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Dwóch uczniów podążających do Emaus Nieznajomy, który się do nich przy-
łączył, nazwał nierozumnymi. Ale to, co się wydarzyło i co miało się jeszcze 
wydarzyć, rzeczywiście trudno zrozu-

mieć - rozumem, a jeszcze bardziej sercem. Czy faktycznie 
tak bezsensowne, gwałtowne zakończenie życia przez Jezu-
sa na krzyżu kryje w sobie jakiś sens, jakiś punkt oparcia  
w bezbrzeżnej pustce ich smutku? W obliczu śmierci zmar-
twychwstanie zaiste jest nadzwyczajną myślą, ale nie poja-
wia się lotem błyskawicy w mrocznej nocy smutku, lecz za-
czyna nieśmiało kiełkować w sercu tych, którzy idą drogą 
długiego, bolesnego pożegnania, pochyleni paraliżującym 
zmęczeniem i przygnębieniem. ,, Trawa nie rośnie szybciej, 
gdy się ją ciągnie w górę" - powiada pewne przysłowie afry-
kańskie. Ze smutkiem jest podobnie; nie można go przyśpie-
szyć, by szybciej minął, ani skrócić, by nie trwał zbyt długo. 

Jest znamienne, że Nie-
znajomy pozwala wygadać się obydwu uczniom pogrążonym  
w wielkim smutku i rozpaczliwie poszukującym sensu tego, co 
ich spotkało. Nie przerywa im. Ale też nie pozostawia ich sa-
mych sobie w drodze. Idzie z nimi do samego końca, aż do 
zmierzchu. Nie chce im oszczędzić długiej drogi... aż do wie-
czora; bez niej bowiem nie byliby gotowi doznać pierwszego 
przeczucia zmartwychwstania, które tylko wtedy może przejąć 
człowieka radością i stopniowo od wewnątrz go przemienić, gdy 
głęboko zapuściło korzenie w bezbrzeżnym smutku.   

        Ktoś 

W codziennej bieganinie, w ty-
siącu trosk o rzeczy ważne  
i nieważne, o ludzi, którzy wy-

pełniają sobą nasze życie, tak trudno zatrzymać się przy Chry-
stusie. Rekolekcje, w których uczestniczyłam podczas ferii zi-
mowych, dały ku temu okazję. Zatrzymałam się przy Chrystu-
sie, by wraz z Jego Kościołem pochylić się nad prawdami niby 
oczywistymi, ale odkrywanymi na nowo… 

Przecież tyle już razy przyjmowałam Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela, ogłaszałam Go Królem 
mojego życia, a jednocześnie tak trudno mi oddać wszystkie moje „królestwa”. Jest tyle rzeczy, sfer 
mojego życia, nad którymi chciałabym wciąż mieć władzę-decydować, rządzić, zachować dla siebie. 
Jak trudno oddać wszystko… 
Rekolekcje te pozwoliły mi doświadczyć niezwykłej mocy Kościoła, w którym Bóg dokonuje wielkich 
rzeczy przez „małych” ludzi. I ciągle wracały do mnie słowa kiedyś zapamiętane: 
„ Kiedy drzewa patrzą na ludzi idących-współczują im. Sądzą, że to wiatr nas unosi. O jakże mylą się 
drzewa. My ludzie mocno zapuściliśmy korzenie i rzadko spotkasz człowieka gotowego pójść tam, 
dokąd tchnie Duch Boży.” 
Więc proszę, aby Duch Święty mnie prowadził, bo On działa z taką mocą, jak w dniu Pięćdziesiątnicy
- porywa jak wiatr, rozpala jak ogień…      Ala BakalarczykAla BakalarczykAla BakalarczykAla Bakalarczyk 

Zatrzymać się... 

W drodze...W drodze...W drodze...W drodze...    
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Nazwa „Święta Wielkanocne” nie oddaje całego 
bogactwa i głębi tej rzeczywistości, do której po-
przez Wielki Post się przygotowujemy. 

