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 Przyprowadzili Mu głuchonie-

mego i prosili Go, żeby położył na 

niego ręce. On wziął go na bok osob-

no od tłumu, włożył palce w jego uszy 

i śliną dotknął mu języka; a spojrzaw-

szy w niebo, westchnął i rzekł do nie-

go: „Effatha” to znaczy: Otwórz się. 

Mk 7, 31 – 37. 

Jakimi uszami słuchamy słów 
wypowiadanych przez Jezusa? 
Kim albo czym miałby być dla 
nas Jezus? Wiecznie nadzoru-
jącą instancją moralną, stale 
grożącym czy ostrzegającym 
palcem: ,,Jako dobry chrześci-
janin powinieneś właściwie...!? - Może to 
brzmi nieco przesadnie, ale przecież taki 
właśnie obraz nie jest rzadkością. Tak chęt-
nie mówi się o Jezusie. W taki sposób chęt-
nie się Go wykorzystuje, i to w bardzo róż-
nych celach, nie zawsze szlachetnych. Ale 
chyba nie wolno obrazu tego zmieniać do te-
go stopnia, że staje się on swoim przeciwień-
stwem - obrazem Boga, który zgadza się na 
wszystko i woła: „Ciesz się życiem, Jezus 
przecież cię kocha. Alleluja". Jezus zaprasza 
wszystkich ludzi do życia - z jednej strony z 
miłością zachęca i pociesza, a z drugiej wy-
raźnie wskazuje także na ciemne czy surowe 
aspekty rzeczywistości. Jedno i drugie ma 
doprowadzić nas do życia i błogosławieństwa 
„Kto chce zachować swoje życie, straci je; a 
kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewan-
gelii, zachowa je"... Słowa dzisiejszej Ewan-
gelii powinny nam przynieść ulgę, mimo 
wszystko. Jezus bowiem bez ogródek mówi o 
samej prawdzie życia. Jeśli z wszystkich sił 
gonię za moim życiem, moim szczęściem, by 
je mieć już tu i teraz, to muszę pamiętać, że 
wnet zabraknie mi tchu. Natomiast jeśli do 
życia i ludzi będę przynajmniej starał się 
podchodzić wielkodusznie, gotów do poświę-
ceń, z kochającym sercem i zarazem starał 
się pozostawać w służbie czegoś większego, 
to mogę jedynie zyskać, wiele zyskać. Co naj-
mniej smak, woń i poczucie spełnionego ży-
cia.  

XXIII NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
9 września 2018 r.  

Dla słuchaczy, mających przygotowanie reli-
gioznawcze, dzisiejsze czytanie Ewangelii jest 
bardzo znajome. Jezus uzdrawia głuchonie-
mego w taki sam sposób, w jaki czynili to sta-
rożytni cudowni uzdrowiciele. Poszczególne 
elementy tej praktyki leczniczej spotyka się 
tysiące razy w opisach cudownych uzdrowień, 
jakie znajdujemy w kulturach tego świata. 
Uzdrowiciel-w tym przypadku Jezus – bierze 
osobę, która prosi Go o uzdrowienie, na bok. 
daleko od tłumu, ponieważ nie chce zdradzić 
swej sztuki leczniczej. Dotyka chorych narzą-
dów swoimi palcami i swoją śliną. Ślina, po-
dobnie jak krew i oddech, w wielu kulturach 
uchodziła za siedlisko życia szczególnie sku-
teczny środek leczniczy. Następnie podnosi 
oczy ku niebu i głęboko wzdycha, żeby we-
zwać ducha i wchłonąć go, ponieważ to jego 
nadprzyrodzoną mocą dokona się cudowne 
uzdrowienie. Wreszcie wypowiada zaklęcie, 
którego magiczną moc potęguje jego obce 
brzmienie i tajemnicze pochodzenie. Czy 
Markowi jednak chodziło o przedstawienie 
Jezusa jako jednego z wielu, uzdrowicieli? Z 
pewnością nie. Zdumieni bowiem świadkowie 
tego cudownego wydarzenia wysławiają Jezu-
sa jako Mesjasza, który stworzeniu przywraca 
pierwotny - dobry - porządek. Ale ten frag-
ment może poruszać wielu właśnie dlatego, 
że Marek w sposób tak naturalny i plastyczny 
przedstawia Jezusa jako cudownego uzdrowi-

ciela swojego czasu i swojej 
kultury. Dla wielu może to być 
bardzo odświeżający i orzeź-
wiający obraz Jego wcielenia i 
Jego bycia człowiekiem .  

 Wtedy Piotr wziął Go na bok i za-

czął go upominać. Lecz On obrócił się 

i, patrząc na swych uczniów, zgromił 

Piotra słowami: „Zejdź mi z oczu, szata-

nie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale 

o tym, co ludzkie”.  Mk 8, 27 – 35. 

XXIV NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
16 września 2018 r.  
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 Pouczał bowiem swoich 

uczniów i mówił im: «Syn 

Człowieczy będzie wydany w 

ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz 

zabity po trzech dniach 

zmartwychwstanie». Oni jed-

nak nie rozumieli tych słów, 

a bali się Go pytać. Tak przy-

szli do Kafarnaum. Gdy był w 

domu, zapytał ich: «O czym 

to rozprawialiście w drodze?» 

Lecz oni milczeli, w drodze 

bowiem posprzeczali się mię-

dzy sobą o to, kto z nich jest 

największy. Mk 9, 30 — 37 

Nie myśleli o Jezusie. Myśleli o so-
bie, sprzeczali się kto z nich jest 
najważniejszy. Nie rozumieli Go, 
kiedy mówił o swojej drodze krzy-
żowej, o swojej śmierci i zmar-
twychwstaniu.  
Czy nie powtarza się to często w 
naszym życiu? Patrzymy na Jezusa 
ukrzyżowanego, bierzemy udział 
we Mszy św.— i znowu nic nie ro-
zumiemy. Zajmujemy się sobą, 
myślimy o swoich ambicjach, ura-
zach. Porównujemy. Uważamy, że 
jesteśmy lepsi od wielu innych. A 
przecież pierwszym spośród na 
jest ten, kto jest najbliżej Jezuso-

wego krzy-
ża. Nieważ-
ne są nasze 
sądy. On 
wie, kto z 
nas jest na 
pierwszym, 
a kto na 
o s t a t n i m 
miejscu. 

XXV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

23 września 2018 r. 

Obcy cudowni uzdrowiciele? „Nie zabraniajcie im!” 
Zwodzicielskie członki? ,,Odetnijcie je!” - Jak można 
pogodzić z sobą obydwa te żądania Jezusa? Niekiedy 
podejrzewa się, że starożytni kopiści opuścili jakiś 
fragment przy przepisywaniu tej Ewangelii. Ale dla 
ewangelisty Marka obydwa żądania Jezusa stanowią 
jedno. Jezus kieruje je jako upomnienia do najści-
ślejszego grona uczniów - do liderów Kościoła i ich 
gremiów, jak powiedzielibyśmy dzisiaj. Żądaniom 
tym można by nadać następujący sens: „Kto czyni 
dobro i chce pomagać w imię Jezusa, może to czynić. 
Nie zawsze trzeba niejako całym ciałem i duszą nale-
żeć do Kościoła, aby postępować i działać w jego du-
chu”. Oznacza to, że chrześcijanie powinni także 
zważać na wszystkie znaki miłości i troski, jakie do-
strzegają poza swoimi kręgami, i być za nie wszyst-
kie wdzięczni. 
Podobnej uwagi i inter-
pretacji wymaga też dru-
ga część Ewangelii: ,, Wy 
wszyscy, którym zostało 
powierzone jakiekolwiek 
kierownicze zadanie, 
zważajcie na swoje czyny. 
Nie stańcie się niewiary-
godni dla «maluczkich » 
w wierze, dla wiernych 
wypełniających ławki kościelne. Jeśli z waszego po-
wodu utracą wiarę w dobrego Boga, to jest to sprawa 
niezwykle poważna!” Odciąć rękę czy nogę, wyłupić 
oko - w tych dramatycznych słowach Jezus domaga 
się, żeby nie czynić niczego, na co tylko przyjdzie 
nam ochota. Często bardziej opłaca się zrezygnować 
z czegoś, zdobyć się na wysiłek, wziąć pod uwagę 
konsekwencje swojego postępowania. Nie, żeby sie-
bie zadręczać, ale żeby mogło szerzyć się na ziemi 
królestwo Boże. O to i tylko o to chodzi Jezusowi we 
wszystkich żądaniach, jakie stawia przed nami. 

