
 PAŹDZIERNIK 2016 r.  

NUMER 273 

ZAZDROŚĆZAZDROŚĆZAZDROŚĆ   

próba posiadania człowieka...próba posiadania człowieka...próba posiadania człowieka... 



 SPES PAŹDZIERNIK 2016 r.  

 

2 



  SPES 
 

                    PAŹDZIERNIK 2016 r. 

 

 Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci 

z pola: ,,Pójdź i siądź do stołu"? Czy nie powie mu raczej: ,,Przygotuj mi wiecze-

rzę, przepasz się i usługuj mi"?  Łk 17,5-10 

 Dziesięciu zostało uzdrowionych. Tyl-
ko jeden wrócił, aby podziękować Jezusowi. 
Pokolenia kaznodziejów oburzały się z tego 
powodu i nie kryły zdziwienia. Ale 10 pro-
cent nie jest bynajmniej złym wynikiem, jeśli 
weźmie się pod uwagę liczbę uczestników 
różnych nabożeństw, a nawet codziennych 

Mszy świętych, bo z niedzielnymi nie jest 
jeszcze tak źle... Postawmy jednak pytanie 
inaczej, nie statystycznie: Ilu chętnie, a nie z 
obowiązku przychodzi na Eucharystię, z 
wdzięczności?  
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 Wtedy jeden z nich widząc, że 

jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga 

donośnym głosem, upadł na twarz do 

Jego nóg i dziękował Mu. A był to Sa-

marytanin. Jezus zaś rzekł: „Czyż nie 

dziesięciu zostało oczyszczonych? 

Gdzie jest dziewięciu?" Łk 17,11-19 

 Pouczenia, jakie tym razem zostają 
udzielone uczniom Jezusa, wydają się zawie-
rać więcej pytań niż odpowiedzi, to, do czego 
przywykliśmy, zostaje 
postawione na głowie. 
Odnosi się to najpierw 
do przypowieści o 
ziarnku gorczycy. Kto 
liczy się z tym, co naj-
mniejsze w sytuacji, 
gdy chodzi o moc i 
wielkość w wierze? A właśnie to jest najważ-
niejsze pytanie, które trzeba mieć na wzglę-
dzie w rachunku zaangażowania i  
sukcesu, widzialnej siły w realizacji 
wielkich dzieł. O to chodzi też w na-
stępnej przypowieści: tam, gdzie trze-
ba by się liczyć z umiarkowanym wy-
nagrodzeniem za wierne spełnianie 

obowiązków, decydujące znaczenie miałyby 
raczej niepewność i wyrachowanie. Ale wiara 
nie jest przecież handlem bydłem. Dwie rze-

czy sprawiają, że jako niezasłu-
żony dar jest ona tak drogocen-
na i że nie mieści się w zwyczaj-
nym systemie wartości, a mia-
nowicie pokora, która chroni 
nas przed przecenianiem nas 
samych, i fantazja, która rozpo-
ściera skrzydła nie w dziełach, 

lecz w wizjach. W pokorze otwartymi pozo-
stają na wielkość nieprzeczuwalne możliwo-

ści, które w połączeniu z żywą fanta-
zją biorą początek właśnie tam, gdzie 
kończy się ,,lista obowiązków", do 
której się przywykło, i to są źródła, 
przy których może rozkwitać i wzra-
stać wiara.  

XXVII NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 2 października 2016 r.  

XXVIII NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 9 października 2016 r.  

 «Oto moja matka i moi bra-

cia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi 

jest bratem, siostrą i matką».  

     Mk 3,31-35 

 Autorzy życiorysów Jadwigi zazwy-
czaj podkreślają jej umiłowanie ascezy. 
Tymczasem Walter Nigg podkreśla przede 
wszystkim jej poczucie niezależności i do-
minację w środowisku, w którym przebywa-
ła. Nie ukrywała się z niczym i wszystko ro-
biła jawnie. Cały dwór musiał dostosować 
rytm swojego istnienia wyznaczonym przez 

nią zadaniom. Nie podobało się otoczeniu 
Jadwigi, że chodzi boso, jak człowiek bied-
ny. Ktoś namówił jej spowiednika, aby jej 
nakazał chodzenie w obuwiu. Podczas spo-
wiedzi ów kapłan podarował Jadwidze buty 
nakazując, aby je nosiła. Jadwiga natych-
miast spełniła posłusznie to żądanie przy-
wiązując buty do paska. 

UROCZYSTOŚĆ  
ŚW.  JADWIGI 

 16 października 2016 r.  
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 Zacheuszy jest wielu. Typy, z którymi 
nie chciałbym mieć nic do czynienia, to ci, 
którzy jeżdżą szybkimi samochodami, którzy 
myślą, że dzięki swoim pieniądzom mogą ku-
pić, co zechcą nie bacząc na cenę, gwiazdy 
mediów, które się produkują i puszą, nie do-
strzegając, jak bardzo są śmieszni i puści. Co 
zadecydowało, że Jezus potraktował tego wy-
rzutka społeczeństwa inaczej niż wszyscy in-
ni: ,,gdyż i on jest synem Abrahama". To było 
Jego uzasadnienie 
i Jego motywacja. 
Oprócz wszystkie-
go innego i przed 
wszystkim innym 
Jezus musiał w 
Zacheuszu do-
strzec to, co było w 
nim godne miło-
ści, co czyniło go człowiekiem, umiłowanym 
dzieckiem Bożym. Nelson Mandela przez 
długie lata pobytu w więzieniu wciąż ćwiczył 
się w dostrzeganiu w brutalnych wartowni-
kach także człowieczeństwa, co pozwoliło mu 

zachować miłość 
do ludzi mimo po-
kusy znienawidze-
nia ich i odwetu. 
Właśnie w tych, 
którzy działają na 
mnie jak czerwona 
płachta, mogę i ja 
starać się zobaczyć 
to, co czyni ich 

godnymi miłości: 
ich ustawiczne po-
szukiwanie uzna-
nia i poklasku, ich 
bezradność, ich 
niemoc wyzwole-
nia siebie z cel, w 
których sami sie-

bie uwięzili... Jeśli uda mi się i na nich spoj-
rzeć jak na umiłowane dzieci Boże, to zapew-
ne będę potrafił też spotykać się z nimi jak z 
ludźmi.  

 Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tam-

tędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w 

górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się za-

trzymać w twoim domu. Łk 19,1-10 

 Faryzeusz nie był obłudnikiem, mówił 
prawdę. Pościł dwa razy w tygodniu, dawał 
dziesięcinę ze wszystkiego, 
co nabywał, nawet modlił 
się w przepisowej posta-
wie stojącej, bo taka po-
stawa obowiązywała Ży-

dów w czasie 
modlitwy. Czy-
nił wszystko 
zgodnie z prze-
pisami, ale nie 

został usprawiedliwiony. Jakie to okropne 
chwalić samego siebie przed Bogiem i uwa-

żać siebie za lepszego od 
innych. Celnik znalazł ła-
skę u Boga, chociaż nie 
pościł, nie płacił dziesięci-
ny, stał z daleka… Można 
być grzesznikiem, chociaż 
się wypełnia przepisy i 
można być świętym, cho-

ciaż się żyje na bakier z przepisami… Ale czy 
wszyscy celnicy zostali usprawiedliwieni, czy 
ten konkretny. Dlaczego? Przecież nie dlate-
go, że łamał przepisy…  

 Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, 

lecz bił się w piersi i mówił: „Boże, mniej litość dla mnie, grzesznika!" Powia-

dam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony". Łk 18,9-14 

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY 
POŚWIĘCENIA  

KOŚCIOŁA WŁASNEGO  
 30 października 2016 r.  

