Po Euchary-

stii dokończyliśmy modlitwy le-
gionowe i odśpiewaliśmy hymn. 
Następnie wszyscy udaliśmy się 
do Domu Parafialnego na Aga-
pę. Tam legioniści, auksyliatorzy 
i zaproszeni księża opiekunowie, 

kontynuowali świętowanie, przy kawie i 
ciastku.  
   Maria Kaczorowska 

ACIES  

LEGIONU  

MARYI 

  7.04 – V Niedziela Wielkiego Postu. 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 
godz. 15.45. Kolekta na potrzeby parafii. 
 8.04 – poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z  ul. Poznań-
skiej 3 po Mszy św. wieczornej.  
 9.04 – wtorek. Spotkanie rodziców dzie-
ci z klasy III A z SP nr 19 o godz. 19.oo w 
Domu Parafialnym. 
 10.04 – środa. Biblioteka parafialna 
czynna od godziny 17.00 w Domu Para-
fialnym. 
 12.04 – piątek. Droga Krzyżowa o godz. 
17.15. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Poznańskiej 3 po Mszy św. 

wieczornej. 
 13.04 - sobota. Droga Krzyżowa dla 
dzieci o godz. 9.00. Odwiedziny chorych 
od godz. 9.00. Nauka dla rodziców i ro-
dziców chrzestnych o godz. 16.30 w Do-
mu Parafialnym. Okazja do sakramentu 
pokuty i pojednania od 18.oo do 21.oo. 
 14.04 – Niedziela Palmowa Męki Pań-
skiej. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
o godz. 15.45. W katedrze spotkanie mło-
dzieży w ramach XXXIII Światowego 
Dnia Młodzieży o godz. 14.00. Kolekta na 
potrzeby remontowe parafii. 
 15.04 – Wielki Poniedziałek. Do sprzą-
tania kościoła zapraszamy parafian z ul. 

 Od października, uczniowie 3 klas 
gimnazjalnych oraz 8 klas szkół podsta-
wowych, przygotowywali się do przyjęcia 
sakramentu Bierzmowania. Młodzi ludzie 
uczestniczyli, między innymi, w spotka-
niach z animatorami 
oraz w Mszach świętych 
w pierwsze piątki miesią-
ca. Przygotowaniem kan-
dydatów, kierował ks. Piotr Uroda.  
 27 marca, biskup Adam Wodarczyk 
udzielił sakramentu 159 osobom. Z racji 
dużej liczby kandydatów, miało to miejsce 
podczas dwóch Mszy św. O godz. 16.00 
rozpoczęła się Eucharystia dla gimnazjali-

stów, a o 18.30 dla uczniów szkół podsta-
wowych. O udzielenie bierzmowania 
zgromadzonej młodzieży poprosili przed-
stawiciele rodziców - państwo Salamon 
(Gimn.) i państwo Podeszwa (SP).  

Na pamiątkę uroczysto-
ści, bierzmowańcy otrzy-
mali drewniane krzyże 
oraz Ewangelię wg świę-

tego Marka z komentarzami.  
Pod koniec Mszy świętych, Joanna Rad-
wańska i Piotr Wąsik (Gimn.) oraz Alicja 
Cholewa i Krzysztof Szczygieł (SP) po-
dziękowali Biskupowi za udzielny sakra-
ment.   Ala Kaczorowska 

BIERZMOWANIE 
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Poznańskiej 5 po Mszy św. wieczornej. 
 16.04 – Wielki Wtorek. Rocznica uro-
dzin papieża seniora Benedykta XVI. Od 
godz. 17.oo do 18.oo okazja do sakramen-
tu pokuty i pojednania. 
 17.04 – Wielka Środa. Od godz. 17.oo do 
18.oo okazja do sakramentu pokuty i po-
jednania dla dzieci. Do sprzątania kościo-
ła zapraszamy parafian z ul. Poznańskiej 
5 po Mszy św. wieczornej. 
 18.04 – Wielki Czwartek. W Katedrze o 
godz. 10.00 Msza św. Krzyżma Świętego z 
poświęceniem olejów. Okazja do spowie-
dzi od 15.00 do 17.30. Msza Wieczerzy 
Pańskiej rozpoczynająca Święte Triduum 
Paschalne o godz. 18.00. Do 22.00 Ado-
racja w Ciemnicy. Od 21.00 do 22.00 Ad-
orację prowadzi Oaza. 
 19.04 - Wielki Piątek Męki Pańskiej. W 
tym dniu obowiązuje post i wstrzemięźli-
wość od pokarmów mięsnych. O godz. 
8.30 Ciemna Jutrznia. Droga Krzyżowa 
dla dzieci o godz. 10.00, dla dorosłych o 
godz.15.00. Okazja do spowiedzi od godz. 
8.00 do 12.00 i od 13.00 do 17.30. Litur-
gia Męki Pańskiej o godz. 18.00. Do 
22.00 Adoracja przy Bożym Grobie. Od 
21.00 do 22.00 Adorację prowadzi Oaza. 
Ofiary z Bożego Grobu przeznaczone na 
Boży Grób w Jerozolimie i chrześcijan ży-
jących w Ziemi Świętej. 
 20.04 - Wielka Sobota. O godz. 8.30 
Ciemna Jutrznia. Święcenie pokarmów 
od godz. 12.30 do 16.30 co pół godziny 
przed kościołem. Okazja do spowiedzi od 
godz. 8.00 do 12.00 i od 13.00 do 18.00. 
Adoracja przy Bożym Grobie dla dzieci o 
godz. 12.00. Wigilia Paschalna z procesją 
rezurekcyjną o godz. 20.30. 
 21.04 - Niedziela Wielkanocna Zmar-
twychwstania Pańskiego. Uroczyste Nie-
szpory kończące obchody Świętego Tridu-
um Paschalnego o godz. 16.00.  
 22.04 – Poniedziałek Wielkanocny. 
Msze św. jak w niedzielę. Chrzty o godz. 
12.15. Kolekta przeznaczona na Wydział 
Teologiczny UŚ i KUL 