Właściwa nazwa to Święto Paschalne, czyli święto przejścia, święto przeżyte w drodze. Pascha Chrystusa, to 
nie tylko radość niedzielnego poranka, ale także wszystko, co się wydarzyło od ustanowienia Eucharystii  
w czasie czwartkowej Ostatniej Wieczerzy, aż po spotkanie z uczniami w niedzielny poranek, i wtedy, kiedy 
zdążali w kierunku Emaus. Tych dni świętowania nie wolno nam rozdzielać, bo stanowią integralną całość. 
Święto Paschalne jest najstarszym i największym świętem chrześcijańskim.  
Sama Pascha była obchodzona przez Żydów jako pa-
miątka wyjścia z niewoli egipskiej. Z niewoli do wolno-
ści, ze śmierci do życia. Z poddaństwa faraonowi do 
przymierza z Bogiem. 
Święto Paschalne; jest to jedno święto trwające trzy 
dni. „Triduum Paschalne” (Sacrum), to trzy dni w dro-
dze, trzy dni przejścia Chrystusa przez śmierć do życia. 
Rozpoczynają się w Wielki Czwartek wieczorem, a koń-
czą w Wielką Niedzielę wieczorem. (Żydzi rozpoczynali 
dzień – dobę - po zachodzie słońca ok. godz. 18.oo  
i kończyli następnego dnia wieczorem. Liczyli 12 godzin 
nocy i 12 godzin dnia.) 
DZIEŃ PIERWSZY, DZIEŃ ŚMIERCI PANA  
Rozpoczęcie Paschy Mszą Wieczerzy Pańskiej wprowa-
dza nas w całe Triduum Paschalne, w jedną Tajemnicę celebrowaną w tych dniach. W tym dniu paschalnym 
obchodzimy ustanowienie sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii. W Jerozolimie już w IV wieku wielkoczwart-
kową Ofiarę Eucharystyczną składano na tle Krzyża, na Golgocie, a nie w świątyni na Syjonie, zbudowanej na 
miejscu Wieczernika, gdzie, zgodnie z tradycją, lokalizowano ustanowienie Eucharystii. Msza św. Wieczerzy 
Pańskiej, która jest jedyną Mszą św. w tym dniu paschalnym, jest wzorem dla wszystkich innych Eucharystii  
w ciągu roku, stąd jej wyjątkowo uroczysty charakter. Podczas tej Mszy św. kapłan obmywa nogi dwunastu 
mężom. Obrzęd ten, chociaż ma miejsce tylko raz w roku (i nie we wszystkich parafiach), stanowi wzór postę-
powania dla prezbiterów, którzy zawsze powinni mieć świadomość, że są sługami ludu Bożego. 
Pierwszy dzień Triduum Paschalnego kończymy celebracją liturgii ku czci Męki Pańskiej. Liturgia Męki Pańskiej 
celebrowana w piątkowe późne popołudnie skupia naszą uwagę na drzewie krzyża, „na którym zawisło zba-
wienie świata” (MR) i na śmierci Jezusa, który jest prawdziwym Barankiem Paschalnym. Kościół rozmyślając 

nad męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując krzyż, 
wspomina swoje narodzenie z boku umierającego na krzyżu 
Chrystusa i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. 
Cała liturgia i celebracja (świętowanie) pierwszego dnia, nie 
uważa tego czasu za dzień płaczu i żałoby, ale za dzień prze-
pełnionej miłością kontemplacji krwawej ofiary Jezusa, która 
jest źródłem naszego zbawienia. Świętujemy nie tyle śmierć 
Chrystusa, co Jego zwycięstwo osiągnięte przez śmierć. Na 
krzyż musimy patrzeć z perspektywy zwycięstwa. Musimy 
przyjąć dar krzyża, który jawi się nam jako pełen blasku  
i chwały. Krzyż nie jest jak drzewo rajskie, w którym zmie-
szane było dobro i zło. Drzewo krzyża nie przynosi śmierci, 
nie wyrzuca z raju, ale do niego wprowadza. 

DZIEŃ SPOCZYNKU PANA, to drugi dzień Triduum Paschalnego - dzień ciszy. Od zakończenia ceremonii Wiel-
kiego Piątku przez całą Wielką Sobotę, Kościół trwa w ciszy przy Grobie Pańskim, rozważając mękę i śmierć 
Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani, a także modli się w oczekiwaniu na Jego zmartwychwstanie. Trwa 
adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym dniu Kościół powstrzymuje się od sprawowania ofiary Mszy świę-
tej oraz celebrowania jakiejkolwiek innej liturgii, dlatego główny ołtarz pozostaje obnażony do uroczystej Wi-
gilii Paschalnej, czyli nocnego oczekiwania na Zmartwychwstanie. Dzień spoczynku Pana wymaga świętowa-
nia przez post i wyciszenie, żeby nic nam nie przesłaniało Chrystusa, który cierpi, dźwiga krzyż i na nim kona 
dla człowieka, dla jego zbawienia.  

ŚWIĘTO PASCHALNEŚWIĘTO PASCHALNEŚWIĘTO PASCHALNEŚWIĘTO PASCHALNE    
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Trzeci dzień Triduum Paschalnego to DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA PANA, najważniejsze wydarzenie w histo-
rii ludzkości, a zarazem centralny moment zbawczego misterium. To przejście Jezusa z ciemności grobu  
i śmierci do światła Zmartwychwstania. Wigilię Paschalną obchodzoną w Świętą Noc Zmartwychwstania Pań-

skiego uważa się za „matkę wszystkich wigilii”. Kościół 
czuwając oczekuje zmartwychwstania Chrystusa i obcho-
dzi je w sakramentach. Wigilia Wielkiej Nocy jest Sercem 
całego roku liturgicznego, z którego promieniuje każda 
inna celebracja. Jej punktem kulminacyjnym jest sakra-
mentalna pamiątka, uobecnienie i oczekiwanie paschalnej 
ofiary Chrystusa. 
Wigilia Paschalna musi być widziana w kontekście całego 
„Triduum”. Choć jest ona szczytem, to jednak stanowi 
jego część, ściśle związaną z pozostałymi dniami obcho-
dzonego Misterium. Istnieje nierozerwalna więź Wigilii 
Paschalnej z Wielkim Czwartkiem i Wielkim Piątkiem: 
Wielki Czwartek – dzień ustanowienia Eucharystii i ka-
płaństwa dla sprawowania misterium paschalnego; za-
wiera w sobie wydarzenie Wielkiego Piątku i Wigilii Pas-

