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 Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją po-

solić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez lu-

dzi. Mt 5, 13 – 16 

 Co znaczy być solą 
ziemi. Sól właściwie jest 

niewidoczna, nie rzuca się w 
oczy, ale jed-

nak, gdy jej za-
braknie wszyst-

ko traci smak… 
Mam być właśnie 

kimś takim, kto nieustannie 
wskazuje, że życie bez Jezusa 
staje się puste, bez smaku, bez sensu, bez ce-
lu… A życie z Jezusem sprawia, że wszystko 
jest idealnie doprawione i smaczne. Nawet 

wtedy, gdy pojawiają się kłopoty, ból, choro-
ba, niepowodzenie. Sól relacji z Jezusem 
sprawia, że wszystko można przetrwać nie 

rezygnując z miłości… Bo ina-
czej smakuje choroba, w któ-
rą zaprasza się Jezusa, inaczej 
smakuje małżeństwo, które 
poddane jest Jezusowi, ina-
czej smakuje praca, którą wy-
konuje się z Jezusem w ser-

cu… Obecność ludzi posolonych Jezusem, 
sprawia, że cały świat od razu zaczyna lepiej 
smakować... 

V NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
9 lutego 2020 r.  

 W świetle dzisiejszej Ewange-
lii można zobaczyć coś niezwykle 
ważnego na temat niezgłębioności 
proroctw. Oto jak prorok Mala-
chiasz zapowiadał wkroczenie Me-
sjasza do swojej Świątyni: „Oto 

przybędzie do swojej świątyni Pan, którego 
wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego 
pragniecie (...). Jest On jak ogień złotnika i 
jak ług farbiarzy. Usiądzie, 
jakby miał przetapiać i 
oczyszczać srebro, i oczyści 
synów Lewiego, i przecedzi 
ich jak złoto i srebro, a wte-
dy składać będą Panu ofiary 
sprawiedliwe”. W dzisiejszej 
Ewangelii słyszeliśmy, jak 
zwyczajnie i pokornie wypeł-
niło się to proroctwo o potężnym wkroczeniu 
Mesjasza do swojej świątyni. Dwoje ubogich 
ludzi, których nie stać było nawet na kupno 
ofiarnego baranka, przyniosło do świątyni 
40-dniowe Niemowlę. Tylko dwoje starców - 
Symeon i Anna - rozpoznało w tym niemow-
lęciu Mesjasza. Otóż ten kontrast między 
proroctwem a jego wypełnieniem wielu już 
chrześcijan pobudzał do wysławiania Boga za 
to, że jest tak zaskakujący, że Jego potęga 
jest taka ukryta, tak niepodobna do potęg te-

go świata. Ale zauważmy jeszcze co innego. 
Wtedy, w 40 dni po urodzeniu Pana Jezusa, 
proroctwo Malachiasza dopiero zaczęło się 
wypełniać. Natomiast wypełnia się ono przez 
całą historię Kościoła. Przecież to już od 
dwóch tysięcy lat Pan Jezus wkracza do swo-
jej świątyni, do swojego Kościoła, potężny jak 
ogień złotnika i jak ług farbiarzy - i oczyszcza 
nas i przywraca nam autentyczny blask dzieci 

i przyjaciół Bożych, wezwa-
nych do życia wiecznego. Po-
dobnie jest z innymi proroc-
twami. Proroctwa o narodze-
niu Mesjasza, które się wy-
pełniły w dzień narodzin Je-
zusa z Dziewicy Maryi, zara-
zem wypełniają się nadal, ile-
kroć Jezus rodzi się w du-

szach coraz to nowych ludzi. Proroctwa o 
uzdrowieniach, jakie będą dokonywane w 
czasach mesjańskich, wypełniają się nadal, 
często na naszych oczach. Proroctwa o męce 
Mesjasza dopełniają się w drodze krzyżowej, 
którą nieraz musi odbyć Jego Kościół. Po-
dobnie proroctwa o zmartwychwstaniu Me-
sjasza wciąż dopełniają się poprzez duchowe 
zmartwychwstanie tych, którzy są włączani w 
Jego Ciało - ostatecznie zaś wypełnią się w 
Dniu Zmartwychwstania powszechnego. 