 Kto by się stał powodem grzechu dla jed-

nego z tych małych, którzy wierzą, temu było-

by lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i 

wrzucić go w morze.  Mk 9, 38 – 43.45.47 – 48. 

XXVI NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
30 września 2018 r. 
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Co czeka nas we wrześniu 

 2.09 – XXII Niedziela Zwykła. O godz. 
14.00 w Katedrze -Dzień Wspólnoty Ru-
chu Światło- Życie. Kolekta na potrzeby 
archidiecezji. 
 3.09 - poniedziałek. Wspomnienie św. 
Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora 
Kościoła. Msza św. na rozpoczęcie roku 
szkolnego o godz. 9.00. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. Wrocław-
skiej 35 po Mszy św. wieczornej. 
 5.09 – środa. Biblioteka parafialna czyn-
na od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.  
 6.09 – I czwartek miesiąca. Msza św. w 
intencji powołań o godz. 6.30. Do sprząta-
nia kościoła zapraszamy parafian z ul. 
Wrocławskiej 35 po Mszy św. wieczornej. 
 7.09 – I piątek miesiąca. Msza św. w in-

tencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Msza 
św. szkolna o godz. 16.30.  
 8.09 - I sobota miesiąca. Święto Naro-
dzenia NMP. Nabożeństwo wynagradzają-
ce NMP o godz. 7.00. Odwiedziny chorych 
od godz. 9.00.  
 9.09 - XXIII Niedziela Zwykła. Piel-
grzymka do Sanktuarium NMP w Pszo-
wie. Poświęcenie tornistrów na Mszy św. 
o godz. 11.00. Kolekta na Wydział Teolo-
giczny UŚ 
 10.09 - poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. ul. Wro-
cławskiej 37 po Mszy św. wieczornej.  
 12.09 - środa. Uroczystość NMP Piekar-
skiej, głównej patronki archidiecezji.  
 13.09 – czwartek. Wspomnienie św. Ja-

Sierpień w naszej parafii 

CHRZTY:  
Irek Stanislaw Serge Gallais  
Piotr Łukasz Górniak 
Amelia Karolina Kogut 
Patrycja Maria Kustos  
Krzysztof Stanisław Musioł  
Nikodem Artur Urbański  
Alicja Paulina Zwolenkiewicz  
 
ROCZKI: 
Michał Biernacki 
Patryk Konrad Grochowski 
Maja Julia Kopiec 
Natalia Niemirowska 
Beata Maria Wawoczny 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:  
Stefania Jan Kołeczko - 45 rocznica ślubu 
Teresa Marek Janeta - 25 rocznica ślubu 
 
ŚLUBY: 
Robert Stachacz – Magdalena Gamrat  
Kacper Boruszewski – Patrycja Pogoda  
Damian Szmid – Patrycja Nogły  
 
POGRZEBY: 
Adam Born  
Janina Czernecka  
Maria Goik  
Zbigniew Łukjańczyk  
Zdzisław Musiał  
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na Chryzostoma, biskupa i doktora Ko-
ścioła. Nabożeństwo fatimskie o godz. 
17.oo. 
 14.09 - piątek. Święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 
37 po Mszy św. wieczornej. 
 15.09 - sobota. Wspomnienie NMP Bo-
lesnej. Nauka dla rodziców i rodziców 
chrzestnych o godz. 16.30 w Domu Para-
fialnym. 
 16.09 - XXIV Niedziela Zwykła. Świato-
wy Dzień Środków Społecznego Przekazu. 
Pielgrzymka Dzieci Maryi do Katedry. 
Chrzty o godz. 12.15. Kolekta na budowę 
kościoła w Jastrzębiu Bziu. 
 17.09 - poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. Wrocław-
skiej 39 po Mszy św. wieczornej.  
 18.09 – wtorek. Święto św. Stanisława 
Kostki, zakonnika patrona Polski i mło-
dzieży.  
 19.09 – środa. Kwartalny dzień modlitw 
za dzieci, młodzież i wychowawców. Bi-
blioteka parafialna czynna od godz. 17.00 
w Domu Parafialnym. 
 20.09 – czwartek. Wspomnienie św. 
męczenników Andrzeja Kim Taegon pre-
zbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzy-
szy.  
 21.09 - piątek. Święto św. Mateusza, 
Apostoła i Ewangelisty. Kwartalny dzień 
modlitw za dzieci, młodzież i wychowaw-
ców. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Wrocławskiej 39 po Mszy 
św. wieczornej.  
 22.09 – sobota. Kwartalny dzień mo-
dlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. 
Archidiecezjalne Święto Bierzmowanych 
w Katedrze. 
 23.09 - XXV Niedziela Zwykła. Kolekta 
na potrzeby remontowe parafii. 
 24.09 - poniedziałek. Msza św. w inten-
cji Koła Gospodyń, emerytów, rencistów i 
sprzątających kościół we wrześniu o godz. 
18.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Wrocławskiej 41 po Mszy 

św. wieczornej.  
 26.09 – środa. Imieniny Arcybiskupa 
Seniora Damiana Zimonia. 
 27.09 – czwartek. Wspomnienie św. 
Wincentego a Paulo.  
 28.09 - piątek. Wspomnienie św. Wacła-
wa, męczennika. Imieniny ks. Proboszcza 
seniora Wacława Basiaka Msza św. za 
zmarłych w 30 dzień i I rocznicę po 
śmierci o godz. 18.00. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. Wrocław-
skiej 41 po Mszy św. wieczornej. 
 29.09 – sobota. Święto Świętych Archa-
niołów Michała, Gabriela i Rafała.  
 30.09 – XXVI Niedziela Zwykła. Po-
święcenie różańców dzieci komunijnych w 
czasie Mszy św. o godz. 11.00. Roczki o 
godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o godz. 
16.30. Kolekta na WŚSD  
 1.10 - poniedziałek. Wspomnienie św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i 
doktora Kościoła. Rozpoczynamy nabo-
żeństwa różańcowe: w tygodniu o godz. 
17.15, a w niedzielę o 15.45. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy parafian z ul. Wro-
cławskiej 43 po Mszy św. wieczornej. 
 2.10 – wtorek. Wspomnienie świętych 
Aniołów Stróżów. 
 3.10 – środa. Biblioteka parafialna czyn-
na od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.  
 4.10 – I czwartek miesiąca. Wspomnie-
nie św. Franciszka z Asyżu, Msza św. w 
intencji powołań o godz. 6.30. Do sprząta-
nia kościoła zapraszamy parafian z ul. 
Wrocławskiej 43 po Mszy św. wieczornej. 
 5.10 – I piątek miesiąca. Wspomnienie 
św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy. Msza 
św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. 
Msza św. szkolna o godz. 16.30. Msza św. 
dla młodzieży o godz. 19.00. 
 6.10 - I sobota miesiąca. Święto Naro-
dzenia NMP. Nabożeństwo wynagradzają-
ce NMP o godz. 7.00.  
 7.10 - XXVII Niedziela Zwykła. Kolekta 
na potrzeby parafii. 
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 „Modlitwa jest siłą człowieka.” 

