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 Będę kontemplował Jezusa nauczające-
go na Górze. Słowa padające z Jego ust są sta-
nowcze i bezkompromisowe. Dotyczą prze-
strzegania i zachowaniu Bożego Prawa. Zazna-
cza, że przyszedł je wypełnić, a nie znieść. Co 
mogę powiedzieć o mojej wierności Prawu Bo-
żemu na co dzień? Czy po-
trafię jak Jezus jasno opo-
wiedzieć się po stronie wy-
pełniania Bożych przykazań 
tam, gdzie inni usiłują je 
znosić lub ośmieszać? Czy 
nie ulegam moralnym kom-
promisom? „Każdy, kto się 
gniewa na swego brata, podlega sądowi...”. 
Czy nie noszę w sercu gniewu? Czy jestem 
szczerze otwarty na przebaczenie wobec każ-
dego, kto sprawił mi ból lub wyrządził krzyw-
dę? Jeśli w tej chwili moje serce jest zamknię-
te na jakąś osobę, będę prosił usilnie Jezusa, 
aby je otworzył, uzdrowił z gniewu i nauczył 
przebaczać. „Każdy, kto pożądliwie patrzy na 

kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią 
cudzołóstwa”. Jezus przestrzega mnie przed 
pożądliwością wzroku. Równa ją 
z cudzołóstwem. Co mogę powiedzieć o czy-
stości mojego spojrzenia? Jakich spojrzeń 
wstydziłbym się najbardziej przed Jezusem? 

Zwrócę uwagę na stanow-
czość i bezkompromisowość 
słów Jezusa, w których 
przestrzega przed grzecha-
mi namiętności. „Wyłup 
oko”, „odetnij rękę” – nie-
zwykle ostre stwierdzenia 
Jezusa, przez które chce 

ukazać szpetotę grzechu. „Niech wasza mowa 
będzie: Tak, tak; nie, nie”. Jezus zwraca mi 
uwagę na uczciwość i prawdomówność. Co 
mogę powiedzieć o mojej prawdomówności? 
W serdecznej rozmowie z Jezusem przeproszę 
Go za wszystkie grzechy języka. Poproszę Go, 
aby uczył mnie prostolinijności. 
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 Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? 
Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.  
            Mt 5, 13 - 16 

 Wyobrażę sobie Jezusa pośród swoich 
uczniów. Spróbuję odnaleźć w ich gronie swoje 
miejsce. Jestem pośród nich. Zobaczę ich twa-
rze, ich wzrok skupiony na Jezusie. Chcą usły-
szeć to, co teraz powie do nich Mistrz. Powie-
rza im życiowe zadanie. „Wy jesteście solą dla 
ziemi”. Mam być jak sól, która nadaje smak 
i zachowuje świeżość. Co mogę powiedzieć 
o mojej osobowości i o mojej 
tożsamości powołania? Czy 
potrafię opowiadać się zdecy-
dowanie za wartościami po-
wołaniowymi, które obra-
łem? Czy nie tracę smaku po-
wołania przez uleganie kom-
promisom, przeciętności? 
Czy moje świadectwo życia wprowadza smak 
i świeżość w rodzinie, we wspólnocie, w  której 
żyję? „Wy jesteście światłem świata”. Czy mogę 
powiedzieć, że moje życie jest czytelnym świa-
dectwem przynależności do Jezusa? Czy moja 
wiara i jej codzienne przeżywanie jest jak świa-

tło, które pomaga „wszystkim, którzy są 
w domu”? Co jest moim korcem, który najczę-
ściej ukrywa lub gasi we mnie światło i ciepło 
obecności Jezusa? Powiem o tym  Jezusowi. 
Poproszę Jezusa o łaskę wytrwałości, abym ni-
gdy nie utracił smaku i światła mojego powoła-
nia. Wzbudzę w sobie także pragnienie prosto-
ty i przejrzystości życia, abym miał odwagę być 

dobrym, zwłaszcza tam gdzie 
inni dobro wyśmiewają. 
W końcowej modlitwie po-
wierzę Jezusowi tych wszyst-
kich, do których codziennie 
mnie posyła, począwszy od 
najbliższych. W modlitwie 
serca oddam Jezusowi każde 

moje spotkanie z drugim człowiekiem. Będę 
powtarzał: „Uczyń mnie żywą Ewangelią!”. 

 Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat 
twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź 
i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim 
przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał 
sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia.  Mt, 5,17 - 37 
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 „Duch wyprowadził Jezusa na pusty-
nię”. Będę prosił Go, aby w czasie Wielkiego 
Postu często „wyprowadzał mnie” na pustynię 
modlitwy i wewnętrznej walki z moimi skłon-
nościami do złego. Będę kontemplował Jezusa, 
który w upale dnia i w zimnie nocy sam jeden 
przebywa na rozległej pustyni. Cierpi głód. 
Spróbuję towarzyszyć Jezusowi, być blisko 
Niego, przyglądać się Mu, rozmawiać z Nim 
i pytać, dlaczego to czy-
ni? „Wtedy przystąpił ku-
siciel”. Ta wiadomość po-
winna uczyć mnie pokory 
u progu Wielkiego Postu. 
Diabeł chce zniszczyć 
moje dobre postanowie-
nia. Kusi mnie zniechęce-
niem, ilekroć staję do 
modlitwy i podejmuję post. Zauważę, jaki czas 
wybiera diabeł na kuszenie Jezusa. Usiłuje się 
wśliznąć i wykorzystać moment, gdy Jezus jest 
wyczerpany fizycznie i cierpi głód. Poproszę 
gorąco Jezusa, aby umacniał mnie szczególnie 

w chwilach, gdy będzie mnie ogarniać ducho-
we lenistwo. Zwrócę uwagę na trzy pokusy, 
którymi diabeł namawia Jezusa do niewierno-
ści. Co mogę powiedzieć o doświadczeniu tych 
pokus w moim życiu? Której z nich  najczęściej 
ulegam? Jezus pokazuje mi, jak należy walczyć 
z diabłem i demaskować jego przebiegłość. 
Zdecydowanie odrzuca pokusy Złego, nie daje 
się wciągnąć w dialog i długie rozważania. 

Skupia się na słowie Bo-
żym. Są to owoce Jego 
rozmodlenia 
i umartwienia. Przypo-
mnę sobie te momenty, 
w których doświadczyłem 
ogromnej mocy modlitwy 
i jej zwycięstwa w chwili 
pokusy. W modlitwie 

końcowej zaproszę Go na nowo do mojego ży-
cia. Odmówię hymn do Ducha Świętego. 
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 Wyobrażę sobie tłum ludzi, którzy słu-
chają nauki Jezusa. Zauważają, że przemawia 
z wielką mocą, której nie spotykali u uczonych 
w Piśmie. Zatrzymam się przez dłuższy czas 
nad każdym zdaniem Jezusa o prawie odwetu. 
Jakie uczucia budzą we mnie 
ewangeliczne upomnienia 
o odpowiadaniu dobrem na 
zło? Zwierzę się Jezusowi 
z moich myśli i odczuć. Wró-
cę jeszcze raz do rozważanego 
tekstu Ewangelii i przeczytam 
go w formie modlitewnej 
prośby. Poproszę Jezusa, aby 
pomógł mi przyjąć zwłaszcza te słowa, które 
budzą we mnie opór i niezrozumienie. 
„Słyszeliście...”. Jezus uświadamia uczniom, że 
ich umysł i serce są ciągle pod wpływem tego, 
co słyszą: miłować przyjaciół, nienawidzić nie-
przyjaciół. Co słyszę najczęściej na ten temat 
dzisiaj? W jaki sposób wpływa to na moje my-
ślenie i postępowanie? „Miłujcie waszych nie-

przyjaciół”. Najpierw muszę się przyznać przed 
Nim i przed sobą, że w moim życiu istnieją też 
uczucia nienawiści. Ukrywanie ich może po-
głębiać nieprzyjaźń. Jeśli odzywają się we 
mnie, spróbuję wypowiedzieć je przed Jezu-

sem. Stanę przed Ojcem 
z moimi urazami i poczuciem 
krzywdy. Uświadomię sobie, 
że zna mnie do samej głębi. 
Zna też moich nieprzyjaciół 
i zło, które mi wyrządzili. Nie 
przestaje ich miłować. Będę 
prosił o Jego miłość, aby le-
czyła mój ból i poczucie 

krzywdy. Jezus przestrzega mnie, abym swojej 
życzliwości nie ograniczał się jedynie do osób 
wybranych. Czy są w moim życiu osoby, któ-
rych nie dopuszczam do siebie? Będę w tych 
dniach modlił się częściej o uzdrowienie moich 
najtrudniejszych relacji:  „Ojcze, uzdrów moje 
serce!”. 

 Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», 
a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych 
nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują.   Mt 5, 38 - 48 

 Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, po-
wiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane jest: 
«Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bo-
żych»            Mt 4,1 - 11 

I NIEDZIELA  
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Styczeń w naszej parafii 

CHRZTY: 
Laura Legierska  
Maria Monika Muda 
Mikołaj Filip Paduch 
 
ROCZKI: 
Rozalia Julia Dudzik  
Marcel Paweł Henicz 
Liliana Janoszka 
Laura Aniela Kalinowska  
Alan Franciszek Wawryka 
 
 
 
 
 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:      
25 rocznica    
Gabriela i Grzegorz Stępień  
50 rocznica    
Teresa i Zenon Muda   
Maria i Sylwester Mrzyk  
55 rocznica    
Stanisława i Norbert Jendrzejowscy    
  
POGRZEBY: 
Stefania Antończyk 
Krystyna Bewicz  
Maria Majer 
Anna Olejek 
Eugeniusz Ponicki  

 16 stycznia w Domu Parafialnym z 
okazji Dnia Babci i Dziadka odbył się koncert 
dla Seniorów. Przygotowały 
go dzieci z Ogniska Muzycz-
nego w Rybniku (filia Ja-
strzębie – Zdrój) pod kie-
rownictwem p. Barbary 
Langer. Dzieci przybyły 
wraz ze swymi rodzicami i dziadkami. Przy 
ciasteczkach i herbacie wspólnie śpiewaliśmy 
kolęd, słuchaliśmy wiedeńskich walców oraz 
wierszyków o babciach i dziadkach. Aby tra-

dycji stało się zadość, dzieci zostały obdaro-
wane czekoladami ufundowanymi przez ks. 

Proboszcza. Dziękujemy 
ks. Stefanowi za sponso-
ring, Pani Basi i Dzieciom 
za trud przygotowania 
koncertu i tworzenie więzi 
międzypokoleniowych 

oraz wszystkim, którzy przybyli na koncert.  

   W imieniu Seniorów.  

   Krystyna Wala 

KONCERT 

DLA SENIORÓW 
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• 5.02- V Niedziela Zwykła. Kolekta na po-
trzeby archidiecezji. 
• 6.02- poniedziałek. Wspomnienie św. Paw-
ła Miki i Towarzyszy, męczenników. Po Mszy 
św. wieczornej zapraszamy parafian z ul. Po-
znańskiej 18, 20, 22 i 24 do sprzątania ko-
ścioła. 
• 10.02- piątek. Wspomnienie św. Scholasty-
ki, dziewicy. Nauki przedślubne o godz. 16.30 
w Domu Parafialnym. Po Mszy św. wieczor-
nej zapraszamy parafian z ul. Poznańskiej 18, 
20, 22 i 24 do sprzątania kościoła. 
• 11.02- sobota. Wspomnienie dowolne NMP 
z Lourdes. Światowy dzień chorego. Odwie-
dziny chorych od godz. 9.00. Msza św. w in-
tencji chorych o godz. 17.00. Nauki przed-
ślubne o godz. 16.30 w Domu Parafialnym. 
• 12.02- VI Niedziela Zwykła. Dzień Skupie-
nia dla narzeczonych o godz. 15.30 w Domu 
Parafialnym. Kolekta na potrzeby remontowe 
parafii. 
• 13.02- poniedziałek. Różaniec fatimski o 
godz. 6.00. Msza św. w intencji czcicieli MB 
Fatimskiej o godz. 6.30. Po Mszy św. wie-
czornej zapraszamy parafian z ul. Poznań-
skiej 26, 28, 13 i 15 do sprzątania kościoła. 
• 14.02- wtorek. Święto św. Cyryla, mnicha i 
Metodego, biskupa, patronów Europy. O 
godz. 17.00. Msza św. w intencji grupy ORE-
MUS – w 25 rocznicę powstania. Spotkanie 
rodziców dzieci z klas III z SP nr 1 o godz. 
18.oo w Domu Parafialnym. 
• 15.02- środa. Rocznica urodzin biskupa 
Grzegorza Olszowskiego. Biblioteka parafial-
na czynna od godz. 17.00 w Domu Parafial-
nym. 
• 17.02- piątek. Po Mszy św. wieczornej za-
praszamy parafian z ul. Poznańskiej 26, 28, 
13 i 15 do sprzątania kościoła. 
• 18.02- sobota. Katecheza dla Rodziców i 
Rodziców Chrzestnych o godz. 15.30 w Domu 
Parafialnym.  
• 19.02- VII Niedziela Zwykła. Rozpoczyna-
my czterdziestogodzinne nabożeństwo przed 
Wielkim Postem. Rozpoczynamy Tydzień 
Modlitw o Trzeźwość Narodu. Chrzty o godz. 
12.15. Kandydaci do diakonatu rozpoczynają 
rekolekcje przed święceniami. Kolekta na po-
trzeby parafii. 

• 20.02- poniedziałek. Po Mszy św. wieczor-
nej zapraszamy parafian z ul. Poznańskiej 17, 
19, 21 i 23 do sprzątania kościoła. 
• 21.02- wtorek. Spotkanie rodziców dzieci z 
klas III z SP nr 19 o godz. 18.oo w Domu Pa-
rafialnym. 
• 22.02- środa. Środa Popielcowa. Początek 
Wielkiego Postu. W tym dniu obowiązują 
post i wstrzemięźliwość od pokarmów mię-
snych. Początek rekolekcji parafialnych, któ-
re poprowadzi ks. prof. dr hab. Artur Malina. 
Msze św. z obrzędem posypania głów popio-
łem oraz naukami rekolekcyjnymi o godz. 
6.30, 9.00, 16.30 i 18.00. Kwartalny dzień 
modlitw o ducha pokuty. 
• 23.02- czwartek. Msze św. z naukami reko-
lekcyjnymi o godz. 6.30, 9.00 i 17.00. Nauka 
stanowa dla mężczyzn o godz. 18.oo.  
• 24.02- piątek. Msze św. z naukami reko-
lekcyjnymi o godz. 6.30, 9.00 i 17.00. Nauka 
stanowa dla kobiet o godz. 18.oo. Droga 
Krzyżowa o godz. 16.15. Dzień modlitwy wy-
nagradzającej oraz postu w intencji ofiar wy-
korzystania seksualnego i ich rodzin. Kwar-
talny dzień modlitw o ducha pokuty. Po Nau-
ce stanowej zapraszamy parafian z ul. Po-
znańskiej 17, 19, 21 i 23 do sprzątania kościo-
ła. 
• 25.02- sobota. Msze św. z naukami na za-
kończenie  rekolekcji o godz. 8.00, 10.00 i 
17.00. Święcenia diakonatu. Kwartalny dzień 
modlitw o ducha pokuty. 
• 26.02- I Niedziela Wielkiego Postu. Nie-
dziela Trzeźwości. Roczki o godz. 12.15. Gorz-
kie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 15.45. 
Jubileusze małżeńskie o godz. 16.30. Kolekta 
to Jałmużna Postna.  
• 27.02- poniedziałek. Msza św. w intencji 
sprzątających kościół w lutym oraz Koła Go-
spodyń, emerytów, rencistów o godz. 17.00. 
Po Mszy św. wieczornej zapraszamy parafian 
z ul. Poznańskiej 25, 27, 29 i 31 do sprzątania 
kościoła. 
• 28.02- wtorek. Rocznica urodzin biskupa 
Marka Szkudło. Msza św. za zmarłych w 30 
dzień po śmierci oraz w I rocznicę śmierci o 
godz. 17.00. 
• 2.03- I czwartek miesiąca. Msza św. w in-
tencji nowych powołań kapłańskich o godz. 