ŚWIĘTO 

OFIAROWANIA 

PAŃSKIEGO 
2 lutego 2020 r.  

 Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzi-

ce przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest 

napisane w Prawie Pańskim. Łk 2, 22-40 
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 „Jeśli cię kto 
uderzy w prawy po-
liczek, nadstaw mu 
i drugi” 

Czy to znaczy: bądź 
bierny, kiedy cię 

atakują, czy może uciekaj co prędzej, jak 

pies z  ogonem? 
Chodzi tu o inny rodzaj walki. Jaka to od-
waga—być zaatakowanym i nie uciekać. 
Podejść do przeciwnika, stanąć przed nim 

policzek w policzek. 
Nie bać się ciosów. 
Wiemy, że ludzie Dzi-
kiego Zachodu nie bili 
tego, kto zbliżał się do 
nich bez broni. Cofali 
się przed jego odwagą. 
Zbliżenie bezbronnego 

do uzbrojonego jest męstwem. Czasem 
prowokacją. Niekiedy pobudza do prze-
myślenia na nowo istoty sporu. 

 Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: 

Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw 

mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i 

płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, 

kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.  

            Mt 5,38 – 48 

VII NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
23 lutego 2020 r.  

 Pogódź się ze swoim przeciwnikiem 
szybko, dopóki jest w drodze. Ilu ludzi —
umierając — nie zdą-
żyło się pojednać, 
przebaczyć. Wszystko 
potem za późno. Na-
sza droga ziemska się 
kończy, Królestwo 
Boże jest blisko. Może 
młodzi ludzie słuchają tych słów niezupeł-
nie serio. 
A jednak z biegiem lat  to niewidzialne 
królestwo się zbliża. Nawet zegarek na na-

szym ręku, choć grzeczny i uprzejmy nie 
cofa się, idzie naprzód, a jeśli się spóźnia 

to nas oszukuje. Najdys-
kretniej, lecz z nieubła-
galną dokładnością, 
informuje elek-
troniczny, bo 

czas liczy mil-
cząc.  

 Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat 

twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i 

pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! Pogódź się ze 

swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik 

nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzie-

nia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.  

            Mt 5, 17 – 37 

VI NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
16 lutego 2020 r.  
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Styczeń w naszej parafii 

CHRZTY:  
Laura Paulina Gajda  
Zofia Krystyna Pietrzyk  
Eliza Monika Werner  
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
   
45 rocznica ślubu  
Danuta i Witold Jędrusiak  
65 rocznica ślubu  
Wanda i Jan Fajkis  

ROCZKI: 
Stanisław Wojciech Dudzik 
Stanisław Józef Mazur 
Emilia Gil 
 
POGRZEBY: 
Jadwiga Gajda 
Tadeusz Janeczko 
Czesław Kośmider  
Maria Mączka  
Danuta Porębna  

 Jak co roku, przedstawiciele Zespołu 
Szkół Nr 2 i nr 6, spotkali się z uczestnikami 
Rajdu Szlakiem Marszu Śmierci Auschwitz - 
Wodzisław. Od wielu lat piechurzy, z panem 
Janem Stolarzem na czele, są witani przez 
historyków „Korfantego” i polonistkę 
„Sobieskiego”, panią Lidię Różycką.  
W sobotnie popołudnie 18 stycznia, do ZS Nr 
2  przybyli uczniowie obu szkół wraz z rodzi-
cami. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie 
społeczności  osiedla  Jastrzębie Górne i Dol-
ne, a na spotkanie przybyli jej przedstawicie-
le - Rada Osiedle z panią Krystyną Piecho-
czek, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Ry-
szard Piechoczek, strażacy OSP Jastrzębie 
Górne 
W ubiegłych latach, na spotkania zapraszano 
świadków historii - była 
wśród nich nieżyjąca już 
pani Helena Królik, która 
zarejestrował w pamięci  
zarówno Marsz Śmierci, jak 
i pochówek ofiar w zbioro-
wej mogile. 
W tym roku gościliśmy potomków rodziny 
jastrzębskich Sprawiedliwych - Gertrudy i 
Erwina Mołdrzyków. Wnuczka Sprawiedli-
wych - pani Danuta Matyjasik, a także pra-
wnuczka Edyta Matyjaskik - Pasek 
(nauczyciel SP nr 12) przekazały zgromadzo-
nym wzruszającą relację rodzinną o ocaleniu 
Żydówek z Sosnowca, Simy i Malki Dafner. 
O tym, jak Erwin Mołdrzyk znalazł  w stodo-
le dwie zmarznięte postaci w pasiakach i jak 
jego żona, Gertruda, powiedziała – „Trzeba 