 23.04 – Wtorek Wielkanocny. Do sprzą-
tania kościoła zapraszamy parafian z ul. 
Poznańskiej 7 po Mszy św. wieczornej. 
 24.04 – Środa Wielkanocna. Biblioteka 
parafialna czynna od godz. 17.00 w Domu 
Parafialnym. 
 25.04- Czwartek Wielkanocny.  
 26.04 – Piątek Wielkanocny. Do sprzą-
tania kościoła zapraszamy parafian z ul. 
Poznańskiej 7 po Mszy św. wieczornej. 
 27.04 – Sobota Wielkanocna. Konwent 
wielkanocny w parafii MB Częstochow-
skiej o godz. 11.oo. Pielgrzymka Legionu 
Maryi do Piekar Śląskich – rozpoczęcie o 
godz. 9.30. W programie – modlitwy le-
gionowe, Różaniec, Msza św. 
 28.04 – II Niedziela Wielkanocna – Mi-
łosierdzia Bożego. Rozpoczyna się Ty-
dzień Miłosierdzia. Roczki o godz. 12.15. 
Jubileusze Małżeńskie o godz. 
16.30.Liczenie wiernych. Kolekta prze-
znaczona na Caritas archidiecezji. 
 29.04 – poniedziałek. Święto św. Kata-
rzyny Siennejskiej dziewicy i doktora Ko-
ścioła. Msza św. w intencji Koła Gospo-
dyń, emerytów, rencistów i sprzątających 
kościół w marcu o godz. 18.00. Do sprzą-
tania kościoła zapraszamy parafian z ul. 
Poznańskiej 9 po Mszy św. wieczornej. 
 30.04 – wtorek. Uroczystość św. Woj-
ciecha, biskupa i męczennika, głównego 
patrona Polski. Msza św. za zmarłych w 
30 dzień i I rocznicę po śmierci o godz. 
18.00 
 1.05 – środa. Święto św. Józefa, rze-
mieślnika. Msza św. w intencji rzemieśl-
ników i robotników o godz. 9.00.  
 2.05 – I czwartek miesiąca. Wspomnie-
nie św. Atanazego, biskupa i męczennika. 
Msza św. w intencji powołań o godz. 
6.30.  
 3.05 – I piątek miesiąca. Uroczystość 
NMP Królowej Polski. Msze św. o godz. 
6.30, 9.00, 16.30 i 18.00. Msza św. w in-
tencji OSP Jastrzębie Górne o godz. 9.oo. 
Msza św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 
6.30. Msza św. szkolna o godz. 16.30. Do 

7 



 SPES KWIECIEŃ 2019 r.  

 

8 

„Dopiero wtedy osiąga się wielkość i wtedy się 

ona ujawnia, gdy człowiek potrafi służyć” 

Siostrze Klaudii życzymy, by nieustannie wpatry-

wała się w Chrystusa, który przyszedł na ziemię, 

aby służyć innym. Duszpasterze i Redakcja. 

 

„Życie jest talentem powierzonym nam, aby go 

przekształcić, pomnażać i czynić do-

brem dla innych.” 

Legioniście Danielowi Guzy oraz 

wszystkim auksyliatorom, którzy obchodzą swoje 

urodziny lub imieniny w kwietniu, umiejętności 

postrzegania życia, jako daru 

od Pana i wykorzystywania 

każdego dnia do wzrostu w 

wierze, nadziei i miłości  ży-

czy Męski Legion Maryi. 

 

„Wszyscy, według swych zadań i celów, mają 

miejsce w pięknie wszechświata.” 

Pani Teresie Piotrowskiej życzymy, by wsłuchu-

jąc się w Słowo Boże potrafiła odczytywać i 

realizować wolę Bożą w codzienności. Żeński 

Legion Maryi. 

 

 

„Im więcej otrzymamy w modlitwie i ciszy, tym 

więcej będziemy mogli dawać z siebie w naszym 

aktywnym życiu.” 

Siostrze Klaudii oraz pani Krystynie Żmudzie 

życzymy, by z modlitwy czerpały siłę do krocze-

nia drogą Bożych przykazań i dawania świadec-

twa wiary.      Chór „Lira”.  

 

„Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba 

dać zwycięstwo.” 

Paniom Marii Karwath, i Elżbiecie Raczek oraz 

panu Ryszardowi Piechoczkowi życzymy, by ni-

gdy nie zniechęcali się w wal-

ce o dobro, a Pan wspierał 

Ich swoją mocą. Seniorzy.  

 

„To co zdobyliśmy z największym trudem, najbar-

dziej kochamy” 

Uli Gardziejewskiej, Ani Skromblewicz i Michało-

wi Admaczykowi życzymy takiej miłości, która nie 

pozwala zaprzestać stawiania sobie wymagań, a 

także tego, by doświadczali serdeczności i do-

bra od bliźnich. Oaza z ks. Stefanem 

Serdeczności 

Droga Krzyżowa – piątki Wielkiego Postu godz. 17. 15 (kwiecień) 

Droga Krzyżowa dla dzieci— soboty Wielkiego Postu godz. 9.00 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym—niedziele Wielkiego Postu godz. 15.45 

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE 

sprzątania kościoła zapraszamy Rodziców 
dzieci komunijnych z SP nr 19 po Mszy 
św. wieczornej. 
 4.05 – I sobota miesiąca. Wspomnienie 
św. Floriana, męczennika, patrona archi-
diecezji. Nabożeństwo wynagradzające 
NMP o godz. 7.00. 