XXX NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
23 października 2016 r.  
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POGRZEBY: 
Henryk Folwarczny – 74 lata 
Zdzisław Maj – 69 lat 
Mieczysław Polnik – 47 lat 
Bronisława Rogal – 86 lat 
Zbigniew Sternal – 72 lata 
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Marcin Polnik – Maria Műller 
Andrzej Musioł – Aleksandra Piróg 

ŚLUBY: 
Sylwia Nowak – Adrian Fotyga  
Marta Radoń – Tomasz Szulc  
Agnieszka Błasiak – Józef Bielak  
 
CHRZTY: 
Zofia Laura Miśkowiec  
Olivier Miłosz Oleksiak  
Filip Kajetan Piecha 

Co czeka nas w październiku 

ROCZKI: 
Natalia Biernacka 
Lilianna Kobiela 
Laura Sara Marek 
Natalia Ewelina Pojda 
18 URODZINY: 
Dominik Chrzanowski 
Dawid Marcinkowski 
Michał Parchański 
Agata Pustułka 
Paweł Stefański 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
1 rocznica  
Babra i Bartłomiej Kiczor 
5 rocznica 
Katarzyna i Dawid Salamon 
10 rocznica  
Ilona i Dominik Jędrzejkiewicz 
Dorota i Damian Myśliwscy 
15 rocznica 
Alina i Zbigniew Nowak 
20 rocznica  
Lilla i Zbigniew Baran 
Marlena i Krzysztof Kasprzak 
Beata i Tomasz Radny 
Lucyna i Robert Salamon 

Katarzyna i Leszek Świętek 
Zuzanna i Andrzej Wojtiuk 
Alina i Jacek Wypenda 
25 rocznica 
Julita i Tomasz Jeziorscy 
Laura i Dariusz Kamińscy 
Beata i Andrzej Obracaj  
Jolanta i Andrzej Plech 
Mariola i Bogdan Zalewscy 
Iwona i Dariusz Zaczkowscy 
30 rocznica  
Grażyna i Ryszard Dudzik 
Aneta i Tomasz Frankowscy 
Bernadeta i Janusz Szlezinger 
35 rocznica  
Urszula i Stanisław Gembalczyk 
Jolanta i Jan Gołuszka 
Teresa i Zbigniew Kuczera 
Ewa i Krzysztof Stanula 
Irena i Jan Witkowscy 
Janina i Włodzimierz Wykner 
40 rocznica  
Maria i Julian Kędzia 
Wiesława i Ryszard Kulig 
Teresa i Romuald Lis 
45 rocznica  
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 2.10- XXVII Niedziela Zwykła. Kolekta 
przeznaczona na WŚSD. 
 3.10- poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy mieszkańców ul. Po-
znańskiej 11 po Mszy św. wieczornej.  
 4.10-wtorek. Wspomnienie św. Fran-
ciszka z Asyżu. Poradnia Życia Rodzinne-
go o godz. 16.00 w Domu Parafialnym. 
 5.10- środa. Wspomnienie św. Faustyny 
Kowalskiej. Biblioteka parafialna czynna 
od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.  
 6.10- I czwartek miesiąca. Msza św. w 
intencji powołań o godz. 6.30. 
 7.10- I piątek miesiąca. Wspomnienie 
NMP Różańcowej. Msza św. dla młodzie-
ży o godz. 19.00. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy mieszkańców ul. Poznańskiej 
11 po Mszy św. młodzieżowej. 
 8.10- I sobota miesiąca. Odwiedziny 
chorych od godz. 9.00. 
 9.10- XXVIII Niedziela Zwykła.  
 10.10- poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy mieszkańców ul. Po-
znańskiej 30-96 po Mszy św. wieczornej. 
 13.10- czwartek. Wspomnienie bł. Ho-
norata Koźmińskiego, prezbitera. Msza 
św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej o 
godz. 6.30. Początek kongresu różańco-
wego o godz. 14.00 (według zamieszczo-
nego planu) 
 14.10- piątek. Do sprzątania kościoła za-
praszamy mieszkańców ul. Poznańskiej 
30-96 po Mszy św. wieczornej. 
 15.10- sobota. Wspomnienie św. Teresy 

od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła. 
Nauka dla rodziców i rodziców chrzest-
nych o godz. 16.30 w Domu Parafialnym. 
 16.10- niedziela. Uroczystość św. Jadwi-
gi Śląskiej, głównej patronki śląska  
Dzień Papieski. Przed kościołem zbiórka 
na Fundację „Dzieło Nowego Tysiącle-
cia”. Początek Tygodnia Misyjnego. 
Chrzty o godz. 12.15. 
 17.10- poniedziałek. Wspomnienie św. 
Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i mę-
czennika. Do sprzątania kościoła zapra-
szamy mieszkańców ul. Opolskiej 2 po 
Mszy św. wieczornej. 
 18.10- wtorek.  Święto św. Łukasza 
ewangelisty.  
 19.10- środa. Biblioteka parafialna czyn-
na od godz. 17.00. w Domu Parafialnym. 
 20.10- czwartek. Wspomnienie św. Jana 
Kantego, prezbitera.  
 21.10- piątek. Do sprzątania kościoła za-
praszamy mieszkańców ul. Opolskiej 2 
po Mszy św. wieczornej. 
 22.10-sobota. Wspomnienie św. Jana 
Pawła II, papieża. 
 23.10- XXX Niedziela Zwykła. Kolekta 
przeznaczona na misje. 
 24.10- poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy mieszkańców ul. Opol-
skiej 4 po Mszy św. wieczornej. 
 25.10- wtorek. Katecheza dla dorosłych 
o godz. 19.00 w Domu Parafialnym. 
 28.10- piątek. Święto świętych aposto-
łów Szymona i Judy Tadeusza. Msza św. 
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Bogna i Czesław Bryja 
Janina i Jerzy Dobruccy 
Aniela i Józef Kornas 
Maria i Alfred Orawscy 
Elżbieta i Jerzy Plewniak 
Henryka i Włodzimierz Rajscy 
Felicja i Bogusław Suchowolak 
Irena i Janusz Szewczyk 
Irena i Stanisław Wach 
Zofia i Tadeusz Władczyk 

Maria i Marian Włodarczyk 
Jolanta i Jerzy Woźniak 
50 rocznica 
Genowefa i Józef Groszek 
Maria i Walter Jeglorz 
Małgorzata i Szczepan Ryguła 
55 rocznica 
Anna i Marian Kowalscy 
Helena i Bronisław Marciniszyn 
Małgorzata i Krystian Sitek 
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w 30 dzień i I rocznicę po śmierci o godz. 
18.00. Do sprzątania kościoła zaprasza-
my mieszkańców ul. Opolskiej 4 po Mszy 
św. wieczornej.  
 30.10 – niedziela. Uroczystość Rocznicy 
Poświęcenia Kościoła Własnego. Roczki o 
godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o 
godz. 16.30. Kolekta na cele remontowe 
parafii. 
 31.10 - poniedziałek. Msza św. w intencji 
Koła Gospodyń, emerytów, rencistów i 
sprzątających kościół w październiku o 
godz. 17.00. Do sprzątania kościoła za-
praszamy mieszkańców ul. Opolskiej 6 
po Mszy św. wieczornej. 
 1.11 – wtorek. Uroczystość Wszystkich 
Świętych. Msze św. według porządku nie-
dzielnego. Od południa można uzyskać 
odpust zupełny. O godz. 15.30 nabożeń-

stwo żałobne z procesją na cmentarz. 
 2.11- środa. Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych. Msze św. o godz. 
6.30, 9.00 i 17.00 
 3.11- I czwartek miesiąca. Msza św. w 
intencji powołań o godz. 6.30. 
 4.11-I  piątek miesiąca. Wspomnienie 
św. Karola Boromeusza. Msza św. w in-
tencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Spo-
wiedź dla dzieci o godz. 16.oo. Msza św. 
szkolna o godz. 17.oo. Msza św. młodzie-
żowa o godz. 18.00. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy mieszkańców ul. Opol-
skiej 6 po Mszy św. młodzieżowej. 
 5.11- I sobota miesiąca. Odwiedziny 
chorych od godz. 9.00. 
 6.11- XXXII Niedziela Zwykła. Kolekta 
na renowację katowickiej Katedry 

Czwartek 13.10.2016  Parafia Św. Katarzyny 
14:00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec część Światła - prowadzi pre-
zydium Matki Zbawiciela 
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
15:20 Modlitwy legionowe, różaniec część Radosna - prowadzi Komicjum 
16:10 Różaniec część Bolesna - prowadzi Kuria MB Saletyńskiej 
17:00 Cicha adoracja 
17:15 Różaniec parafialny 
18:00 Msza Święta 
18:40 Różaniec część Chwalebna - prowadzi prezydium Królowej Apostołów 
Procesja Fatimska i Apel Jasnogórski 
Piątek 14.10.2016 Parafia Miłosierdzia Bożego 
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego  
15:20 Modlitwy legionowe różaniec część Bolesna 
16:10 Różaniec część Radosna 
17:00 Cicha adoracja 
17:15 Różaniec parafialny  
18:00 Msza Święta 
18:50 Różaniec część Światła 
20:00 Różaniec część Chwalebna 
21:00 Msza Święta Apel Jasnogórski 
Sobota 15.10.2016 Parafia Miłosierdzia Bożego 
07:30 Modlitwy legionowe, różaniec część Radosna 
08:15 Msza Święta. Po Mszy św. rozesłanie na ewangelizację uliczną. 

