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 1 listopada 1950 roku papież Pius XII 
ogłosił dogmat o wzięciu Maryi do nieba z 
ciałem i duszą. Ogłaszając ten dogmat, Ko-
ściół chciał zwrócić 
uwagę na to, że czło-
wiek nie jest tylko 
ciałem ani tylko du-
szą, lecz ciałem i du-
szą. Erich Garham-
mer, teolog, starał się 
podać współczesną interpretację prawdy o 
wzięciu Maryi do nieba, której jednak dawa-

no już wyraz w ormiańskim 
malarstwie książkowym 600 
lat wcześniej: ,,Wierzący mo-

gą ży-
w i ć 
n a -
dzieję, że Jezus w go-
dzinie ich śmierci bę-
dzie przy nich i nie 
pozwoli im upaść, 

lecz podniesie". Na końcu człowieka nie cze-
ka otchłań, lecz wzięcie do nieba. 

 Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba! Odpowiedział 

im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto 

we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie J 6, 24-35 

 Bóg zsyłając swojemu ludowi mannę, 
cudowny Chleb, pyta go, Czy wierzycie Mi, że 
żyjecie dzięki Mnie, tak jak 
dzięki spożywaniu codzien-
nego chleba? W tym po-
czątkowo ,,obcym" cudow-
nym chlebie zbliża się do 
swego ludu sam Bóg: obcy i 
bardzo znajomy, daleki i 
bardzo bliski. Zniża się do swego ludu, który 

w nieznośnym skwarze pusty-
ni w ogóle nie przeczuwa, ze 

Jego bli-
skość na 
tym pustko-
wiu jest jesz-
cze w ogóle możliwa. Bóg 
zsyłając tajemniczy pokarm 
swemu ludowi, dodaje mu 

sił, aby nie ustał w drodze i dotarł do celu. 

XVIII NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
1 sierpnia 2021 r.  

 Jaką prowokacją musiały być dla słu-
chaczy Jezusa słowa: ,,Chlebem, który Ja 
dam, jest moje ciało..." Niezrozumienie, 
oburzenie, przerażenie… Co pozostało z tych 
niesłychanie dosadnych 
słów? Jak daleki jest od 
nich ryt przyjmowania Ko-
munii oczywiście w swoim 
czysto zewnętrznym przeja-
wie. Nawet jeśli mówi o 
uczcie, to jakże to, czego 
faktycznie doświadczamy i czego jesteśmy 
świadkami, odbiega swym charakterem od 
prawdziwej uczty. Niekiedy chciałoby się, że-
by powrócić do jakiejś innej jej formy albo ją 
dopiero wymyślić - takiej, która pozwalałaby 

zobaczyć również fizycznymi 
oczyma, a nie tylko oczyma 
duszy, przynajmniej coś z 
owego elementarnego wyda-

rzenia, w 
k t ó r y m 
uczestniczymy: spożywania 
Ciała Jezusa i dzielenia się 
Nim, przyjmowania i spo-
żywania, Żywego Chleba, 
który ma wciąż na nowo 

tchnąć w nas życie - życie dla nas, życie dla 
wszystkich. Ta wspólna uczta powinna do-
tknąć samego naszego wnętrza, i przemienić 
nas zaniepokoić i uczynić głodnymi czynu. 

 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten 

chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świa-

ta. J 6, 41-51 

XIX NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
8 sierpnia 2021 r.  

UROCZYSTOŚĆ  

WNIEBOWZIĘCIA NMP 
15 sierpnia 2021 r.  

 Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bo-

gu. Moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem bło-

gosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. Łk 1, 39-56 
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Markowi były znane wczesne wspólnoty 
chrześcijańskie, w których judeochrześcija-
nie i chrześcijanie nawróce-
ni z pogaństwa toczyli za-
wzięte walki o to, co wolno, 
a czego nie wolno jeść, nie 
zważając, jak bardzo przez 
to godzą w przykazanie Je-
zusa: ,,Miłujcie się wzajem-

nie". A my, dzisiejsi chrześcijanie? Nie spie-
ramy się już o nieczyste i czyste pokarmy, ale 

o sposób przyjmowania 
Komunii Świętej. Nikogo 
już nie uznajemy za nieczy-
stego, ale od pewnych ludzi 
wolimy trzymać się daleko. 

 

 Rzekł więc Jezus do Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział Mu 

Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A 

myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga. J 6,54.60-69 

Jezusowi nie chodzi o szybkie zrozumienie 
Jego słów. Uchwycenie w 
lot ich sensu. chce ode 
mnie czegoś więcej. Chce 
ze mną żyć. I ja powinie-
nem z Nim żyć. Zrozumieć 
to dla Niego za mało, Moż-
na zrozumieć - a później to 
zrozumienie odłożyć jak książkę, która 

wprawdzie wzbudziła zainteresowanie, ale z 
czasem się znudziła. Jezus 
nie chce, być wpierw zro-
zumiany, a później odłożo-
ny na bok; chce ze mną 
żyć. Powinienem po prostu 
stać przy Jego boku, słu-
chać Jego słów, karmić 

Nim i dzielić z Nim moje życie. 

XXI NIEDZIELA 

ZWYKŁA 
21 sierpnia 2021 r. 

 Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie Mnie, 

wszyscy, i zrozumiejcie ! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby 

uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczy-

stym. Mk 7,1—8, 14. 15,21-23 

XXII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 
29 sierpnia 2021 r. 

 Jezus na uwagę swojej Matki, że wina 
zabrakło, odpowiada: ,,Czyż to moja lub 
Twoja sprawa, Niewiasto!" A Matka, zamiast 
nie zawracać sobie już dalej głowy tym kło-
potem, mówi do sług: ,,Zróbcie wszystko, co-
kolwiek wam po-
wie". Następnie Je-
zus, nic nie mówiąc 
Matce, każe sługom 
napełnić stągwie 
wodą, którą zamie-
nia w wino. Co owa 
historia chce nam powiedzieć dzisiaj, w uro-
czystość Matki Bożej Częstochowskiej? Mat-
ka Boża pierwsza, wcześniej niż my, dostrze-
ga nasze potrzeby i braki, i pierwsza, zanim 

uczynimy to my, mówi o nich swemu Syno-
wi. Następnie pewna wysłuchania, choć zda-
wałoby się, że bezpodstawnie, zwraca się do 
nas, z prośbą byśmy zaufali Jej Synowi, zro-
bili wszystko, co nam powie. Wtedy jest 

szansa na cud - 
wielki, niespodzie-
wany, przerastający 
oczekiwania, zaspo-
kajający wszystkie 
potrzeby, a zarazem 
jakby codzienny, 

prawie niezauważalny. Dla widzącego serca 
jednak oczywisty. Dany, byśmy uwierzyli w 
Niego, Jezusa, który każdego dnia objawia 
swą chwałę. 

UROCZYSTOŚĆ  

NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ 
26 sierpnia 2021 r. 

 A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». 

Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jesz-

cze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: 

«Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» J 2, 1 – 11 
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Lipiec w naszej parafii 
CHRZTY: 
Liliana Lidia Banasik  
Oliwia Joanna Banasik  
Igor Andrzej Janik  
Aleksander Jędrzej Środa 
Liwia Inka Wysocka 
 
ROCZKI: 
Milena Ćmok 
Julia Maria Golasik  
Bartłomiej Kawalec  
Anna Aleksandra Sieńko  
Marcel Alan Telega  
 
ŚLUBY: 
Andrzej Grodecki – Iwona Grodecka zd. Klimczak  
Marek Pesta – Karolina Rak     
Mateusz Pękal– Paulina Lachowska  

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLBNE: 
Rafał Bajorek – Joanna Kużaj  
Łukasz Gajny – Sylwia Kiełkowska   
Mateusz Marzec – Natalia Wojna 
 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
20 rocznica 
Barbara i Mateusz Henicz  
50 rocznica  
Teresa i Tadeusz Matys  
 
POGRZEBY: 
Zofia Balzam 
Krystian Jonderko  
Ryszard Olkuski 
Joanna Piechaczek 
Andrzej Zarychta  

Co nas czeka w sierpniu 

 1.08 – XVIII Niedziela Zwykła. Rozpoczyna 
się miesiąc trzeźwości. Kolekta na Wydział 
Teologiczny UŚ 
 2.08 – poniedziałek. Odpust Porcjunkuli. 

Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian 
z ul. Pszczyńskiej 76 - 124 po Mszy św. wie-
czornej. 
 4.08 – środa. Wspomnienie św. Jana Marii 

Vianney’a, prezbitera. 
 5.08 – I czwartek miesiąca. Msza św. w in-

tencji powołań o godz. 6.30. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy parafian z ul. ul. 
Pszczyńskiej 76 - 124 po Mszy św. wieczor-
nej. 
 6.08 – I piątek miesiąca. Święto Przemie-

nienia Pańskiego Msza św. w intencji czcicieli 
NSPJ o godz. 6.30.  
 7.08 - I sobota miesiąca. Nabożeństwo wy-

nagradzające NMP o godz. 7.00.  
 8.08 - XIX Niedziela Zwykła. Kolekta na 

potrzeby parafii. 

 9.08 – poniedziałek. Święto św. Teresy Be-
nedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy i 
męczennicy, patronki Europy Do sprzątania 
kościoła zapraszamy parafian z ul. ul. 
Pszczyńskiej 130 - 200 po Mszy św. wieczor-
nej. 
 10.08 – wtorek. Święto św. Wawrzyńca, 

diakona i męczennika.  
 11.08 – środa. Wspomnienie św. Klary, 

dziewicy. 
 13.08 - piątek. Do sprzątania kościoła za-

praszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 130 - 
200 po Mszy św. wieczornej. 
 14.08 – sobota. Wspomnienie św. Maksy-

miliana Marii Kolbego, prezbitera i męczen-
nika Odwiedziny chorych od godz. 9.00. 
 15.08 - niedziela. Uroczystość Wniebowzię-

cia NMP. Odpust parafialny ku czci NMP. 
Suma Odpustowa o godz. 12.15. Kolekta na 
potrzeby parafii. 
 16.08 - poniedziałek. Do sprzątania kościo-
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ła zapraszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 77a 
- 117 po Mszy św. wieczornej. 
 17.08 – wtorek. Uroczystość św. Jacka, ka-

płana, głównego patrona archidiecezji i me-
tropolii katowickiej. 
 20.08 - piątek. Wspomnienie św. Bernarda 

opata i doktora Kościoła. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 
77a - 117 po Mszy św. wieczornej. 
 21.08 - sobota. Wspomnienie św. Piusa X, 

papieża. Nauka dla Rodziców i Rodziców 
chrzestnych o godz. 16.30 w Domu Parafial-
nym. 
 22.08 – XXI niedziela. Dożynki parafialne 

na Mszy św. o godz.11.oo. Chrzty o godz. 
12.15. Stanowa pielgrzymka kobiet i dziew-
cząt do MB Piekarskiej. Kolekta na potrzeby 
remontowe parafii. 
 23.08 - poniedziałek. Do sprzątania kościo-

ła zapraszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 119 
- 145 po Mszy św. wieczornej. 
 24.08 – wtorek. Święto św. Bartłomieja, 

Apostoła 
 26.08 – czwartek. Uroczystość NMP Czę-

stochowskiej.  
 27.08 - piątek. Wspomnienie św. Moniki. 

Msza św. za zmarłych w 30 dzień po śmierci 
oraz I rocznicę o godz. 18.00. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy parafian z ul. Pszczyń-
skiej 119 - 145 po Mszy św. wieczornej. 
 28.08 – sobota. Wspomnienie św. Augusty-

na, biskupa i doktora Kościoła.  

 29.08 – XXII Niedziela Zwykła. Roczki o 
godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o godz. 
16.30. Kolekta na potrzeby parafii. 
 30.08 – poniedziałek. Msza św. w intencji 

sprzątających kościół w sierpniu oraz Koła 
Gospodyń, emerytów i rencistów o godz. 
18.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Pszczyńskiej 147 - 157 po Mszy 
św. wieczornej. 
 31.08 – wtorek. Msza św. w intencji ks. 

Proboszcza z okazji kolejnej rocznicy urodzin 
oraz przywitanie nowego wikariusza o godz. 
18.00. 
 2.09 – I czwartek miesiąca. Msza św. w in-

tencji powołań o godz. 6.30. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy parafian z ul. ul. 
Pszczyńskiej 147 - 157 po Mszy św. wieczor-
nej. 
 3.09 – I piątek miesiąca. Wspomnienie św. 

Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Ko-
ścioła. Msza św. w intencji czcicieli NSPJ o 
godz. 6.30. Spowiedź dla dzieci o godz. 15.30. 
Msza św. szkolna o godz. 16.30. Msza św. dla 
młodzieży o godz. 19.00. 
 4.09 - I sobota miesiąca. Nabożeństwo wy-

nagradzające NMP o godz. 7.00. Dzień mo-
dlitw o uświęcenie duchowieństwa.  
 5.09 - XXIII Niedziela Zwykła. Kolekta 

przeznaczona na potrzeby archidiecezji. W 
katedrze Dzień Wspólnoty Ruchu Światło – 
Życie o godz. 14.00. Kolekta na potrzeby ar-
chidiecezji.  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  
31 SIERPNIA NA GODZ. 18.00 

NA MSZĘ ŚW. W INTENCJI KS. PROBOSZCZA STEFANA WYLEŻAŁKA 
 Z OKAZJI URODZIN 

ORAZ 
NA MSZĘ ŚW. W INTENCJI KSIĘDZA MARKA WACHOWIAKA 

SPRAWOWANĄ JAKO PROŚBA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  
NA CZAS POSŁUGI W NASZEJ PARAFII 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  
15 SIERPNIA NA GODZ. 12.15. NA SUMĘ ODPUSTOWĄ 

ORAZ 
22 SIERPNIA NA GODZ. 11.00 NA MSZĘ ŚW. DOŻYNKOWĄ 
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 „Celem naszego życia nie są bogactwa, wiedza, 

zdolności. One są zaledwie środkami do osiągnię-

cia jednego- świętości.” 

Księdzu Proboszczowi Stefanowi życzymy, by w 

Bogu dostrzegał cel swojego życia i kroczył drogą 

świętości. Duszpasterze i Redakcja. 

 

„Najlepsza część naszego życia znajduje się w ser-

cach tych, którzy nas kochają.” 

Księdzu Proboszczowi Stefanowi życzymy, by do-

świadczenie Bożej miłości i 

ludzkiej życzliwości napełniało 

Jego serca radością i pokojem. 

Parafianie i grupy parafialne. 

 

„Mielibyśmy wielu świętych, gdybyśmy uwierzyli, że 

można dojść do świętości.” 

Ks. Proboszczowi Stefanowi, ks. Dariuszowi Kamiń-

skiemu, pani Bernadecie Janii oraz panu Juliuszowi 

Kamińskiemu życzymy, by podążali drogą świętości i 

nie zniechęcali się w czynieniu dobra. Seniorzy.  

 

„Bardzo zwyczajne i proste akty miłości oraz uczyn-

ki miłosierdzia sprawiają, że płomień Chrystusowe-

go światła może się wiecznie palić.” 

Wszystkim Auksyliatorom, którzy obchodzą swoje 

urodziny i imieniny w sierpniu życzymy, by swoim 

postępowaniem podtrzymywali Chrystusowe światło 

w świecie. Męski Legion Maryi. 

 

„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam 

będzie działał.” 

Księdzu Proboszczowi życzymy, by wszelkie do-

świadczenia życia powierzał Bogu i realizował na co 

dzień Jego wolę. Chór „Lira” 

 

„Modlitwa winna ogarniać wszystko, co składa się na 

nasze życie.” 

Pani Bogumile Stachowicz życzymy, by modlitwa 

była dla Niej źródłem siły i umocnieniem w trudach 

dnia codziennego. Żeński Le-

gion Maryi. 

 

„Rzeczą człowieka jest wal-

czyć, a rzeczą Nieba – dać zwycięstwo” 

Marysi Mróz, Klaudii Musze i Pawłowi Radwańskie-

mu, wszystkiego czego potrzebują do walki o Nie-

bo oraz umiejętności radowania się już podarowa-

nymi zwycięstwami życzy Oaza 

 

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć 

wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe 

życie” 

Marii i Józefowi Kaczorowskim z okazji 50 rocznicy 

ślubu życzymy, by nie ustawali w obdarzaniu siebie 

nawzajem miłością i pozwalali Jezusowi przemieniać 

ją w coraz głębszą, piękniejszą i bardziej podobną 

do tej, jaka jest pomiędzy Nim a Ojcem. 

Synowie Włodek, Romek i Pawełek z Rodzinami 

oraz córka Ala. 

Serdeczności 



 SPES  SIERPIEŃ 2021 r.  