ratować ludzi…” Pani Edyta zapamiętała mo-
ment, kiedy w 1988 roku  ich dom  odnalazła 
Sima, rozpoznając stodołę, w której  ukryła 
się z siostrą w styczniu 1945 roku. Niestety, 
Erwin Mołdrzyk nie dożył tego radosnego 
momentu, choć często  martwił się o losy 
ocalonych więźniarek. Pani Gertruda w to-
warzystwie córek udała się do Jerozoli-
my,  żeby w instytucie Yad Vashem odebrać 
Medal  Sprawiedliwy  wśród Narodów Świa-
ta.  
Wszyscy zgromadzeni tego popołudnia  w ZS 
Nr 2, mogli obejrzeć  rodzinne pamiątki pań-
stwa Mołdrzyków – zdjęcia, dyplom i  medal 
z napisem „Kto ratuje jedno życie – ratuje 
cały świat.” 
Następnie uczestnicy spotkania udali się w 

kierunku zbiorowej mogi-
ły  ofiar Marszu Śmierci przy 
kościele pw. św. Katarzy-
ny.  Minutą ciszy uczczono 
pamięć więźniów, uczniowie 
i piechurzy zapalili znicze. 
Warto zaznaczyć, że  w tym 

samym  dniu, przedstawiciele Muzeum Au-
schwitz – Birkenau na całej  trasie pochodu, 
kładli wiązanki kwiatów na grobach i przy 
pomnikach. 
Ostatnim punktem uroczystości było zapale-
nie zniczy na grobie państwa Mołdrzyków. 
Przy grobie prawnuczka Sprawiedliwych i 
pan Jan Stolarz zaapelowali o pamięć o tych 
tragicznych wydarzeniach. 
Spotkanie  z uczestnikami Rajdu, a także po-
tomkami Sprawiedliwych było ważne nie tyl-

PAMIĘĆ  

O WIĘŹNIACH 

AUSCHWITZ 
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Co czeka nas w lutym 

 2.02 – Niedziela. Święto Ofiarowania Pań-
skiego. Dzień życia konsekrowanego. W ka-
tedrze spotkanie dla osób konsekrowanych. 
Dzień modlitw w intencji katechizacji doro-
słych. Kolekta na zakony kontemplacyjne. 
 3.02 – poniedziałek. Wspomnienie dowol-

ne św. Błażeja, biskupa i męczennika. Na 
Mszach św. zwyczajowe błogosławieństwo 
chroniące od chorób gardła. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy parafian z ul. Leśmiana 
i ul. Staffa po Mszy św. wieczornej. 
 5.02- środa. Wspomnienie św. Agaty, dzie-

wicy i męczennicy. Na Mszach św. zwyczajo-

we błogosławienie chleba i soli. Biblioteka 
parafialna czynna od godz. 17.00 w Domu 
Parafialnym. 
 6.02- I czwartek miesiąca. Msza św. w in-

tencji o nowe powołania kapłańskie o godz. 
6.3o. Nabożeństwo za powołanych o godz. 
16.30. Wspomnienie św. Pawła Miki i Towa-
rzyszy, męczenników. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian z ul. Leśmiana i ul. 
Staffa po Mszy św. wieczornej. 
 7.02- I piątek miesiąca. Nabożeństwo ku 

czci NSPJ o godz. 6.oo. Msza św. w intencji 
czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Sakrament po-

 9 stycznia ks. Mateusz odwiedził dzie-
ci,  mieszkające w placówce opiekuńczo - wy-
chowawczej przy ul. 
Opolskiej. Kolęda była 
trochę nietypowa, po-
nieważ towarzyszyli Mu 
oazowicze z gitarami i 
dużym zapasem zabaw 
integracyjnych.  
 A dzień później do 
naszej parafii przybyli 
oazowicze z całego miasta - zarówno z grup 
młodzieżowych jak i z Domowego Kościoła. 
Najpierw zobaczyliśmy Jasełka po śląsku, 

przygotowane przez młodzież z Moszczenicy, 
później wspólnie adorowaliśmy Dzieciątko 

Jezus, śpiewając kolędy, a 
na koniec przeszliśmy  do 
Domu Parafialnego, aby 
świętować przy stole. W 
ramach Agapy odbyła się 
także charytatywna lote-
ria fantowa, podczas któ-
rej zebraliśmy 900 zł dla 
chorej Gabrysi. 