Co nas czeka w lutym 
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6.30. Nabożeństwo za powołanych o godz. 
16.30. Po Mszy św. wieczornej zapraszamy 
parafian z ul. Poznańskiej 25, 27, 29 i 31 do 
sprzątania kościoła. 
• 3.03- I piątek miesiąca. Nabożeństwo ku 
czci NSPJ o godz. 6.00. Msza św. w intencji 
czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Droga Krzyżowa 
o godz. 16.15. Sakrament pokuty i pojedna-
nia dla dzieci o godz. 16.00. Msza dla mło-
dzieży o godz. 17.00. 
• 4.03- I sobota miesiąca. Święto św. Kazi-

mierza, królewicza. Nabożeństwo wynagra-
dzające NMP o godz. 7.00. Kwartalny dzień 
modlitw o ducha pokuty. 
• 5.03- II Niedziela Wielkiego Postu. Gorz-
kie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 15.45. 
Kolekta na potrzeby parafii. Przed kościołem 
zbiórka na Fundusz Misyjny Ad Gentes. 

Rekolekcje Wielkopostne 2023 
22 lutego - Środa Popielcowa 

 

6.30 - Msza z nauką ogólną 

9.00 - Msza z nauką ogólną 

16.30 - Msza z nauką ogólną 

18.00 - Msza z nauką ogólną 

 

23 lutego - czwartek 

 

6.30 - Msza z nauką ogólną 

9.00 - Msza z nauką ogólną 

17.00 - Msza z nauką ogólną 

18.00 - NAUKA STANOWA DLA MĘŻ-
CZYZN 

 

24 lutego - piątek 

 

6.30 - Msza z nauką ogólną 

9.00 - Msza z nauką ogólną 

17.00 - Msza z nauką ogólną 

18.00 - NAUKA STANOWA DLA KO-
BIET  

 

25 lutego - sobota 

 

8.00 - Msza z nauką ogólną na zakończe-
nie rekolekcji. 

10.00 - Msza z nauką ogólną na zakoń-
czenie rekolekcji. 

17.00 - Msza z nauką ogólną na zakoń-

PROWADZI  

Ks. prof. dr hab. Artur Malina  

Droga Krzyżowa: piątki Wielkiego Postu godz. 16.15   

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

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE 
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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  

oraz pod podanymi adresem  
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 
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„Zgięte kolana i złożone ręce są gestami wolnego 
człowieka.” 
Pani Danucie Orszulik życzymy, by modlitwa czy-
niła Jej życie wolnym od zła. Seniorzy. 
  
„Grzeszy ten, kto mając możliwość wyświadczania 
dobra, nie czyni tego.” 
Wszystkim legionistom i  auk-
syliatorom, którzy obchodzą 
swoje urodziny lub imieniny w 
lutym życzymy umiejętności 
wykorzystywania każdej szan-
sy, jaką daje życie, by czynić dobro i uszczęśliwiać 
innych. Męski Legion Maryi. 
  
„Wszystko co robimy dla miłości nabiera wartości i 
piękna” 
Kasi i Martynie Adamczyk oraz Arturowi Miele-
chowi życzymy, aby miłość była motorem Ich naj-
drobniejszych, nawet niewidocznych czynów.  
Oaza z ks. Sławkiem 

„Poczucia humoru nie można się nauczyć. Oprócz 
ducha i inteligencji zawiera dużą dozę dobroci, cier-
pliwości i człowieczeństwa” 
Weronice Pali życzymy, aby potrafili swoją obecno-
ścią rozradować tych, których spotykają. Dzieci 
Maryi z ks. Markiem 
 

„Szczęście, jak złoto musi być 
wydobyte z żyły codziennej 
pracy” 
Arturowi Mielechowi, Radko-
wi Salamonowi i Marcinowi 

Janickiemu życzymy, aby razem z Jezusem dzielnie 
odkrywali to szczęście w drobiazgach codzienności. 
Ministranci z ks. Markiem 

Serdeczności 
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V NIEDZIELA ZWYKŁA 5.02 
7.30 – Za + S. Joannę Wala – w 2 roczni-
cę śmierci. 
9.30 – Za + Ewalda Szulika, żonę Hilde-
gardę, ++ z rodziny i pokrewieństwa, du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Za + śp. męża Mariana Mrozik – 
w 2 rocznicę śmierci oraz ++ z rodzin z 
obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące 
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Kazimiery z okazji 65 rocznicy 
urodzin.  
16.30 – Za + Sabinę Sadło – w rocznicę 
śmierci, męża Jana, Genowefę Niziołek – 
w rocznicę śmierci.  
19.30 – Za + Kunegundę Wierzgoń, męża 
Henryka, rodziców i rodzeństwo 
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie 
św. Pawła Miki i Tow. 6.02 
6.30 – Za + Józefa Drescher, żonę Roza-
lię, ++ z rodziny Drescher, Jonderko. 
6.30 – Za + Teresę Kamela – w rocznicę 
śmierci, jej męża Stanisława oraz jej ro-
dziców, ++ Jana Więcka, Edmunda Trza-
skalika oraz ++ z rodzin Kamela, Więcek, 
Trzaskalik. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie 
i dary Ducha Św. w intencji Natalii z oka-
zji 18 rocznicy urodzin. 
WTOREK 7.02 
6.30 – Za + Janinę Majda – od sąsiadów 
ul. Poznańska 3.  
17.00 – Za ++ Stanisława i Gertrudę Bel-
la, żonę Marię, ++ z pokrewieństwa Bella, 
Rose, Szczepańskich. 
17.00 – Za + Marię Łaciak, Jana Jonkisz, 
++ z rodziny Krzemińskich, Konarzew-
skich, Matyjasik, Baran, ++ z pokrewień-
stwa, ++ sąsiadów. 
ŚRODA 8.02 
6.30 – Za + Stanisława Kułaga – od ro-
dziny Kępa. 

17.00 – Za + Adelę Drewniak – w 9 rocz-
nicę śmierci, męża Jakuba, teściów Kata-
rzynę i Piotra Domin, dziadków z obu 
stron i dusze w czyśćcu cierpiące. 
17.00 – Za ++ Annę i Emila Sobik, Boże-
nę Górniak, Teresę Orszulik, Agnieszkę i 
Floriana Górniak, Annę Broda, ++ z ro-
dziny Sobik, Górniak, Orszulik, Tomanek 
i dusze w czyśćcu cierpiące. 
CZWARTEK 9.02 
6.30 – Za + Henryka Jagielskiego – w 14 
rocznicę śmierci, jego ++ rodziców i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za + męża Antoniego Reniec, ++ 
rodziców, teściów, dziadków i krewnych. 
17.00 – Za + Stanisława Kułaga – od są-
siadów Poznańska 25-31. 
PIĄTEK – Wspomnienie św. Schola-
styki 10.02 
6.30 – Za + Pawła Kałuża – w rocznicę 
śmierci. 
17.00 – Za + Henrykę Rdzanek – w 1 
rocznicę śmierci, męża Mieczysława, ++ 
rodziców i rodzeństwo z obu stron.  
17.00 – Za ++ rodziców Michalinę i Wła-
dysława Nowak, brata Zygmunta, dziad-
ków oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
SOBOTA – ŚWIATOWY DZIEŃ 
CHOREGO 11.02 
8.00 – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB z Lourdes, dziękując za 
wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o cał-
kowite i trwałe uzdrowienie dla Michała, 
światło Ducha Św. dla lekarzy oraz Bożą 
opiekę i zdrowie dla wszystkich bliskich. 
17.00 – W intencji chorych. 
17.00 – Za + Helenę Kafka, męża Maksy-
miliana, rodziców z obu stron, ++ 
z pokrewieństwa Kafka, Rduch, Gajda, 
Gembalczyk, Kondziołka, Uliarczyk i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
VI NIEDZIELA ZWYKŁA 12.02 
7.30 – Za + Jana Sitek, dziadków Annę i 
Rafała Sitek, Anielę i Sylwestra Gajda 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
9.30 – Za + Józefinę Kania, męża Józefa, 
synów Jana i Andrzeja, dusze w czyśćcu 
cierpiące. 
11.00 – Za ++ Jana, Bolesława, Elżbietę i 