 

Rozwiązania prześlij na adres krecikpolarny@gmail.com  
Nagrodę za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymuje 
Wiktoria Brawańska.  
Gratulujemy! Można ją odebrać w kancelarii. Godzinach pracy kancelarii można zna-
leźć na stronie parafialnej www.katarzynajastrzebie.com. 

Dla dzieci 

8 
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XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 1.08 
7.30 – Za + Bertholda Janocha w 15 rocznicę 
śmierci, żonę Marię oraz ++ pokrewieństwa 
Janocha, Wierzgoń.  
9.30 – Za ++ rodziców Alicję i Jerzego Sent-
kowskich, siostrę Mirosławę. 
11.00 – W INTENCJI PARAFIAN.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Du-
cha Św. w intencji Julii z okazji 18 rocznicy 
urodzin. 
16.30 – Za + Franciszka Jazłowieckiego, Pio-
tra i Paraskiewę Jazłowieckich, Marię i Wa-
lentego Fronczak.  
PONIEDZIAŁEK 2.08  
6.30 – Za ++ rodziców Kazimierza Wrzos, 
żonę Eugenię, brata Stanisława.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Marii z okazji 70 rocznicy urodzin. 
WTOREK 3.08  
6.30 – Za + Mariana Mrozik – od sąsiadów z 
ul. Opolska 24. 
18.00 – Za + Jana Hojka – w rocznicę śmier-
ci, syna Czesława.  
ŚRODA – Wspomnienie św. Jana Marii 
Vianney'a 4.08  
6.30 – Za ++ Leona i Ernę Adamek – w rocz-
nicę śmierci, Annę i Józefa Wysłucha, syna 
Krystiana, Katarzynę Szymon, Siostrę Lau-
rencję Smólską. 
18.00 – Za + Henryka Ledwoń, rodziców, 
Romana i Annę Witak, Lidię i Franciszka, Pe-
lagię i Józefa Filipowskich, Ludwinę Adam-
czyk, ++ z pokrewieństwa, oraz ++ Otylię i 
Romana Staszek, Anzelma Połednik, Renatę i 
Jacka Ledwoń i dusze w czyśćcu cierpiące.  
CZWARTEK – I czwartek miesiąca. 5.08  
6.30 – W intencji powołań.  
18.00 – Za ++ z rodziny Bieleckich: Włady-
sławę, Mariannę, Wacława i Jana, ++ z rodzi-
ny Hasiec: Marię, Wiktorię, Michała i Tadeu-
sza, ++ z rodziny Nowowiejskich: Edwarda, 
Franciszkę i Szczepana, za + Ks. Stec oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące o radość przebywa-
nia z Bogiem na zawsze.  

PIĄTEK - ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃ-
SKIEGO - I piątek miesiąca 6.08  
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.  
18.00 – Za ++ Urszulę i Kazimierza Obracaj, 
++ rodziców i teściów oraz ++ z pokrewień-
stwa Obracaj, Piksa, Lazar.  
SOBOTA – I sobota miesiąca 7.08  
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie 
Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca 
Jezusowego i zadośćuczynienie za grzechy 
własne, swoich bliskich, naszej Ojczyzny i ca-
łego Świata. 
18.00 – Za + Jana Zuchalskiego, jego rodzi-
ców, brata Tadeusza, Leona i Różę Kłosek, 
córkę Różę, syna Józefa, Teodora i Annę 
Marcol, ++ z pokrewieństwa Zuchalski, Kło-
sek.  
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 8.08  
7.30 – Za ++ rodziców Janinę i Stanisława 
Sowa, teściów Franciszkę i Karola Lasko, mę-
ża Sylwestra Lasko, siostrę Krystynę, szwagra 
Jacka, bratową Małgorzatę oraz ++ z pokre-
wieństwa.  
9.30 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Częstochowskiej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji małżonków Anny i Józefa z okazji kolejnej 
rocznicy ślubu oraz błogosławieństwo dla ca-
łej rodziny.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Du-
cha Św, w intencji 18 urodzin Mariusza Faj-
kis.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
16.30 – Za + Jana Krupa, Agnieszkę i Elżbie-
tę, Bolesława i rodzeństwo, dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. TERESY 
BENEDYKTY OD KRZYŻA (EDYTY STEIN) 
9.08  
6.30 – Za + Teresę Dudzik, rodziców Wikto-
rię i Stanisława Wieczorek, teściów Leokadię 
i Romana Dudzik.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Beaty z okazji urodzin.  
WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA 

INTENCJE MSZALNE 

9 
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10.08  
6.30 – Za + Leszka Adasiak, Edytę i Józefa 
Obracaj, 2 synów, synową, Józefę i Józefa 
Adasiak, 3 córki, 2 synów oraz ++ z pokre-
wieństwa.  
18.00 – Za + męża Augustyna Stachoń – w 1 
rocznicę śmierci – od żony i dzieci.  
ŚRODA – Wspomnienie św. Klary 11.08  
6.30 – Za ++ Kazimierza Fijałkowskiego – w 
11 rocznicę śmierci, żonę Edeltraudę, ++ ro-
dzeństwo i ++ z pokrewieństwa, za ++ z ro-
dzin Kowalskich, Rakowskich, Marciniak, 
Gabryś, Golec, Szpak, Arcikiewicz, Rutec-
kich, Olma, Abramczyk, Mariannę Madera, 2 
mężów, Irenę Podsiadło i wszystkie dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + Różę Sitko – w 12 rocznicę 
śmierci, Katarzynę i Teofila Sitko, Klarę i 
Piotra Sykulskich, Jadwigę i Franciszka Sit-
ko, Gertrudę Uherek, ++ siostry oraz + Ur-
szulę Olejak i dusze w czyśćcu cierpiące.  
CZWARTEK 12.08  
6.30 – Za ++Marię i Ludwika Kornas, ++ 
Marię i Jana Szmid, Anielę Kornas, Ryszarda 
Grygier, Sylwię Grygier, Henryka Ciemięga, 
++ krewnych, sąsiadów i znajomych. 
18.00 – Za + Alfreda Wowra – w 23 rocznicę 
śmierci, syna Bogdana – w 5 rocznicę śmier-
ci, rodziców i dziadków z obu stron, szwagra 
Antoniego oraz Tadeusza i Zbigniewa, ++ 
Irenę i Ludwika Koloch.  
PIĄTEK 13.08  
6.30 – Za + męża Kazimierza Gnaś – w 2 
rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, braci 
Tadeusza i Eugeniusza – od żony. 
18.00 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
SOBOTA – Wspomnienie św.Maksymiliana 
Marii Kolbego 14.08  
8.00 – Za + Karola Kula – w 15 rocznicę 
śmierci. 
18.00 – Za ++ Albina i Cecylię Stencel, Mar-
tę, Leona, Romana, Irenę i Alberta Mazur 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBO-
WZIĘCIA NMP - ODPUST 15.08  
7.30 – Za + męża Jerzego Kubas – w 6 rocz-
nicę śmierci, ++ z rodziny Kubas, Śliwa i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
9.30 – Za + Annę Folwarczny – w 6 rocznicę 
śmierci, męża Franciszka, 3 synów, synową 