Gościem specjalnym był ks. Waldemar Ma-
ciejewski - moderator archidiecezjalny.  
    Ala Kaczorowska 

KOLĘDA U DZIECI 

I REJONOWE  

KOLĘDOWANIE 

OAZY  

 W drugim tygodniu ferii, 27 osobowa 
grupa oazowiczów, wybrała się na 5 dniowe 
zimowisko do Węgierskiej Górki. Co tam ro-
biliśmy? Trochę pochodziliśmy po górach, 
uznając, że  najlepszy śnieg 
mają na Hali Boraczej. Zjeż-
dżaliśmy z górek, pojedynczo 
i grupami. Graliśmy w kręgle. 
Przeprowadziliśmy grę tere-
nową, z super planszą i zada-
niami przygotowanymi przez animatorki. 
A w naszym ciepłym domku, rozgrywaliśmy 
mecze z mistrzem tenisa stołowego - ks. Ma-

teuszem, graliśmy w tysiące gier planszo-
wych i nie tylko i jedliśmy słodycze, chrupki i 
pizzę ufundowaną przez ks. Proboszcza. I  
oczywiście grzecznie przesypialiśmy całe no-

ce... 
Przez trzy dni był z nami ks. 
Mateusz, dlatego mieliśmy 
też możliwość modlić się 
wspólnie na Mszach świę-
tych, za co Mu bardzo dzię-

kujemy. 
A w piątek musieliśmy wracać do domu. Wy-
pad był całkiem udany…  Ala Kaczorowska 

OAZOWE  

ZIMOWISKO 

ko dla młodzieży, która poświęciła czas ferii, 
żeby zorganizować przedsięwzięcie i pogłębić 
wiedzę historyczną.  
W takich chwilach wszyscy  rozumiemy, jak 
ważna jest pamięć  o ludziach idących  tędy 

w pasiakach  75 lat temu,  o więźniach, któ-
rzy  zostali w jastrzębskiej ziemi  na zawsze, 
a także  o tych, którzy ratowali życie innych, 
narażając własne. 
    Katarzyna Gibes 
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kuty i pojednania dla dzieci o godz. 16.oo. 
Msza dla młodzieży o godz. 18.00 
 8.02 – I sobota miesiąca. Nabożeństwo wy-

nagradzające NMP o godz. 7.00.  
 9.02- V Niedziela Zwykła. Kolekta na po-

trzeby archidiecezji. 
 10.02- poniedziałek. Wspomnienie św. 

Scholastyki, dziewicy. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian z ul. Polnej i ul. Po-
chwacie po Mszy św. wieczornej. 
 11.02- wtorek. Wspomnienie dowolne NMP 

z Lourdes. Światowy dzień chorego. Msza 
św. w intencji chorych (z udzieleniem sakra-
mentu namaszczenia chorych) o godz. 17.00. 
Katecheza dla rodziców dzieci z SP nr 19 z 
klasy 3A o godz. 18.oo. 
 13.02 –czwartek. Różaniec fatimski o godz. 

6.oo. Msza św. w int. czcicieli MB Fatimskiej 
o godz. 6.30. Katecheza dla rodziców dzieci z 
SP nr 19 z klasy 3B o godz. 18.oo. 
 14.02- piątek. Święto św. Cyryla mnicha i 

Metodego biskupa, patronów Europy. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy parafian z 
ul. Polnej i ul. Pochwacie po Mszy św. wie-
czornej.  
 15.02- sobota. Rocznica urodzin biskupa 

Grzegorza Olszowskiego. Odwiedziny cho-
rych od godz. 9.00. Nauka dla Rodziców i 
Rodziców Chrzestnych o godz. 15.30 w Do-
mu Parafialnym.  
 16.02- VI Niedziela Zwykła. Chrzty o godz. 