 5.05 - III Niedziela Wielkanocna. Dia-
koni WŚSD, w tym nasz parafianin dk 
Dorian Figołuszka, rozpoczynają rekolek-
cje przed święceniami prezbiteratu. Roz-
poczyna się Ogólnopolski Tydzień Biblij-
ny. Kolekta na WŚSD w katowicach. 
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V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7.04 
7.30 – Za + Agnieszkę Szczypka, męża 
Alojzego, syna Franciszka, zięcia Jana, 
wnuka Czesława oraz ++ dziadków.  
9.30 – Za ++ Wiktorię i Franciszka Ka-
czorowskich, Leona, Stanisławę i Zbignie-
wa Kamińskich, Czesławę Hurną, Stefana 
Bugajskiego i + Kazimierza Świtońskiego.  
11.00 – Za ++ Stanisławę i Czesława Do-
niec.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Genowefy z okazji 80 r. ur. 
16.30 – Za + Kazimierza Gruca, jego ro-
dziców, Irenę i Jana Ostrzołek, ich rodzi-
ców oraz + Mirosława Jóźwiak. 
19.30 – Za + męża Juliana Zacłona – w 
kolejną rocznicę śmierci, rodziców, te-
ściów oraz ++ Stanisławę i Stanisława 
Szyler, Marię i Andrzeja Seryło. 
PONIEDZIAŁEK 8.04 
6.30 – Za + Stanisława Piekara. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie 
i dary Ducha Św. w intencji Natalii Okla z 
okazji 18 rocznicy urodzin.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Marii i Stanisława Wrona z 
okazji 60 rocznicy urodzin.  
WTOREK 9.04 
6.30 – Za + Mariana Osiewicz – od 
mieszkańców bloku Poznańska 2 – 12.  
18.00 – Za + Mieczysława Pękal, żonę 
Krystynę, Bertę i Sylwestra Godziek, He-
lenę i Józefa Pękal, szwagra Ewalda, brata 
Andrzeja i siostrę Janinę, ++ Henryka 
Szkatuła, żonę Augustynę, siostrę Wikto-
rię, synów Leona i Jana, wnuka Henryka, 
Władysława i Stefanię Kowalskich. 
18.00 – Za ++ Martę i Alfonsa Adamczyk 
oraz ++ z pokrew. i + Antoniego Bugdoł.  

ŚRODA 10.04 
6.30 – Za + Henryka Dytko – od sąsiadów 
z ul. Wrocławskiej 43.  
18.00 – Za + Czesława Kondziołka – w 
rocznicę śmierci, ojca Jana, teściów, 
dziadków, ich rodzeństwo, ++ Marię i Jó-
zefa Klepek oraz ++ z pokrewieństwa 
Kondziołka, Nogły, Budziński i dusze w 
czyśćcu cierpiące. 
18.00 – Za ++ rodziców Emilia i Łucję 
Szmajduch, córkę Elfrydę Zimnowoda, sy-
nów Jerzego i Andrzeja Szmajduch, zięcia 
Mariana Zimnowoda oraz ++ z pokre-
wieństwa Szmajduch i Waszek. 
CZWARTEK 11.04 
6.30 – Za + Kazimierza Mołdrzyk – w 1 
rocznicę śmierci. 
18.00 – Za + Józefa Winkler. 
18.00 – Za + Urszulę Sadło – w kolejną 
rocznicę śmierci, Jana i Sabinę Sadło, Ra-
fała, Leokadię i Józefa Cuber, Stanisława i 
Władysławę Lukanek oraz dusze w czyść-
cu cierpiące.  
PIĄTEK 12.04 
6.30 – Za ++ mieszk. z ul. Opolskiej 2. 
18.00 – Za + brata Ryszarda oraz brata 
Tadeusza, mamę Jadwigę i córkę Justynę. 
18.00 – Za ++ Marię i Czesława Pisz.  
SOBOTA 13.04 
8.00 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
18.00 – Za + Helenę Kafka, męża Maksy-
miliana, rodziców z obu stron oraz ++ z 
pokrewieństwa Rduch, Kafka, Gembal-
czyk, Uliarczyk, Kondziołka. 
18.00 – Za ++ Jana i Marię Goik, córkę 
Teresę, męża Gintra, wnuków Tadeusza i 
Eugeniusza oraz ++ z rodziny Goik, Szle-
zak, Smorzyk.  
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃ-
SKIEJ 14.04 
7.30 – Za + Alojzego Mazur – w 52 rocz-
nicę śmierci, jego żonę Marię, córki Eleo-
norę Urbańczyk, Lidię Śmietana, ++ księ-
ży Teofila i Jana Chodzidło, siostry zakon-
ne S. Serafię Liszka, Salwatorę Komraus 
oraz ++ z pokrewieństwa. 
9.30 – Do Opatrzności w intencji małżon-

INTENCJE MSZALNE 

9 
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ków Aleksandry i Tomasza z okazji 15 
rocznicy ślubu z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo dla całej rodziny.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Agnieszki Żuk z okazji 40 r. ur.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
16.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
dla Dawida z okazji kolejnej rocznicy ur. 
19.30 – Za ++ Annę i Erwina Adamczyk, 
Erwina Otręba, Jadwigę i Feliksa Pieter.  
PONIEDZIAŁEK 15.04 
6.30 – Za ++ Edwarda i Zofię Marciniak 
oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyść-
cu cierpiące.  
6.30 – Za + Jadwigę Odorską – od sąsia-
dów z ul. Opolskiej 4.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Dariusza Adamek z okazji 40 
rocznicy urodzin.  
WTOREK 16.04 
6.30 –Za ++ Pawła i Annę Kałuża, ich ro-
dziców i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę 
Dudzik, córkę Leokadię, syna Alfreda i sy-
nową Marię. 
6.30 – Za ++ rodziców Anastazję – w 9 
rocznicę śmierci i Ludwika Korzeniow-
skich, męża Józefa Pawlik, córkę Beatę 
Kozieł oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.00 – Za + męża Antoniego oraz ++ z 
rodziny Naróg i Gniadzik. 
ŚRODA 17.04 
6.30 – Za + Józefa Kancel – w 1 r. śm. 
18.00 – Za ++ Rudolfa Sobik, żonę Marię, 
syna Feliksa, córkę Gertrudę, synową An-
nę, 2 zięciów, Mariannę Wnuk, Jana 
Krótki, żonę Zofię, syna Alojzego, żonę 
Helenę oraz ++ z pokrewieństwa i dusze 
w czyśćcu cierpiące. 
18.00 – Za + męża Zbigniewa Balzam – w 
20 r. śmierci, jego ojca Tadeusza oraz ++ 