Urszulę, Stefanię i Józefa Deptuła i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej za wstawien-
nictwem MB Częstochowskiej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Ewy z okazji 50 rocznicy urodzin oraz 30 
rocznicy ślubu Ewy i Grzegorza oraz błogo-
sławieństwo dla całej rodziny. 
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Za + Ingę Sitko. 
PONIEDZIAŁEK 16.08  
6.30 – Za ++ rodziców Pawła i Annę Kałuża, 
ich rodziców i rodzeństwo, Alojzego i Jadwi-
gę Dudzik, córkę Leokadię, syna Alfreda, sy-
nową Marię.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Częstochowskiej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji małżonków Ewy i Tomasza z okazji 15 
rocznicy ślubu.  
WTOREK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA 
17.08  
6.30 – Za + Mariana Mrozik – od sąsiadów 
Opolska 24.  
18.00 – Za + Daniela Grzonka, Ernę i Feliksa 
Grzonka, Teresę, Jana, Jerzego Grzonka, + 
Mariana Stawarczyka, Janinę i Eugeniusza 
Mstowskich, Henryka Śmietana, ++ z rodzi-
ny Mrowiec, Jaros oraz ++ Jana, Mariana, 
Ewę i Henryka 
ŚRODA 18.08  
6.30 – Za + Barbarę Osmenda – w rocznicę 
śmierci. 
18.00 – Za + Bolesława Śmietana, żonę Li-
dię, rodziców z obu stron, Eleonorę i Edwar-
da Urbańczyk, bratową Małgorzatę i dusze w 
czyśćcu cierpiące. 
CZWARTEK 19.08  
6.30 – Za ++ Genowefę i Józefa Musioł, sy-
nów Stefana i Krystiana, rodziców, dziadków, 
Eugeniusza Sładkowskiego, ++ z rodziny 
Musioł, Lazar. 
18.00 – Za + Henryka Śmietana – w 16 rocz-
nicę śmierci, Ernę Grzonka, męża Feliksa, 
syna Daniela, dziadków z obu stron, + San-
drę, + Agnieszkę Mrowiec, Eugeniusza 
Mstowskiego, żonę Janinę i dusze w czyśćcu 
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cierpiące. 
PIĄTEK – Wspomnienie św. Bernarda 20.08  
6.30 – Za + Bronisława Gębica – w 4 roczni-
cę śmierci, rodziców z obu stron.  
18.00 – Za + Małgorzatę Śmietana – w 1 
rocznicę śmierci.  
SOBOTA – Wspomnienie św. Piusa X 21.08  
8.00 – Za + męża Antoniego Reniec – w 1 
rocznicę śmierci.  
18.00 – Za + Anielę Sobik – w 2 rocznicę 
śmierci oraz ++ z rodziny Antończyk i Sobik.  
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA - DOŻYNKI 
22.08  
7.30 – Za ++ rodziców, rodzeństwo Duda, 
Wiącek, Zazula i Agatowska oraz ++ z pokre-
wieństwa z obu stron.  
9.30 – Za + Urszulę Folwarczny – w 6 rocz-
nicę śmierci, męża Henryka – w 5 rocznicę 
śmierci, Marię Wrożyna, ++ z rodziny Fol-
warczny, Gajda.  
11.00 – W INTENCJI PARAFIAN - Msza św. 
dożynkowa z podziękowaniem za plony. 
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA. 
16.30 – Za + Jana Niziołek – w rocznicę 
śmierci, 2 żony, synów, synowe, zięcia, Jana, 
Sabinę i Urszulę Sadło, Sławomira Jędrzej-
kiewicz.  
PONIEDZIAŁEK 23.08  
6.30 – Za + Teresę Orszulik, Bożenę Gór-
niak, Annę i Emila Sobik, Agnieszkę i Floria-
na Górniak, ++ z rodziny Orszulik, Górniak, 
Sobik i dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Częstochowskiej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji małżonków Stefanii i Jana z okazji kolej-
nej rocznicy ślubu oraz błogosławieństwo dla 
całej rodziny.  
WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA 
24.08  
6.30 – Za + Krystynę Brzoza, męża Jana, ro-
dziców, teściów oraz ++ z rodziny. 
18.00 – Za + Krystynę Pękal – w rocznicę 
śmierci. 
ŚRODA 25.08  
6.30 – Za ++ rodziców Alojzego i Lidię Ko-
larczyk, Agnieszkę i Konstantego Sładkowski, 
++ z rodziny Kolarczyk, Reniec, Sładkowski, 
Langer i Dobisz.  

18.00 – Za + Bronisławę Polok, męża Józefa, 
rodziców z obu stron, prawnuka Szymona 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘ-
STOCHOWSKIEJ 26.08  
6.30 – Za + Edwarda Rychel, Krystynę i Er-
wina Wita, Hildę i Romana Rychel, Agniesz-
kę i Rudolfa Pielesz, ++ dziadków i krew-
nych. 
13.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji małżonków Cecylii i Adama z okazji 50 
rocznicy ślubu, Moniki i Sławomira z okazji 
18 rocznicy ślubu i Elżbiety i Piotra z okazji 
13 rocznicy ślubu oraz błogosławieństwo dla 
całej rodziny.  
18.00 – Za + Edwarda Szymik – w 7 rocznicę 
śmierci, ++ z rodziny Brudny, Szymik. 
PIĄTEK – Wspomnienie św. Moniki 27.08  
6.30 – Za + męża Józefa Świercz – w 13 rocz-
nicę śmierci. 
13.00 – Ślub.  
18.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1 
rok po śmierci. 
SOBOTA – Wspomnienie św. Augustyna 
28.08  
8.00 – Za + Kunegundę Fajkis, męża Alfon-
sa, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
14.00 – Do Opatrzności Bożej z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji małżonków Urszuli i Krystiana z okazji 30 
rocznicy ślubu oraz błogosławieństwo dla ca-
łej rodziny.  
18.00 – Za ++ rodzeństwo Kałuza: Dorotę, 
Marię, Krystynę, Pawła, Arnolda, Norberta i 
Herberta i ++ rodziców.  
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 29.08  
7.30 – Za ++ Anielę i Sylwestra Gajda, 3 
dzieci, rodziców z obu stron, Alfreda i Janu-
sza Krypczyk, Romana, Marię i Eugeniusza 
Wowra, Jana Sitek oraz ++ z pokrewieństwa.  
9.30 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Częstochowskiej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji małżonków Marii i Józefa z okazji 50 rocz-
nicy ślubu oraz błogosławieństwo dla całej 
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rodziny.  
11.00 – Za ++ z rodzin Łaźniowski, Kędzia, 
Paradiuk, Danielewski, Mercik, Anzorge, 
Rączka i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.  
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej za wstawien-
nictwem MB Częstochowskiej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji małżonków Urszuli i Eugeniusza z okazji 
40 rocznicy ślubu. (Ks.Gość) 
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji małżonków Doroty i Karola z okazji 5 
rocznicy ślubu.  
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
PONIEDZIAŁEK 30.08  
6.30 – Za + śp. Beatę Matys, ++ z rodziny 
Matys, Faber, Urbańczyk i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprzątają-
cych kościół w sierpniu.  
WTOREK 31.08  
6.30 – Za ++ Zuzannę i Rudolfa Żur, córkę 
Irenę, zięcia Ludwika, synów Henryka i Jana 
oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji Ks. 
Proboszcza z okazji kolejnej rocznicy uro-
dzin.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji Ks. 
Proboszcza z okazji urodzin – od III Zakonu 
Franciszkańskiego.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji ks. 
Marka Wachowiaka, o błogosławieństwo Bo-
że na czas pracy duszpasterskiej w naszej pa-
rafii. 
ŚRODA 1.09  
6.30 – Za + Kazimierza Obracaj – w 6 rocz-
nicę śmierci, żonę Urszulę, rodziców, teściów 
oraz ++ z pokrewieństwa Obracaj, Piksa, La-
zar.  
18.00 – Za + Marka Sitko – w rocznicę 
śmierci, rodziców, teściów oraz ++ z pokre-
wieństwa. 
CZWARTEK – I czwartek miesiąca 2.09  
6.30 – W intencji powołań.  
18.00 – Za ++ Władysławę i Arnolda Lisow-

ski, Annę i Teresę Markowicz, ++ z rodziny 
Lisowski, Markowicz, Wojciechowskich i 
Omeckich.  
PIĄTEK – Wspomnienie św. Grzegorza 
Wielkiego – I piątek miesiąca3.09  
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.  
18.00 – Za + brata Ryszarda – w 3 rocznicę 
śmierci, brata Tadeusza, mamę Jadwigę, cór-
kę Justynę.  
SOBOTA – I sobota miesiąca 4.09  
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie 
Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca 
Jezusowego i zadośćuczynienie za grzechy 
własne, swoich bliskich, naszej Ojczyzny i ca-
łego Świata. 
18.00 – Za + Mariana Kowalskiego – w 2 
rocznicę śmierci.  
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 5.09  
7.30 – Do Opatrzności Bożej, MB Nieustają-
cej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, 
opiekę i zdrowie w intencji Aliny z okazji 50 
rocznicy urodzin.  
9.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Urszuli z okazji 70 rocznicy urodzin.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Częstochowskiej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji małżonków Małgorzaty i Grzegorza z oka-
zji 25 rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo 
i dary Ducha Św. dla córki Joanny z okazji 18 
rocznicy urodzin.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Za + Macieja Ludkiewicz – w roczni-

cę śmierci.  
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 Dlaczego czasem nie chcemy uwierzyć w 