Pani dyrygent Wioletcie Żankowskiej życzy-

my, by Pan umacniał Ją w każdej chwili życia i 

uzdalniał do miłości. Chór „Lira”. 

 

„A ja ufam miłosierdziu Twemu, rozraduje się 

moje serce wybawieniem przez Ciebie.” 

Legionistom panu Janowi Kołeczce i Ryszar-

dowi Juszczakiewiczowi 

oraz wszystkim Auksylisto-

rom, którzy we wrześniu 

obchodzą swoje urodziny i 

imieniny,  życzymy, by doświadczenie Bożego 

miłosierdzia było dla Nich źródłem ufności i 

radości serca. Męski Legion Maryi. 

 

„Kto potrafi cieszyć się szczęściem drugiego, 

kto umie dawać z siebie jak najwięcej, kto 

kocha ponad wszystko i mimo wszystko, ten 

dopiero jest prawdziwym człowiekiem.”  

Pani Wiesławie Klusek życzymy, by każdy 

dzień był dla Niej okazją do wzrastania w mi-

łości, a Pan wlewał w Jej serce radość, po-

kój i nadzieję. Żeński Legion Maryi  

„Nie wystarczy mieć wielkie zalety, trzeba 

jeszcze umieć je wykorzystać.” 

Paniom Irenie Kaziszyn, Marii Ledwoń, Otylii 

Szymik i Marii Grygier życzymy umiejętności 

odkrywania w sobie dobra i dzielenia się nim 

z bliźnimi. Seniorzy. 

 

„Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, pro-

stuj swe drogi i Jemu zau-

faj.” 

Ks. Seniorowi Wacławowi 

Basiakowi życzymy z okazji 

imienin, by wierne i ufne trwanie przy Chry-

stusie było dla Niego źródłem radości i 

szczęścia. Duszpasterze, Parafianie i Redak-

cja. 

 

„Wszyscy, według swych zadań i celów, mają 

miejsce w pięknie wszechświata.” 

Manueli Góreckiej, Pawłowi Grygier i Błaże-

jowi Kołeczko, życzymy, by wsłuchując się w 

Słowo Boże potrafili odczytywać i realizować 

wolę Bożą w codzienności. Oaza 

z ks. Stefanem 

Serdeczności 

Od 1 PAŹDZIERNIKA ZAPRASZAMY  

NA NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE 

  Niedziela — godzina 15.45 

Poniedziałek - sobota — godzina 17.15  
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Zacznij od kolumny oznaczonej cyfrą 1. Posuwaj się w 
dół, aż natkniesz się na kropkę. Odczytaj wtedy literę 
znajdującą się w tym samym  poziomym rzędzie co 
kropka. Odczytaną literę wpisz w pierwsze wolne miejsce pod krzyżówką. Tak samo 
postępuj z kolejnymi kolumnami.  

Rozwiązanie prześlij na adres krecikpolarny@gmail.com  

Nagrodę za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Michał Sitko i Kacper 
Rentflejsz. Gratulujemy! Można ją odebrać 9 września na Mszy św. o godz. 11.00 

Dla dzieci 

8 
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XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 2.09  
7.30 – Za ++ Łucję i Józefa Cebula, zięcia 
Reinholda oraz ++ z pokrewieństwa i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
9.30 – Za + Henryka Sosna, brata, rodzi-
ców i teściów, Marię Schroeder, Antoniego 
Nogły, Henryka Smuga, żonę Teresę, Jana 
Galus, żony Annę i Cecylię oraz ++ z rodzi-
ny Sosna, Kocur, Nogły. 
11.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
12.15 – Do , opiekę i zOpatrzności Bożej, z 
podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalsze błogosławieństwodrowie w 
intencji Beaty Okła z okazji 40 rocznicy 
urodzin.  
16.30 – Za + Macieja Ludkiewicz – w rocz-
nicę śmierci. 
19.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Kingi z okazji 30 rocznicy urodzin. 
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Grze-
gorza Wielkiego 3.09  
6.30 – Za ++ z pokrewieństwa Adamek, 
Wysłucha, Kłosok, Błatoń, Goik.  
9.oo – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNE-
GO 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji małżonków Teresy i Ryszarda z 
okazji 45 rocznicy ślubu oraz urodzin Tere-
sy i Ryszarda.  
WTOREK 4.09  
6.30 – Za + Krzysztofa Linde – w 2 roczni-
cę śmierci oraz ++ dziadków z obu stron.  
18.00 – Za ++ rodziców Herminę i Klemen-
sa Baron, Magdalenę i Roberta Jeglorz, 
braci Reinholda, Józefa i Eryka, bratową 
Urszulę, ++Renatę, i Józefa Wieczorek oraz 
++ dziadków.  
ŚRODA 5.09  
6.30 – Za + Annę Sobik – w 7 rocznicę 
śmierci, ++ rodziców w kolejną rocznicę ich 
śmierci. 
18.00 – Za + Genowefę Cofalik – w roczni-
cę śmierci, męża Ludwika, syna Bolesława, 

zięcia Pawła i dusze w czyśćcu cierpiące.  
CZWARTEK – I czwartek miesiąca 6.09  
6.30 – W intencji Powołań.  
18.00 – Za + Stanisława Gozdalskiego – w 
rocznicę śmierci. 
PIĄTEK – I piątek miesiąca 7.09  
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ. 
16.30 – Za + Tomasza Kaczmarczyk 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Danuty z okazji kolejnej rocznicy 
urodzin.  
SOBOTA 8.09  
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie 
Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca 
Jezusowego i zadośćuczynienie za grzechy 
własne, swoich bliskich, naszej Ojczyzny i 
całego Świata.  
13.00 – Ślub.  
18.00 – Za ++ Stefanię i Józefa Deptuła, 
Tomasza i Antoninę Sędrowskich, córkę 
Krystynę, Mariana Szwelickiego oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 9.09  
7.30 – Za ++ Adelajdę i Pawła Korus, ++ z 
rodziny Penkała, Łaziński, Kuczera, ++ z 
pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
9.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Joanny Grzybek z okazji 18 roczni-
cy urodzin.  
11.00 – Za ++ Albinę i Józefa Skroban, sy-
nów Stefana i Stanisława, Ljubinkę i Euge-
niusza Konior oraz ++ z pokrewieństwa z 
obu stron.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Za + Marka Sitko – w 10 rocznicę 
śmierci oraz ++ z rodzin Sitko, Suski. 
19.30 – Za + Franciszka Jazłowieckiego. 
PONIEDZIAŁEK 10.09  
6.30 – Za ++ Martę Podeszwa, męża Fran-
ciszka, ich rodziców, rodzeństwo, syna i zię-
ciów. 
18.00 – Do Bożej Opatrzności z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
szą opiekę i błogosławieństwo Boże, dla pa-
rafian zamieszk. przy ul. Opolskiej 2 – 24. 