INTENCJE MSZALNE 
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Agnieszkę Krupa, Gertrudę, Józefa i Wik-
tora Gonsior, Anastazję Mołdrzyk oraz ++ 
z pokrewieństwa.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
16.30 – Za ++ Mariannę i Rudolfa Sobik, 
synów Rafała i Feliksa, córkę Gertrudę, 
synową Annę, zięciów Bolesława i Anto-
niego, dusze w czyśćcu cierpiące. 
19.30 – Za ++ Martę, Piotra, Anielę, Je-
rzego, Monikę, Małgorzatę i Zygmunta 
Paluch, ++ z rodziny Mol, Mrzyk, Mazur 
oraz + Dorotę Lukasek. 
PONIEDZIAŁEK 13.02 
6.30 – W intencji czcicieli MB Fatim-
skiej. 
6.30 – Za + Annę Majer, ++ rodziców, 
teściów, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa 
i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Teresy i Stefana z 
okazji 62 rocznicy ślubu i w intencji Stefa-
na z okazji 87 rocznicy urodzin oraz bło-
gosławieństwa dla całej rodziny. 
WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. CYRYLA I 
METODEGO 14.02 
6.30 – Za ++ Emilię i Hańca Mainka, ++ 
rodziców, rodzeństwo. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej – w 25 
rocznicę powstania grupy modlitewnej 
OREMUS, z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski i dary Ducha Św., z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki 
Bożej Częstochowskiej dla członków gru-
py i ich rodzin oraz Ks. Opiekuna Marka 
Wachowiaka i Ks. Proboszcza Stefana 
Wyleżałka.  
17.00 – Za + śp. Waleskę Powieśnik, mę-
ża Leona, rodziców z obu stron i dusze w 
czyśćcu cierpiące. 
ŚRODA 15.02 
6.30 – Za ++ rodziców Pawła Kałuża – w 
kolejną rocznicę śmierci, żonę Annę.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Anety i Małgorzaty z okazji uro-
dzin. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-

kowaniem za odebrane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie 
i dary Ducha Św. w intencji Dominiki z 
okazji 30 rocznicy urodzin.  
CZWARTEK 16.02 
6.30 – Za + Jadwigę, męża, siostrę z mę-
żem, rodziców, teściów i dziadków z obu 
stron.  
17.00 – Za + męża Józefa Winkler – w 
rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, 
brata Michała.  
17.00 – Za + Władysławę Bęben, męża 
Ignacego, 3 synów, synową i wnuczkę, ++ 
Annę i Henryka Dudzik.  
PIĄTEK 17.02 
6.30 – Za ++ Ernę, Leona i Szymona Ad-
amek, Annę i Józefa Wysłucha, syna Kry-
stiana, Katarzynę Szymon, S. Joannę 
Smólską i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za + Stanisława Kachel, żonę 
Marię, ++ dziadków z obu stron 
17.00 – Za + śp. Jadwigę Odorską – w 4 
rocznicę śmierci, męża Jana, syna Ludwi-
ka. 
SOBOTA 18.02 
8.00 – Za + Janinę Majda – od bratowej 
Janiny z mężem i dziećmi. 
17.00 – Za ++ Karola i Cecylię Rączka, 
syna Tadeusza, synową Łucję, rodziców z 
obu stron, wnuczki Sylwię i Barbarę, Ger-
trudę i Franciszka Zniszczoł, zięcia Zyg-
fryda, rodziców z obu stron, wnuka Grze-
gorza, chrześnicę Izabelę, Emilię i Fran-
ciszka Brzoza, ++ z pokrewieństwa Rącz-
ka, Kocur, Zniszczoł, Penkała, Musiolik, 
Szotek, ++ księży i dusze w czyśćcu cier-
piące. 
17.00 – Za _ Jerzego Zdrzałek – w rocz-
nicę śmierci, żonę Agnieszkę, syna Gerar-
da, zięcia Wojciecha, Różę Zdrzałek, Al-
berta Śmietana oraz ++ z pokrewieństwa 
Zdrzałek, Czylok i Bachlaj. 
VII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.02 
7.30 – Za + Aleksandra Trzonkowskiego, 
rodziców z obu stron oraz brata Antonie-
go Trzonkowskiego, jego żonę, Ryszarda 
Holesza, jego żonę, 2 synów i wnuka, Leo-
narda Sitka, żonę, Czesława Dobruckiego, 
rodziców z obu stron, + Antoniego Ja-
rzombowskiego i dusze w czyśćcu cierpią-
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ce. 
9.30 – Za + męża Zdzisława Czyżnik – w 
3 rocznicę śmierci.  
11.00 – Za ++ Mariannę, Edwarda, Kata-
rzynę i Józefa Korpowskich, Marię, Fran-
ciszka Koch, Rocha i Józefę Gajek, dusze 
w czyśćcu cierpiące. 
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA. 
16.30 – Za ++ rodziców Oswalda i Ger-
trudę Guzy, Edwarda i Ernestynę Brzoza, 
++ dziadków, ++ z pokrewieństwa z obu 
stron oraz + Wirginię Mendoza, dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
19.30 – Za + Mariannę Stępińską – od 
Zarządu Stawowy.  
PONIEDZIAŁEK 20.02 
6.30 – Za ++ Jadwigę i Stanisława Bojar-
skich, rodzeństwo Jana i Klementynę oraz 
++ dziadków. 
6.30 – W INTENCJI PARAFIAN. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie 
i dary Ducha Św. w intencji Katarzyny z 
okazji 20 rocznicy urodzin.  
WTOREK 21.02 
6.30 – Za + Kazimierza Polnik – w 2 
rocznicę śmierci, ojca Tadeusza oraz ++ z 
pokrewieństwa Polnik, Guzy i Świtalscy. 
17.00 – Za + Bertę Godziek – w rocznicę 
śmierci, męża Sylwestra, córkę Krystynę, 
syna Ewalda, + Mieczysława Pękal.  
17.00 – Za + Józefa Wowra, syna Jana, 
++ z pokrewieństwa Wowra, Błatoń.  
ŚRODA POPIELCOWA 22.02 
6.30 – Za ++ rodziców Annę i Jana Ma-
tys, siostrę Teresę, ++ z rodziny Matys, 
Faber, Urbańczyk, Stopka, Stawowy, du-
sze w czyśćcu cierpiące. 
9.00 – Za ++ członków grupy OREMUS: 
Stefana Rączka, Marię Małota, Genowefę 
Szkatuła, Krystynę Żubertowską, Annę 
Majer oraz +Ks.Wacława Basiaka.  
16.30 – Za + mamę Jadwigę, ++ braci 
Ryszarda i Tadeusza, córkę Justynę.  
18.00 – Za + Annę Gajda – w rocznicę 
śmierci, męża Jana, rodziców z obu stron 
oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyść-
cu cierpiące. 
CZWARTEK 23.02 