czyjeś nawrócenie, w to, że ktoś się zmienił, w 
jego dobrą wolę pracy nas sobą?  
Nasz brak zaufania w szczerość nawrócenia, naj-
częściej spowodowany jest kilkoma podstawowy-
mi czynnikami.  Może być to po prostu wygoda – 
nie muszę się trudzić, żeby sprawdzać, czy ktoś 
naprawdę się zmienił. Najłatwiej jest w to nie 
uwierzyć i od razu odrzucić myśl, że takie nawró-
cenie jest możliwe. Innym powodem może być 
lęk i dotyka on różnych spraw. Boimy się uczucia 
zawodu, rozczarowania mogącego nadejść, gdy-
by okazało się, że ta zmiana nie jest prawdą (ten 
lęk może się pojawić szczególnie wtedy, gdy bę-
dzie chodziło o kogoś bliskiego, ważnego) Boimy 
się, że okażemy się naiwni a przez to również 
śmieszni. Boimy się, że ktoś chce nas oszukać, a 
potem wykorzystać, że to jakiś podstęp. Możemy 
także zatrzymać się na poczuciu niesprawiedli-
wości - jeśli tego kogoś przyjmiemy, to właściwie 
ominie go kara za to, co zrobił, za to, jaki był 
wcześniej. A tego byśmy nie znieśli. Czasem po-
jawia się także silna niechęć do budowania z tym 
kimś relacji. Wolimy, by pozostał taki, jaki jest. 
Niech się nie zmienia, bo jeśli to zrobi, inni będą 
ode mnie wymagali, bym budował z nim relację, 
a ja nie chcę. Często pojawia się także bardziej 
ukryty powód niewiary w czyjeś nawrócenie. Od-
rzucamy tę prawdę, bo może być dla nas kłopo-
tliwa. Jeśli on się zmienił, nawrócił, to prawdo-
podobnie ja także mogę coś w sobie zmienić. A 
wygodniej mi myśleć, że pewnych rzeczy nie da 
się naprawić, że nie ma sensu walczyć i się sta-
rać, bo taki już jestem i wszyscy muszą to przy-

jąć. Czyjaś przemiana może być dla mnie wyrzu-
tem sumienia. To częściej dotyczy nawrócenia 
nie po tym, gdy ktoś wyrządził jakąś wielką 
krzywdę, ale raczej czyjegoś zwycięstwa nad 
trwałymi i uciążliwymi słabościami, wadami. Ła-
twiej myśleć on się nigdy nie zmieni, bo wtedy i 
ja nie muszę tego robić. 
I w tym miejscu chciałbym zaprosić do lektury 
krótkiego fragmentu jednej z części Opowieści z 
Narnii. Jeśli ktoś zupełnie nie zna tej książki to 
przytaczam dla niego najważniejsze informacje. 
Książka skierowana jest do dzieci, ale dorośli 
także mogą w niej znaleźć głębię. Historie (jest 7 
opowieści) dzieją się w fantastycznej krainie 

Narnii, gdzie żyją mówiące zwierzęta, a ludzie z 
naszego świata (głównie dzieci) trafiają tam zwy-
kle na wezwanie Aslana, gdy mają do wykonania 
jakieś zadania. Aslan to tak naprawdę Jezus, ale 
w tej krainie przyjmuje postać pięknego i nie-
zwykłego Lwa – w końcu to kraina zwierząt 
(zresztą w Biblii, Jezus także objawia się jako 
Lew) W pierwszej z opowieści Aslan wydaje się 
dobrowolnie na okrutną śmierć. Zostaje zabity 
zamiast Edmunda, który zdradził swoje rodzeń-
stwo i zgodnie z prawem powinien umrzeć. Aslan 
zostaje złożony w ofierze, a później zmartwych-
wstaje, pokonując zło, które opanowało Narnię. 
To historia podobna do tej, gdy Jezus oddaje za 
nas życie na Krzyżu. W opowieści, której frag-
ment chcę przytoczyć, Edmund jest już wiernym 
przyjacielem Aslana, ale za to pojawia się Eusta-
chy, który jest okropnym chłopcem i w pewnym 
momencie w wyniku chciwości zostaje zamienio-
ny w smoka. To paradoksalnie sprawia, że zaczy-
na się zmieniać na lepsze i dobrze taktować in-
nych. Fragment przedstawia rozmowę Edmunda 
i Eustachego, który opowiada o tym, jak został 
odsmoczony. Proszę o przeczytanie fragmentu 
książki i późniejszy powrót do artykułu… 
 
Nie będę ci teraz opowiadał, jak stałem się... 
tym... no, smokiem. Chcę to raz opowiedzieć 
wszystkim i więcej do tego nie wracać — powie-
dział Eustachy. — Nawiasem mówiąc, nawet nie 
wiedziałem, że to był SMOK, dopóki nie usłysza-
łem, jak używacie tego słowa po moim powrocie 
do was tamtego ranka. Chcę ci powiedzieć, jak 
przestałem nim być. 

— Wal śmiało! — rzekł Edmund. 
— No więc, ostatniej nocy było mi naprawdę go-
rzej niż kiedykolwiek. I ta piekielna bransoleta 
męczyła mnie tak strasznie, że... 
— Czy już wszystko w porządku? 
Eustachy roześmiał się — był to zupełnie inny 
śmiech niż ten, który Edmund słyszał dotąd z je-
go ust — i z łatwością zsunął bransoletę z ramie-
nia. 
— Oto ona — powiedział. — I każdy, komu się 
podoba, może ją sobie wziąć. A więc, jak mówię, 
leżałem i rozmyślałem, co właściwie stało się ze 
mną, aż nagle... tylko że... no, nie wiem... to 
wszystko mogło mi się śnić... 

Jak zostać odsmoczonym... 
Ala Kaczorowska 
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 — Mów dalej — wtrącił Edmund, siląc się na 
cierpliwość. 
— No więc, w każdym razie spojrzałem i zobaczy-
łem chyba ostatnią rzecz, jakiej się spodziewa-
łem: zbliżającego się do mnie powoli ogromnego 
lwa. I dziwna sprawa: tej nocy nie było księżyca, 
a jednak wokół lwa jaśniała księżycowa poświata. 
Podchodził coraz bliżej i bliżej. Okropnie się go 
bałem. Pewnie myślisz, że będąc smokiem, mo-
głem z łatwością powalić każdego lwa. Ale to nie 
był ten rodzaj strachu. Nie bałem się tego, że 
mnie zje, po prostu bałem się JEGO, jeżeli potra-
fisz zrozumieć, o co mi chodzi. No więc podszedł 
zupełnie blisko i spojrzał mi prosto w oczy. Zaci-
snąłem powieki. Ale na nic to się nie zdało, bo 
powiedział mi, żebym za nim poszedł. 
— Chcesz powiedzieć, że lew mówił? 
— Nie wiem. Teraz, kiedy o to spytałeś, wydaje 
mi się, że chyba nie. Ale jednak jakoś mi to 
oznajmił. Wiedziałem, że muszę zrobić to, co mi 
mówi, więc podniosłem się i poszedłem za nim. 
Poprowadził mnie daleko w góry. Przez cały czas 
była wokół niego ta księżycowa poświata. W koń-
cu znaleźliśmy się na szczycie jakiejś góry, której 
nigdy jeszcze nie widziałem. Był tam ogród... 
drzewa, owoce, wszystko. A pośrodku było źró-
dło. 
Wiedziałem, że to źródło, bo widać było wodę 
wypływającą z dna jakby studni, ale o wiele więk-
szej niż większość zwykłych studni... coś takiego, 
jak duża kolista wanna z marmurowymi brzega-
mi i stopniami prowadzącymi w dół, do wody. 
Nigdy nie widziałem tak czystej wody. Pomyśla-
łem sobie, że gdybym mógł się w niej zanurzyć, 
na pewno ulżyłoby to mojej bolącej łapie. Ale lew 
powiedział, że muszę się najpierw rozebrać. Tak, 
powiedział to, chociaż nie mam pojęcia, czy wy-
mówił jakieś słowa, czy nie. 
Właśnie zamierzałem mu odpowiedzieć, że nie 
mogę się rozebrać, bo przecież nie mam na sobie 
żadnego ubrania, gdy nagle przyszło mi do gło-
wy, że smoki chyba należą do rodziny wężów, a 
węże mogą zrzucać skórę. No tak, pomyślałem, o 
to właśnie mu chodzi. Zacząłem się więc drapać, 
aż łuski się ze mnie sypały. Potem zacząłem się 
drapać jeszcze mocniej, jeszcze głębiej... i oto ca-
ła skóra złuszczyła się ze mnie cudownie, jak to 
się czasem dzieje po chorobie albo jakbym był 
bananem. Nie minęła minuta, może dwie, gdy po 
prostu wylazłem sobie ze skóry... cały z niej wy-
szedłem, bo widziałem ją leżącą na ziemi obok... 
a nie był to najprzyjemniejszy widok. Ach, jak 
cudownie się poczułem! Potem zacząłem scho-
dzić po stopniach do tej studni, żeby się wyką-
pać. 