Plan XX Kongresu Różańcowego 
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„Prawdziwa wolność mierzy się stopniem go-

towości do służby i do daru z siebie.” 

Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej życzymy, by potrafili 

z pasją i poświęceniem realizować swoje po-

wołanie. Duszpasterze i Redakcja. 

  

„Najlepsza część naszego życia znajduje się 

w sercach tych, którzy nas kochają.” 

Legioniście Zdzisławowi Zawadowskiemu oraz 

auksyliatorom Joannie Kusy, Edycie Sładkow-

skiej, Andrzejowi Sładkowskiemu i Jadwidze 

Samborskiej życzymy, by 

każdego dnia doświadcza-

li ludzkiej miłości oraz 

wdzięczności, a Pan wlewał radość i pokój w 

Ich serca. Męski Legion Maryi. 

  

„Działalność bez modlitwy jest tylko robie-

niem hałasu.” 

Pani Jadwidze Tomczyk oraz panu Wernero-

wi Schroederowi  życzymy, by z modlitwy i 

życia sakramentalnego czerpali  siłę do dawa-

nia świadectwa wiary. Chór „Lira” 

„Celem naszego życia nie są bogactwa, wie-

dza, zdolności. One są zaledwie środkami do 

osiągnięcia jednego- świętości.” 

Paniom Helenie Krawczyk i Irenie Olejnik ży-

czymy by potrafiły w Bogu dostrzegać cel 

swojego życia i kroczyły drogą świętości. 

Żeński Legion Maryi. 

  

„Modlić się to stopniowo wprowadzać w sie-

bie wolę Bożą zamiast swojej woli.” 

Paniom Irenie Olejnik i Ewie Gubała życzymy, 

by nieustannie odczytywały wolę Bożą wzglę-

dem siebie i realizowały ją w 

codzienności. Seniorzy. 

  

„Kto zna innych ludzi jest mądry, ale ten, ko-

mu uda się poznać samego siebie, jest bez 

wątpienia najmądrzejszy” 

Ks. Cezariuszowi Wali chcemy życzyć by w 

drodze poznawania siebie towarzyszyła Mu 

miłość Jezusa, który pozwala znieść słabości i 

dobrze wykorzystać talenty. Duszpasterze, 

Parafianie i Redakcja 

Serdeczności 

  NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE 

  Niedziela —  godzina 15.45 

Poniedziałek - sobota — godzina 17.15 (31 października 16.15) 

ZMIANA GODZINY ODPRAWIANIA  

MSZY ŚWIĘTEJ WIECZORNEJ 

Od 31 października przechodzimy na tak 

zwany czas zimowy:  

Od poniedziałku do soboty, Msze Święte  

wieczorne, będą odprawiane o godz. 17.00  
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XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 2.10 
7.3o – Za ++ Józefa i Łucję Cebula, zięcia Re-
inholda oraz ++ z rodzin Michalski, Knop, 
Pawlyta i Swoboda. 
9.3o – Za ++ Henryka Sosna, jego brata, ro-
dziców, teściów, Marię Schroeder, Antoniego 
Nogły, ++ Henryka Smuga, żonę Teresę, Ja-
na Galus, żonę Annę oraz ++ z rodzin Sosna, 
Kocur, Nogły.  
11.oo – Do O.B., z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo, opiekę i zdrowie w int. Kacpra Kuszek z 
okazji 13 r. ur.  
12.15 – Za + Piotra Homskiego oraz ++ z ro-
dzin Homskich i Biegańskich. 
16.3o – Za ++ Józefa i Helenę Odulińskich, 
synową Ewę oraz ++ z rodziny.  
19.3o – Za + Teresę Dudzik oraz ++ Wiktorię 
i Stanisława Wieczorek. 
PONIEDZIAŁEK 3.10 
6.3o – Za + Ewę Kośmider – w 3 r. śm. 
18.oo – Do O.B., z podz. za otrz. łas. z prośbą 
o dalsze błogosł., opiekę i zdrowie w int. mał-
żonków Moniki i Dawida z ok. 2 r. śl. 
18.oo – Do O.B. w int. członkiń z Róży Teresy 
Kusy.  
WTOREK – Wspomnienie św. Franciszka z 
Asyżu 4.10 
6.3o – Za ++ Eryka Lazar, żonę Amalię, ro-
dziców, rodzeństwo i pokrewieństwo oraz ++ 
Irenę i Władysława Koniec. 
18.oo – Za ++ Franciszka Szlosarek – w 14 r. 
śm., żonę Franciszkę, rodziców z obu stron, 
zięciów Ryszarda i Zbigniewa oraz ++ z po-
krewieństwa i d. w cz. cier.  
18.oo – W int. żywych i zmarłych członków 
III Zakonu Franciszkańskiego.  
ŚRODA – Wspomnienie św. Faustyny Kowal-
skiej 5.10 
6.3o – Za + Magdalenę Maciejczyk – w 19 r. 
śm. 
18.oo – Za ++ Władysławę i Arnolda Lisow-
skich, ++ z rodzin Lisowskich, Markowicz, 
Omeckich. 
18.oo – Za + Włodzimierza Goik, jego rodzi-
ców, siostrę Edytę, teściów Jadwigę i Ludwi-
ka oraz ++ z pokrewieństwa. 
CZWARTEK – I czwartej miesiąca 6.10 

6.3o – W int. powołań.  
6.3o – Za + Maksymiliana Kafka – w r. śm., 
żonę Helenę, rodziców z obu stron, ++ z po-
krewieństwa Kafka, Gembalczyk, Kondziołka, 
Kiełkowski, Gajda, Uliarczyk, Rduch i d. w cz. 
cier.  
18.oo – Za + brata Franciszka Podeszwa – w 
1 r. śm., jego rodziców i teściów.  
PIĄTEK – Wspomnienie NMP Różańcowej – 
I piątek miesiąca 7.10 
6.3o – Za ++ tragicznie córkę Ewelinę, zięcia 
Mariusza – w 11 r. śm. oraz ++ z rodziny Szy-
mańskich, Kurowskich i d. w cz. cier.  
16.3o – Za ++ Józefa Guzy, syna Hieronima, 
rodziców, rodzeństwo, teściów, Jana Kusy, 
Pawła Wilk, 2 żony, córkę Urszulę, zięcia 
Leszka oraz + Magdalenę Bryłka.  
18.oo – Za ++ Henryka, Mirosława Matera, 
Józefa i Martę Matera, ++ Józefa i Annę Czyż 
oraz ++ z rodzin Matera, Czyż i d. w cz. cier.  
SOBOTA – I sobota miesiąca 8.10 
8.oo – Za + Annę Kałuża – w 17 r. śm., męża 
Pawła.  
18.oo – Za + Ireneusza Kowalczyk – w r. śm., 
+ Jana Kowalczyk  ++ z pokr. i d. w cz. cier.  
18.oo – Za + Janinę Wróbel – od sąsiadów z 
ul. Wrocławskiej 3.  
XXXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 9.10 
7.3o – Za ++ Andrzeja Urbańskiego – w 10 r. 
śm., Tadeusza, Zofię i Czesława Urbańskich.  
9.3o – Za ++ Annę Krypczyk, męża Maksy-
miliana, Ryszarda Pęcherczyk i Mieczysława 
Juskowiak.  
11.oo – Do O.B., za wstawiennictwem MB 
Częstochowskiej, z podz. za otrz. łas., z proś-
bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdro-
wie w int. Urszuli z okazji 60 r. ur.  
12.15 – Za + Szymona Gajda – w 1 r. śm. 
16.3o – Za ++ rodziców Gabrielę i Walentego 
Kolmasiak, Łukasza Kontorysińskiego, Irenę 
i Mieczysława Milków oraz ++ dziadków z 
obu stron, ++ z pokr. – od rodziny Milków.  
19.3o – W INT. PARAFIAN.  
PONIEDZIAŁEK 10.10 
6.3o – Za ++ członkinie z Róży Ireny Wit-
kowskiej.  
18.oo – Do O.B., z podz. za otrz. łas., z prośbą 
o dalsze błogosławieństwo w int. członkiń z 
Róży Heleny Paplak. 
18.oo – Do O.B. w int. członkiń z Róży Teresy 
Kusy.  