chalnej (Paschy Krzyża i Paschy Zmartwychwstania). 
Wigilia Paschalna sprawowana w Wielką-Noc jest zatem nie tyle jednym ze świąt, lecz „świętem świąt”. Cele-
browana jest głównie w noc czuwania, a jej kulminację stanowi Msza Zmartwychwstania zakończona Proce-
sją Rezurekcyjną, ogłaszającą całemu światu, że Chrystus Prawdziwie zmartwychwstał, pokonał śmierć, 
grzech i szatana. Ustawiony na dużym świeczniku Paschał płonie. Świątynie ustrojone są kwiatami. Biały ko-
lor szat liturgicznych symbolizuje radość. Ten nastrój podkreślają także słowa antyfony na wejście: 
„Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą, położyłeś na mnie swą rękę, przedziwna jest Twoja wiedza”. 
Wierni w Wielką Niedzielę gromadzą się po raz drugi w świątyni, teraz w pełnym świetle dnia, aby celebro-
wać Wielkanocną Eucharystię. 
Zakończeniem Święta Paschalnego, a jednocześnie końcem najgłębszego doświadczenia spotkania z Panem 
są Uroczyste Nieszpory w Wielką Niedzielę. 
Radość Święta Paschalnego trwa jednak nadal. Przedłuża się w Ok-
tawę Zmartwychwstania Pańskiego. Tak jak po zaślubinach trwa we-
sele osiem dni, tak Chrystus - Oblubieniec, który poślubił poprzez 
Wieczyste Przymierze zawarte w ofierze krzyża swoją Oblubienicę - 
Kościół, a w Nim każdego z nas, tak to chrześcijańskie wesele prze-
dłuża się na osiem dni oktawy wielkanocnej. 
Pięćdziesiąt dni od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania 
Ducha Świętego obchodzi się także z wielką radością jako „miesiąc 
miodowy Młodej Pary”:  Oblubieńca - Chrystusa i Oblubienicy - Ko-
ścioła. Przyczyną Paschalnej radości Kościoła jest zwycięstwo Chry-
stusa Zmartwychwstałego nad śmiercią i grzechem. Cały Lud Boży 
cieszy się. Radość trwa. Każdy z nas powinien doświadczyć tej rado-
ści, przede wszystkim we wspólnocie Kościoła. 
Święto Paschalne, to trzy dni w drodze, trzy dni przejścia Chrystusa 
przez mękę, śmierć po radość zmartwychwstania. To jedno święto, 
które rozpoczynamy celebrować w czwartek wieczorem, a kończymy 
w niedzielę wieczorem. Radość Tego świętowania powinna być na-
szym udziałem przez całą oktawę i okres wielkanocny, aż do niedzieli 
Zesłania Ducha Świętego. 
Czy jest szansa na nasze spotkanie z Panem w czasie Święta Pas-
chalnego? 
Jest i to ogromna, pod warunkiem, że przygotowani duchowo przez cały Wielki Post znajdziemy czas i zdobę-
dziemy się na wysiłek oraz odwagę bycia przy Chrystusie w czasie Jego Paschy. Każdy, kto nie był z Chrystu-
sem w Wieczerniku i na Golgocie, kogo zabrakło, kiedy Chrystus cierpiał i konał na krzyżu, nie będzie się też 
w pełni umiał radować z Jego zwycięstwa nad śmiercią przy zmartwychwstaniu. 
        Ksiądz proboszcz Stefan WyleżałekKsiądz proboszcz Stefan WyleżałekKsiądz proboszcz Stefan WyleżałekKsiądz proboszcz Stefan Wyleżałek 
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„Wszystko	co	robimy	dla	miłości	nabiera	wartości	i	piękna”	
Emilii	Kaczorowskiej	i	Ali	Bakalarczyk	życzymy	odwagi		
do	walki	o	to,	by	pięknie	żyć.		 	 Redakcja	

	
„Kieruj	naszymi	krokami	,	abyśmy	postępowali		

w	świętości	serca.”	
Legioniście	Henrykowi	Muszyńskiemu	oraz	auksyliatorom	
Hildegardzie	Michalskiej,	Salomei	Kałuży,	Marii	Walaszek,	
Anastacji	Grabarczyk,	Helenie	Piksie,	Barbarze	Adamek,	

Jolancie	Polak	oraz	Józefowi	Mazurowi	życzymy,	by	podążali	
drogą	Bożych	przykazań,	a	Pan	był	dla	Nich		

umocnieniem	w	wędrówce.		 	 Męski	Legion	Maryi.	
	

„	Żeby	móc	wzrastać	musimy	się	nauczyć		
akceptować	trudności.”	

Pani	Wiesławie	Muszyńskiej	życzymy,	by	każdego	dnia	
wzrastała	w	wierze,	nadziei	i	miłości,	a	doświadczenie		

Bożej	miłości	było	dla	Niej	źródłem	siły		
w	pokonywaniu	trudów	codzienności.		 Chór	„Lira”.	