12.15. Kolekta na potrzeby remontowe para-
fii. 
 17.02- poniedziałek. Do sprzątania kościoła 

zapraszamy parafian z ul. Długiej po Mszy 
św. wieczornej. 
 18.02- wtorek. Katecheza dla rodziców 

dzieci z SP nr 1 z klas 3 o godz. 18.oo. 
 19.02- środa. Msza św. w intencji grupy 

OREMUS – w 22 rocznicę powstania o godz. 
17.00. Modlitwa za parafię po Mszy św. wie-
czornej. Biblioteka parafialna czynna od 

godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
 21.02- piątek. Do sprzątania kościoła za-

praszamy parafian z ul. Długiej po Mszy św. 
wieczornej.  
 22.02- sobota. Święto Katedry św. Piotra 

Apostoła.  
 23.02 - VII Niedziela Zwykła. Roczki o 

godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o godz. 
16.30. Kandydaci do diakonatu rozpoczynają 
rekolekcje przed święceniami. Rozpoczyna-
my czterdziestogodzinne nabożeństwo przed 
Wielkim Postem. Rozpoczynamy Tydzień 
Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kolekta na 
potrzeby parafii. 
 24.02 - poniedziałek. Msza św. w intencji 

Koła Gospodyń, emerytów, rencistów i 
sprzątających kościół w lutym o godz. 17.00. 
Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian 
z ul. Strażackiej po Mszy św. wieczornej.  
 26.02 – Środa Popielcowa. Początek Wiel-

kiego Postu. W tym dniu obowiązują post i 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 
Msze św. z obrzędem posypania głów popio-
łem o godz. 6.30, 9.00, 16.30, 18.00. Kwar-
talny dzień modlitw o ducha pokuty. 
 28.02- piątek. Droga Krzyżowa o godz. 

16.15. Msza św. za zmarłych w 30 dzień po 
śmierci oraz w I rocznicę śmierci o godz. 
17.00. Dzień modlitwy wynagradzającej oraz 
postu w intencji ofiar wykorzystania seksual-
nego i ich rodzin. Kwartalny dzień modlitw o 
ducha pokuty. Rocznica urodzin biskupa 
Marka Szkudło. Do sprzątania kościoła za-
praszamy parafian z ul. Strażackiej po Mszy 
św. wieczornej.  
 29.02- sobota. Droga Krzyżowa dla dzieci o 

godz. 9.00. Kwartalny dzień modlitw o du-
cha pokuty. Święcenia diakonatu. 
 1.03 – I Niedziela Wielkiego Postu. Nie-

dziela Trzeźwości. Gorzkie Żale z kazaniem 
pasyjnym o godz. 15.45. Kolekta to Jałmużna 
Postna. 
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Droga Krzyżowa – piątki Wielkiego Postu godz. 16.15  ( luty, marzec) 17. 15 (kwiecień) 

Droga Krzyżowa dla dzieci— soboty Wielkiego Postu godz. 9.00 

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

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE 
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Żydzi z Suzy znaleźli się w 
niebezpieczeństwie. Gdyby 
królowa Estera spróbowała 
ich ratować, oznaczałoby to 
jej śmierć. Aby dowiedzieć 
się co postanowiła królowa 
rozszyfruj poniższą wiado-
mość. Rozwiązanie prześlij 
na adres:  

krecikpolany@gmail.com  
Nagrody za rozwiązanie z 
poprzedniego numeru 
otrzymują Wiktoria Wojtan 
i Szymon Nowak. Gratulu-
jemy! Można je odebrać 9 
lutego na Mszy św. o godz. 
11.00. 
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Dla dzieci 

„O Tobie mówi serce moje szukaj Jego Oblicza” 

Ks. Grzegorzowi Krzykowi życzymy by nieustanne 

poszukiwanie i poznawanie Boga budowało Relację 

silniejszą od wszelkich zniechęceń, emocji, zmęcze-

nia i trudów i by ta bliskość z Jezusem była źró-

dłem pokoju w sercu i dawała zdolność do wybiera-

nia miłości w każdej innej relacji. Redakcja 

  

„Życie nie musi obfitować w 

wielkie wydarzenia. Codzienny 

obowiązek, prosty i niepozor-

ny, wystarczy, aby je upiększyć i uszlachetnić.” 