Już miałem włożyć nogę do wody, gdy spojrza-
łem w dół i zobaczyłem, że moje nogi są znowu 
stwardniałymi, szorstkimi, powykręcanymi i po-
krytymi łuską łapami smoka. Och, to nic, powie-
działem sobie, to tylko znaczy, że miałem drugą 
skórę pod pierwszą i ją też muszę zrzucić. Znowu 
zacząłem się drapać i czochrać i ta druga skóra 
zlazła ze mnie równie pięknie jak pierwsza. Wy-
stąpiłem z niej, zostawiłem ją obok pierwszej i 
zszedłem do marmurowej wanny. 
No i stało się dokładnie to samo, co przedtem. 
Powiedziałem do siebie: och, ja biedny, ile jesz-
cze skór mam zrzucić? Bardzo, bardzo chciałem 
się drapać i po raz trzeci zrzuciłem skórę i wysze-
dłem z niej. I jak tylko spojrzałem na swoje odbi-
cie w wodze, wiedziałem, że nic nie pomogło. 
Wtedy lew powiedział... chociaż i tym razem nie 
wiem, czy przemówił głosem: „Musisz pozwolić, 
abym ja cię rozebrał”. Wyznam ci, że bardzo się 
bałem jego pazurów, ale teraz było mi już wszyst-
ko jedno. Więc przewaliłem się na grzbiet i cze-
kałem, co będzie. 
Już za pierwszym razem wbił pazury w moją skó-
rę tak głęboko, że wydawało mi się, iż sięgnęły do 
samego serca. A kiedy zaczął ściągać ze mnie 
skórę, poczułem taki ból, jakiego jeszcze nigdy w 
życiu nie czułem. Jedyną rzeczą, jaka pozwalała 
mi ten ból wytrzymać, była ulga przy zsuwaniu 
się ze mnie tego paskudztwa. Wiesz, coś takiego, 
jak zdrapywanie sobie strupa ze zranionego 
miejsca. Boli, ale drapiesz dalej, bo cieszysz się, 
że to złazi. 
— Bardzo dobrze cię rozumiem — wtrącił Ed-
mund. 
— No więc ściągnął ze mnie to okropne świństwo 
do końca, tak jak ja to zrobiłem trzy razy, tyle że 
przedtem tak nie bolało, i leżało teraz na trawie, 
o wiele bardziej grube, ciemne i guzowate niż 
tamte trzy. A tu byłem ja: gładki i świeży jak 
odarta z łyka gałązka, no i mniejszy niż przed-
tem. Potem złapał mnie w pazury... nie było to 
zbyt przyjemne, bo teraz, po zrzuceniu skóry, by-
łem bardzo wrażliwy... i wrzucił do wody. Przez 
chwilę strasznie mnie zapiekło, ale w chwilę póź-
niej poczułem się cudownie, zacząłem pływać i 
chlapać się, a ból w ręku całkowicie ustąpił. I 
wtedy zobaczyłem dlaczego. Znowu byłem chłop-
cem. Pewnie pomyślisz, że udaję, kiedy ci po-
wiem, co czułem wobec swoich własnych rąk. 
Wiem, że nie mam muskułów i że w ogóle w po-
równaniu z rękami Kaspiana to są chude, żałosne 
patyki, ale naprawdę mi się podobały, gdy na nie 
patrzyłem. A po jakimś czasie lew wyciągnął 
mnie z wody i ubrał... 
— Ubrał cię?! Pazurami? 
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— Wiesz, nie bardzo pamiętam, jak to było. Ale 
tak czy inaczej ubrał mnie w nowe ubranie, to, 
które mam na sobie. A potem nagle znalazłem 
się tutaj. To chyba musiał być sen. 
— Nie, to nie był sen — powiedział Edmund. 
— Dlaczego nie? 
— Jak to, przecież widzę to ubranie. A poza tym, 
przecież zostałeś... no... jak by to powiedzieć... 
odsmoczony. 
— Więc co to mogło być? — zapytał Eustachy. 
— Myślę, że spotkałeś Aslana — odpowiedział 
Edmund. 
— Aslana! — zawołał Eustachy. — Słyszałem to 
imię kilka razy na pokładzie „Wędrowca do Świ-
tu”. I czułem... nie wiem co... chyba go nienawi-
dziłem. Ale wtedy nienawidziłem wszystkich. A w 
ogóle, chciałbym cię przeprosić. Obawiam się, że 
zachowywałem się okropnie. 
— Nie ma o czym mówić — powiedział Edmund. 
— Między nami mogę ci wyznać, że nie byłeś tak 
zły, jak ja podczas naszej pierwszej wyprawy do 
Narnii. Zachowywałeś się po prostu jak osioł, a ja 
byłem zdrajcą. 
— Więc w ogóle mi o tym nie opowiadaj. Opo-
wiedz mi o Aslanie. Znasz go? 
— No cóż, to raczej on zna mnie. Aslan to Wielki 
Lew, syn Władcy-Zza-Morza. Wybawił mnie i 
wybawił całą Narnię z wielkiego nieszczęścia. 
Wszyscy go widywaliśmy. Łucja najczęściej. A 
tam, gdzie płyniemy, może być Kraina Aslana. 
Przez chwilę obaj milczeli. Ostatnia jasna gwiaz-
da nad horyzontem znikła i chociaż góry po pra-
wej stronie zasłaniały im widok wschodzącego 
słońca, wiedzieli, że już wzeszło, bo zatoka zrobi-
ła się zupełnie różowa. Potem jakiś ptak zaskrze-
czał jak papuga gdzieś w lesie, posłyszeli ruch 
między drzewami i dźwięk rogu Kaspiana. Obóz 
budził się do życia. 
 
Bezradna walka ze smokiem 
Zauważ, że Eustachy jako smok był nieszczęśli-
wy. Dostał szansę pozbycia się smoczej skóry, ale 
nie potrafił tego zrobić. Próbował i próbował, a 
jednak wszystko wracało do pierwotnego stanu – 
nadal był smokiem… Chyba każdy z nas ma do-
świadczenie takich grzechów i wad, które spra-
wiają, że czujemy się jak potwory – jak smoki, od 
których wszyscy chcą uciec. Często czujemy się 
wobec tej słabości bezradni. Walka, którą podej-
mujemy jest jakby bezowocna, coś jest naszą 
trwałą wadą i to taką, która nas naprawdę męczy 
i poniża. Może nawet inni mniej się przejmują, że 
jesteśmy smokami niż my sami… A jednak Aslan, 
pragnie tej walki, bo przecież wydaje Eustache-
mu takie polecenie. Czyli przekładając na nasz 