	
„Szczęśliwi,	którzy	zrozumieli,	że	większym	szczęściem	jest	

dawać	niż	brać,	służyć	niż	być	obsłużonym.”	
Paniom	Krystynie	Dudzik,	Danucie	Grabowskiej,	Stefanii	
Antończyk,	Agnieszce	Wowra,	Marii	Jeglorz	i	Eugenii	

Kudybie,	ks.	Wacławawowi	Basiakowi	życzymy,	by	potrafili	
być	darem	dla	innych	i	w	służbie	bliźniemu		

odnajdywali	sens	życia.		 	 	 Seniorzy.	
	

„	Tylko	ufność	zwycięża…a	cóż	dopiero,		
gdy	ufność	staje	się	pewnością.”	

Ks.	Wacławowi	Basiakowi	z	okazji	urodzin	życzymy,		
by	z	ufnością	powierzał	swoje	życie	Bogu	i	doświadczał	Jego	
nieustannej	obecności.			Duszpasterze,	Parafianie	i	Redakcja.	

	
„Człowiek	nigdy	nie	jest	tak	wielki,		

jak	wtedy	kiedy	klęczy	przed	Bogiem”	
Malwinie	Ciaś,	Paulinie	Bagińskiej	i	Łukaszowi	Górze	
życzymy,	aby	ta	wielkość	była	Ich	codziennością	 	

Oaza	z	księdzem	Grzegorzem	

5 rocznica5 rocznica5 rocznica5 rocznica    
Iwona i Daniel Sieroccy 
Patrycja i Dariusz Mocko 

10 rocznica10 rocznica10 rocznica10 rocznica    
Andżelika i Wojciech Rosińscy 

35 rocznica35 rocznica35 rocznica35 rocznica    
Róża i Kazimierz Piorun 

Halina i Andrzej Wodzińscy 
Mariola i Jan Sławeccy 

40 rocznica40 rocznica40 rocznica40 rocznica    
Bożena i Bolesław Bartyła 

 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE    

ODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANA    
    

Sabina Sadło ul. Pszczyńska Sabina Sadło ul. Pszczyńska Sabina Sadło ul. Pszczyńska Sabina Sadło ul. Pszczyńska     
Erwin Adamczyk ul. Pszczyńska Erwin Adamczyk ul. Pszczyńska Erwin Adamczyk ul. Pszczyńska Erwin Adamczyk ul. Pszczyńska     
Izabela Kłoda ul. Poznańska 11Izabela Kłoda ul. Poznańska 11Izabela Kłoda ul. Poznańska 11Izabela Kłoda ul. Poznańska 11    
Zdzisław Kusy ul. WierzyńskiegoZdzisław Kusy ul. WierzyńskiegoZdzisław Kusy ul. WierzyńskiegoZdzisław Kusy ul. Wierzyńskiego    
Dariusz Kałuża ul. Polna Dariusz Kałuża ul. Polna Dariusz Kałuża ul. Polna Dariusz Kałuża ul. Polna     

18 URODZINY18 URODZINY18 URODZINY18 URODZINY    
    

Aleksandra BrzeskiAleksandra BrzeskiAleksandra BrzeskiAleksandra Brzeski    
Bianka Bianka Bianka Bianka     ŁuciówŁuciówŁuciówŁuciów    
Klaudia KarwikKlaudia KarwikKlaudia KarwikKlaudia Karwik    

ROCZKIROCZKIROCZKIROCZKI    
    

Alan Michał StysiakAlan Michał StysiakAlan Michał StysiakAlan Michał Stysiak    
Bartosz GłowackiBartosz GłowackiBartosz GłowackiBartosz Głowacki    

Jerome Emil BrodzikJerome Emil BrodzikJerome Emil BrodzikJerome Emil Brodzik    
Natalia Maria OwczrczykNatalia Maria OwczrczykNatalia Maria OwczrczykNatalia Maria Owczrczyk    

Wiktoria Magdalena PodeszwaWiktoria Magdalena PodeszwaWiktoria Magdalena PodeszwaWiktoria Magdalena Podeszwa    
Wojciech Krzysztof DraganWojciech Krzysztof DraganWojciech Krzysztof DraganWojciech Krzysztof Dragan    

UZDRAWIAJĄCEGO�
SPOTKANIA��
Z�JEZUSEM�

ZMARTWYCHWSTAŁYM�
ŻYCZĄ��

DUSZPASTERZE��
I�REDAKCJA�
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WIELKI CZWARTEK 
 

Spowiedź święta  
7.00- 9.00 15.30 - 17.30 

 
18.00 18.00 18.00 18.00 MSZA  

WIECZERZY PAŃSKIEJ 
 

Adoracja w Ciemnicy 
19.30 - adoracja dla kobiet 

20.00 - adoracja dla mężczyzn 
20.30 - 21.00 - adoracja dla młodzieży  

(prowadzi Oaza) 
 

WIELKI PIĄTEK 
 

Spowiedź święta  
8.00- 12.00 13.00 - 17.30 

 
Adoracja w Ciemnicy  

7.00 - 18.00 
8.30 Ciemna Jutrznia  

10.00 Droga Krzyżowa dla dzieci  
15.00 Droga Krzyżowa dla dorosłych 

 
18.00 18.00 18.00 18.00 CEREMONIE  

MĘKI PAŃSKIEJ 
 

Adoracja przy Bożym Grobie 
Gorzkie Żale, Adoracja Wspólna 

20.00 adoracja dla kobiet 
20.30 adoracja dla mężczyzn  

21.00 - 22.00 adoracja dla młodzieży  
(prowadzi oaza) 