teściów, ++ z pokrewieństwa z obu stron. 
WIELKI CZWARTEK – ŚWIĘTE TRIDU-
UM PASCHALNE 18.04 
18.00 – W INTENCJI PARAFIAN 
18.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
18.00 – W INTENCJI KAPŁANÓW.  
WIELKI PIĄTEK  MĘKI PAŃSKIEJ 19.04 
18.00 – CEREMONIE WIELKOPIĄTKO-
WE.  
WIELKA SOBOTA 20.04 
WIGILIA PASCHALNA 
20.30 – W INTENCJI PARAFIAN. 
20.30 – W INTENCJI PARAFIAN. 
20.30 – W INTENCJI PARAFIAN. 
NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMAR-
TWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 21.04 
7.30 – Za ++ Łucję i Józefa Cebula, zięcia 
Reinholda oraz ++ z pokrewieństwa i du-
sze w czyśćcu cierpiące. 
9.30 – Za + Stanisława Szafrańskiego, 
wnuka Roberta oraz ++ z rodziny Sza-
frańskich, Ochockich. 
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Helmuta z okazji 60 r. ur. 
12.15 – W  INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Tomasza z okazji kolejnej r. ur.  
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 22.04 
7.30 – Za ++ Wiktorię i Brunona Sobik, 4 
synów, 3 wnuków, Tamarę Sobik oraz ++ 
Stanisława i Anielę Ślipek.  
9.30 – Za ++ rodziców Jadwigę i Kazi-
mierza, córkę Annę i syna Stanisława.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o bło-
gosławieństwo Boże, zdrowie i dary Du-
cha Św. w intencji Lilianki z okazji 10 
rocznicy urodzin oraz 6 urodzin Emilki.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Ewy i Zbigniewa Grzeszczuk z 



  SPES 
 

     KWIECIEŃ 2019 r. 

 

11 
okazji 30 rocznicy ślubu.  
WTOREK 23.04 
6.30 – Za + tatę Jacka Bandyszewskiego 
– od syna z bliskimi.  
18.00 – Za + Izydora Urbańczyk, żonę 
Marię, Adolfa Musioł, Martę i Pawła Mar-
cisz, Bogumiła Płocha, Mariana Aleksiń-
skiego oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za ++ żonę Zofię Przeniosło, syna 
Jerzego, ++ rodziców i teściów oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
ŚRODA 24.04 
6.30 – Za ++ Agnieszkę i Henryka Płon-
ka, syna Jerzego, żonę Gertrudę, Józefa 
Cimała oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.00 – Za + Bolesława Gajda, ojca Leo-
na.  
18.00 – Za ++ Marię Machnik, męża 
Franciszka, syna Bernarda, zięcia Leona, 
wnuka Bolesława oraz + Kazimierza Roz-
wora.  
CZWARTEK 25.04 
6.30 – Za + Jana Grund – od mieszkań-
ców ul. Wrocławska 43. 
18.00 – Za ++ Marię i Jana Szmid, ++ ro-
dziców, rodzeństwo, ++ Marię i Ludwika 
Kornas, Ryszarda Grygier, Sylwię Grygier, 
Henryka Ciemięga, ++ z rodziny Gajda, 
Szmid, Kornas, Grygier oraz ++ sąsiadów 
i znajomych.  
18.00 – Za + Józefa Sowa, syna Piotra od 
syna Jana.  
PIĄTEK 26.04 
6.30 – Za + Jadwigę Odorską – od sąsia-
dów ul. Opolska 4.  
18.00 – Za + Wacława Koryto – w 7 rocz-
nicę śmierci oraz ++ z pokrewieństwa Ko-
ryto, Brudny.  
18.00 – Za + Pawła Mołdrzyk – w roczni-
cę śmierci, żonę Reginę, syna Kazimierza, 
++ rodziców z obu stron, Leona Rakow-
skiego, Tadeusza i Stefanię Domańskich 
oraz ++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.  
SOBOTA 27.04 
8.00 – Za + męża Pawła Filip, ++ rodzi-
ców Czesławę i Alojzego w kolejną r. śm.  

18.00 – Za + Ernesta Sitko, syna, rodzi-
ców, brata, bratową oraz ++ z pokrew.  
18.00 – Za ++ Emila i Franciszkę Brzoza, 
Cecylię i Karola Rączka, rodziców z obu 
stron, wnuczkę Sylwię, Gertrudę i Fran-
ciszka Zniszczoł, rodziców z obu stron, 
wnuka Grzegorza, chrześnicę Izabelę, An-
nę i Franciszka Chmiel, Gertrudę i Zbi-
gniewa Trybaś, ++ pokrewieństwo Kocur, 
Rączka, Zniszczoł, Penkała, ++ księży, za-
konnice i zakonników, misjonarzy i misjo-
narki, ++ nauczycieli oraz dusze w czyść-
cu cierpiące.  
II NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁO-
SIERDZIA BOŻEGO 28.04 
7.30 – Za ++ Otylię i Antoniego Kustos, 
ich rodziców, rodzeństwo, córkę Agatę 
Wolan, Arnolda Reichman oraz ++ z ro-
dziny Kustos, Helczyk, Reichman.  
9.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i 
dary Ducha Św. w intencji Heleny Kuszek 
z okazji 10 rocznicy urodzin.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo w intencji Jakuba 
Skomra z okazji przystąpienia do I Komu-
nii Św. i błogosł. dla całej rodziny.  
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.30 – Za + Łukasza Kantorysińskiego – 
w 4 rocznicę śmierci, rodziców, rodzinę 
Kolmasiaków, Jaguścików, Popczykor 
oraz + Wiesława Słowik.  
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. KATA-
RZYNY SIENEŃSKIEJ 29.04 
6.30 – Za + Tomasza Kusy, żonę Salomeę 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
6.30 – Za + Józefę Kowalską w 15 roczni-
cę śmierci, męża Grzegorza, ++ z pokre-
wieństwa Rakowskich, Fijałkowskich, 
Marciniak, Gabryś, Golec, Wąsik, Olma, 
Szpak, Szelągowskich, Abramczyk, Arci-
kiewicz, oraz ++ Mariannę i Irenę i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
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KGW, emerytów i rencistów oraz sprząta-
jących kościół w miesiącu kwietniu.  
WTOREK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJ-
CIECHA 30.04 
6.30 – Za + Leokadię Dudzik – w rocznicę 
urodzin, męża Romana, ++ rodziców z 
obu stron, synową Teresę, ++ z pokre-
wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień 
i 1 rok po śmierci.  
18.00 – Za + Jerzego Kapała – w 5 roczni-
cę śmierci, rodziców, teściów, krewnych 
oraz ++ z rodziny.  
ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. JÓZEFA RZE-
MIEŚLNIKA 1.05  
6.30 – Za + Jarosława Sarniaka – w 1 
rocznicę śmierci.  
9.00 – W INTENCJI RZEMIEŚLNIKÓW 
I ROBOTNIKÓW. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  
o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdro-
wie w intencji Bożeny z okazji  
65 rocznicy urodzin.  
CZWARTEK – Wspomnienie św. Atana-
zego – I czwartek miesiąca 2.05  
6.30 – W intencji Powołań.  
18.00 – Za + Martę Matloch – w rocznicę 
śmierci, męża Stefana, ++ rodziców, ro-
dzeństwo z obu stron, synową Helenę, 
córkę Annę, męża Jana, ++ z pokrewień-
stwa Gajda, Matloch, dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
18.00 – Za + Leokadię Dudzik, męża Ro-
mana, synową Teresę Dudzik.  
PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ NMP, KRÓ-
LOWEJ POLSKI – I piątek miesiąca 3.05 
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.  
9.00 – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem Św. Floriana w intencji stra-
żaków OSP Jastrzębie-Górne.  
16.30 – Za + Zofię Szymańską, 2 mężów, 
syna Tadeusza, ++ z rodziny Szymań-
skich.  
18.00 – Za + Irenę Podsiadło – w 3 rocz-
nicę śmierci, ++ rodziców, męża, ++ po-
krewieństwo, za + Janinę Piwowarską, 