6.30 – Za + Alfreda Myśliwiec, Łucję i 
Ryszarda Antończyk, Filipa i Łucję Szulik, 
++ z rodziny Myśliwiec, Antończyk, Szu-
lik i dusze w czyśćcu cierpiące.  
9.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
17.00 – Za ++ ojca Erwina Adamczyk – 
w 10 rocznicę śmierci, żonę Annę, 
+Erwina Otręba oraz Jadwigę i Feliksa 
Pieter, + Henryka Urbańczyk, Franciszka 
Szewczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za ++ rodziców Annę i Wiktora 
Kołeczko, Martę i Jana Gajda, + siostrę, 
braci, bratową, szwagrów, ++ dziadków z 
obu stron.  
PIĄTEK 24.02 
6.30 – Za ++ Anastazję i Wincentego 
Śmietana, synów Bolesława i żonę Lidię, 
Stanisława i żonę Małgorzatę oraz ++ z 
pokrewieństwa. 
9.00 – W INTENCJI PARAFIAN.  
17.00 – Za + Marię Poloczek, męża Wik-
tora, syna Antoniego, jego żonę Ewę, Sta-
nisława Poloczek, Agnieszkę Poloczek, ++ 
z rodziny Poloczek, Szlezinger.  
17.00 – Za + Dariusza Kałuża – w 10 
rocznicę śmierci, ojca Henryka, Ks. Ber-
narda Polok, ++ z rodziny Podeszwa, Gaj-
da i dusze w czyśćcu cierpiące. 
SOBOTA 25.02 
8.00 – Za ++ Marię i Eugeniusza Rosner. 
10.00 – W INTENCJI PARAFIAN.  
17.00 – Za + Hildegardę Kowalczyk – w 1 
rocznicę śmierci, Jana i Ireneusza Kowal-
czyk, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cier-
piące. 
17.00 – Za ++ Łucję i Waltera Papierok, 
++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.  
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
26.02 
7.30 – Za + Sylwestra Lasko, rodziców 
Janinę i Stanisława Sowa, teściów Fran-
ciszkę i Karola Lasko, brata Jana Lasko, 
siostrę Krystynę, szwagra Jacka Wojcie-
chowski i dusze w czyśćcu cierpiące.  
9.30 – Za ++ Cecylię i Albina Stencel, ++ 
z pokrewieństwa. 
11.00 – Za + Kazimierza Gruca, jego ro-
dziców, siostry Marię i Janinę, Irenę 
i Jana Ostrzołek, ich rodziców oraz + Mi-
rosława Jóźwiak. 
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12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIE-
CI. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE. 
19.30 – W INTENCJI PARAFIAN. 
PONIEDZIAŁEK 27.02 
6.30 – Za + Ernę Grzonka, męża Feliksa, 
syna Daniela, dziadków z obu stron, Hen-
ryka Śmietana, + Sandrę, Agnieszkę Mro-
wiec, Eugeniusza Mstowskiego, żonę Ja-
ninę i dusze w czyśćcu cierpiące.  
6.30 – Za + Romana Brończyk – od są-
siadów Wrocławska 13.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprząta-
jących kościół w miesiącu.02m.  
WTOREK 28.02 
6.30 – Za + Pawła Domin – w 30 roczni-
cę śmierci, ++ z rodzin Węglorz, Domin. 
17.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień 
i 1 rok po śmierci.  
17.00 – Za + Janinę Majda – od sąsia-
dów Poznańska 3.  
ŚRODA 1.03  
6.30 – Za + Marię Dreczkowską, jej ro-
dziców Różę i Józefa Gruchlik, ++ Anielę i 
Jana Dreczkowskich, 3 synów, córkę oraz 
wnuków, ++ z pokrewieństwa z obu stron.  
6.30 – Za + ciocię Annę Hojka.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji córki Edyty z okazji 45 r. ur.  
CZWARTEK – I czwartek miesiąca 
2.03 
6.30 – W intencji powołań.  
17.00 – Za + Annę Rosner, męża Rudol-
fa, syna Franciszka, Stefanię Mynarską, 
męża Józefa, Władysława i Rozalię My-
narskich – od Sylwii Gryman i Stanisławy 
Niemczyk. 
17.00 – Za + Jerzego Plewniak – w 5 
rocznicę śmierci, żonę Elżbietę, ++ z ro-
dziny Plewniak, Urbańczyk.  
PIĄTEK – I piątek miesiąca 3.03 
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.  
17.00 – Za + Helenę Królik – w 5 roczni-
cę śmierci, męża, rodziców z obu stron, 
wnuczkę Magdalenę, 2 zięciów, ++ z po-
krewieństwa Szczęsny, Królik, Hojka, Su-
ski, Domagała i dusze w czyśćcu cierpiące.  

17.00 – Za ++ rodziców Stanisławę i An-
toniego Rosner, ++ z rodziny Bąk, Ro-
sner.  
SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIE-
RZA KRÓLEWICZA – I sobota mie-
siąca 4.03 
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpie-
nie Niepokalanego Serca Maryi i Naj-
świętszego Serca Jezusowego i zadośću-
czynienie za grzechy własne, swoich bli-
skich, naszej Ojczyzny i całego Świata. 
8.00 – Za + śp. Jana Bagińskiego – w ko-
lejną rocznicę śmierci, teścia Kazimierza.  
17.00 – Za + Helenę Brzoza – w 2 roczni-
cę śmierci, męża Franciszka, Marię i 
Edwarda Wzientek, SM Imeldę, Henryka 
Szkatuła, Dominika i Antonię Brzoza, cór-
kę, 2 synów, wnuka Franciszka, Mieczy-
sława Dunaj, ++ z pokrewieństwa. 
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
5.03 
7.30 – Za + męża Władysława Wala – w 
rocznicę śmierci, córkę S. Joannę Wala, 
++ z rodziny Wala, Stencel. 
9.30 – Za ++ Eugenię i Alojzego Lan-
gosz.  
11.00 – Za + Elżbietę Reichman – w 1 
rocznicę śmierci. 
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
16.30 – Za ++ Annę i Wiktora Kołeczko, 
Martę i Jana Gajda, siostrę, ++ braci, bra-
tową, szwagrów, ++ dziadków z obu 
stron.  
19.30 – W INTENCJI PARAFIAN. 
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 Co kojarzy nam się z cnotą czysto-
ści? W pierwszej kolejności sfera naszej 
seksualności, która może być uporząd-
kowana miłością (wtedy jest czysta), al-
bo wydana na pastwę pożądliwości 
(stając się nieczystą). Ale mówimy prze-
cież także o czystym sercu, w którym nie 
ma grzechu, albo o czystym sumieniu, 
które akurat niczego nam nie wyrzuca… 
Czy w takim razie czystość, to tylko brak 
cudzołóstwa? Jeśli Cię to interesuje to 
zapraszam do przeczytania tekstów o 
czystości i nieczystości, które oparte są 
o wysłuchaną kiedyś konferencję. 
Św. Franciszek Salezy mawiał: trzeba stale 
praktykować pokorę i czystość, ale mówić o 
nich możliwie jak najmniej lub wcale. Jest to 
uzasadnione, bo zbytnie zatrzymywanie myśli 
na tych cnotach, może właśnie spowodować 
upadek. Ale dziś, gdy mówimy o 
„demokratyzacji pożądania”, gdy świat wycho-
wuje nas do nieczystości i uczy, że musimy być 
„wolni” i zaspokajać wszelkie pragnienia i na-
miętności, trzeba chyba zacząć więcej mówić o 
czystości… 
Pan Jezus w temacie czystości wskazuje 

przede wszystkim na trzy sprawy. Po 
pierwsze: mówi o „scudzołożeniu serca”, tłu-
macząc, że grzechu cudzołóstwa można dopu-
ścić się nie tylko fizycznie, ale także w myśli, w 
sercu, poprzez rozpalanie w sobie pożądliwego 
spojrzenia na drugą osobę. Dzieje się tak dla-
tego, że nie ma w nas wtedy miłości do tego 
człowieka. Traktujemy go, jak przedmiot, któ-
rego użycie, ma nam sprawić przyjemność, a 
nie jak osobę, z którą moglibyśmy zbudować 
głęboką relację. Po drugie: Jezus zachęca do 
tego, żeby odciąć się radykalnie od wszystkie-
go, co sprawia, że ulegamy grzechowi i stajemy 
się nieczyści (odciąć rękę, wyłupić oko, itd.) 
Po trzecie: uczy nas, że nieczystość pochodzi 
z wnętrza człowieka. Wynika z naszego wybo-
ru, aby poddać się pożądaniu i z braku miłości 
w sercu. Nie rodzi się ze spotkania, zetknięcia 
się z kimś lub czymś nieczystym. 
W Starym Testamencie cudzołóstwem 
nazywana jest często niewierność wo-
bec Boga. Najbardziej obrazowo przedsta-
wiają to pierwsze rozdziały księgi Ozeasza, 