WIELKA SOBOTA 
 

Spowiedź święta 
8.00- 12.00 13.00 - 18.00 

Adoracja przy Bożym Grobie  
7.00 - 19.00 

8.30 Ciemna Jutrznia   
 

12.00 Adoracja dla dzieci  
 

święcenie pokarmów  w kaplicyw kaplicyw kaplicyw kaplicy 
od 12.30 do 16.30 co pół godziny 

 
20.30 20.30 20.30 20.30 WIGILIA PASCHALNA WIGILIA PASCHALNA WIGILIA PASCHALNA WIGILIA PASCHALNA     

Z PROCESJĄ REZUREKCYJNĄZ PROCESJĄ REZUREKCYJNĄZ PROCESJĄ REZUREKCYJNĄZ PROCESJĄ REZUREKCYJNĄ    
((((PROSIMY PRZYNIEŚĆ ŚWIECE)    

 
NIEDZIELA WIELKANOCNA 

 
16.00 Nieszpory  

kończące Triduum Paschalne 

ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY     
DO WSPÓLNEGO PRZEŻYWANIA DO WSPÓLNEGO PRZEŻYWANIA DO WSPÓLNEGO PRZEŻYWANIA DO WSPÓLNEGO PRZEŻYWANIA 

NAJWAŻNIEJSZEJ UROCZYSTOŚCI NAJWAŻNIEJSZEJ UROCZYSTOŚCI NAJWAŻNIEJSZEJ UROCZYSTOŚCI NAJWAŻNIEJSZEJ UROCZYSTOŚCI     
CHRZEŚCIJANCHRZEŚCIJANCHRZEŚCIJANCHRZEŚCIJAN    

TRIDUUM PASCHALNEGOTRIDUUM PASCHALNEGOTRIDUUM PASCHALNEGOTRIDUUM PASCHALNEGO    

23�marca�ksiądz�Wacław�Basiak�będzie�
obchodził�swoje�kolejne�urodziny�

Serdecznie�zapraszamy�na�godzinę�17.00���
na�Mszę�Świętą�w�Jego�intencji��

Zapraszamy Zapraszamy Zapraszamy Zapraszamy     
na Gorzkie Żale na Gorzkie Żale na Gorzkie Żale na Gorzkie Żale     

wraz z kazaniem pasyjnym wraz z kazaniem pasyjnym wraz z kazaniem pasyjnym wraz z kazaniem pasyjnym     
w każdą niedzielę Wielkiego Postu w każdą niedzielę Wielkiego Postu w każdą niedzielę Wielkiego Postu w każdą niedzielę Wielkiego Postu     

o godz. 15.45. o godz. 15.45. o godz. 15.45. o godz. 15.45.     
kazaniakazaniakazaniakazania    głosi\ głosi\ głosi\ głosi\     

Diakon Tomasz Wysłucha. Diakon Tomasz Wysłucha. Diakon Tomasz Wysłucha. Diakon Tomasz Wysłucha.     
    

Oraz Oraz Oraz Oraz     
na nabożeństwa Drogi Krzyżowej na nabożeństwa Drogi Krzyżowej na nabożeństwa Drogi Krzyżowej na nabożeństwa Drogi Krzyżowej     
w każdy piątek Wielkiego Postu w każdy piątek Wielkiego Postu w każdy piątek Wielkiego Postu w każdy piątek Wielkiego Postu     

o godz. 16.15o godz. 16.15o godz. 16.15o godz. 16.15    
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Wchodząc z głębi serca w przeżywanie Wielkiego Postu przy-
gotowującego nas na Misterium Paschalne, warto zadać sobie 
pytanie – w jaki sposób mam postępować, jak rozłożyć akcenty 
swojego życia? Te osobiste, wspólnotowe, rodzinne? 