Rudolfa Kubaczyk, Zbigniewa Kaczmar-
czyk, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyść-
cu cierpiące. 
SOBOTA – Wsp. św. Floriana 4.05 
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpie-
nie Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. 
Serca Jezusowego i zadośćuczynienie za 
grzechy własne, swoich bliskich, naszej 
Ojczyzny i całego Świata. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośba o 
dalszą opiekę, zdrowie, dary Ducha Św,. 
dla wnuka Juliana z okazji 10 rocznicy 
urodzin.  
18.00 – Za + Mirosława Jóźwiak – w 5 
rocznicę śmierci. 
III NIEDZIELA WIELKANOCNA 5.05 
7.30 – Za + Stanisława Adamczyk, jego 
rodziców Jadwigę i Hermana, rodzeństwo 
oraz ++ z rodzin Adamczyk, Bilik. 
9.30 – Za + męża Sylwestra Lasko – w 7 
rocznicę śmierci, rodziców, teściów, bra-
tową Małgorzatę, szwagra Jacka.  
11.00 – Za + Dorotę Skowron, Henryka 
Sztajnowskiego, Wiktorię i Józefa Skow-
ron, ++ z rodziny Skowron, Sztajnow-
skich i Wiśniewskich oraz dusze w czyść-
cu cierpiące.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, Matki Bo-
żej Częstochowskiej, z podziękowaniem za 
dar życia, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, dary Ducha Św., zdrowie, z prośbą o 
wsparcie w dalszym życiu i o szczęśliwe 
rozwiązanie dla Pauliny z okazji 36 rocz-
nicy urodzin oraz o błogosławieństwo Bo-
że dla mającego się urodzić synka, i po-
dziękowaniem za opiekę nad całą rodziną.  
16.30 – Za + męża Jana Lazar, jego rodzi-
ców, jego brata, teściów, szwagrów i szwa-
gierkę. 
19.30 – Za + Jana Ostrzołek – w kolejną 
rocznicę śmierci, żonę Agnieszkę, córki 
Łucję i Jadwigę, 2 zięciów oraz ++ z ro-
dziny Ostrzołek, Sitko. 
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Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatia-
num w Krakowie organizuje Korespon-
dencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest 
ułatwienie po-
znania i rozu-
mienia ksiąg Pi-
sma Świętego.  

W kursie może brać udział  każdy zainte-
resowany Pismem Świętym, Kurs prowa-
dzony jest w wersji tradycyjnej 

(papierowej) oraz elektro-
nicznej. Podstawowe infor-
macje o kursie można uzy-
skać na stronie interneto-
wej: 

www.kursbiblijny.deon.pl  

o r a z  p o d  p o d a n y m i  a d r e s e m  
e-mailowymi lub adresem pocztowym. 

 

kkb.biuro@gmail.com 

Ks. Zbigniew Marek SJ 

Ul. Zaskale 1, 30—250 Kraków 

„Kurs Biblijny” 

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU 

ZAPROSZENIE  

NA KURS BIBLIJNY 

W drugim tygodniu wakacji  - od 1 do 5 
lipca, organizujemy pieszą pielgrzymkę 
na Jasną Górę. Przewodnikiem w naszej 
drodze będzie ks. Stefan Wyleżałek. Zapi-
sy rozpoczną się 6 maja i będą trwały do 3 
czerwca. Będzie ich można dokonać w  
kancelarii parafialnej. Tam też każdy za-
interesowany otrzyma szczegółowe infor-
macje (niepełnoletni 
uczestnicy również 
druki oświadczeń, któ-
re będą musieli wypeł-
nić ich rodzice)  Ser-
decznie zapraszamy do 
wspólnego pielgrzymo-
wania. W szczególny 
sposób zachęcamy do 
tego młodzież. 

Pielgrzymkę rozpoczniemy w poniedzia-
łek 1 lipca. Prawdopodobnie spotykamy 
na rano  na Mszy św. i po niej wyjeżdża-
my autobusem do miejscowości Karlin 
leżącej niedaleko Ogrodzieńca, skąd roz-
poczniemy pieszą wędrówkę. Dokładna 

godzina zbiórki zostanie podana na spo-
tkaniu przedpielgrzymkowym, o którego 
terminie poinformujemy wszystkich zgło-
szonych (trzeba zostawić przy zgłoszeniu 
swój numer telefonu). Wędrować będzie-
my szlakiem Orlich Gniazd, co oznacza 
atrakcje w postaci wapiennych skał, wa-
rowni czy jaskiń.  Nasze bagaże przez 

wszystkie dni trwania piel-
grzymki będą przewożone 
samochodem. W Często-
chowie zatrzymamy się na 
nocleg w zaraz za Klaszto-
rem Jasnogórskim w Do-
mu Pielgrzyma Jana Pawła 
II. W piątek 5 lipca około 
godziny 14.00 wracamy do 
Jastrzębia wynajętym au-

tobusem. Koszt pielgrzymki (noclegi, 
transport, ubezpieczenie, apteczka) pono-
szony przez jedną osobę wyniesie 270 zł 
Chleb, herbata, cukier, wliczone są w 
koszt pielgrzymki. Pozostały prowiant, 
każdy z pielgrzymów zabiera ze sobą.  