INTENCJE MSZALNE 

9 
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WTOREK 11.09  
6.30 – Za + Halinę Kruszyńską – od siostry 
Basi z rodziną.  
18.00 – Za + Reginę Mołdrzyk, męża Paw-
ła, syna Kazimierza, ++ rodziców z obu 
stron, Leona Rakowskiego, Tadeusza i Ste-
fanię Domańskich i dusze w czyśćcu cier-
piące.  
ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ NMP PIEKAR-
SKIEJ 12.09  
6.30 – Za + Romana Dudzika, żonę Leoka-
dię, rodziców z obu stron, synową Teresę.  
18.00 – Za + Wandę Papierok – w 9 roczni-
cę śmierci, męża Erwina oraz ++ z pokre-
wieństwa Brudny, Papierok. 
CZWARTEK – Wspomnienie św. Jana 
Chryzostoma 13.09  
6.30 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji małżonków Anny i Jakuba Pan-
cherz z okazji 10 rocznicy ślubu i błogosła-
wieństwo dla całej rodziny. 
PIĄTEK – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA 
KRZYŻA ŚWIĘTEGO 14.09  
6.30 – Za ++ Stefanię i Tadeusza Domań-
skich, rodziców z obu stron, zięcia Kazimie-
rza, Reginę i Pawła Mołdrzyk i Leona Ra-
kowskiego. 
18.00 – Za ++ Marię i Alojzego Wuwer, Ry-
szarda Wiśniewskiego – w rocznicę śmierci.  
SOBOTA – Wspomnienie NMP Bolesnej 
15.09  
8.00 – Za + Władysława Wala, rodziców, 
teściów, rodzeństwo oraz ++ z rodzin Wala, 
Stencel. 
15.00 – Ślub.  
18.00 – Za + Michała Fajkis – w 5 rocznicę 
śmierci, Ewę Olszowską-Nowak i Bożenę 
Szlezak. 
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 16.09  
7.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji małżonków Eugenii i Mariana z 
okazji kolejnej rocznicy ślubu.  
9.30 – Za ++ Zbigniewa, Stanisławę, Leo-
na, Kamińskich, Franciszka i Wiktorię Ka-

czorowskich oraz ++ z rodzin Grafów i Pie-
kiełek. 
11.00 – Za ++ z rodzin Kędzia, Łaźniowski, 
Danielewski, Paradiuk, Mercik, Anzorge, 
Rączka i dusze w czyśćcu cierpiące.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej za wstawien-
nictwem Matki Bożej, dziękują za 55 lat po-
życia małżeńskiego Aniela i Alojzy Szmaj-
duch, prosząc o dalsze błogosławieństwo i 
zdrowie na dalsze lata życia dla siebie, dzie-
ci, wnuków i prawnuków.  
16.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Jolanty z okazji kolejnej rocznicy 
urodzin. 
19.30 – Za + córkę Justynę, mamę Jadwi-
gę.  
PONIEDZIAŁEK 17.09  
6.30 – Za + Irenę Haładus – w 10 rocznicę 
śmierci oraz Jadwigę Haładus – w 37 rocz-
nicę śmierci. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Aleksandra z okazji 70 rocznicy 
urodzin.  
WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA 
KOSTKI 18.09  
6.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji małżonków Katarzyny i Rafała z 
okazji 14 rocznicy ślubu.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i da-
ry Ducha Św. w intencji córki Anny i wnuka 
Błażeja.  
ŚRODA 19.09  
6.30 – Za + Cecylię Galus, męża Jana oraz 
++ z pokrewieństwa z obu stron. 
18.00 – Za ++ członków III Zakonu Fran-
ciszkańskiego oraz ++ z ich rodzin. 
CZWARTEK – Wspomnienie św. męczen-
ników Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong 
Hasang i Tow. 20.09  
6.30 – Za ++ Franciszkę, Różę, Marię, Eu-
geniusza, Pawła i Roberta Szkatuła, Bożenę 



  SPES 
 

     WRZESIEŃ 2018 r. 

 

11 
i Józefa Niekrawiec, ++ Stefana Pełkę, 
Krzysztofa i Adama Oślizło oraz Kazimierza 
Czerwca i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + Pawła Filip, rodziców, dziad-
ków, braci i bratowe z obu stron, rodziców 
chrzestnych, Ludwika Kuszek i Zygmunta 
Glezner.  
PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA 21.09  
6.30 – Za + Leszka Adasiak, Edytę i Józefa 
Obracaj, 2 synów, Józefa i Józefę Adasiak, 
3 córki, 2 synów oraz ++ z pokrewieństwa 
Obracaj, Adasiak. Lazar. 
18.00 – Za + Ignacego Świętek – w 1 rocz-
nicę śmierci, rodziców i rodzeństwo z obu 
stron.  
SOBOTA 22.09  
8.00 – Za ++ Leona Mazur, żonę, syna i 
zięciów.  
13.00 – Ślub.  
18.00 – Za + Cecylię Rączka – w 6 rocznicę 
śmierci, męża Karola, rodziców z obu stron, 
wnuczkę Sylwię, Gertrudę i Franciszka 
Zniszczoł, rodziców z obu stron, wnuka 
Grzegorza, Emilię i Franciszka Brzoza, 
chrześniaczkę Izabelę oraz ++ z pokrewień-
stwa Kocur, Rączka, Zniszczoł, Penkala, 
Musiolik, Szotek, Nitner, Wajs, Trybuś, Ni-
kiel, ++ księży, zakonnice i zakonników, 
misjonarzy i misjonarki, dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 23.09  
7.30 – Za + Ludwika Ostrzołek.  
9.30 – Za ++ rodziców Emmę – w rocznicę 
śmierci i Wiktora Fajkis.  
11.00 – Za + Kazimierza Gruca – w 7 rocz-
nicę śmierci.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA. 
16.30 – Za + Stanisława Kowal, żonę Hali-
nę, rodziców z obu stron, Tadeusza Masz-
czyńskiego i dusze w czyśćcu cierpiące.  
19.30 – Za ++ Zofię i Franciszka Owczar-
czyk, Katarzynę i Teofila Sitko, Gertrudę 
Uherek, dziadków z obu stron i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
PONIEDZIAŁEK 24.09  
6.30 – Za + Franciszka Sitko, rodziców 
Teofila i Katarzynę, Różę Sitko, Gertrudę 
Uherek, teściów Jana i Agnieszkę Ostrzołek 
oraz ++ z rodziny Sitko, Uherek.  