 Jesteśmy w drodze. Każda podróż ma swój koniec, cel. Czasu więc jest niewiele. Warto przyjąć 
motto: są w życiu rzeczy najważniejsze, na te tylko ważne po prostu szkoda czasu. Dzisiejszy świat 
wmawia nam, że Boga po prostu nie ma. A jeśli już jest to interesuje Go tylko to, jak  surowo osą-
dzić człowieka. Papież Jan Paweł II mówił: „Kościół oddycha dwoma płucami”. Wschodnim i za-
chodnim. W tym samym czasie Bóg posłał swoim Kościołom dwóch proroków. Oboje pochodzili  
z chłopskich rodzin i zmarli w 1938 roku. To św. Faustyna i św. Sylwan z Góry Atos. Ich życie było 
całkowicie zanurzone w Bogu, o którym głosili, że jest sprawiedliwy, ale także miłosierny. Bóg ze 
swej miłości do człowieka szanuje jego wolność. Wielu powiada: skoro Bóg jest miłosierny, jest sa-
mą miłością, czy trzeba się jeszcze modlić? Nie wystarczy wierzyć i tylko prosić? Otóż nie, bo dając 
nam wolność Bóg oczekuje naszej współpracy. 
Poza tym, szczególnie w okresie Wielkiego Po-
stu, powinniśmy się modlić nie za siebie, ale za 
naszych bliźnich. W ten sposób stajemy się 
bardziej bliscy sobie, współodpowiedzialni za 
Kościół, za świat, za drugiego człowieka. Modli-
twa może wiele zmienić, szczególnie w nas,  
w naszych sercach, naszym myśleniu, postępo-
waniu, postrzeganiu drugiego człowieka. Rów-
nolegle do zanoszonych przez nas modlitw po-
winno postępować nasze życie. Skierowanie na 
Boga i drugiego człowieka nie może się odby-
wać tylko w oparciu o słowa. Całe nasze życie, 
postępowanie powinno być żywym świadec-
twem wiary: dojrzałej, odpowiedzialnej , bez kompleksów. Dziś w imię wolności, równości, tolerancji, 
w życie społeczne, polityczne, a nawet duchowe, wkrada się relatywizm. Negowane są wartości reli-
gijne, narodowe, patriotyzm, prawa naturalne. Ludzie broniący tych wartości są poniżani, wyśmie-
wani. Prawo stanowione jest często sprzeczne z prawem naturalnym i stawiane ponad nim. Dobrze, 
że „manifestujemy” swoją wiarę w czasie procesji Bożego Ciała, Drogi Krzyżowej ulicami miasta, 
czy w innych marszach w obronie wiary czy godności życia człowieka. Tradycją polską jest liczny 
udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, rekolekcjach wielkopostnych czy adwento-
wych. Są to okresy naszego duchowego „podniecenia”. Dobrze, że takie są w naszym życiu. Czy na 
tym powinna się kończyć nasza aktywność duchowa. Matka Olga z prawosławnego Monastyru  
w Bussy (Francja) wyraża nadzieję, że w Chrystusie już jesteśmy wszyscy razem, gdy w Credo mó-
wimy: „wierzę w jeden, święty Kościół”. Jednak wobec Boga brakowałoby jej umartwień z powodu 
zbyt małej ilości postów w katolicyzmie (prawosławni mają 4 duże posty i sporo małych) Jak my 
podchodzimy do postów, umartwień, postanowień, wyrzeczeń? Czy znajdę czas by się zatrzymać, 
wziąć udział w rekolekcjach zamkniętych? Wielki Post to także dany nam czas do większych prze-
myśleń. Może trzeba wprowadzić w swoje życie pewne korekty: włączyć się w działalność istnieją-
cych grup, bardziej aktywnie uczestniczyć w życiu parafialnym, regularnie rozważać Pismo Święte, 
pogłębiać modlitwę osobistą. Wierzę w Boga, ale czy wierzę Bogu, ufam Mu bezgranicznie tak, jak 

Jezus Bogu Ojcu wtedy, gdy oddawał za nas życie.    Jan Kołeczko — M ęski Legion 

WIELKOPOSTNE  
ROZWAŻANIE 
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Nie pozwólmy się pochłonąć wirom pracy i codziennych obowiązków, aby  nie zapomnieć o Bogu. 
Wolne chwile starajmy się spędzić u stóp Mistrza utajonego w Najświętszym Sakramencie. Dziękuj-
my Trójcy Świętej za ten wielki dar i testament Miłosierdzia. Wynagradzajmy za bluźnierstwa i 
wszystkie grzechy nasze i całego świata. Pan Jezus polecił św. Faustynie odprawić Nowennę do 
Bożego Miłosierdzia. Wielu Jego czcicieli zna to polecenie. Nowenna rozpoczyna się w Wielki Pią-
tek, a kończy w sobotę przed Niedzielą Miłosierdzia. 
W naszej parafii utrwalił się coczwartkowy zwyczaj adorowania Najświętszego Sakramentu. Uczest-
nikom tych adoracji proponujemy odprawianie  tej Nowenny  w kolejne czwartki w ramach odma-
wianej o godz. 15.00 Koronki do Bożego Miłosierdzia. 
Rozpoczniemy od czwartku w oktawie wielkanocnej (pierwszy czwartek kwietnia) W czasie kolej-
nych spotkań pragniemy polecać: 
- całą ludzkość i wszystkich grzeszników 
- dusze kapłańskie i dusze zakonne 
- wszystkie dusze pobożne i wierne 
- dusze heretyków i odszczepieńców 
- dusze ciche i pokorne oraz dusze małych dzieci 
- dusze, które czczą i wysławiają Boże Miłosierdzie 
- dusze przebywające w czyśćcu 
- w dziewiątym przypadającym na Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, przez uczestnictwo w procesji, 
polecając w indywidualnej modlitwie wszystkie dusze oziębłe 
Dusze te najbardziej ranią Serce Jezusa. Zanurzajmy je w strumień Miłosierdzia Bożego, to dla 
nich ostateczna deska ratunku. 
Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w tę trochę niecodzienną modlitwę trwającą 9 
tygodni, aby w kolejne czwartki przychodzili do kościoła. Można to zrobić także w trakcie jej trwania. 
Dzisiejszy świat, nasza ojczyzna, a także nasza wspólnota parafialna  potrzebuje świadectwa wiary 