świat – Jezus pragnie byś walczył, nawet jeśli 
ciągle w lustrze widzisz smoka i wydaje ci się, że 
to się nie zmieni, że to nie ma żadnego sensu. 
Może jesteś teraz na takim właśnie etapie od-
smoczenia, że ciągle przełykasz swoje porażki… 
Nie szkodzi, nie ustawaj w walce… 
Och ja biedny…  
…tak powiedział Eustachy, gdy zauważył, że po 
raz kolejny musi zdzierać z siebie smocze łuski. 
Czy nie nazbyt często, tak właśnie sobie w sercu 
wołamy i zostajemy na długo w tym przekona-
niu? Brak walki bierze się często z nadmiernego 
użalania się nad sobą. Oj jaki jestem biedny… jak 
sobie nie radzę… jakim strasznym jestem potwo-
rem… i nic się nie da z tym zrobić… wystarczy, 
jeśli mi będzie smutno z tego powodu… – och ja 
biedny… 
Dajemy się ogarnąć takim myślom, że to za trud-
ne, że nie możliwe, że inni mają łatwiej. Zauważ, 
że Aslan czeka, aż Eustachy podejmie kilka prób, 
nie od razu mu pomaga. To Jezus wybiera czas 
uzdrowienia… Ważne jest to, że Eustachy słucha 
poleceń Aslana, cały czas korzysta z Jego podpo-
wiedzi. Nam chyba nie zawsze się chce, robić to, 
co wydaje się bez sensu - gdy nie widać od razu 
jakichś owoców, efektów. Nie chcemy słuchać 
jakichś prostych, jasnych podpowiedzi - np.: ad-
oruj Pana Jezusa, nie opuszczaj modlitwy, wy-
znacz sobie dla Niego czas, spowiadaj się czę-
ściej. To się wydaje takie zwykłe, monotonne. I 
zaczynamy szukać gdzieś poza Jezusem, bo On 
tylko powtarza oskrob się jeszcze raz i jeszcze 
raz. Wierność… Tak bardzo jej nam brakuje. I 
tak mało w nas umiłowania, tego co proste i zwy-
czajne. A sakramenty dzieją się przecież w tak 
prosty i cichy sposób… 
Zauważ, że Aslan jest cały czas obok, choć niby 
nie pomaga… Jezus Jest – to Jego Imię – Je-
stem, Który Jestem… On nie odwraca wzroku, 
jest świadkiem Twojej walki… i nie przeraża Go 
to, że już tak długo jesteś smokiem… 
Musisz pozwolić bym, Ja cię rozebrał… 
…takie słowa słyszy w pewnym momencie Eusta-
chy. I takie słowa Jezus mówi do każdego z nas… 
Bo rzeczywiście jest tak, że wielu spraw w sobie, 
nie jesteśmy w stanie zmienić sami. Można z tego 
powodu popaść w rozpacz, ale można też mieć w 
pamięci i w sercu tę pewność, że jest Ktoś, kto w 
odpowiedniej chwili mnie odsmoczy. Uczyni to w 
najlepszym ku temu momencie – tak, by uzdro-
wienie przyniosło jak najwięcej łaski.  Bo po-
trzebna jest Jego łaska, cud… 
Ten moment, gdy Aslan wkracza, przynosi 
ostrzejszy ból, pazury Aslana sięgają serca. Cza-
sem boimy się takiego działania Boga, które w 
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 Jak to dobrze, że w liturgii Kościoła (nie 
tylko rzymskokatolickiego) mamy różnorodność. 
Choć niektórzy zżymają się, że dzięki św. Janowi 
Pawłowi II trzeba by wydrukować osobny Mszał 
o świetych, i że niewiele jest dni w okresie zwy-
kłym kiedy używa się zielonego czyli powsze-
dniego koloru szat. Ale mi osobiście ta różnorod-
ność odpowiada. O ile w lipcu mieliśmy mnogość 
wspomnień ku czci świętych  kobiet i mężczyzn, 
a wiele z tych dni obchodzimy w randze święta, 
to miesiąc sierpień oprócz takich patronów jak 
św. Jacek czy św. Teresa Benedykta od Krzyża 
(Edyta Stein) obfituje we wspomnienia i święta 
maryjne. Właściwie można by się pokusić, aby 
kościelne ołtarze w tym miesiącu przyozdobić 
maryjnym obrusem i nie byłaby to przesada.  

 W naszej Ojczyźnie maryjne święta są na-
turalnie ukierunkowane na szczególne miejsca 
kultu, do których chętnie pielgrzymujemy – Ja-
sna Góra, Kalwaria Zebrzydowska, a na wscho-
dzie Polski Kalwaria Pacławska. I bardzo dobrze, 

że te tradycje są podtrzymywane. Najnowsza hi-
storia Polski, o której kiedyś się nie mówiło pod-
kreśla więź Maryi Wniebowziętej z Cudem nad 
Wisłą. I to też jest piękna lekcja patriotyzmu. Ale 
w niniejszym artykule chciałbym przybliżyć 
wspomnienia maryjne niemniej ważne, ale być 
może nie celebrowane z taką zewnętrzną otoczką 
jak Uroczystość Wniebowzięcia NMP czy NMP 
Częstochowskiej.  
 2 sierpnia. Kiedy kalendarz liturgiczny 
Kościoła powszechnego wspomina św. Euzebiu-
sza z Vercelli (skądinąd jeśli ktoś z czytelników 
znajdzie się w Piemoncie, w północnych Wło-
szech warto zwiedzić przepiękną katedrę w Ver-
celli), a Rodzina Salezjańska czci bł. księcia – 
który stał się księdzem (był nim tylko 

rok...potem umarł na gruźlicę) Augusta z 
rodu Czartoryskich) gdzieś po cichu wkra-
da się nam Odpust Porcjunkuli. Że kogo, 
że czego? No właśnie...wcześniej urodzeni, 
nasi dziadkowie pamiętają, wiedzą. A 
szczególnie ci, którym bliska jest ducho-
wość franciszkańska.  A młodszym warto 

powiedzieć. Słowo Porcjunkula  pochodzi z łaci-
ny i oznacza cząstkę, skrawek ziemi. Rzeczywi-
ście w XIII wieku św. Franciszek z Asyżu otrzy-
mał od benedyktynów skrawek ziemi wraz ze 
zrujnowaną kapliczką, którą odbudował własny-
mi rękoma (zapewne jakaś dobra dusza mu po-

bólu oczyszcza i wolimy jednak to nasze mozole-
nie się i skrobanie, bo jest jakieś łagodniejsze. 
Wolimy nasz plan, chcemy odsmoczenia na na-
szych warunkach. Bo wydaje się jakieś mniej 
straszne – może i wolniejsze, ale mniej boli. Zau-
waż, że Eustachy odczuwa ból i ulgę jednocze-
śnie. Mieszanina uczuć, co do których wydaje się, 
że nie można ich mieć w sobie razem. Jakby wal-
ka uczuć… A jednak tak właśnie może być, gdy 
decydujemy się na terapię u Jezusa. Ból związa-
ny z takim leczeniem jest przepełniony nadzieją 
– pewnością, że ta droga dobrze się kończy… 
Nie mów mi o tym. Mów mi o Aslanie… 
…mówi Eustachy do Edmunda. Nie opowiadaj 
mi o swoim grzechu. Chcę usłyszeć o Jezusie.  
Samotna walka skupia na sobie. Walka, która 
jest oczyszczeniem dokonanym przez Jezusa 
skupia na Nim, rodzi pragnienie Adoracji, uwiel-
bienia, poznawania. Kiedyś pewien ksiądz, który 
pełnił przez wiele lat posługę egzorcysty, mówił 
mi, że czasem bywało tak, że walka o uwolnienie 
opętanego, trwała długo, ale w trakcie nawracała 
się cała rodzina i wszyscy stawali się przyjaciółmi 

Jezusa. Czas walki z grzechem, może sprawić, że 
nasze relacja z Jezusem stanie się głębsza, że bę-
dziemy chcieli Go lepiej poznać, uwielbiać, ado-
rować… 
Ciekawe, że to właśnie Edmund, też ocalony kie-
dyś przez Aslana, rozmawia teraz z Eustachym.  
Chyba się rozumieją. Edmund z łatwością przyj-
muje świadectwo Eustachego. I tu wracamy do 
pytania, które postawiliśmy sobie na początku 
artykułu. Dlaczego mamy problem uwierzyć w 
czyjeś nawrócenie? Doświadczenie własnego na-
wrócenia, uwolnienia daje większą łatwość, by 
wierzyć w to, że ktoś obok mnie może zostać od-
smoczony, że to co o nim sądzę, co o nim wiem, 
nie musi być już prawdą. Ktoś, kto doświadczył 
cudu uleczenia z grzechu, słabości, wady wie, że 
Jezus może uwolnić każdego. Doświadczenie 
własnego nawrócenia daje większą zdolność 
spojrzenia na nowo, przyjęcia kogoś na nowo, 
radości z tego, że w kimś nastąpiła zmiana. Może 
mamy problem uwierzyć w czyjąś zmianę, bo tak 
naprawdę nigdy nie pozwoliliśmy Jezusowi 
odrzeć naszego serca ze smoczej skóry… ●  