gdzie małżeństwo proroka z prostytutką, staje 
się znakiem przymierza – bliskiej relacji, jaką 
Bóg ryzykuje wobec człowieka. Ryzykuje, cho-
ciaż wie, że ten Go wielokrotnie zdradzi z boż-
kami, które sobie uczynił – ulegając pożąda-
niom, pysze, nieuporządkowanym pragnie-
niom itd. W Starym Testamencie, pojawia się 
także sprawa zwierząt czystych, które 
wolno jeść i nieczystych, których nie 
wolno spożywać. Co prawda Bóg zniósł to 
prawo po przyjściu Jezusa na ziemię, ale przy 
tym podziale pojawia się coś ciekawego. Nie-
czystymi, były dla Izraela te zwierzęta, 
które uznawano za drapieżniki – czyli 
żerujące na innych, zżerające innych. 
Bo nieczystość, to traktowanie kogoś 
drugiego przedmiotowo, jako coś, co 
ma mnie zaspokoić, a nie jako kogoś warte-
go miłości, uwagi, relacji. 
Św. Paweł pokazuje, że czyste serce ma 
ten, kto żyje według Ducha, a nie we-
dług ciała. Czyli czystość, to wsłuchiwanie się 
w Ducha Świętego, rozeznawanie z Nim, i wy-
bieranie tego, co On uznaje za dobre. Ktoś, kto 
wsłuchuje się tylko w swoje uczucia, pragnie-
nia, pożądania, staje się nieczysty (Rz 1, 21 i 

nn) 
Św. Jan od Krzyża w Drodze na Gó-
rę Karmel mówi, że wszystko co 
nie jest Bogiem jest nieczyste. Trze-
ba więc nieustannie walczyć o to, by 
„oczyszczać” swoje serce, pamięć, uczu-
cia, wiedzę, motywacje, pragnienia… 

Tak, by było w nich jak najwięcej miejsca dla 
Boga. Każdy, kto kiedykolwiek próbował iść 
taką drogą wie, że jest to proces, który nigdy 
się nie kończy. A im bliżej jest się Boga, tym 
więcej widzi się tego, co trzeba poddać oczysz-
czeniu… Jeśli nie wierzysz, poczytaj duchowe 
dzienniki świętych, choćby Dzienniczek św. 
Faustyny. 
Św. Tomasz z Akwinu pisząc o czystości, 
wyodrębnia takie jej dwa kierunki.  
1. Castitas – czyli karność, dyscyplina, pano-
wanie nad sobą, swoimi namiętnościami. 2. 
Pudicitia – czyli wstydliwość, poczucie hu-
moru, skromność.  
Zbierając te wszystkie myśli Boga i świętych, 
można by więc powiedzieć, że czystość jest 
opanowaniem i przezwyciężeniem pożą-
dliwej namiętności. Taką sprawnością, 
umiejętnością życia w umiarkowaniu. I 
zauważ, że absolutnie nie chodzi tutaj tylko o 
seksualność. Niebezpieczeństwem dla czysto-
ści, jest każde poddanie się nieuporządkowa-
nym pragnieniom. Ale warto pamiętać, że czy-

Cnota czystości 
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stość łączy w sobie dwie umiejętności. To nie 
tylko sprawność wstrzemięźliwego życia - taka 
karność, dyscyplina. Jest to także umiejętność 
utrzymywania swego ciała we czci, godności, ze 
względu na to czym ono jest. To nie jest je-
dynie sprawność moralna (że potrafię 
się przeciwstawić pokusom), lecz także 
przejaw życia według Ducha Świętego, 
owoc Ducha (por. Ga 5,22). Jest to zgadzanie 
się na to, aby moje ciało naprawdę stawało się 
świątynią Ducha Świętego. Nie tylko nie 
poddaję się grzechowi, ale także przyj-
muję dar, łaskę, jaką jest obecność Boga 
we mnie, przyjaźń z Nim, bliskość. Czy-
stość sprawia, że jestem bliżej Boga, któ-
ry mieszka we mnie, że Go lepiej słyszę, 
rozumiem, i co najważniejsze, że łatwiej 
mi poddać się Jego woli, sprawiać Mu 
radość poprzez swoje wybory. Przez czy-
stość rozumie się w języku teologicznym: stan 
wolny od grzechu, stan czystości duszy, serca. 
Oznacza to mniej czy więcej świętość.  
Wartość czystości: 1. To cnota czyli siła. Si-
ła, która niesie ze sobą wolność. 2. Wprowadza 
do uczuciowości, niejednokrotnie zmąconej i 
szalejącej, światło prawego rozumu – czyli 
pozwala mi zobaczyć czego tak naprawdę chcę i 
zrozumieć, czy to, czego pożądam niszczy mnie 
czy umacnia. 3. Według Św. Cypriana i Am-
brożego udziela ona Kościołowi szczególnego 
blasku i przyczynia się do nadania mu cechy 
świętości. 4. Czystość traci się przez zmysły ze-
wnętrzne, przez myśli, przez pragnienia serca. 
Nie dopuszcza ona żadnej rozkoszy zakazanej, 
odcina nawet rozkosze zbyteczne, skłania do 
życia w oderwaniu od nich. (odcinam się od 
tego co ma choćby pozór zła, co jest dla mnie 
jakimś zagrożeniem) 5. „Czystość integruje nas 
na nowo i prowadzi do jedności, którą utracili-
śmy, rozpraszając się w wielości” św. Augustyn, 
Confessiones, X, 29 6. Motywacją dla czysto-
ści, jest miłość do Boga. Czystość nie pozwala 
obniżać się życiu serca. Rozpala je tak, by mo-
gło ono wznosić się ku Bogu jak żywy płomień, 
coraz czystszy i gorętszy. 7. Czystość ciała jest 
jak łupina, ochraniająca czystość serca. 
Owoce cnoty czystości: 1. Czystość pozwala 
nam żyć w ciele życiem duchowym, ciało upo-
dabnia się do duszy. 2. Dzięki tej cnocie czło-
wiek staje się prostolinijny (jest jakby bardziej 
uporządkowany, przeźroczysty) 3. Ciało przez 
czystość pięknieje – to co czyste przepuszcza 
światło… Staje się tak dlatego, że nabieramy 
spokoju ducha. Ciekawym znakiem, że jest to 
prawda, są nierozkładające się ciała świętych. 