9 
INTENCJE MSZALNE 



 SPES PAŹDZIERNIK 2016 r.  

 

10 
WTOREK 11.10 
6.3o – Za ++ Stefanię Domańską, męża Ta-
deusza, rodziców z obu stron, Reginę i Pawła 
Mołdrzyk i Leona Rakowskiego. 
18.oo – Za + córkę Izabelę Szczęsną – w 18 r. 
śm. 
18.oo – Za + Tadeusza Bareja – w 4 r. śm., 
jego rodziców, teściów oraz ++ z rodzin Kar-
wowskich, Bareja.  
ŚRODA 12.10 
6.3o – Za ++ Sylwię Grygier, Ryszarda Gry-
gier, Roberta Grygier, żonę Gertrudę, Alberta 
Mołdrzyk i żonę Stefanię.  
18.oo – Za + Teresę Sładkowską – w r. śm. 
oraz ++ synów Tadeusza i Eugeniusza.  
18.oo – Za + Władysława Janickiego, rodzi-
ców, brata Kazimierza, szwagra Stefana, te-
ściów, 2 szwagrów i szwagierkę Krystynę.  
CZWARTEK - Wspomnienie bł. Honorata 
Koźmińskiego 13.10 
6.3o – W int. czcicieli MB Fatimskiej.  
6.3o – Za ++ Mariannę, Edwarda, Katarzynę 
i Józefa Korpowskich, ++ Marię i Franciszka 
Koch, Rocha i Józefę Gajek i d. w cz. cier.  
18.oo – Za +syna Sylwestra Brończyk, braci 
Wiesława i Andrzeja, rodziców Henryka i Ku-
negundę Hoflich.  
PIĄTEK 14.10 
6.3o – Za ++ Józefa Sawczuk, żonę Marię, 
rodziców z obu stron oraz ++ z pokrewień-
stwa i d. w cz. cier.  
18.oo – Za + mamę Jadwigę i córkę Justynę.  
18.oo – Za + Marię Herman z domu Waltar – 
w 5 r. śm., jej męża Huberta, córkę Ninę 
Franciszkę Głodek, ++ z rodzin Herman, 
Waltar, Głodek, Bytnar, Śmieja, Myśliwiec, 
Płonka, Aleksiński, Krzystała, Czauderna.  
SOBOTA – Wspomnienie św. Teresy od Je-
zusa 15.10 
8.oo – Za ++ Annę i Alojzego Drzewieckich – 
w r. śm., ich rodziców, rodzeństwo z obu 
stron, Bronisławę i Stefana Sprycha, Leona 
Mazur oraz ++ z pokr. i d. w cz. cier.  
18.oo – Za ++ Zygfryda Szlezak, syna Pawła, 
córkę Jolantę Rufert, rodziców Jana i Geno-
wefę Szlezak, teściów Wincentego i Gertrudę 
Matera, syna Henryka oraz ++ z pokr. 
18.oo – Do O.B. w int. rodziców, dziadków, 
pokrewieństwa zmarłego Nikodema Pastryk.  
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWI-
GI ŚLĄSKIEJ 16.10 

7.3o – Za + Franciszka Witak – w 24 r. śm., 
żonę Lidię, rodziców z obu stron. 
9.3o – Za ++ rodziców Katarzynę i Władysła-
wa Śmieja, ich córkę, synów, synową, zięcia 
oraz d. w cz. cier.  
11.oo – Za ++ Elżbietę, Agnieszkę, Bolesława 
i Jana Krupa, Gertrudę, Józefa i Wiktora 
Gonsior, Anastazję Mołdrzyk – w rocznicę 
ich śmierci oraz d. w cz. cier.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.3o – Za + syna Szymona Ogrodnik, rodzi-
ców z obu stron, dziadków z obu stron Wła-
dysława i Henryka.  
19.3o – Za ++ Rafała i Annę Sitek, rodziców, 
Irenę Sitek oraz ++ z pokrewieństwa Sitek, 
Kocur, Barchański. 
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Igna-
cego Antiocheńskiego 17 .10 
6.3o – Za ++ Jadwigę i Ludwika Gajda, zięcia 
Włodzimierza, Ludmiłę i Anatola Nestero-
wicz oraz ++ z rodzin Gajda, Budziński, 
Suszcz.  
6.3o – Za ++ Benedykta Wróblewskiego, 2 
żony, syna Jana, Albinę Orszulik, męża Fran-
ciszka oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.  
18.oo – Do O.B., Matki Boskiej i Św. Józefa z 
podziękowaniem za dar życia, z prośbą o Bo-
że błogosławieństwo, dary Ducha Św. i zdro-
wie dla rodziców Anieli i Józefa z okazji 45 r. 
śl. oraz dla wujka Józefa z ok. kolejnej r. ur.  
WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA – 
ewangelisty 18.10 
6.3o – Za + Adama Wszelaki – w 7 r. śm., 
Mariana Wszelaki – w 6 r. śm. oraz ++ z ro-
dziny i d. w cz. cier. 
18.oo – Za ++ Marię i Roberta Brudny, córki, 
synów, synowe, zięciów i wnuki.  
18.oo – za + Witolda Pasek – w r. śm., rodzi-
ców, teściów i rodzeństwo. 
ŚRODA 19.10 
6.3o – Za ++ Józefa i Edytę Obracaj, synów 
Kazimierza i Jerzego, synową Barbarę oraz 
++ z pokrewieństwa.  
18.oo – Do O.B., za wstawiennictwem MB 
Częstochowskiej, z podz. za otrz. łas., z proś-
bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdro-
wie w int. Anny z okazji kolejnych urodzin 
oraz błogosławieństwo dla całej rodziny. 
18.oo – Za ++ Jana Hojka, syna Czesława 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
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CZWARTEK – Wspomnienie św. Jana Kan-
tego 20.10 
6.3o – Za + Franciszka Ostrzołek, żonę Au-
gustynę, Rafąła Woźnica oraz ++ rodziców i 
teściów.  
6.3o – Za ++ Romana Rychel, żonę Hildegar-
dę, syna Edwarda, Agnieszkę i Rudolfa Pie-
lesz.  
18.oo – Do O.B., za wstawiennictwem MB 
Częstochowskiej, z podz. za otrz. łas., z proś-
bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdro-
wie w int. Ireny z okazji 65 r. ur. i imienin 
oraz kolejnej r. śl. Ireny i Stanisława.  
PIĄTEK 21.10 
6.3o – Za ++ Annę Kałuża, męża Pawła, ich 
rodziców i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę 
Dudzik, córkę Leokadię, syna Alfreda, syno-
wą Marię. 
18.oo – Za + Jana Lazar, + brata, szwagrów, 
rodziców, teściów oraz Anielę i Tadeusza 
Chrostowskich. 
18.oo – Za + Marka Grzyb – w 1 r. śm. – od 
żony Haliny i córki z rodziną. 
SOBOTA – Wspomnienie św. Jana Pawła II 
22.10 
8.oo – Do O.B., z podz. za otrz. łas., z prośbą 
o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w int. Janiny z okazji 60 r. ur. i Marzeny z 
okazji 50 r. ur.  
18.oo – Za ++ Feliksa Grzonka, żonę Ernę, 
syna Daniela, dziadków z obu stron, Henryka 
Śmietana, + Sandrę, Agnieszkę Mrowiec, Eu-
geniusza Mstowskiego, żonę Janinę oraz ++ z 
rodziny i d. w cz. cier. 
18.oo – Za + męża Jana Antos – w 9 r. śm., 
rodziców z obu stron, zięcia Stanisława Ma-
zur i d. w cz. cier. 
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 23.10 
7.3o – Za + Stanisława Sitek, ++ rodziców i 
pokrewieństwo.  
9.3o – Za + Jadwigę Nowosada. 
11.oo – W INT. PARAFIAN. 
12.15 – Do O.B., z podz. za otrz. łas., z prośbą 
o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w int. Marii i Waltera Jeglorz z okazji 50 r. śl. 
oraz błogosławieństwo dla całej rodziny.  
16.3o – Za + Antoniego Dulemba, rodziców, 
++ Jadwigę i Józefa Polnik.  
19.3o – Do O.B., z podz. za otrz. łas., z prośbą 
o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w int. Anity i Dariusza z okazji 40 r. ur. oraz 