i szczerej modlitwy.    Jan Kołeczko — M ęski Legion Maryi  

W drugim tygodniu ferii pojechaliśmy z oazą do Milówki. Było całkiem sympatycznie. Szybko zorientowaliśmy 
się, że prawdziwym gospodarzem domu, w którym mieszkamy jest czarny kotek, który na wszelki wypadek 
postanowił oznaczyć swoje terytorium. I jakoś tak mu wyszło, że najlepiej do pozostawiania znaków nadaje 
się śpiwór Księdza… Miły kotek, pewnie wydawało mu się, że Ksiądz jest strasznie samotny, bo jako jedyny 
mieszkał na parterze, więc przygotował niespodziankę... 
Ale co tam kotek. W końcu nie zamierzaliśmy cały czas się nim zajmować. Chcieliśmy chociaż trochę pocho-
dzić po górach. Pierwszego dnia wybraliśmy króciutką  trasę, ale dzięki udanemu skrętowi w prawo trafiliśmy 
na skrót, który nam trochę przedłużył wędrówkę.  We wtorek, trochę już rozchodzeni, wybraliśmy się na Ba-
ranią Górę. O nierozumni… To znaczy, trasa była piękna biały śnieg, biała mgła, biały szlak, biały wiatr i re-
welacyjny widok z wieży na szczycie… A na dodatek mieliśmy przygotowaną niespodziankę na powrotną dro-
gę, ktoś schował przed nami żółty szlak, żebyśmy się mogli dłużej delektować  górami… 
W środę stwierdziliśmy, że jest Wielki Post i trzeba się trochę poumartwiać , więc odmówiliśmy sobie gór  
i zostaliśmy w domu,  trochę sobie pograliśmy, trochę pozjeżdżaliśmy na sankach, trochę zanurzyliśmy nie-
których w śniegu. Dzień upływał spokojnie… A że rurki zlewowe się zatkały naszym makaronikiem, a potem 
pękła nieuszczelka… co tam w końcu mieliśmy ze sobą Księdza, który z radością zabrał się za naprawianie  
i tamowanie powodzi… 
W czwartek poszliśmy na Halę Boraczą i jakoś nic nam się nie przytrafiło, więc na pocieszenie Ksiądz kupił 
nam szarlotkę, a my Mu zorganizowaliśmy glizdowe przyjęcie i odwiedziliśmy Go wszyscy w naszych śpiwor-
kach. 
A w piątek było nam już trochę smutno, że pora wracać… 
Dziękujemy Księdzu Grzegorzowi  za to, że spędził z nami swój urlop, za  organizację, czuwanie nad  cało-
ścią, codzienne Msze św. z mocnymi kazaniami, gotowanie, zmywanie, mycie podłóg… 
A Ksiądz nam pewnie dziękuje za to, że mógł się trochę podszkolić w cierpliwości… Ala Kaczorowska 
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Redakcja gazety SPES zaprasza do współpracy przy 
tworzeniu pisma. Wszelkie uwagi oraz propozycje proszę 
wysyłać na adres  comtelafere@poczta.onet.pl  
Na ten adres należy również przesyłać artykuły, 
sprawozdania i zdjęcia z wydarzeń ważnych dla grup 
parafialnych czy też dla całej parafii oraz życzenia, które 
możemy umieścić w rubryce Serdeczności. 
Aby plik mógł być umieszczony w odpowiednim numerze 
gazety, należy przesłać go do redakcji do 20 dnia 
miesi ąca, poprzedzającego miesiąc ukazania się 
czasopisma .      Redakcja  

Serdecznie  dziękujemy Państwu Krystynie i Ryszardowi Piechoczkom za udział w naszym 
„Spotkaniu z kreplem”, które odbyło się 7 lutego w tłusty czwartek. Dziękujemy też za przywiezio-
ną ogromną liczbę pączków. Prawdopodobnie musieli smażyć je przez całą noc. 
 
Dziękujemy też Sz. P. Barbarze Langer oraz jej 
uczniom ze Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych w 
Rybniku z Filią w Jastrzębiu Zdroju, za ciekawy 
koncert muzyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Koncert odbył się 11 lutego w pierwszy dzień ferii 
zimowych. Dziękuję też Rodzicom za przywiezie-
nie swoich pociech na spotkanie z seniorami.  
Po koncercie wszyscy otrzymali „czekoladę Pro-
boszcza”. Księdzu proboszczowi Stefanowi Wyle-
żałkowi serdecznie dziękuję za podtrzymanie cze-
koladowej tradycji.  
        W imieniu Seniorów Krystyna WalaW imieniu Seniorów Krystyna WalaW imieniu Seniorów Krystyna WalaW imieniu Seniorów Krystyna Wala 

12 lutego ksiądz Grzegorz zabrał „Dzieci Maryi” na wycieczkę do kopalni Guido w Zabrzu.  
Od samego początku dzieci bawiły się znakomicie szczególnie wtedy, gdy oczekując na spóźniający 
się autobus postanowiły przygotować śnieżną pułapkę na Księdza i na dodatek pułapka okazała się 
całkiem skuteczna... Również dla podłogi na probostwie… 
W samej kopalni młodzi turyści zobaczyli z bliska sprzęt jakim posługują się górnicy oraz posłuchali 
trochę o ich pracy. Największą atrakcją były chyba jednak: zjazd szolą i krótka podróż podziemną 
kolejką. 
Dużo radości sprawił też dzieciom sam czas jazdy autobusem, a to dlatego, że mogły sobie dowoli 
pograć w swoje ulubione zabawy.  