ZAPROSZENIE NA 
PIESZĄ 

PIELGRZYMKĘ  

NA JASNĄ GÓRĘ 
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NIEDZIELA PALMOWA 

 W Jerozolimie: uro-
czysty wjazd Jezusa do Je-
ruzalem.  W taki sposób 
wita się królów. Spełnia 
się prorocka wizja z Księgi 
Zachariasza ( 9,9). 

 W naszej parafii w 
tym dniu: uroczyste po-
święcenie palm na  
wszystkich Mszach św.   

WIELKI CZWARTEK 

 W Jerozolimie: 
Ostatnia Wieczerza – 
ustanowienie Sakra-
mentu Eucharystii i 
kapłaństwa. Po tym 
wydarzeniu wyjście 
Jezusa z uczniami do 
Ogrodu Gethsemani, 
gdzie zostaje zdradzo-
ny i pojmany. W nocy 
odbywa się sąd przed 
arcykapłanem Kajfa-
szem. 

Współcześnie w tym 
dniu: Msza św. Wie-
czerzy Pańskiej, po 
niej Najświętszy Sa-
krament zostaje złożo-
ny w Ciemnicy (znak 
modlitwy Jezusa w 
Ogrójcu, pojmania, są-
du i więzienia). Po 
Mszy św. milkną orga-
ny, ołtarz zostaje ob-
nażony, tabernakulum 
jest puste i otwarte. 

 W naszej parafii 
w tym dniu: . Godz. 
18.00 - MSZA ŚWIĘ-
TA WIECZERZY PAŃ-
SKIEJ. Godz. 21.00 
adorację prowadzi 
młodzież. Adoracja  
Pan a Jezus a w 
"Ciemnicy" do godz. 
22.00.  

WIELKI PIĄTEK 

 W Jerozolimie: Rano w Jerozoli-
mie Jezus prowadzony jest do Piłata i 
Heroda. W końcu skazany na śmierć, ubi-
czowany umiera na krzyżu. Po zachodzi 
słońca dla Żydów rozpoczyna się Szabat, 
nie wolno grzebać zmarłych, a nawet po-
konywać wielkich odległości. Skazańcy 
do zachodu słońca muszą umrzeć, a ich 
ciała winny być pogrzebane. Pośpiech 
prowokuje Rzymian do wydania decyzji o 
połamaniu goleni skazańcom, by szybciej 
umarli. Nie czynią tego Jezusowi bo On 
już nie żyje, potwierdza to przebicie Jego 
boku. Spełnił się znak Baranka Paschal-
nego, znaku wyzwolenia, pieczonego na 
wieczerzę Paschalną w całości, nie wolno 
było mu łamać kości - tak właśnie dzieje 
się z Jezusem. Z tego powodu, kobiety nie 
zdążą przygotować ciała Jezusa na po-
grzeb (nie obmyte ciało dzięki temu po-
zostawia krwawe ślady na płótnie, w któ-
re jest owinięte - Całun Turyński) 

 Współcześnie w tym dniu: Dziś w 
Kościele w tym jedynym dniu w roku nie 
odprawiana jest Msza Święta, a jedynie 
nabożeństwa drogi krzyżowej i liturgia 
adoracji krzyża. Po tej celebracji Naj-
świętszy Sakrament przenosi się do Gro-
bu Pańskiego, gdzie przez całą sobotę 
trwa wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu w ciszy. 

 W naszej parafii w tym dniu:    

Ciemna jutrznia o godz. 8.30. Godz. 
10.00 - Droga Krzyżowa dla dzieci.  Godz. 
15.00 - Droga Krzyżowa. Godz. 18.00 - 
CEREMONIE WIELKIEGO PIĄTKU. 
Godz. 21.00 adorację prowadzi młodzież. 
Adoracja Pana Jezusa przy Bożym Grobie 
do godz. 22.00.  

 Rozpoczynamy 
przeżywanie  Wielkie-
go Tygodnia, którego 
uwieńczeniem jest 
Triduum Paschalne. 
Co działo się w tych 
dniach w Jeruzalem 
2000 lat temu. W jaki 
sposób dziś te wyda-
rzenia obecne są w li-
turgii Kościoła. Niech 
artykuł połączony z 
ogłoszeniami dotyczą-
cymi tych dni, ułatwi 
Wam przeżywanie 
najważniejszego Mi-
sterium naszej wiary, 
tych dni, które są  

uobecnieniem zbaw-
czych wydarzeń.  

 Ile dni Pan Jezus leżał w 
grobie? Tradycyjnie mówimy 
trzy dni—ale czy na pewno? Sko-
ro umarł w piątkowe popołu-
dnie, a zmartwychwstanie nastąpiło w nocy z soboty na niedzielę, to ile minęło czasu? - pół-
tora dnia? Czy zatem kłamliwie powtarza się niesprawdzoną informację? Po pierwsze: Pi-
smo św. nie mówi, że Jezus spędził w grobie lub zmartwychwstał po upływie 72 godzin (3 
x24 g), ale, że zmartwychwstał na trzeci dzień. Po drugie należy pamiętać, że dla Żydów 
dzień kończył się z zachodem słońca, wraz z którym zaczyna się „czuwanie” (wigilia) kolej-
nego dnia. W piątek po zachodzie słońca dla pobożnego Żyda już następował Szabat  - dzień 

WIELKI 
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WIELKA SOBOTA 

 W Jerozolimie: Ciało Jezusa pozostaje 
złożone w grobie. „Nic się nie dzieje” w Jero-
zolimie trwa szabat. 

 Współcześnie w tym dniu: Dziś w ko-
ściele odbywa się święcenie  pokarmów połą-
czone z chwilą adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. 

W naszej parafii w tym dniu:   Godz. 7.00 - 
Początek adoracji Pana Jezusa w Grobie.  
Ciemna jutrznia 8.30. Godz. 20.30 - CERE-
MONIE WIELKIEJ SOBOTY MSZA ŚWIĘTA 
WIGILII PASCHALNEJ. Adoracja dla dzieci 
12.00. ŚWIĘCENIE POTRAW - co pół godziny 
od 12.30 do 16.30 przed kościołem. 