syna Michała z okazji 18 r. ur.  
PONIEDZIAŁEK 24.10 
6.3o – Za ++ Łucję Antończyk, męża Ryszar-
da, syna Alfreda, Edwarda Szymik, Wandę 
Papierok oraz ++ z rodzin Myśliwiec, Szulik, 
Antończyk i d. w cz. cier. 
18.oo – Do O.B., z podz. za otrz. łas., z prośbą 
o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w int. małżonków Marii i Augustyna z okazji 
54 r. śl.  
18.oo – Do O.B. w int. Legionistów żeńskiego 
LM i Auksyliatorów.  
WTOREK 25.10 
6.3o – Do O.B. w int. członków z Róży Mę-
skiej. 
6.3o – Za ++ członków z Róży Męskiej. 
18.oo – Do kochającego Boga z podziękowa-
niem za doświadczenie Jego miłości oraz 
wszystkie dary i łaski, które do Niego prowa-
dzą, z prośbą o wsparcie w wybieraniu posta-
wy miłości i w walce ze słabościami dla Ali z 
okazji urodzin.  
ŚRODA 26.10 
6.3o – Za + Stanisławę Faber oraz ++ z ro-
dziny Faber, Matys i d. w cz. cier.  
18.oo – Za ++ Gertrudę Mołdrzyk, męża Er-
wina, rodziców, teściów, zięciów, ++ z pokre-
wieństwa i d. w cz. cier.  
18.oo – Za ++ rodziców Alojzego i Martę Po-
deszwa – w r. śm., syna Henryka, wnuka Ma-
riana, Dariusza Kałuża oraz ++ z pokrewień-
stwa i d. w cz. cier.  
CZWARTEK 27.10 
6.3o – Za + Bogumiła Płocha, jego rodziców, 
braci i teściów.  
6.3o – Za ++ Feliksa Musioł, żonę Joannę, 
syna Kazimierza, zięcia Józefa, Stefanię i Jó-
zefa Deptuła, zięcia Stanisława oraz ++ z po-
krewieństwa.  
18.oo – Za ++ rodziców Leona Powieśnik, żo-
nę Waleskę, rodz. z obu stron i d. w cz. cier.  
18.oo – Za + Eryka Cempel – w r. śm. 
PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. AP. SZYMONA i 
JUDY TADEUSZA 28.10 
6.3o – Za + Arnolda Reichman, rodziców, 
rodzeństwo, teściów, szwagrów, szwagierki 
oraz ++ z rodzin Reichman, Wierzgoń.  
6.3o – Za ++ Jadwigę i Kazimierza Remian, 
córkę Annę i syna Stanisława.  
18.oo – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1 
rok po śmierci. 
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SOBOTA 29.10 
8.oo – Za ++ członkinie z Róż Różańcowych. 
18.oo – Za + Stanisława Folwarczny, rodzi-
ców Annę i Franciszka, brata Eryka, bratową 
Urszulę, Stefanię i Józefa Deptuła oraz ++ z 
pokrewieństwa z obu stron.  
18.oo – Za + Macieja Lutkiewicz.  
NIEDZIELA – UROCZ. ROCZNICY PO-
ŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO 30.10 
7.3o – Za + Marka Grzyb – w 1 r. śm.  
9.3o – Za ++ rodziców Wiktora i Emmę Faj-
kis, ich rodziców i rodzeństwo, ++ z rodzin 
Fajkis, Szulik, Wala.  
9.3o – Za + Stanisława Oleksy.  
11.oo – W INT. PARAFIAN 
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI. 
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE. 
19.3o – Wolna intencja.  
PONIEDZIAŁEK 31.10 
6.3o – Za ++ Ernę i Leona Adamek, Annę i 
Józefa, syna Krystiana Wysłucha oraz + Ka-
tarzynę Szymon.  
6.3o – Za + syna Piotra, córkę Bożenę oraz 
matkę Janinę i d. w cz. cier.  
17.oo – Do O.B. w int. KGW, emerytów i ren-
cistów oraz sprzątających kościół w miesiącu 
październiku.  
WTOREK – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH  1.11  
7.3o – Za + Antoniego Bugdoł – w 5 r. śm., 
rodziców Martę i Alfonsa Adamczyk, rodzeń-
stwo Apolonię, Alfreda i Henryka, ++ Annę i 
Teresę Bugdoł, Józefa i Jana Wowra oraz d. 
w cz. cier. 
9.3o – Za ++ męża Józefa Pawlik, córkę Bea-
tę Kozieł, rodziców Ludwika i Anastazję Ko-
rzeniowskich, teściów, Alicję Błaszczyk, ++ z 
rodzin Pawlik, Korzeniowskich, Jucha oraz d. 
w cz. cier.  
11.oo – W INT. PARAFIAN.  
11.oo – Za ++ Mirosława Jóźwiak, Jana 
Ostrzołek – w r. śm., żonę Irenę, Stanisława 
Jóźwiak, żonę Irenę oraz + Kazimierza Gru-
ca.  
12.15 – Za ++ rodziców Tadeusza i Stanisła-
wę Pęcherek. 
16.3o – ZA ZMARŁYCH ZALECANYCH.  
19.3o – Wolna intencja.  
ŚRODA – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH 
WIERNYCH ZMARŁYCH 2.11  
6.3o – Za ++ Marię i Jana Szmid, Marię i Lu-

dwika Kornas, Ryszarda Grygier, Sylwię Gry-
gier, Henryka Ciemięga oraz ++ z rodziny 
Gajda, Szmid, Kornas, Grygier i ++ przyjaciół 
i znajomych.  
9.oo – Za ++ zalecanych.  
17.oo – Za ++ zalecanych.  
CZWARTEK - I czwartek miesiąca 3.11  
6.3o – W int. powołań.  
17.oo – Za ++ Franciszkę Olejnik, Mariannę 
Stykała, ++ z rodzin Olejnik, Stykała oraz ++ 
Annę i Henryka Macha. 
17.oo – Za + Jana Waleńczyka – w 6 r. śm.  
PIĄTEK – Wspomnienie św. Karola Boro-
meusza – I piątek miesiąca 4.11 
6.3o – W int. czcicieli NSPJ. 
17.oo – Za + Edwarda Szymik oraz ++ z ro-
dziny Szymik, Brudny. 
17.oo – Za ++ Genowefę Cofalik, męża Lu-
dwika, syna Bolesława i zięcia Pawła.  
SOBOTA – I sobota miesiąca 5.11 
8.oo – Za ++ członkinie z Róży Teresy Fajkis: 
Zytę Potyka, Emmę Fajkis, Łucję Wojak, 
Agnieszkę Adamek, Agnieszkę Płonka, Hele-
nę Kopertowski, Agnieszkę Kuzara, Elfrydę 
Bronny, Martę Durczok, Eugenię Langosz, 
Hildegardę Szulik i Otylię Michalski.  
8.oo – Za ++ Czesława Hojka – w r. śm., ojca 
Jana.  
17.oo – Za ++ Leona i Martę Mazur, Cecylię i 
Albina Stencel oraz ++ z pokrewieństwa Ma-
zur, Stencel, Polnik, Sitek. 
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA  6.11 
7.3o – Za ++ Genowefę i Ludwika Cofalik, 
syna Bolesława, zięcia Pawła.  
9.3o – Za + Jana Kania, oraz ++ rodziców 
Józefinę i Józefa Kania.  
11.oo – Do O.B., z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo, opiekę i zdrowie w int. Doriana i Dona-
ta z okazji kolejnej r. ur.  
12.15 – Do O.B., z podz. za odebr. łas., z proś-
ba o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdro-
wie w int. małżonków Marii i Juliana z ok. 40 
r. śl. oraz błogosławieństwo dla całej rodziny.  
16.3o – Za ++ Jana Sadło – w kolejną roczni-
cę śmierci, żonę Sabinę i synową Urszulę. 
19.3o – Za ++ Marię Dudzik, męża Alfreda 
oraz ++ z rodziny Ogryzek, Nurek. 
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 Zastanawiałeś się kiedyś nad tym z 
czego rodzi się zazdrość? Na czym właści-
wie polega? Czym różni się od chciwości? 
Chciwość to nieuporządkowane pożąda-
nie rzeczy, przedmiotów, natomiast za-
zdrość dotyczy osoby. Rodzi się z porów-
nywania z kimś innym – z porównywania 
tego co mam ja, z tym co posiada ktoś in-
ny – może to być wiedza, zdolności, cechy 
charakteru, osobowość, sukcesy, miesz-
kanie, samochód, stanowisko pracy… 
Chciwość jest gniewliwą siłą, która napę-
dza nasze działanie ku temu, by groma-
dzić, zdobywać. Natomiast zazdrość to 
smutek z powodu dobra bliźniego, które-
go chciałbym dla siebie – taki smutek, 
który hamuje naszą aktywność, koncen-
truje na braku i zwraca przeciwko temu 
komuś kto ma. Jeśli materia grzechu bę-
dzie podobnie duża, to choć chciwość nas 
poniża, upadla, to jednak zazdrość będzie 