18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprzątają-
cych kościół w miesiącu wrześniu.  
WTOREK 25.09  
6.30 – Za ++ Marię i Wincentego Kołoch, 
Tadeusza i Lucynę Jędrusiak, Stanisława 
Lenort, dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + Józefa Pawlik – w 12 rocznicę 
śmierci, córkę Beatę Kozieł, rodziców, te-
ściów, Alicję i Wacława Błaszczyk oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
ŚRODA 26.09  
6.30 – Za + żonę Barbarę Osmenda – w 6 
rocznicę śmierci. 
18.00 – Za + Wiesława Podsiedlik – w 10 
rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, ++ 
z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpią-
ce.  
CZWARTEK – Wspomnienie św. Wincen-
tego à Paulo 27.09  
6.30 – Za + Józefa Niemczyk – w 20 rocz-
nicę śmierci, żonę Marię – w 7 rocznicę 
śmierci oraz ++ z rodziny.  
18.00 – Za + Alfreda Wowra – w 20 roczni-
cę śmierci, syna Bogdana – w 2 rocznicę 
śmierci, rodziców z obu stron, Irenę i Lu-
dwika Koloch, szwagra Antoniego oraz ++ 
Zbigniewa i Tadeusza i ++ z pokrewień-
stwa.  
PIĄTEK – Wspomnienie św. Wacława 
28.09  
6.30 – Za + Łucjana Franek – od sąsiadów.  
18.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 
1 rok po śmierci. 
SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. ARCHANIOŁÓW 
MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA 29.09  
8.00 – Za + Albinę Wowra – w rocznicę 
śmierci, męża Alfonsa.  
18.00 – Za ++ Władysławę i Arnolda Li-
sowskich, ++ z rodzin Lisowskich, Marko-
wicz, ++ Annę i Henryka Macha i Stanisła-
wę Omecką.  
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA  30.09  
7.30 – Za + Jana Felskiego – w 20 rocznicę 
śmierci oraz ++ z rodzin Felskich i Szanda-
ła.  
9.30 – Za ++ Magdalenę, Franciszka, Wa-
lerię, Stefana i Józefa z rodziny Doniec. 
11.00 – – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
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kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i 
dary Ducha Św. w intencji Jakuba z okazji 
18 rocznicy urodzin. 
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI.  
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.30 – Za ++ Barbarę i Jana Kocur, 2 zię-
ciów, ++ dziadków, ++ z rodziny Gajda, 
Kocur i Gwóźdź. 
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Tere-
sy od Dzieciątka Jezus 1.10 
6.30 – Za + śp. Felicję Gajda – w 10 roczni-
cę śmierci, męża Józefa, syna Marka. 
6.30 – Za + Łucjana Franka – od Stanisła-
wa Sikory z rodziną.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i da-
ry Ducha Św. w intencji Kacpra Kuszek z 
okazji 15 rocznicy urodzin.  
WTOREK  – Wspomnienie św. Aniołów 
Stróżów 2.10 
6.30 – Za + Łucjana Franka – od rodziny 
Sokal i Starzyk.  
18.00 – Za + Janusza Sikora.  
18.00 – Za + Henryka Matera, syna Miro-
sława, Józefa i Martę Matera, Józefa i Annę 
Czyż oraz ++ z pokrewieństwa Matera, Czyż 
i dusze w czyśćcu cierpiące.  
ŚRODA 3.10 
6.30 – Za + Eryka Lazara, żonę Amalię, ich 
rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo oraz 
++ Irenę i Władysława Koniec.  
18.00 – Za ++ z rodziny Guzy.  
18.00 – Za + Tadeusza Bareja – w 6 roczni-
cę śmierci, rodziców z obu stron oraz ++ z 
rodzin Bareja, Karwowskich.  
CZWARTEK – Wspomnienie św. Francisz-
ka z Asyżu – I czwartek miesiąca 4.10 
6.30 – W intencji Powołań.  
6.30 – Za tragicznie zmarłą córkę Ewelinę, 
zięcia Mariusza w 14 rocznicę śmierci oraz 
++ z tych rodzin.  
18.00 – Za + Franciszka Szlosarek – w 16 
rocznicę śmierci, żonę Franciszkę, rodziców 
z obu stron, braci, siostry, zięciów Ryszarda 
i Zbigniewa oraz ++ z pokrewieństwa i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
PIĄTEK – Wspomnienie św. Faustyny Ko-

walskiej 5.10 
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ. 
16.30 – Za + Marcina Szydłowskiego – w 13 
rocznicę śmierci, żonę Katarzynę, zięcia Ry-
szarda oraz + Stanisławę Maksymowicz.  
18.00 – Za + Magdalenę Maciejczyk – w 21 
rocznicę śmierci, męża Ryszarda.  
SOBOTA – I sobota miesiąca 6.10 
8.oo – Ofiara wynagradzająca za cierpienie 
Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca 
Jezusowego i zadośćuczynienie za grzechy 
własne, swoich bliskich, naszej Ojczyzny i 
całego Świata.  
13.00 – Ślub.  
18.00 – Za ++ Karola i Cecylię Rączka, ro-
dziców z obu stron, wnuczkę Sylwię, Ger-
trudę i Franciszka Zniszczoł, rodziców z 
obu stron, wnuka Grzegorza, Emilię i Fran-
ciszka Brzoza, chrześniaczkę Izabelę, ++ z 
pokrewieństwa Kocur, Raczka, Zniszczoł, 
Penkala, ++ księży, zakonnice i zakonni-
ków, misjonarzy i misjonarki, nauczycieli i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + Teresę Sładkowską – w 8 
rocznicę śmierci, synów Tadeusza i Euge-
niusza. 
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 7.10 
7.30 – Za ++ Rafała i Annę Sitek, rodziców, 
rodzeństwo, synową Irenę oraz ++ z pokre-
wieństwa Sitek, Kocur, Barchański.  
9.30 – Za ++ męża Andrzeja Urbańskiego, 
Zofię, Czesława i Tadeusza Urbańskich, 
brata Bogdana, rodziców Helenę i Leona 
Cybińskich oraz ++ z rodziny Golak, Kania, 
Cywiński, Urbański.  
11.00 – Za + Teresę Mrowiec.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
16.30 – Za + męża Józefa Winkler, brata 
Michała, rodziców z obu stron, Czesława 
Krzyżak, Apolo-
nię i Ignacego 
Boruta oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
19.30 – Za + Te-
resę Pasło, rodzi-
ców z obu stron, 
rodzeństwo oraz 
++ z pokrewień-
stwa. 
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 Często definiujemy miłość jako za-
dowalanie innych. Bo rzeczywiście mi-
łość, to nie tylko silne uczucie, które każe 
nam szukać przyjemności w spotkaniu z 
kimś kochanym. Miłość to postawa, która 
wyraża się tym, że bardziej zależy nam na 
dobru osoby kochanej, niż na własnej 
przyjemności. Prawdziwa miłość zapomi-
na o sobie, chce służyć, dawać radość, 
szuka sposobów, by kogoś uszczęśliwić, 
sprawić komuś przyjemność. Nawet wte-
dy, gdy to nas sporo kosztuje, gdy musi-
my dać swój czas, zmęczyć się, zrezygno-
wać z czegoś, co nam samym daje przy-
jemność. Ktoś kto kocha, wsłuchuje się w 
potrzeby osoby kochanej i chce im wyjść 
naprzeciw. Można więc, powiedzieć, że 
miłość to zadowalanie innych. Ale nie 
możemy zapominać o tym, że zły ciągle 
szuka sposobów, by nasze dobre pragnie-
nia i postawy zniekształcić tak, by odcią-
gały nas od Boga. Każdemu z nas grozi 
zatem, zamiana miłości na coś, co tylko ją 
udaje. Może nam także grozić bycie zado-
walaczem… Jeśli ten temat Cię zaintere-
sował, to zapraszam do przeczytania tek-
stu, opartego o konferencję ojca Augusty-
na Pelanowskiego. 

W jaki sposób nasze dobre pragnienie, by 
zadowalać innych, może przestać być mi-
łością? Dzieje się tak wtedy, gdy to pra-
gnienie staje się dla nas czymś absolut-
nym, najważniejszym. Takim bożkiem, 
którego zawsze musimy nakarmić. Boż-
kiem, który zajmuje miejsce Prawdziwego 
Boga. Kiedy najważniejsze staje się to, by 
uniknąć czyjegoś niezadowolenia, można 
z łatwością zgodzić się na grzech, wykro-
czenie, obojętność wobec Boga… A grzech 
nigdy nie jest miłością… W sercu człowie-
ka jest duża przestrzeń na posłuszeństwo, 

ale jeśli nie zostanie ona wypełniona 
przez Słowo Boga, to wypełni się ludzkimi 
słowami. Naszym postępowaniem prze-
staje wtedy kierować Bóg, a zaczynają 
rządzić pragnienia innych ludzi, ich wy-
obrażenia, oczekiwania, uczucia… A prze-
cież pierwszą Osobą, w której pragnienia 
powinniśmy się wsłuchiwać, jest Pan Je-
zus… Dopiero taka postawa sprawia, że 
potrafimy ocenić, czy to, czego pragnie 
osoba nam bliska, jest naprawdę dla niej 
dobre. Prosty przykład – jedzenie słody-
czy sprawia dziecku, ogromną przyjem-
ność, ale czy pozwolimy, by jadło czekola-
dę na śniadanie, obiad i kolację?  
Skąd może się brać taka postawa, że ktoś 
wręcz żyje tylko po to, by zadowalać in-
nych? Bierze się zawsze z doświadczenia 
braku miłości. Ktoś, kto czuje się nieko-
chany, zwykle czuje się także bezwarto-
ściowy. Pragnienie, bycia kochanym jest 
naturalne i bardzo silne. Jeśli jest nieza-
spokojone, może spowodować, że ktoś bę-
dzie próbował kupić czyjąś miłość, będzie 
starał się na nią zasłużyć i będzie się bał ją 
utracić. Taki człowiek, cały czas żyje w lę-
ku, że zawiedzie  rodziców, rodzeństwo, 
męża, żonę, dzieci, przełożonych, przyja-