Uczestnicy wycieczki dziękują Księdzu za or-
ganizacje wyjazdu i poświęcenie im dnia wol-
nego 
    Ala Kaczorowska 

17 lutego oaza wybrała się na kręgle. Dwie 
godziny zabawy minęły bardzo szybko i może 
nawet nie byłyby godne wzmianki w naszej 
gazetce, gdyby nie to, że miało tam miejsce 
historyczne wydarzenie. Jakie? Naprawdę nie-
spotykane. Ksiądz Grzegorz przegrał mecz. 
Nieznacznie, co prawda i w drugim już się 
zresztą odegrał, ale jednak… Zachowaliśmy 
sobie na pamiątkę wydruk punktów… 
    Ala Kaczorowska 

Od 3 do 6 marca przeżywaliśmy parafialne rekolek-
cje. Ksiądz Józef przypominał nam o tym, że Bóg 
tęskni za  każdym z nas i pragnie spotkania, pragnie 
naszej obecności i naszego zasłuchania w Słowo, 
którym jest On sam. Zaprasza nas także do dziele-
nia się doświadczeniem Jego Miłości z innymi i oka-
zywania im miłosierdzia szczególnie poprzez przeba-
czenie. Dziękujemy Bogu za to, że się ciągle o nas 
upomina, a księdzu Józefowi za to, że usłyszał  
i przekazał Boże prośby.  Ala Kaczorowska 
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A miało być tak świątecznie... Pani katechetka powie-
działa, że na Wielkanoc to się razem z Jezusem prze-
chodzi z niewoli do wolności, tak jak Izraelici wyszli  
z Egiptu z Mojżeszem, przeszli przez Morze Czerwone   
i szli do Ziemi Obiecanej. I potem jeszcze powiedziała, 
że powinniśmy się do tego wychodzenia porządnie przy-
gotować. No to wróciłem do domu i grzecznie zacząłem 

przygotowania. Najbar-
dziej  to mi się wydawa-
ło potrzebne to Morze 
Czerwone, ale jak tu je 
przygotować... Takie 
normalne morze to 
jeszcze, ale że też oni 
się musieli pchać  aku-
rat do czerwonego. 
Czerwone, czerwone... 
Mam! Ketchup! Napu-
ściłem wody i zabrałem 
się za zabarwianie mo-

rza. Ależ się wszyscy ucieszą, jak 
wrócą i wszystko będzie gotowe do 
wychodzenia z niewoli - tak sobie 
myślałem radośnie, aż się pośli-
zgnąłem z tego zadowolenia... Do-
brze, że Gloria kilka minut później 
wróciła do domu i kilka dni wcześniej 
uczyła się, jak udzielać pierwszej 
pomocy. Szybciutko mnie wyłowiła  
i zrobiła sztuczne oddychanie. No, to 
jeszcze było miłe, ale potem powie-
siła mnie na kranie żebym mi z futer-
ka ściekła woda, bo niby bym 
wszystko zachlapał, też mi pomysł...        
A na koniec wrócił tata i powiedział, 
że wytłumacz mi o co chodzi z tą 
niewolą, ale mam się porządnie wy-
suszyć. No to się suszę i Was ser-
decznie z tej suszarki pozdrawiam.      
  Osiołek Ofiarka  

A Ty wiesz z jakiej niewoli Pan Je-
zus nas wyprowadza? Jeśli się nad 
tym zastanawiasz, to możesz roz-
wiązać przygotowane zadanie. Trze-
ba odnaleźć i wykreślić wszystkie 
wyrazy jakie znajdują się w ramce. 
Literki, które pozosta-
ną, czytane kolejno w 
liniach poziomych 
utworzą rozwiązanie. 
Możesz je przesłać  
na adres comtelafe-
re@poczta.onet.pl lub 
wręczyć paniom kate-
chetkom. A nagrody 
za rozwiązania z po-
przedniego numeru 
otrzymują: Sandra 
Marcol, Bartosz Ko-
łeczko i Joasia 
Radwańska. Od-
biór 17 marca na 
Mszy św. o godzi-
nie 10.00 (w kapli-
cy) 

S Ó L Z K N W O D A 
P A K A R T O N S Z 
Ł Ó Ż K O Y R C H K 
O G U L P R E Z W I 
T O P O L A K E I N 
C G A C A R O  Ż N O 
H R N E R K A Ó O G 
W Ó R K W A W A Z A 
R D Z A R A N E K Z 

PŁOTPŁOTPŁOT   
TOPOLATOPOLATOPOLA   
KLOCEKKLOCEKKLOCEK   
ŁÓŻKOŁÓŻKOŁÓŻKO   
ŻUPANŻUPANŻUPAN   
KINOKINOKINO   

NERKANERKANERKA   WÓRWÓRWÓR   
RANEK RANEK RANEK    
WINOWINOWINO   
WAZAWAZAWAZA   
RDZARDZARDZA   

GAZGAZGAZ   
ROŻNOROŻNOROŻNO   
KROPLAKROPLAKROPLA   
KARTONKARTONKARTON   
WOREKWOREKWOREK   

SÓLSÓLSÓL   
OGRÓDOGRÓDOGRÓD   
ARKAARKAARKA   



OAZA OAZA OAZA    
W MILÓWCEW MILÓWCEW MILÓWCE   