grzechem cięższym, gdyż uderza w miłość 
bliźniego, czyli to na czym Panu Bogu 
najbardziej zależy. Zazdrość zniewala na-
szą miłość. Niszczy nasze relacje z inny-
mi. Warto zrozumieć jak działa, aby móc 
nad nią zapanować i się jej nie podda-
wać… 
Zauważ, że zazdrość dotyczy bliskich…, 
albo inaczej - ludzi, którzy żyją obok nas. 
Dotyczy tych, z którymi mogę się porów-
nywać. Nie zazdrościmy Obamie prezy-
dentury, ale sąsiadce futra. Zazdrościmy 
sukcesu komuś ze swojej branży – na 
przykład ja zazdroszczę innemu nauczy-
cielowi, który świetnie poprowadził lekcję 
i zafascynował uczniów, a nie piłkarzowi, 
który strzelił 5 goli w jednym meczu… Za-
zdrościmy KOMUŚ tego, że coś mu się 
udało, KOMUŚ, kto zdobył coś małym 
kosztem, podczas, gdy my musieliśmy się 

natrudzić, by osiągnąć to samo, albo na-
wet mniej.  
Zazdroszcząc, zaczynamy absolutyzować 
osoby mające te wszystkie cechy, które 
cenimy. Zaczynamy je uważać, za kogoś 
niezbędnego, ważnego. Chcemy znać ta-
kie osoby, przyjaźnić się z nimi, wydaje 
się nam, że przydaje nam to wartości.  Za-
zdrość jest zawłaszczeniem kogoś, szcze-
gólnie tego, którego czyny, umiejętności 
podziwiamy. Skoro nie możemy mieć rze-
czy, chcemy posiąść osobę, która je ma. 
Saul zazdroszcząc Dawidowi sukcesów 
wojennych i podziwu ludu „zabrał go do 
siebie i nie pozwolił mu już wrócić do do-
mu” 1 Sm 18. Zawłaszczył go. Historia 
Saula i Dawida fantastycznie pokazuje 
mechanizm zazdrości i jej niszczycielski 
charakter… Niszczycielski przede wszyst-
kim dla tego, który zazdrości… Bo jeśli w 
taki sposób pożądamy relacji z kimś, jeśli 

c h c e m y 
kimś za-
władnąć, 
zawłasz-
czyć dla 
siebie, na 

pewno go w końcu utracimy i zostaniemy 
sami z szarpiącymi nas emocjami… Prze-
czytaj sobie 18 rozdział 1 Księgi Samuela, 
aby przypomnieć sobie tę historię. Zwróć 
uwagę na to co śpiewają kobiety o Saulu i 
Dawidzie  - „pobił Saul tysiące, a Dawid 
dziesiątki tysięcy…”  Dlatego Saul uczynił 
Dawida dowódcą tylko tysiąca osób. 
Chciał umniejszania Dawida. Odebrał mu 
możliwość działania, sukcesów. Tak dzia-
ła zazdrość – chce zniszczyć czyjś sukces. 
Ale Saul zabiera przecież Dawida do sie-
bie, nie chce się nim dzielić, przecenia je-
go rolę. Z jednej strony nienawidzi Dawi-
da, a z drugiej nie potrafi dać mu wolno-
ści. Jest rozdarty i bardzo nieszczęśliwy. 
Może skądś to znasz…? 
Skąd się to bierze w Saulu? W 9 rozdziale 
tej samej Księgi mamy opowieść o Saulu i 
o jego ojcu, któremu zginęły osły. Widać 

Zazdrość czyli jak skutecznie kogoś utracić 
Ala Kaczorowska 
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tam, że ojciec bardziej ceni sobie owe osły 
niż syna. Nie martwi się o Saula, gdy ten, 
chcąc uzyskać miłość i uwagę taty, wyru-
sza na poszukiwanie zwierząt. To pomi-
nięcie, brak troski sprawia, że Saul przez 
resztę życia jest zazdrosny o uwagę. Błęd-
nie myśli, że miłość to czyjaś uwaga. Czy i 
my często tak nie uważamy…? Co zatem 
robimy? Chcemy zwrócić na siebie czyjąś 
uwagę. Chcemy kogoś uwięzić zadowala-
jąc go. Przywiązujemy innych do siebie 
przez życzliwość, uczynność – ale w za-
mian oczekujemy miłości, która dla nas, 
jest nieustanną uwagą. Skoro jestem po-
mijany to muszę być okropny. Muszę 
więc być czujny, bo zabiorą mi tych, któ-
rzy mnie kochają, muszę robić wrażenie, 
poświęcać się, związać innych ze sobą, 
wyeliminować wrogów… Brzmi znajo-
mo…? Znasz skądś ten sposób myśle-
nia…? 
W dalszym etapie zazdrości pojawia się 
właśnie silny lęk przed utratą osoby. Za-
czyna się wszystko od-
czytywać jako zagroże-
nie. A ponieważ te 
uczucia są nie-
przyjemne i 
upokarzające, 
następuje próba 
„uwolnienia” od 
osoby, do której 
jest się nadmiernie 
przywiązanym. Chce się ją zniszczyć, 
obrzydzić sobie, umniejszyć jej wartość, 
zdegradować. Saul wpada w szał i rzuca w 
Dawida włócznią… ale nie pozwala mu 
odejść. Miota się w swoich sprzecznych 
uczuciach. Obiecuje mu córkę za żonę, a 
potem specjalnie daje ją komuś innemu. 
Później chce oddać mu drugą córkę, aby 
stała się dla niego sidłem. Ale Dawid po-
zostaje wolny. Dzięki pokorze – najpierw 
uważa, że nie jest godzien być zięciem 
króla, później zasługuje na Mikal, ale 
choć zabija 200 Filistynów, przynosi na-
pletki tylko 100 – tylu, ilu życzył sobie 

król – nie ulega pokusie chwalenia się 
swoimi zwycięstwami…  
A sama Mikal, choć miała byś sidłem dla 
Dawida, pomaga mu uciec. Saul traci Da-
wida. Wolał stracić Boga niż cokolwiek 
innego… Traci więc nie tylko Dawida, ale 
także Boże błogosławieństwo… Zazdrość 
prowadzi do STRATY, której się najbar-
dziej obawialiśmy…  
Jak sprawdzić czy nie jestem zazdrosny? 
Po pierwsze odpowiedz sobie na pytanie 
w czyjej obecności bałbyś się popełnić ja-
koś szczególnie deprymujący grzech? Mo-
że to jest właśnie ta osoba, którą chciał-
byś zawłaszczyć dla siebie. Zastanów się: 
1. Czy Twoje uczucie do niej jest niezdro-
we – jesteś ciągle niezadowolony z relacji, 
odczuwasz niepokój, brak zaufania, cały 
czas myślisz o tej osobie i nie możesz so-
bie tych uczuć wybaczyć.  
2. Czy pojawiła się nadopiekuńczość –  
nieustanna kontrola tego drugiego, wypo-
m i n a n i e samodzielności, bra-

ku informacji – jak 
gdybyś musiał wie-

dzieć o wszyst-
kim, co jej do-
tyczy . Czy je-
steś przekona-
ny, że ta oso-
ba powinna 