ciela, członków wspólnoty… Ciągle ucieka 
przed krytyką, przed tym, by komuś nie 
sprawić przykrości, nie zawieść jego ocze-
kiwań. Za wszelką cenę, chce być potrzeb-
ny, niezastąpiony, lubiany.  Chce, by 
wszyscy byli zadowoleni i by nie było kon-
fliktów. Dąży do takiego stanu, nawet za 
cenę moralnych ustępstw, posuwa się do 
pochlebstw, podlizywania się, cieszy się, 
że ktoś go wykorzystuje… Może też, wyko-
nywać pewne pobożne czynności, nie ze 
względu na Jezusa, ale po to, by ktoś na 
kim mu zależy, był zadowolony, by go po-

Jak nie zostać zadowalaczem 
Ala Kaczorowska 
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chwalił, by się ucieszył. Leczenie takiego 
człowieka, rozpocznie się dopiero wtedy, 
gdy doświadczy on Bożej miłości, gdy ją 
przyjmie. Gdy uzna, że jego godność i 
wartość, wypływa z faktu, że jest ukocha-
nym Bożym dzieckiem, przyjacielem Bo-
ga.  
Jak rozpoznać w sobie postawę zadowala-
cza? Ludzie zadowalający innych za 
wszelką cenę, nauczyli się zawsze uśmie-
chać, ukrywają ból niezadowolenie, złość, 
lęk, smutek, roszczenia, pragnienia. Uni-
kają trudnych rozmów, zawsze biorą winę 
na siebie. Często dzieje się tak dlatego, że 
liczyli się tylko wtedy, gdy byli źródłem 
satysfakcji innych – przełożonych, rodzi-
ców, przyjaciół. Byli kochani, gdy zado-
walali innych, a odrzucani, gdy zawodzili. 
Dlatego teraz, sami wyprzedzają czyjeś 
pragnienia, sami coś pro-
ponują, inicjują. Cieszą 
się, gdy ktoś ich wykorzy-
stuje, byleby tylko zasłu-
żyć na pochwałę w stylu – 
ty to jesteś najwierniej-
szym, najlepszym przyja-
cielem…  Ojciec Pelanow-
ski, formułuje 5 przyka-
zań zadowlacza. Oto one: 
1. Zawsze muszę stawać 
na wysokości zadania. 
Zawsze muszę spełniać 
wszystkie prośby. Zawsze 
muszę zaspokoić wszyst-
kie potrzeby. Zrobić wszystko, byleby 
ktoś był zadowolony. 2. Jeśli ktoś poczuje 
się z mojego powodu zawiedziony lub wy-
prowadzony z równowagi, będę strasznie 
nieszczęśliwy, poczuję się winny, będę się 
potępiał. Nie zniosę tego. Moje szczęście 
będzie wtedy zrujnowane. Moje szczęście 
jest uzależnione od tego, czy innych 
uszczęśliwiam, zadowalam. 3. Muszę 
wszystko uczynić dobrze, jak najlepiej dla 
każdego. Absolutnie nie wolno mi uczynić 
czegoś, co by było dla kogoś nieprzyjem-
ne. (A co będzie jeśli to przyjemne będzie 

grzechem?) Cokolwiek zmartwiłoby ko-
goś, lub nie podobało się komuś, jest dla 
mnie zakazane. 4. Nie wolno mi nawet 
myśleć, ani planować czegoś, co nie podo-
bałoby się komukolwiek. 5. Moje uczucia 
są na usługach innych. Tak się czuję, jak 
inni chcą abym się czuł. Chcą, żebym się 
uśmiechał to się uśmiecham. Są smutni ja 
też. Obgadują ja też, chwalą ja też. Muszę 
być taki jak inni, bo inaczej inni poczują 
się niezadowoleni ze mnie i będę nie-
szczęśliwy. Ujawnia także 10 twierdzeń, 
które kierują życiem zadowalacza: 1. Jeśli 
nie będę zadowalał innych, ktoś może 
rozzłościć się na mnie, a ja będę się czuł 
winny – to by było przerażające – nie mo-
gę do tego dopuścić. 2. Wszyscy muszą 
mnie kochać. 3. Wszystko musi się ukła-
dać. 4. Muszę wyeliminować każdy kon-

flikt. 5. Nie mogę okazy-
wać gniewu, ani doprowa-
dzić kogoś do gniewu. 6. 
Nie mogę mieć uczuć, 
których ktoś mógłby nie 
znieść. 7. Czekam, aż inni 
okażą inicjatywę. 8. Le-
piej nie dyskutować, nie 
rozmawiać, bo to może 
boleć i być trudne. 9. Nie 
zniósłbym utraty akcepta-
cji 10. Koniecznie muszę 
być miły. 
Czego uczą nas Biblijni 
zadowalacze? Świetnym 

przykładem uwikłania w tę postawę, jest 
historia rodziny Saula. Pokazuje nam 
ona, że kto sam jest zadowalaczem, pra-
gnie także z innych czynić zadowalaczy. 
Saul był dzieckiem traktowanym przed-
miotowo, które weszło w rolę syna zaspo-
kającego pragnienia ojca. Od swoich có-
rek oczekiwał później tego samego. Miały 
być przydatne, aby mógł związać ze sobą 
Dawida. Najpierw posłużył się starszą 
córką Merab. Zaproponował Dawidowi, 
że jeśli pokona 100 Filistynów, to dosta-
nie ją za żonę. Saul uważał, że Dawid mu-
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si zasłużyć, aby być z nim w relacji, Dawid 
miał kupić tę bliskość… Ale czy my, często 
nie postępujemy podobnie, myśląc - będę 
cię kochał, jeśli spełnisz moje oczekiwa-
nia… Czy nie tworzymy sobie wyobrażeń 
idealnych przyjaciół, żon, dzieci, braci i 
sióstr ze wspólnoty, animatorów, księży… 
Czy nie sympatyzujemy z tymi, którzy 
spełniają nasze wymagania, a odrzucamy 
tych, którzy nie wpisują się w nasze wyob-
rażenia… Wiele przyjaźni kończy się, gdy 
ktoś przestaje zadowalać, gdy kończy się 
satysfakcja ze spotkań z nim, gdy kończy 
się przyjemność… Ktoś jest inny niż by-
śmy chcieli i wtedy kończy się nasza mi-
łość. Bo relacja nie przynosi już satysfak-
cji, bo ktoś nie słucha rad, nie zgadza się 
ze mną, zachowuje się inaczej niż chciał-
bym. Jeśli zostajesz, pomimo tych wszyst-
kich braków, to to właśnie jest miłość… 
Dawid miał prowadzić walki Pana, ale we-
dług pomysłu Saula, który zasłaniał swoją 
wolę, wolą Boga. Tak dzieje się zawsze 
wtedy, gdy przekazuję komuś na siłę swo-
je wyobrażenie - wtłaczam je komuś. Sau-
lowi nie zależało na zwycięstwie Dawida, 
ale na tym, by stał się sługusem. Dawid 
jednak, ani nie stał się sługusem, ani się 
nie zbuntował. Szukał dojrzałego rozwią-
zania i zadał sobie pytanie: „kimże ja je-
stem, żeby być zięciem króla” - kimże ja 
jestem, aby być faworytem, po co mi to…? 
Ta pokora, to stanięcie w prawdzie, urato-
wało go, przed wpadnięciem w pułapkę 
zadowalania. Dlatego nie przejął się, gdy 
nie dostał Merab, choć spełnił postawiony 
warunek. Ale Saul próbował dalej i posta-
nowił wykorzystać to, że młodsza córka 
Mikal pokochała Dawida. Chciał, by stała 
się dla niego sidłem i zezwolił na małżeń-
stwo. Jednak, gdy nie udało mu się uczy-
nić z Dawida zadowalacza, postanowił go 
zabić. Mikal pomogła Dawidowi uciec, ale 
choć go kochała, nie potrafiła odejść ra-
zem z nim. Umieściła w łożu posąg Dawi-
da, by oszukać Saula. Nie odważyła się 
jednak na to, by skoczyć przez okno ra-