 WIGILIA PASCHALNA (Sobota) 

 W Jerozolimie: Wielkanoc, czyli noc po 
zachodzie słońca w sobotę. Nie wiadomo o 
której godzinie w tę noc zmartwychwstaje Je-
zus. Pokonuje śmierć, dokonuje Nowego 
Stworzenia, wyzwolenia z niewoli grzechu. 
Staje się Pośrednikiem Nowego Przymierza. 

 Współcześnie w tym dniu: po zachodzie 
słońca rozpoczyna się liturgia Wigilii Paschal-
nej. Zaczyna się w mroku (grzechu) i prowadzi  
ku światłu (Chrystusowi– światłości, która 
oświeca każdego człowieka, gdy na ten świat 
przychodzi). Dlatego rozbudowana liturgia 
składa się z: Liturgii Światła, Liturgii Słowa 
(przypominającego stworzenie, grzech czło-
wieka, niewolę egipską, wyzwolenie i nowe 
stworzenie i wyzwolenie z grzechu dokonane 
przez Chrystusa), Liturgii Chrzcielnej odno-
wionego narodzenia dla Boga we wspólnocie 
Kościoła Liturgii Eucharystycznej, wreszcie z 
procesji rezurekcyjnej. 

  

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 

 W Jerozolimie: trzy Marie zmierzają 
do grobu, by namaścić ciało Jezusa, objawia 
im się Anioł, Piotr i Jan biegną do grobu, 
Apostołowie zamykają się w Wieczerniku, nie-
którzy z nich uciekają do Emaus. Strażnicy 
grobu zdają relację arcykapłanom o zmar-
twychwstaniu Jezusa. 

 Nie boję się własnej śmierci. Tylko 
śmierci tych, którzy są mi bliscy. Jakże mam 
żyć, gdy ich zabraknie?- Mascha Kalekos jak-
by wyczytała te słowa w sercu Marii Magdale-
ny. Nawet noc nie przyniosła jej otuchy. Po-
szła do grobu swego ukochanego Mistrza, aby 
choć dotknąć Jego martwego ciała z szacun-
kiem i je namaścić. Ale ciało Mistrza zniknęło. 
Pełna niepewności zaalarmowała mężczyzn, 
ale dwaj z nich, którzy przybiegli, nie okazali 
się pomocni. Przyjrzeli się tylko pustemu gro-
bowi i zajęci własnymi myślami odeszli. Pozo-
stawili Marię z jej smutkiem. A ona pozostała 
przy pustym grobie. Dalej szukała ukochane-
go Mistrza i nie mogła ukoić swej tęsknoty za 
Nim. l gdy On stanął przed nią, jej tęsknota 
została spełniona w sposób, jakiego sama by 
sobie nie wymarzyła. Przypadło jej w udziale 
cudowne, delikatne spotkanie. Nie zaoszczę-
dziło jej ono smutku pożegnania: Nie zatrzy-
muj mnie! Porzuć to, co o mnie wiesz i jak 
mnie znasz, i daj mi wolność, żebym mógł w 
sposób zupełnie nowy być całkowicie blisko 
ciebie. Jakże mam żyć, gdy ich zabraknie? 
Maria bardziej niż inni odczuła to dręczące 
pytanie. Właśnie dlatego była - idąc do gro-
bu—wrażliwa na zupełnie nowe doświadcze-
nie swej teraźniejszości. Przez smutek została 
jej ofiarowana (wielkanocna) pewność, że py-
tanie: Jakże mam żyć, gdy ich zabraknie czy 
gdy jego zabraknie, czy gdy jej zabraknie, nie 

musi prowadzić do rozpaczy, lecz mo-
że oznaczać zupełnie nową więź.  

W naszej parafii:  Uroczyste Nieszpory 
godz. 16.00, które stanowią za-
kończenie Triduum Paschalnego. 

TYDZIEŃ  
odpoczynku (nasza sobota) już wtedy nie wolno mu było pracować, dlatego należało do te-
go czasu pochować zwłoki, z tego też powodu „przyspieszono” egzekucję łamiąc golenie 
skazańcom na krzyżu, by szybciej, przed zachodem słońca, umarli. Po zachodzie słońca w 
sobotę oczywistym było dla niego, że mamy już niedzielę—pierwszy  roboczy dzień tygo-
dnia. Jezus zatem zmartwychwstał na trzeci dzień.  Dzień, który jako chrześcijanie, czcimy 
jako Dzień Pański, dzień Nowego Stworzenia, Nowego Przymierza we Krwi Pańskiej.  
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 Współcześnie okres Wielkiego Po-
stu kojarzy się nam z nabożeństwami 
Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali albo ogól-
nie przejawiającym się tematem męki i 
śmierci Chrystusa. To czas, kiedy każdy z 
nas podejmuje wyrzeczenia/post, aby do-
brze przygotować się na uroczyste obcho-
dzenie świąt Wielkanocnych. Aspekt pa-
syjny, czyli ten skupiony na męce 
i śmierci Chrystusa jest jednak o wiele 
późniejszy.  
 U początku kształtowania się Wiel-
kiego Postu określano go głównie jako 
czas wtajemniczenia w sakramentalia i li-
turgię Kościoła. Od katechumenów doma-
gano się (i dalej się domaga) wewnętrzne-
go nawrócenia i wejścia na drogę życia 
ucznia Chrystusowego, a dla ochrzczo-
nych czas Wielkiego Postu powinien być 
refleksją nad własną drogą oraz powro-
tem do fundamentalnych niejako konsty-
tuujących wydarzeń ich dotychczasowego, 
chrześcijańskiego życia. Tu mam na myśli 
przede wszystkim powrót do tematyki 
chrztu. Czterdziestodniowy post nazwany 
później tempus Quadragesimae wzięto ze 
wschodu chrześcijaństwa. I taki kształt 
obecny jest już w V wieku.  

W średniowieczu zaczęto kłaść na-
cisk na treści pasyjne i zaczęto preferować 
tę duchowość wśród wiernych. Zaczęły 
powstawać dramaty liturgiczne, a głów-

nym aspektem Wielkiego Postu było 
„towarzyszenie” Chrystusowie cierpiące-
mu. Ten aspekt był kształtowany i utrzy-
mywany niemal do Soboru Watykańskie-
go II, który to wydobył niejako zapomnia-
ny charakter pokutny i chrzcielny Wiel-
kiego Postu.  