czuć tak, jak ty?  
3. Czy jesteś czuj-
nie podejrzliwy – 

czujesz się wy- korzystany, rzutu-
jesz swoje podejrzenia na innych, myślisz, 
że wszyscy myślą tak samo jak ty… podej-
rzewasz, że ta osoba chce tylko twojej po-
mocy w pracy, a do zabawy zaprasza in-
nych, nie ciebie. 
4. Czy odczuwasz ciągle złość i drażliwość 
– prowadzisz wewnętrzne dialogi, czynisz 
sceny, potem przepraszasz, następnie nie 
możesz sobie wybaczyć, że się tak upoko-
rzyłeś przepraszając, więc się mścisz i de-
monstrujesz inne relacje...  
5. Czy wycofujesz się z tej relacji – pozo-
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rujesz wycofanie, żeby zademonstrować, 
że nie zależy ci na tej osobie (ale zależy). 
Saul po wygnaniu Dawida wyprawia ucztę
– udaje obojętność…  
6. Czy pojawiły się w tobie kolejne etapy 
zazdrości: A. Pomniejszanie cudzej chwa-
ły, szemranie, oszczerstwa B. Uciecha z 
niepowodzenia innych C. Nienawiść 
Jak sobie poradzić z zazdrością:  
1. Uświadamiać sobie, że ja sam ponoszę 
odpowiedzialność za moje uczucia… To 
nie winna innych, że odczuwam zazdrość. 
Dawid, podobnie jak Saul, był pominięty 
przez swojego ojca (przypomnij sobie sce-
nę, gdy Samuel przychodzi namaścić go  
na króla, a Jesse przedstawia prorokowi 
wszystkich synów, tylko o Dawidzie 
„zapomina”, bo jest rudy, mały i ma, jak 
kobieta, pociągający wygląd - pewnie się 
go wstydził…) a jednak bierze odpowie-
dzialność za swoje życie i uczucia. Jest 
wolny.  
2. Nie skupiać się na uczuciach, lecz na 
sposobie myślenia, na przekonaniach. Nie 
trwać w przekonaniu, że moje uczucia 
mają zawsze rację. 
3. Namierzyć to, co mnie zadowala, czego 

szukam w relacji, gdzie mnie boli. Na 
przykład Saul szukał uwagi, bo był pomi-
jany przez ojca. 
4. Uczyć się dostrzegać reakcje charakte-
rystyczne dla zazdrości, omówione wyżej. 
5.  Systematycznie czynić Bogu dziękczy-
nienie za to, co mam. 
6. Oddawać Bogu cześć, to co Mu się nale-
ży – cnota religijności.  
7. Unikać porównywania się do innych – 
mam swoje życie, swoje dary, swoją jedy-
ną relację do Boga. 
8. Praktykować miłość wobec ludzi, szcze-
gólnie tam, gdzie pojawia się wobec nich 
złość i agresja. 
9. „Nie poddawać swej duszy smutkowi”…
Nie łatwo przyznać, że jest się zazdro-
snym. To grzech, którego zwykle bardzo 
się wstydzimy. Czasem wmawiamy sobie, 
że to miłość i naturalne pragnienie bli-
skiej relacji. Albo uznajemy, że to słuszna 
ocena sytuacji, a nie nasze uczucia… Ale  
jeśli wszyscy ode mnie uciekają, to może 
warto zastanowić się, czy nie jestem tym 
kimś kto, chce innych sobie zawłaszczać i  
właśnie dlatego ich traci...  ● 

 Pamiętasz historię wyjścia Izraelitów z 
Egiptu? Zanim wyszli, rozegrała się pew-
nego rodzaju walka faraona z Panem Bo-
giem. Faraon nie chciał wypuścić Izraeli-
tów, chciał mieć nad nimi władzę, posia-
dać ich, uważał, że ma do nich prawo, że 
należą do niego. Czasem chyba zachowu-
jemy się podobnie w stosunku do naszych 
bliskich – dzieci, męża, żony, przyjaciółki, 
brata, czy też wobec tych, którzy należą 
do tych samych grup parafialnych, albo są 

naszymi podwładnymi… Uważamy, że na-
leżą do nas…  
Może się zdarzyć, że zaczynamy się zacho-
wywać jak faraon, który nie zgadza się na 
wolność Izraelitów. Oczywiście nie ma on 
najmniejszych szans z Bogiem, który upo-
mina się o swoją własność. Tak - własność 
– ludzie należą do Boga, to On ich stwo-
rzył, a potem jeszcze odkupił – zapłacił 
Swoją Krwią. To On też dał im wolność. 
Faraon może o tym nie wie, ale ty tak… 

„ A moje stopy nieomal się nie potknęły, omal się nie zachwiały moje kroki, zazdrościłem 
bowiem niegodziwym widząc pomyślność grzeszników” Ps. 73, 2 – 3 

„Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuz-
daniu, nie w kłótni i zazdrości” Rz 13,13 

„Natomiast jeżeli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie 
przechwalajcie się i nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie”. Jk 3,14 

„Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie 
walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie” Jk 4,2 
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Czy masz takich swoich Izraelitów, któ-
rym nie chcesz zwrócić wolności…? Uwa-
żaj mogą spotkać cię plagi… Chcę cię za-
prosić, abyś razem ze mną spojrzał dziś 
na plagi, które w symboliczny sposób 
ukazują konsekwencje, jakie ponosi każ-
dy człowiek, który nie potrafi dać wolno-
ści innym. 
Jak zachowuje się faraon na początku hi-
storii? Dlaczego nie chce uwolnić Izraeli-
tów: 
1. Obawia się ich, więc niszczy ich siłę, 
poprzez nakaz zabicia chłopców – poten-
cjalnych wojowników. 2. Ma poczucie, że 
uwolnienie zagrozi jego pozycji – ma słu-
chać jakiegoś tam Mojżesza, jest przecież 
kimś, faraonem, zrobi co zechce. 3. Nie 
chce utracić wpływu. 4. Ma możliwości 
(siła, władza) więc chce ich jeszcze bar-
dziej podporządkować – każe im robić ce-
gły, nie dając słomy. 5. Utrudnia im pra-
cę, żeby ich upokorzyć, ale też po to, by 
zobaczyli, że Mojżesz (wysłannik Boga) 
przynosi zło (pogorszenie warunków)- po 
co ci inni, ze mną jest ci lepiej… 6. Przez 
władzę potwierdza swoją wartość. 

Każdego faraona zaczynają jednak, wcze-
śniej czy później, dopadać  plagi: 
Plaga krwi: 
1. Przykra woń wody zamienionej w krew 
– ludzie wokół mnie czują, że „coś tu 
śmierdzi”, spotykając się ze mną odczu-
wają niepokój. 2. Zaczynam być przykrym 
dla innych, trudno mnie znieść. 3. Nie 
można się przy mnie ochłodzić, odpocząć, 
zaspokoić pragnienia. Jestem trujący. 4. 
Nie daję życia, relacja ze mną nie przyno-
si owoców. 5. Ci których nie chcę wypu-
ścić, zaczynają się odsuwać. 
Plaga żab: 
1. „Nil zaroi się od żab. Wejdą do pałacu 
twego, do sypialni twojej, do łoża twego, 

do domów sług twoich i ludu twego, jak 
również do twoich pieców i do dzież two-
ich.” 2. Pojawia się w tobie obsesja. Wszę-
dzie widzisz problem. 3. Nieustanna po-
dejrzliwość, że ktoś coś robi przeciw to-
bie, że nie chce relacji z tobą, że cię lekce-
waży. 4. Nie możesz się na niczym skupić, 
nic zrobić, bo wszędzie są żaby – czyli 
twoje podejrzenia. 5. Męczysz się, to cię 
niszczy, odczuwasz potężny niepokój. 
Plaga komarów: 
1. W pladze komarów istotna jest uciążli-
wość ukłuć. 2. Jesteś bardziej podatny na 
zranienie. 3. Pojawia się drażliwość. 4. 
Ból z powodu, twoim zdaniem nieuda-
nych, relacji jest lekki, ale dokuczliwy, nie 
pozwala o sobie zapomnieć. 5. Sam ciągle 
tniesz innych, kłujesz. Złośliwość, opry-
skliwość, ranienie – jako reakcja obron-
na. 6. Inni są ranieni twoją zazdrością, 
brakiem zaufania, chęcią dominacji. 
Plaga much: 
1. Muchy pojawiają tam gdzie są odchody, 
albo tam gdzie się coś rozkłada, psuje. 2. 
Rozkładam się wewnętrznie, gniję - znów 
inni wyczuwają jakiś smród. 3. Czuję do 

siebie obrzydzenie, ale dalej 
w to brnę. 4. Baal (bożek) był 
nazywany „władcą much” – 
komu więc składam ofiarę, 
gdy próbuję zniewalać in-
nych…? 5. Bóg nie przyjmuje 

mojej ofiary – niszczę relację z Nim, bo 
mam już innego Boga – moją władzę nad 
kimś. 
Plaga zarazy na bydło i osiołki: 
1. Utrata owoców pracy. 2. To co wypra-
cowuję jest skażone, zarażone. 3. Moja 
choroba zaraża innych, niszczy ich, więc 
mnie izolują. 4. Tracę powoli wszystko, 
bo nie chciałem utracić tego czegoś jedne-
go, dać wolności. 5. Tracę swoje bogac-
two, talenty, marnuję je, staję się ubogi. 
Plaga wrzodów i pryszczy: 
1. Wrzody na żołądku- nerwica, moja ob-
sesja, odbija się na moim zdrowiu. 2. 
Brzydki, odrażający wygląd - moje pra-
gnienie posiadania ludzi się ujawnia, lu-