Maryjny sierpień 
ks. Piotr Wala SDB 
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magała), ale co ważniejsze to właśnie kapliczka, 
która dziś znajduje się wewnątrz bazyliki MB 
Anielskiej (sama kaplica też nosi to wezwanie) 
jest miejscem kultu zwią-
zanym z odpustem zupeł-
nym. O warunkach uzy-
skania odpustu w Spesie 
można było przeczytać 
wielokrotnie, ale wspo-
mnę tylko, że jest to je-
den z popularniejszych 
odpustów pielgrzymich. 
Właściwie można powie-
dzieć, że wiele później-
szych maryjnych odpu-
stów zawsze swoje odnie-
sienie znajduje właśnie 
we wspomnieniu MB 
Anielskiej i rzeczonej ka-
plicy.  
 5 sierpnia. Nie 
przypadkiem dzień przed 
Świętem Przemienienia 
Pańskiego kojarzonym z 
Górą Tabor na innym 
wzgórzu miało wydarze-
nie niezwykłe. Spadł 
śnieg. Ktoś powie, ale jak 
to możliwe? No chyba, że 
w Tatrach, albo w Alpach. 
Tak, bywa, że już na po-
czątku sierpnia pogoda 
płata figle. Ale chodzi o 
zgoła mniejsze wzgórze, jedno z siedmiu antycz-
nych wzgórz Wiecznego Miasta Rzymu. Miejsce 
to nazywa się Ekswilin. Dziś kiedy pielgrzym sie-
dzi sobie w autobusie linii 714 zmierzającym z 
Lateranu w kierunku głównego dworca rzym-
skiego Termini trudno to sobie wyobrazić. Aleja, 

zwana via Merulana posadzona wysokimi dają-
cymi cień w rzymskich upałach zdaje się przesła-
niać cud z roku 352, kiedy to Maryja objawiła się 

zarówno patryjuszowi 
Janowi jak i papieżowi 
Liberiuszowi uprzedza-
jąc prośbę o wybudo-
wanie kościoła. I po-
wstała jedna z czterech 
Bazylik Większych Rzy-
mu, Jeden z Siedmiu 
Kościołów Pielgrzymich 
Wiecznego Miasta – 
Bazylika Santa Maria 
Maggiore (MB Więk-
szej), ale jej pierwot-
nym tytułem była Bazy-
lika MB Śnieżnej. Ma-
ryja wyznaczyła miejsce 
na nowy kościół... wy-
praszając dar śniegu w 
środku lata. Znak czy-
stości, znak ocalenia. A 
skoro mowa o ocaleniu. 
To właśnie tam znajdu-
je się słyna ikona bizan-
tyjska z XII wieku – Sa-
lus Populi Romani 
(Ocalenie Ludu Rzym-
skiego). Wystarczy klik-
nąć w internecie i prze-
konać się, że była rów-
nież w Jastrzębiu? Jak 

to możliwe? Nie w oryginale, ale w kopii, która 
pielgrzymuje zawsze poprzedzając Światowe Dni 
Młodzieży. To właśnie św. Jan Paweł II zdecydo-
wał, aby oprócz krzyża, ikona Madonny niesiona 
przez młodych była Znakiem tych szczególnych 
dni. Przypomnijmy sobie 5 lat temu dni piękne, 
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kolorowe, głośne. Ale poprzedzone pielgrzymo-
waniem ikony i krzyża. Wzruszam się zawsze 
kiedy mogę w zwykły dzień pójść do Bazyliki 
usiąść i popatrzeć i powspominać. Kiedy praco-
wałem w małym Pogrzebieniu, wielkość ludzkich 
serc objawiła się w przyjęciu znaków ŚDM, w 
styczniu 2015. Pamiętam dzieci z Zielonego Za-
kątka ośrodka prowadzonego przez Siostry Sale-
zjanki, które przytulały się do tych znaków, bo z 
różnych powodów nie  odnajdywały miłości we 
własnych rodzinach. Pamiętam starszych i mło-
dych. Nawet w takim miejscu jak Urząd Gminy, 
gdzie na co dzień spierają się i jednocześnie two-
rzą myśląc o doczesnych ważnych sprawach te 
znaki Ocalenia Ludu.... były obecne. A Papież 
Franciszek zawsze kiedy wyjeżdża z Rzymu i 
wraca po pielgrzymce idzie tam do Santa Maria 
Maggiore i siada, aby porozmawiać z Mamą. Na-
wet w tym roku kiedy wracał ze szpitala, zmęczo-
ny na twarzy, jakby bardziej zamyślony, zosta-
wiał Jej w ręku los Kościoła. Może myślał o Syk-
stusie III swoim poprzedniku sprzed wieków, 
który chciał, aby ten kościół rozbudował się na 
pamiątkę Soboru w Efezie, który ogłosił prawdę, 

że Maryja jest Bogarodzicą – Matką Boga-
Człowieka.  
 Kiedy spojrzymy na te wszystkie tytuły 
Świąt i wspomnień, na obrazy, ikony i Bazyliki, a 
także małe kaplice nie tylko przez pryzmat histo-
rii Kościoła i świata, ale tak bardzo po ludzku, 
relacją  Mama-Syn, Mama-Dzieci, Rodzina, 
Wspólnota wtedy być może daty, które dotąd 
niewiele nam mówiły, albo brzmiały zbyt pate-
tycznie, wniosą ciepło spotkania i modlitwy w 
nasze życie, które będzie niosło ukojenie odpusz-
czenia win w małej Porcjunkuli i zadziwieniem z 
widoku białego, czystego śniegu w upalne letnie 
dni. ●  
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Wniebowzięta Pani 
 
Matko Boża, Wniebowzięta Pani 
Tobie lud Boży hołdy niesie w dani 
 
Ty zostałaś przez Boga do Nieba wyniesiona 
Gdzie została Ci na głowę korona złota włożona 
 
Jesteś już Królową Nieba całego 
Wejrzyj prosimy na człowieka grzesznego 
 
Który na tej ziemi dalej pozostaje 
I do Aniołów czystości przez swe grzechy nie dostaje 
 
15 sierpnia Święto Twoje obchodzimy 
I Boga za dar Twego Życia gorąco wielbimy 
 
Uwielbień, modlitw wianki w niebo wysyłamy 
Bo Ciebie o Matko nad wszystko Kochamy 
 
Marzeniem naszym o Matko Kochana 
Jest by po śmierci oglądać w Niebie Pana 
 
Gdzie Ty przed Bożym Tronem na wieki królujesz 
I człowiekowi drogę do tego celu wskazujesz 
 
Bo chcesz każdego z nas mieć u Siebie 
W Twoim królestwie na wiek wieków w Niebie 
 
Matko Boża Wniebowzięta Pani 
Módl się prosimy u Syna za nami 
 
   Marcin Janicki 
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Droga Krzyżowa 
 

Ukrzyżuj, Ukrzyżuj tak wołał tłum przed sądem Piłata 
Tak bardzo nienawidzili Króla tego Świata 

 
Nie chcieli patrzeć na Tego, co ludzkie grzechy gładził 

I niewidomego ze ślepoty i ciemności wyprowadził 
 

Nie znali Tego co chodzeniem obdarzył chromego 
I mową czystą obdarzył niemego 

 
Obcy im był Ten co dał roślinom korzenie 

I cudzołóstwo przebaczył Marii Magdalenie 
 

Nic nie znaczył dla nich Pan co Świat ten stworzył 
I każdemu człowiekowi Drogę do Nieba otworzył 

 
Krzyż ciężki na Święte Plecy Panu nałożyli 

A przy tym strasznie Króla Niebiosów i Ziemi tej lżyli 
 

W czasie drogi na Golgotę ostrymi biczami smagali  
Odpocząć Panu nawet na chwilę nie dali 

 
Gdy Go Matka na Drodze Krzyżowej Spotkała 

Głośno płacząc do Serca Swego przytulała 
 

Jednak były osoby co Panu Jezusowi Mu pomagały,  
Bo Mistrza Swego nad wszystko Ukochały 

 
Chociaż trzy razy Pan Jezus pod Krzyża ciężarem upadał 
To dla Zbawienia ludzkiego po trzykroć z ziemi wstawał 

 
Gdy Pana Jezusa na Golgocie Ukrzyżowali 

Dwóch łotrów razem z Nim na krzyżach powieszali 
 

Zły Gestas o uratowanie własnego życia Chrysta Pana prosił 
Dobry Dyzma natomiast o przebaczenie dla siebie modły wznosił 

 
Gdy wszyscy patrzyli jak Pan Życia kona 
Rozdarła się na dwoje Niebiosów zasłona 

 
Wtem Mesjasz na Krzyża Drzewie Życie Swe zakończył 

I Na wieki ze Swoim Ojcem w Niebie się połączył 
  

Po zdjęciu z Krzyża w Grobie Ciało Pana złożyli 
Józef z Nikodemem nabożnie Je uczcili 

 
Po trzech dniach okazało się że Grób Pański jest pusty 

Że nie ma tam nikogo tylko pogrzebowe chusty 
 

Pan jak pismo głosi z Grobu Żywy wstał 
I w ten sposób Tobie człowiecze życie wieczne dał 

 
Jezu Chryste Królu Wiecznej Chwały dziś prosimy Ciebie 
Abyś pozwolił nam kiedyś radować się z Tobą w Niebie 

 

    Marcin Janicki 

 