4. Czyni duszę podobną do Boga… 5. Dusza 
staje się mocniejsza, ma moc duchową. Zau-
waż, że zupełnie czysta N.M.P jest najwięk-
szym postrachem złych duchów – Niewiasta 
obleczona w słońce. 6. Dusza staje się jakby 
jaśniejsza, przez kontemplację Boga. Czystość 
daje przenikliwość, która pozwala zobaczyć już 
tu na ziemi piękno Boga i harmonię doskona-
łości Bożych. Nawet tych na pozór różnych, jak 
nieskończona sprawiedliwość i słodycz Miło-
sierdzia. 7. Dusza staje się bardziej miłującą, 
bardziej potrafi kochać Boga. Nie jest to senty-
mentalizm, uczuciowość, ale prawdziwa mi-
łość, która daje doświadczenie bycia oblubieni-
cą Boga. 8. Czystość jest podstawą ojcostwa 
lub macierzyństwa duchowego. Tylko ktoś czy-
sty, może rodzić innych dla Boga, prowadzić 
innych do Boga, towarzyszyć innym w drodze 
jako duchowy ojciec, kierownik. Im ktoś jest 
czystszy, tym mniej zniekształca obraz Boga w 
innych. 9. Czystość odkrywa, że ciało jest środ-
kiem i narzędziem przekazywania ła-
ski…(świątynia Ducha) 10. Sprawia, że mamy 
inne spojrzenie na miłość, na relacje. Dzięki 
niej potrafimy dostrzegać piękno, wartość, 
godność osób płci odmiennej. Nie jako wartość 
przedmiotu, który można użyć dla przyjemno-
ści. Ale jako wartość absolutną, wynikającą z 
tego, że jest Bożym dzieckiem. Karol Wojtyła 
pisał o personalizacji popędu seksualnego – 
czyli o przepojeniu samego popędu oraz budzą-
cego się na jego podstawie uczucia miłości, 
świadomością i poczuciem odpowiedzialności. 
Płciowość, w której wyraża się przynależność 
człowieka do świata cielesnego i biologicznego, 
staje się osobowa i prawdziwie ludzka, gdy zo-
staje włączona w relację osoby do osoby. 11. 
Czystość stoi na straży miłości (oczyszcza ją z 
egoizmu), strzeże godności człowieka i ducho-
wej wolności. Chroni nie tylko osoby, ale i rela-
cje. 12. Czystość przygotowuje człowieka do 
bycia darem, do możliwości pełnego daru ze 
swojej osoby. Taki dar zakłada, pełną władzę 
posiadania siebie, jako konieczność. Tylko wte-
dy można się drugiej osobie oddać, nie dopusz-
czając się wobec niej oszustwa i nie narażając 
jej na zawód. 13. Czystość to szkoła daru z wła-
snej osoby – kto ją praktykuje staje się świad-
kiem wierności i czułości Boga. 14. Tworzy we-
wnętrzną jedność człowieka w jego bycie ciele-
snym i duchowym. ● 
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 Nieczystość jest przeciwieństwem 
cnoty czystości. Łacińskie słowo okre-
ślające ten grzech to luxuria. Wy-
brzmiewa w nim znane nam słowo luk-
sus… Bo nieczystość to właśnie takie ży-
cie w nadmiernym luksusie, brak umia-
ru, nieopanowanie, zbytek w odniesie-
niu do sfery seksualnej, mieszkania, 
stroju, przyjęć… Możesz tu wstawić co 
zechcesz…  
Z nieczystości wypływa rozwiązłość, która jest 
nieuporządkowanym pożądaniem lub nieu-
miarkowanym korzystaniem z przyjemności 
cielesnych. Problemem nieczystości – szcze-
gólnie seksualnej jest to, że chce się coraz wię-
cej, coraz bardziej oryginalnie. Zaspokajanie 
pożądania, staje się sposobem na rozładowa-
nie napięcia, odstresowanie, znalezienie ulgi… 
Ale to krótkotrwały efekt, dlatego szuka się co-
raz to nowszych doznań, doświadczeń. Zatem 
relacje nie mają prawa być trwałe, małżeństwa 
się rozpadają (o ile w ogóle się je zawiera) 
Skoro czystość sprawia, że potrafimy w 
miłości być dla kogoś darem, to nieczy-
stość niszczy w nas tę zdolność i wszyst-
kie nasze relacje. Także tę z Bogiem.  
Karol Wojtyła pisał, że skutkiem przyjęcia ta-
kiego stylu życia, jest deprecjonowanie tego, co 
obiektywnie zasługuje na uznanie. Ściąga się w 
dół to, co wzniosłe. Pomniejsza wartość tego, 
do czego się nie dorasta. Zniechęca się do tego 
co bardzo trudno jest osiągnąć. Ta postawa, 

często ukryta jest w podświadomości. Znajduje 
ona wyraz w bardzo niechętnych opiniach o 
czystości. Dzisiaj czystość się wyśmiewa. Słowa 
dziewica i prawiczek stały się pogardliwymi 
epitetami. Na młodego człowieka, który trwa w 
czystości nie patrzy się jak, na kogoś odpowie-
dzialnego, godnego zaufania, wiernego, silne-
go, dlatego, że nie ulega pożądliwości. Patrzy 
się na niego jak na tchórza, dziwaka, „zacofany 
ciemnogród”, który nie wie, że przyjemność 
jest najważniejsza… Takie wzorce przekazywa-
ne są także w filmach, serialach, które nieu-
stannie oswajają nas z teorią, że nieczystość 
jest normą i podstawowym prawem „wolnego” 
człowieka. 
Moje „ja” uwielbione. Skoro czystość wy-

chowuje nas do miłości, to nieczystość jest 
egocentryzmem. Przesiąknięci światopoglą-
dem, który każe nam się koncentrować na so-
bie, swoich uczuciach, prawach, pragnieniach, 
zaczynamy uważać, że musimy jakoś 
„zaistnieć” w świecie. Potrzebujemy zaintere-
sowania się sobą, by wypracować równowagę 
między podkreśleniem własnej odrębności a 
niebezpieczeństwem rozmycia się w tłumie. 
Takim sposobem może stać się Facebook – 
niektórzy mówią, że jest to przestrzeń walki 
między skoncentrowanymi na sobie egocentry-
kami, z których każdy chce zaznaczyć swoją 
ważność i wyjątkowość. Przebija tu ta sama 
ambicja i narcystyczna żądza adoracji i uwiel-
bienia. Bo trzeba być bardzo zakochanym w 
sobie, aby za coś istotnego i godnego uwagi 
uznać rozpisywanie się o tym, w co byłem 
wczoraj ubrany… 
Coraz więcej ludzi pragnie zostać celebrytami. 
Co to znaczy celebrować? Uroczyście wykony-
wać jakąś czynność kultową…. To chyba zna-
czy, że człowiek staje się niewolnikiem swojego 
wizerunku… Z jednej strony chcę być samotną 
wyspą - bez innych sobie poradzę, jestem sa-
mowystarczalny i nie chcę trwałych, bliskich 
relacji. Ale z drugiej strony, to przecież w 
oczach tych innych odbija się moja wspania-
łość… Adoratorzy „ego” są osobami notorycz-
nie rozdrażnionymi, nadąsanymi i niezwykle 
kapryśnymi. Jak sobie pomóc, gdy dotyka nas 
ta celebrycka choroba – warto postawić na hu-
mor i dystans do siebie.  
Jak walczyć z nieczystością.  
1. Pamiętać, że czystość nie toleruje ani po-
dwójnego życia, ani podwójnej mowy (Mt 
19,6) 2. Korzystać z następujących środków: 
poznanie siebie (co jest przyczyną, kiedy się 
pojawiają pokusy), praktykowanie ascezy, po-
słuszeństwo przykazaniom, ćwiczenie się w 
cnotach moralnych, wierność modlitwie. 3. 
Walczyć - uciekać od okoliczności, od możli-
wości, od tego co rozbudza namiętność. Ale nie 
skupiać się tylko na tym, bo to może doprowa-
dzić do nerwic, pogardy dla siebie – a co z tym 
idzie zniechęcenia w walce. 4. Nie spychać po-
żądania do „piwnicy” tylko je sobie uświada-
miać i ukierunkowywać na coś dobrego 5. 
Przede wszystkim, rozwijać się w dobru, mieć 
inny przedmiot pracy, marzeń, ambicji. 6. Uci-
nać myśli, marzenia, które rozpalają pożąda-
nie 7. Błogosławieni czystego serca, albo-
wiem oni Boga oglądać będą - pełnić i szukać 
woli Boga, oderwać się od siebie, szukać służby 
Bogu i innym, wyjść poza siebie. 8. Trzymać 
się blisko Jezusa Ukrzyżowanego 9. Św. Fran-

Nieczystość 
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ciszek Salezy mówił, że „czystość nie jest możli-
wa bez podwójnego umartwienia się, z jednej 
strony ciała i zmysłów, z drugiej zaś serca - 
przez wzbronienie sobie wszelkiego nieupo-
rządkowanego przywiązania, które mogłoby 
zepchnąć na niebezpieczną pochyłość.” 10. 
Tomasz a Kempis w Naśladowaniu Chrystusa 
mówi o przywiązaniach nieuporządkowanych: 
„skoro tylko człowiek nieumiarkowanie cze-
goś pożąda, wnet w sobie niespokojnym się 
staje. Opierając się namiętnościom, nie zaś 
służąc im, prawdziwy pokój serca znajdziemy. 