Konstytucja o Liturgii Świętej Sa-
crosanctum concilium w punkcie 109 sta-

nowi, że należy przedstawiać w pełniej-
szym świetle podwójny charakter Wiel-
kiego Postu, Dlatego – jak twierdzi kon-
stytucja – należy uwzględniać szerzej ele-
menty chrzcielne, a także trzeba mówić o 
elementach pokutnych. Najnowsza In-
strukcja KEP o muzyce kościelnej w 23 
punkcie mówi, że w okresie Wielkiego Po-
stu dominują trzy tematy: pokuta, chrzest 
i męka Pańska, przy czym w liturgii temat 
pasyjny przeważa dopiero w Wielkim Ty-
godniu, a w polskiej tradycji – od ponie-
działku piątego tygodnia. Dalej instrukcja 
twierdzi, że w doborze śpiewów należy 
uwzględnić to zróżnicowanie.  

Poprzez to, że do Soboru Watykań-
skiego II w Liturgii dominował aspekt pa-
syjny, tak też była nastawiona twórczość 
muzyki liturgicznej. Kompozytorzy i pisa-
rze nie skupiali się na tematyce pokutnej 
Wielkiego Postu, gdyż ten w praktyce, w 
ogóle nie istniał. To nie oznacza, że śpiew-
niki nie posiadały żadnych pieśni o tym 
charakterze. Najczęściej były one umiesz-
czane w dziale pieśni przygodnych jak np. 
pieśń Boże w dobroci, która wręcz miała 
podtytuł umieszczony w śpiewniczku Sie-
dleckiego z 1905 roku Pieśń pokutna. Po-
nadto w śpiewnikach pojawiały się śpiewy 
o charakterze pokutnym, ale nie wiązano 
ich z okresem Wielkiego Postu: Bądź mi 
litościw; Boże w dobroci; Straszliwego 
majestatu Panie; Do Ciebie Panie; Z głębi 

mojego serca; Zmiłuj się, Bo-
że.   
Jednakże większość pieśni 
powstała po reformie soboro-
wej. Wydawane współcześnie 
śpiewniki dzielą pieśni prze-

znaczone na okres Wielkiego Postu ze 
względu na dwa aspekty: pokutny 
i pasyjny. O wiele chętniej w naszych ko-
ściołach śpiewane są formy pasyjne, co 
wynika z ich znajomości, a także z chęci 
uczestnictwa na nabożeństwach pasyj-
nych w tym okresie: Gorzkich Żalach i 
Drodze Krzyżowej. 

 Pieśni pokutne 
diakon Dorian Figołuszka 
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Śpiewy umieszczone w dziale pieśni 

pokutne nie tylko zbierają nowopowstałe 
formy, ale także te, które już istniały w 
różnych śpiewnikach. Tak więc najnow-
sze wydanie Śpiewnika ks. Jana Siedlec-
kiego z 2015 roku prezentuje już 25 pieśni 
o charakterze pokutnym. Zamieszcza w 
niej oprócz znanych pieśni takich jak: 
Bądź mi litościw czy Boże w dobroci 
(która to w Śpiewniku Archidiecezji Kato-
wickiej znajduje się w dziale pieśni przy-
godnych); opracowania hymnów brewia-
rzowych: Dałeś nam przykład, o Jezu; 
Padnijmy twarzą na ziemię; Zmiłuj się, 
Stwórco. Dużo, bo aż 9 pieśni w Śpiewni-
ku Siedleckiego posiada charakter śpiewu 
responsorialnego (tzn. refren – całe zgro-
madzenie, zwrotka – kantor). Dla porów-
nania w Śpiewniku Archidiecezji Kato-
wickiej znajduje się 15 pieśni pokutnych. 
Jednakże niektóre z śpiewów zawartych 
w dziale pieśni pokutnych w Śpiewniku 
Siedleckiego w Śpiewniku Archidiecezji 
Katowickiej można znaleźć w dziale pie-
śni przygodnych (np. Boże, w dobroci; 
Pokładam w Panu ufność mą).  

Warto zauważyć, że ważnym źró-
dłem tekstów pieśni o charakterze pokut-

nym jest psalm 51 – Zmiłuj się nade mną 
Boże w łaskawości swojej. Śpiewnik Ar-
chidiecezji Katowickiej posiada aż 
4 śpiewy oparte na tekście tego psalmu.  

Nie można zapomnieć o łacińskiej 
pieśni Attende, Domine, która towarzyszy 
papieżowi w procesji pokutnej z bazyliki 
św. Anzelma do bazyliki św. Sabiny w 
Środę Popielcową. Jest to śpiew chorału 
gregoriańskiego, który jest umieszczany 
w najnowszych ogólnopolskich śpiewni-
kach. Pieśń powstała najprawdopodob-
niej w X wieku, a melodia jest oparta na V 
tonie gregoriańskim. W śpiewnikach 
funkcjonuje też polski przekład tej pieśni: 
Wysłuchaj, Panie, daj się przebłagać.  

Pieśni pokutne oprócz tego, że po-
winny być używane w naszych kościołach 
w pierwszej części Wielkiego Postu, mają 
swoje zastosowanie w nabożeństwach po-
kutnych, które rzadko organizowane są w 
naszych parafiach. Możliwe, że częstsze 
używanie pieśni pokutnych, nie tylko w 
części tzw. pokutnej Wielkiego Postu, ale 
także np. w piątki i na nabożeństwach po-
kutnych pomogłoby w lepszym przyswo-
jeniu tych śpiewów. ● 
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Jedną z plag, które Bóg zesłał na Egipcjan była plaga żab. Jeśli po-
przestawiasz litery podane w żabach, odkryjesz pozostałe 8 plag. Je-
śli sprawi Ci to trudność, przeczytaj Księgę Wyjścia - rozdziały od 7 do 10. Następnie litery z serdu-
szek wpisz w puste serduszka. To samo zrób z kółkami, kwadratami i trójkątami. Dowiesz się wtedy, 
co Bóg powiedział faraonowi. Rozwiązanie prześlij na adres: krecikpolarny@gmail.com  Nagrody za 
rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Wiktoria Wojtan i Wojtek Wykner. Gratulujemy! 
Można je odebrać 14 marca na Mszy św. o godz. 11.00. 

Dla dzieci 
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