Jak zostać faraonem 
Ala Kaczorowska 
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dzie widzą moją brzydotę. 3. Czuję do sie-
bie obrzydzenie, ale dalej w to brnę. 4. 
Staję się niezdolny do relacji i wypełnia-
nia obowiązków (czarownicy nie mogli 
stawić się na spotkanie). 5. Ropa wycho-
dzi na zewnątrz, to co było w środku 
(choroba) wyłazi teraz ze mnie  - widać ją 
„na ludziach i zwierzętach” – moja ropa 
(blee) wylewa się na wszystko, co jest mo-
je... 
Plaga gradu: 
1. Niszczę wszystko co wokół mnie, taka 
klęska żywiołowa. 2. Niszczę bogactwo 
plonów, owoców pracy. 3. Trochę tak, jak 
przy utracie łaski uświęcającej – brak naj-
głębszych owoców. 4. Powoduję zniszcze-
nia u innych. 5. To jest tak, jakby ten pro-
ces niszczenia narastał – jestem niebez-
pieczny, agresywny. 6. 
Grad niszczy to, co już 
prawie jest ukończo-
ne, czym już można by 
się cieszyć, nakarmić… 
7. Nie było jeszcze 
wszystkich plonów więc fa-
raon myśli, że dla niego 
wystarczy tego, co jeszcze 
urośnie – narasta we mnie takie przeko-
nanie, że tylko ja się liczę… 
Plaga szarańczy: 
1. Szarańcza zjada wszystko, więc powo-
duje głód. 2. Jest to głód palący - pozwa-
lam się szarpać  swoim głodom, pragnie-
niom. 3. Jestem coraz bardziej głodny, 
chcę więcej władzy i w ogóle nie doświad-
czam zaspokojenia. 4. Nie mogę zaspoko-
ić głodu relacji, bo czyniłem niewolników, 
a nie budowałem relacji. 5. Chciałem ko-
goś posiadać coraz bardziej – on czując 
się zniewalany, wymyka się. 6. Nawet je-
śli mam jakąś władzę, to nie zmuszę niko-
go do kochania mnie. Pan Bóg nie zmusza 
do relacji, choć ma takie możliwości. 
Plaga ciemności: 
1. „Nastanie ciemność w ziemi egipskiej 
tak gęsta, że można będzie dotknąć ciem-
ności.” - rozpacz, poczucie kompletnej 
beznadziejności. 2. „Jeden drugiego nie 

widział i nikt nie mógł wstać z miejsca” - 
ciemność paraliżująca, nie można się ru-
szyć, nic zrobić. 3. Świadomość utraty, z 
którą nie wiadomo co zrobić. 4. Brak 
światła, nadziei, poczucie końca, przegra-
nej. 5. Nie widzę już ludzi – utrata relacji 
i zdolności budowania relacji. 
Plaga śmierci pierworodnych: 
1. Utrata na zawsze tego co pierwsze, naj-
cenniejsze. 2. Faraon (czyli ty) nie jest 
„naznaczony” Krwią Baranka - nie chroni 
się w Eucharystii, Adoracji, Spowiedzi. 3. 
Ani też nie rozważa Męki Baranka – Te-
go, który potrafi utracić wszystko, a jed-

nak wszystko posiada. 4. Inni też tra-
cą pierworodnych – inni tra-
cą to co najcenniejsze. 5. 
Nie ma potomka, dziedzica, 
to może oznaczać bezpłod-

ność, bezowocność mojego 
życia. 6. Tracę tych, których 

zrodziłem (miałem zrodzić) 
dla Jezusa 7. Samotność, nikt 

się o mnie nie zatroszczy. 
Na szczęście nie każdy faraon 
jest tak uparty jak ten z Egiptu. 
Nie każdy dociera do ostatniej 

plagi i sam siebie pozbawia wszystkiego – 
relacji z ludźmi i tej najważniejszej relacji 
z Jezusem. Ale też chyba każdy z nas, od 
czasu do czasu wchodzi na tę ścieżkę i 
próbuję zawładnąć innymi z różnych po-
wodów: z lęku przed samotnością, z pra-
gnienia władzy, aby podkreślić swoją 
wartość, aby było jak ja chcę, bo wiem co 
jest dobre lepiej niż inni, niż Pan Bóg… 
Życzę ci przyjaciół i bliskich, którzy będą 
mieli odwagę szczerze ci powiedzieć, że 
zaczynasz być faraonem, jeśli tylko wej-
dziesz na tę drogę. Życzę ci wrażliwości 
serca, które będzie wstanie usłyszeć Boga, 
upominającego się o ludzi, których bę-
dziesz chciał sobie podporządkować. I ży-
czę ci, byś ty sam potrafił się obronić 
przed różnymi faraonami, budując naj-
lepsze schronienie, jakim jest relacja z Je-
zusem, który daje prawdziwą wolność. ● 
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Osiołek rzeczywiście okazał się być trochę zazdrosny o to, 
że wszyscy polubili Krecika i nie zwracali uwagi na niego. 
Uczniowie Pana Jezusa też się sprzeczali o to, kto jest naj-
ważniejszy i pierwszy. A wtedy Pan Jezus coś im odpowie-

dział . Można to streścić w trzech słowach. Jeśli chcesz je poznać, rozwiąż zadanie. Słowa trzeba od-
naleźć w tabeli z literkami. Pierwsza litera każdego wyrazu znajduje się obok cyferki. Np.: Obok je-
dynki jest „O” następnie musisz poszukiwać liter tak, jak wskazuje szyfr strzałkowy umieszczony po-
wyżej. Czyli od „0” idziemy w prawo po skosie w dół i mamy drugą literkę „S”.  Rozwiązanie prześlij 
na adres krecikpolarny@gmail.com A nagrody za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują: 
Wiktoria Brawańska i Antek Boratyn. Można je odebrać 9 października na Mszy św. o godz. 11.00. 

 Gratulujemy 

No to się doigrałem. Taki wstyd. 
Sprowadził się do nas ostatnio 
Krecik. W sumie to nawet sympatyczny gość, ale wszyscy się nim 
strasznie zachwycali i nikt nie zwracał na mnie uwagi. No to mu-
siałem zacząć działać. Najpierw znalazłem informacje, że to 
straszny szkodnik, że ryje pod ziemią i niszczy ogródki i pola. 
Ale oczywiście nikt mi nie uwierzył. Postanowiłem więc sam się 
go pozbyć. Co mi tu będzie rył i bruździł w mojej własnej rodzi-
nie, w której to ja jestem gwiazdą. Przygotowałem więc małą pu-

łapkę. Zaczaiłem się z kopertą za rogiem. I kiedy ten 
wstrętny szkodnik szedł sobie z tym swoim uśmiechem, 
którym wszystkich nabiera, narzuciłem mu kopertę na 
głowę. Potem jeszcze tylko szybciutko go upchnąłem, za-
kleiłem kopertę, zrobiłem dziurkę, żeby się nie udusił, na-
pisałem jakiś adres z Etiopii i wrzuciłem do skrzynki 
przed pocztą. Taki wspaniały plan... Tylko niestety popeł-
niłem mały błąd… Zamiast normalnej koperty, użyłem ta-
kiej do płyt CD z przeźroczystą folią. No i na poczcie zo-
rientowali się, że wysyłam żywego Krecika i go wypuścili. 
Szkodnik wrócił cichutko do domu, w którym rozkoszo-

wałem się zwycięstwem i namówił naszą świnkę 
morską Cacka, aby mu pomógł. Cacuś zaczął uda-
wać, że boli go łapka, a gdy wszedłem do klatki, że-
by ją obejrzeć, Krecik zamknął mnie w środku i za-
wołał całą rodzinkę. Wszyscy się ze mnie śmiali, a 
tata powiedział, że nie mogę być taki zazdrosny. Ja 
zazdrosny!!?? Też coś!!!      Osiołek Ofiarka 

Dla dzieci 
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