W sercu człowieka żarliwego i duchowego po-
kój przebywa” dalej czytamy, że „zbyt wielka 
poufałość z ludźmi niweczy przyjaźń z Bo-
giem. Kto traci Jezusa traci zbyt wiele, bo 
więcej niż świat cały.” 11. Pamiętaj, aby dojść 
do zażyłości z Chrystusem trzeba być pokor-
nym i mieć serce czyste. ● 

„Błogosławieni czystego serca, albowiem 
oni Boga oglądać będą”  
Mt 5,8 
 
 „Słyszeliście, że powiedziano: ’Nie cudzo-
łóż!’ a Ja wam powiadam: Każdy, kto po-
żądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim 
sercu dopuścił z nią cudzołóstwa”  
Mt 5,27 – 28 
 
„A nie upijajcie się winem3, bo to jest 
[przyczyną] rozwiązłości, ale napełniajcie 
się Duchem, 19 przemawiając do siebie 
wzajemnie w psalmach i hymnach, i pie-
śniach pełnych ducha, śpiewając i wysła-
wiając Pana w waszych sercach. „ 
Ef 3,18-19 
 
„Stwórz, o Boże we mnie serce czyste i od-
nów w mojej piersi ducha niezwyciężone-
go!”  
Ps 51,12 

„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko 
przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale 
ja niczemu nie oddam się w niewolę (…) 
ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a 
Pan dla ciała (…) strzeżcie się rozpusty; 
wszelki grzech popełniony przez człowieka 
jest na zewnątrz ciała, kto zaś grzeszy roz-
pustą przeciwko własnemu ciału grzeszy. 
Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świąty-
nią Ducha Świętego, który w was jest, a 

którego macie od Boga, i że już nie należy-
cie do samych siebie za wielką bowiem ce-
nę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga 
w waszym ciele”  
 
1 Kor 6,12 - 20 
„O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości 
albo chciwości niechaj nawet mowy nie bę-
dzie wśród was, jak przystoi świętym, ani 
o tym co haniebne, ani o niedorzecznym 
gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach bo to 
wszystko jest niestosowne. Raczej winno 
być wdzięczne usposobienie. O tym bowiem 
bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik 
ani nieczysty, ani chciwiec - to jest bałwo-
chwalca - nie ma dziedzictwa w królestwie 
Chrystusa i Boga.  
Ef 5,3 –5 
 
„Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co 
na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie 
jest ukryte z Chrystusem w Bogu (…) Za-

dajcie więc śmierć te-
mu, co jest przyziem-
ne w waszych człon-
kach: rozpuście, nie-
czystości, lubieżności, 
złej żądzy i chciwości 
bo ona jest bałwo-

chwalstwem z powodu nich nadchodzi 
gniew Boży na synów buntu”  
Kol 3, 2 - 6 
 
 „Abowiem wolą Bożą jest wasze uświęce-
nie: powstrzymywanie się od rozpusty, 
aby każdy umiał utrzymywać ciało własne 
w świętości i we czci, a nie w pożądliwiej 
namiętności, jak to czynią nie znający Bo-
ga poganie.”  1 Tes 4,3 – 4 

Słowo Boże o czystości 
Pan Jezus 
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 „To zatem mówię i zaklinam was w Panu, 
abyście już nie postępowali tak, jak postę-
pują poganie (…) umysłem pogrążeni w 
mroku, obcy dla życia Bożego, na skutek 
tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek za-
twardziałości serca. Oni to doprowadziw-
szy siebie do nieczułości sumienia, oddali 
się rozpuście, popełniając zachłannie 
wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste (…) 
trzeba porzucić dawnego człowieka, który 
ulega zepsuciu na skutek zwodniczych 
żądz, odnawiać się duchem w waszym my-
śleniu i przyoblec człowieka nowego, stwo-
rzonego według Boga, w sprawiedliwości i 
prawdziwej świętości ”  
Ef 4,17 - 24 
 
„Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali 
Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, 
lecz znikczemnieli w swoich myślach i za-
ćmione zostało bezrozumne ich serce. Po-
dając się za mądrych stali się głupimi. I za-
mienili chwałę niezniszczalnego Boga na 
podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka 
(…) dlatego wydał ich Bóg poprzez pożąda-
nia ich serc na łup nieczystości, tak iż do-
puszczali się bezczeszczenia własnych ciał. 
Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i 
stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, 
zamiast służyć Stwórcy, który jest błogo-

sławiony na wieki. Amen. Dlatego to wy-
dał ich Bóg na pastwę bezecnych namięt-
ności: mianowicie kobiety ich przemieniły 
pożycie zgodne z naturą na przeciwne na-
turze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciw-
szy normalne współżycie z kobietą, zapała-
li nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z 
mężczyznami uprawiając bezwstyd i na sa-
mych sobie ponosząc zapłatę należną za 
zboczenie. A ponieważ nie uznali za słuszne 
zachować prawdziwe poznanie Boga, wy-
dał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego 
rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi.   
Rz 1, 21 – 28nn 
 
 „ «Nie rozumiecie, że nic z tego, co z ze-
wnątrz wchodzi do człowieka, nie może 
uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do 
jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz 
się wydala.» Tak uznał wszystkie potrawy 
za czyste. I mówił dalej: «Co wychodzi z 
człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnę-
trza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą 
złe myśli, nierząd, kradzieże, zabój-
stwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrot-
ność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, 
pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza po-
chodzi i czyni człowieka nieczystym».”  
Mk 7, 18b - 23 

Panno czysta, przypomnij mi, że czystość jest cnotą 
karności i umiaru, a nie jarzmem przyciągającym 
człowieka. Że - przeciwnie - pomaga mu dążyć 

wzwyż. 

Nie dopuść, bym poddał się złu, bym szkodził swemu 

zdrowiu, rozwojowi mego umysłu i woli. 

Nie pozwól bym obraził Twego Syna. 

Uproś mi pokój wewnętrzny i radość, i taką miłość 
do Chrystusa, bym Go stawiał ponad wszelkie rado-

ści tego świata. 

Panie, dziękuję Ci za moje ciało, którym mogę wyra-
żać miłość. 
Dziękuję za każdy dobry dotyk, czułość i cielesną 
bliskość, którą otrzymuję i mogę dawać bliskim. 

Proszę o czystość, która jest przyjaciółką miłości. 
Pomóż zachować wolność od presji erotyzmu, który 
niszczy i zniewala. 
Zachowaj we mnie wstyd, który ochroni moją god-
ność. 
Jezu, z ciałem ubiczowanym, wystawionym na poni-
żenie, który wziąłeś na siebie całą nieczystość świa-
ta, strzeż mnie, bym nie upokarzał ciała swojego ani 
innych. 
Pomóż, by to, co duchowe, kierowało tym, co ciele-
sne. 
Boże wcielony, chcę chwalić Ciebie w moim ciele, te-

raz i po zmartwychwstaniu. 

Amen 

Modlitwa o czystość 
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Wszystkie znaki drogowe w tym zadaniu, zastępują literki. Od-
gadnij jakie i wstaw do szyfru. Przeczytaj Ewangelię wg św. Ma-
teusza 4, 1-11, aby dowiedzieć się, jak Jezus poradził sobie z sza-
tanem i co podpowiada Tobie.  
Rozwiązanie wyślij na adres krecikpolarny@gmail.com 
Nagrodę za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Klaudia Adamczyk i Marysia Felska. 
Gratulujemy! Można ją odebrać 12 lutego na Mszy św. o godz. 11.00 

Dla dzieci 
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