zem z mężem. Bała się, że zawiedzie ocze-
kiwania ojca. Zamiast żywego Dawida, 
pozostał jej martwy posąg… A jeśli teraz 
sobie przypomnimy, że przecież Dawid to 
obraz Jezusa, to już widzimy, do czego tak 
naprawdę prowadzi niewola zadowalania 
innych za wszelką cenę - tracimy żywego 
Jezusa, żywą relację z Nim. Zostaje nam 
jakieś bóstwo, któremu oddajemy cześć. 
Zamiast pełnić wolę Boga, tworzymy reli-
gię zadowalania tych, na których nam za-
leży… Wiele lat później, stojąc w tym sa-
mym oknie, Mikal wzgardziła Dawidem, 
który tańczył na cześć Boga i stała się bez-
płodna. Zadowalanie innych za wszelką 
cenę, prowadzi do tego, że jesteśmy w sta-
nie wzgardzić Jezusem, który uczy nas 
pełnić wolę Ojca. Zamiast szukać woli Oj-
ca, pełnimy wolę tych, którzy są dla nas 
ważni. Tak stajemy się bezpłodni – nie 
możemy nikogo przyprowadzić do Jezusa, 
ani swoich dzieci, ani przyjaciół, ani swo-
jej wspólnoty, parafii czy bliskich… 
Mikal jest rozdarta między miłością do 
Dawida a zadowalaniem taty. My też ma-
my w sobie to rozdarcie – zadowolić Boga 
czy człowieka. Ono zawsze w nas będzie w 
większym lub mniejszym stopniu, ponie-
waż nasza miłość jest zraniona i zawsze 
nie do końca czysta. Mikal boi się utracić 
wygodę. Lęk, który każe jej zadowalać ta-
tę, daje jej poczucie bezpieczeństwa (na 
dwa dni, aż do następnego niezadowole-
nia). Bo kiedy już zdecydujemy się kogoś 
nie zadowolić, musimy zmierzyć się uczu-
ciem niepokoju, lęku przed utratą osoby, 
jej poczuciem zranienia itd. To nie jest ła-
twe. Mikal miała posążek Dawida zamiast 
żywego człowieka – sama też stała się 
martwą kukłą, która udawała miłość, ale 
nie kochała naprawdę. Łatwiej jest uda-
wać miłość niż naprawę kochać. Łatwiej 
jest dać dziecku cukierki, zamiast posta-
wić wymagania. Łatwiej jest wyglądać na 
kogoś, kto kocha Boga, niż naprawdę Go 
kochać… 
Jak walczyć z postawą zadowalania w so-
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bie. 1. Uczyń coś dla siebie bez względu na 
czyjąś reakcję – to może cię wyzwolić. 2. 
Postaraj się nie podejmować nadodpowie-
dzialności, nawet gdybyś miał stracić 
przyjaciela, kogoś z rodziny, kogoś ważne-
go w twoim życiu. 3. Zgódź się na to, że 
kogoś rozczarujesz, to cię uwolni od zado-
walania. 4. Nie zrób czegoś, czego ktoś od 
ciebie oczekuje (nie chodzi o przekorę, o 
nieposłuszeństwo, ale o to by nie bać się 
niezadowolenia). 5. Jako wychowawca – 
mów rzeczy niepopularne, nie bój się upo-
mnieć, ukarać. 6. Powiedz prawdę, choć 
ktoś będzie z tego niezadowolony. 7. Nie 
unikaj konfliktu za wszelką cenę – kon-
flikt często wydobywa „ukrytą praw-
dę” (Ps 51), na której ujawnianiu zależy 
Panu Bogu. Prawda wyzwala i pozwala na 
rozwój. 8. Nie wycofuj się ze swoich po-
mysłów dlatego, że komuś mogłyby się nie 
spodobać. 9. Nie udawaj, że wszystko jest 
w porządku, jeśli nie jest. Nie bój się 
ujawnić swoich uczuć - nawet, jeśli ktoś, 
miałby być z nich niezadowolony. 10. Nie 
analizuj czyichś uwag długimi godzinami. 
Zastanów się czy jest w nich prawda i za-
pytaj Jezusa, czy On też tak myśli (może 
przez kierownika duchowego). 11. Nie 
mów tego, co ktoś chce usłyszeć, tylko to, 
co naprawdę uważasz za słuszne i to, co 
odkrywasz za zgodne z wolą Boga. 12. Pa-
miętaj. Nie zawsze, gdy ktoś mówi, że go 
skrzywdziłeś to jest to prawda  - zastanów 
się czy to prawda i wydaj osąd. To twoje 
sumienie ma cię osądzić, a nie czyjeś 
uczucia – nie pozwól sobą manipulować. 
Jeśli trudno ci coś ocenić, to pytaj kierow-
nika duchowego, czy to, co zrobiłeś/nie 
zrobiłeś, to był naprawdę brak miłości, 
czy też twoje poczucie winy, jest wynikiem 
pragnienia zadowalania. 13. Pamiętaj gra-
nicą zadowalania człowieka jest zawsze to, 
że niezadowolony będzie Pan Bóg. Chodzi 
o to, by być posłusznym Słowu Boga, a nie 
uczuciom drugiej osoby (to czasem może 
być nieprzyjemne) Rozważaj komu chcesz 
służyć sercu czy Biblii? 

Jak odróżnić normalne służenie od bycia 
sługusem ? Granicę zawsze wyznacza Sło-
wo Boga. Święci Piotr i Jan mówią do 
Sanhedrynu (czyli przełożonych) – Roz-
sądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych 
bardziej słuchać was niż Boga? Dz 4,19 
Nie jest czymś złym zadowalanie innych, 
ale złe jest, bać się bardziej człowieka niż 
Boga. Bardziej utraty relacji z człowie-
kiem niż z Bogiem. Jeżeli po to, by spra-
wić komuś przyjemność, decyduję się na 
grzech, łamię przykazania, kłamię, obma-
wiam kogoś, przemilczam prawdę, udaję 
coś, to jest to niewola zadowalania. Jeśli 
bardziej cieszy mnie pochwała człowieka 
niż Boga, jeśli bardziej smuci mnie czyjeś 
niezadowolenie niż fakt, że byłem nie-
wierny Bogu, to jestem na dobrej drodze, 
by stać się sługusem zamiast sługą.  
Czy zatem mamy przestać sprawiać in-
nym radość, przyjemność, przestać im po-
magać. Czy mamy nie spełniać niczyich 
próśb i nie przejmować się uczuciami in-
nych? Oczywiście, że nie. Nie chodzi o to, 
by nigdy nikomu nie sprawiać przyjemno-
ści. Myślenie o innych, szukanie ich do-
bra, uczy nas odrywania się od siebie, re-
zygnacji z siebie i kieruje ku innym. Taka 
jest miłość. Także dobre słowa o kimś, 
mogą być wyrazem miłości. Również wte-
dy, gdy mówimy je po to, by ktoś taki się 
stawał, choć jeszcze taki nie jest. Nie jest 
to wtedy pochlebstwo ani komplement, 
ale słowa afirmacji, które mają kogoś pod-
nieść i dać mu siłę do życia. Choć same 
słowa pochlebstwa i afirmacji mogą 
brzmieć identycznie, to istnieje między 
nimi kosmiczna różnica. Ważna jest in-
tencja. Cały czas do tego zmierzamy. Waż-
na jest moja intencja. Dlaczego robię coś 
dla kogoś? Dlaczego milczę? Dlaczego ko-
goś chwalę? Dlaczego z czegoś rezygnuję? 
To, że ktoś poświęca się dla innych nie 
znaczy, że jest zadowalaczem. To, że ktoś 
nigdy nikogo nie chwali, nie znaczy, że nie 
jest zadowalaczem… ● 
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 Tym tekstem rozpoczynamy cykl 
poświęcony pieśniom wykonywanym w 
naszych kościołach. Jedną z podstawo-
wych historycznie grup pieśni są właśnie 
te, które zostały ułożone w cykle mszalne. 
Niestety dziś odchodzą one do pewnego 
muzeum i są co raz rzadziej wykonywane. 
A przecież kiedyś, nie można było wyob-
razić sobie śpiewnika, Mszy świętej, bez 
użycia którejś z pieśni mszalnych.  
 Historia tego śpiewu jest bardzo 
ciekawa. Wypływa ona z niezwykłej po-
bożności ludu, który borykał się z niezna-
jomością łaciny, a która była jedynym ję-
zykiem liturgii przed Soborem Watykań-
skim II. Wielu autorów, pragnąc umożli-
wić ludziom włączenie się we wspólny 
śpiew i modlitwę, tworzyło owe pieśni 
mszalne oparte na tekstach liturgicznych. 
Nie były one czystym przekładem z łaciny 
jakimi współcześnie się posługujemy np. 
Gloria in excelsis Deo – Chwała na wyso-
kości Bogu; Credo in unum Deum – Wie-
rzę w jednego Boga. Były one twórczą in-
terpretacją tekstów, które występowały i 
dalej występują w świętej Liturgii. Pieśń 
mszalna za swój cel miała włączenie ludu 
w te części Mszy Świętej, które Ksiądz re-

cytował po łacinie. Zastępowały również 
łacińskie, gregoriańskie części Liturgii. 
Najstarsze pieśni mszalne, które znamy 
dzisiaj pochodzą z początku XIX wieku, a 
niektóre zachowane datowane są na koń-
cówkę XVIII wieku.  
 Współcześnie znamy i wykonujemy 
jedynie niektóre części z pieśni mszal-
nych. Najbardziej popularny aktualnie 
śpiew tego rodzaju to: Boże, lud Twój 
czcią przejęty. W obowiązującym wydaniu 
Śpiewnika Archidiecezji Katowickiej, 
pieśń ta posiada zwrotki na takie momen-

ty Mszy świętej: na wejście (Boże, lud 
Twój); na przygotowanie darów (Z rąk ka-
płańskich); na komunię świętą (Choć nie-
godni i duchowo) oraz na zakończenie 
(Już ofiara dokonana). Dla porównania, 
ta sama pieśń w Śpiewniku kościelnym 
ks. Jana Siedleckiego z 1928 roku posiada 
zwrotki na takie części Mszy świętej: na 
wejście (Boże, lud Twój); na Gloria 
(Najwyższemu Panu chwała); na Credo 
(Wierzymy w Wszechmogącego); na 
Offertorium (Z rąk kapłańskich); na 
Sanctus (Wznieśmy chwały hymn w nie-
biosy); na Benedictus (Zawitaj prawdziwe 
Ciało); na Agnus Dei (Baranku Boży bez 
winy); na komunię (Niegodniśmy i du-
chowo); oraz na Ite Missa est (Już ofiara 
dokonana). Porównując ogólny zasób pie-
śni mszalnych w śpiewnikach należy zau-
ważyć, że w obowiązującym na terenie 
naszej archidiecezji śpiewniku występuje 
czternaście tychże śpiewów; w śpiewniku 
Droga do nieba, który jest oficjalnym 
śpiewnikiem diecezji gliwickiej i opolskiej 
pieśni mszalnych jest piętnaście; a we 
wspomnianym Śpiewniku kościelnym z 
1928 roku jest ich siedemnaście. 
 Zastępowanie wszystkich części sta-
łych według porządku zaproponowanego 
w śpiewniku Siedleckiego nie jest możli-
we, ze względu na panujące przepisy li-
turgiczne, które jasno wykluczają tę prak-
tykę.  
 Mało kto wie, że niegdyś pieśnią 
mszalną na Uroczystość Bożego Narodze-
nia, a dokładniej na pasterkę była pieśń 
Wśród nocnej ciszy, która do tej pory jest 
często i chętnie wykonywana na różne 
części Mszy świętej. Według Śpiewnika 
kościelnego z 1928 roku miała ona czter-
naście zwrotek, z czego pierwsze cztery, 
które znamy i są publikowane w Śpiewni-
ku Archidiecezji Katowickiej, były propo-
nowane jako pieśń na wejście. Pozostałe 
zwrotki były przypisane do poszczegól-
nych części Mszy świętej: Gloria, Credo, 
Sanctus, Benedictus, Agnus Dei.   

Pieśni mszalne 
diakon Dorian Figołuszka 
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 Współczesnym celem śpiewu tychże 
pieśni nie musi już być chęć włączenia się 
do liturgii z powodu braku zrozumienia 
tekstów recytowanych przez kapłana, ale 
konkretne przygotowanie, medytacja tych 
treści, o których mówi konkretna zwrotka 
danej pieśni. W tych jakby się mogłoby 
wydawać starych śpiewach ukazuje się 
niezwykła aktualność. Spójrzmy np. na 
zwrotkę na przygotowanie darów, z pieśni 
Co nam nakazuje nasza wiara: Przyjmij 
od nas, Panie, te ofiary * Chleba i wina, 
jak Twe własne dary. * Niechaj one, prze-
mienione, * W Ciało i Krew Twoją, będą 
wielbione.  
 Niezwykłe dopasowanie konkretne-
go śpiewu do akcji liturgicznej. Następuje 
przygotowanie darów. Dwie osoby, 
„wysłannicy” całego ludu zgromadzonego 
na Mszy świętej, niosą dary chleba i wina, 
a z tym wszystkie nasze intencje. W tym 
momencie następuje śpiew prośby, aby 
Bóg przyjął nasze dary i ofiary, to co sym-

bolizuje ta krótka procesja z darami. Co 
więcej, gdy kapłan odmówi modlitwy nad 
chlebem i winem, pochyla się i w ciszy re-
cytuje: Przyjmij nas, Panie, stojących 
przed Tobą * w duchu pokory i z sercem 
skruszonym; * niech nasza ofiara tak się 
dzisiaj dokona * przed Tobą, Panie Boże, 
* aby się Tobie podobała.  
 Jak wiele mądrości wypłynęło spod 
ręki autorów układających poszczególne 
pieśni, którzy wykazali się niezwykłą pre-
cyzją ujmując to, co niezrozumiałe. Nie-
zwykła aktualność tych tekstów ukazuje, 
że wspominane pieśni nie są przestarza-
łym reliktem, ale konkretnym wezwa-
niem do włączenia się we wspólną modli-
twę, we wspólną celebrację Eucharystii. 
Dobrze i świadomie dobrana pieśń, ma 
jeszcze bardziej spajać i jednoczyć nas 
wokół ołtarza Chrystusa. Zachęcam więc 
do wspólnego i gromkiego śpiewu, ale 
także do medytacji tych tekstów, które są 
proponowane przez organistę. ● 
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