Pani Celinie Wojtynek oraz panom Edwardowi Kulig 

i Janowi Szczęsnemu życzymy, by potrafili powie-

rzać codzienność Bogu i z radością serca spełniać 

swoje obowiązki. Chór „Lira” 

 

„Zgięte kolana i złożone ręce są gestami wolnego 

człowieka.” 

Pani Danucie Orszulik życzymy, by modlitwa czyniła 

Jej życie wolnym od zła. Seniorzy. 

„Grzeszy ten, kto mając możliwość wyświadczania 

dobra, nie czyni tego.” 

Legionistom Edwardowi Kulig i Kazimierzowi Adam-

kowi oraz wszystkim auksyliatorom, którzy obchodzą 

swoje urodziny lub imieniny w lutym życzymy umie-

jętności wykorzystywania każdej szansy, jaką daje 

życie, by czynić dobro i uszczęśliwiać innych. Męski 

Legion Maryi. 

  

„Wszystko co robimy dla miło-

ści nabiera wartości i piękna” 

Księdzu Grzegorzowi Krzykowi życzymy by potrafił 

cieszyć się wartością i pięknem tego co robi i wi-

dział Siebie takim, jakim widzi Go Pan Jezus, a Mar-

cinowi Janickiemu życzymy, aby miłość była motorem 

Jego najdrobniejszych, nawet niewidocznych czy-

nów. Oaza z ks. Mateuszem 

Serdeczności 
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NIEDZIELA – ŚWIĘTO OFIAROWANIA 
PAŃSKIEGO 2.02  
7.30– Za + Kazimierza Obracaj, jego rodzi-
ców, teściów, ++ z pokrewieństwa.  
9.30– Za ++ Józefinę Kania, męża Józefa, 
synów Jana i Andrzeja.  
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 Bożeny z okazji 70 rocznicy urodzin.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30– Za + Sabinę Sadło – w rocznicę 
śmierci, męża Jana, Genowefę Niziołek – w 
kolejną r. śmierci, dusze w czyśćcu cierpiące.  
19.30– Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Elż-
biety – z okazji 50 rocznicy urodzin.  
PONIEDZIAŁEK 3.02  
6.30– Za + Danutę Porębną – od mieszkań-
ców z ul. Opolskiej 2. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski w ubiegłym roku, za 
uratowane życie w wypadku, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie. 
WTOREK 4.02  
6.30– Za + Adelę Drewniak – w 6 rocznicę 
śmierci, męża Jakuba, teściów Katarzynę i 
Piotra Domin, dziadków z obu stron.  
17.00 – Za + Marię Łaciak – w 6 rocznicę 
śmierci, Jana Jonkisz oraz ++ z pokrewień-
stwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za ++ Wiktorię, Wiktora, syna Hen-
ryka, wnuka Krzysztofa Antończyk, dziadków 
z obu stron, rodzeństwo, ++ z rodziny Antoń-
czyk, Goik, Marię i Stanisława Filipczyk, du-
sze w czyśćcu cierpiące. 
ŚRODA – Wspomnienie Św. Agaty 5.02  
6.30– Za ++ rodziców Jadwigę i Kazimierza 
Remian, córkę Annę i syna Stanisława. 
17.00 – Za + Kunegundę Wierzgoń, męża 
Henryka.  
17.00 – Za ++ rodziców Jadwigę – w 15 rocz-
nicę śmierci i Franciszka Kmera, babcię Emi-
lię, ++ z rodziny Kmera, Mucha, Wawer, du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
CZWARTEK - Wspomnienie św. Pawła Miki i 
Tow. -I czwartek miesiąca 6.02  

6.30– W intencji Powołań.  
17.00 – Za + Jadwigę Mańka, rodziców z obu 
stron, brata Stefana oraz ++ z pokrewieństwa 
i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za ++ Józefa i Rozalię Drescher – w 
r. śmierci, ++ z rodziny Drescher, Jonderko.  
PIĄTEK – I piątek miesiąca 7.02  
6.30– W intencji czcicieli NSPJ.  
17.00 – Za ++ Annę i Emila Sobik, córkę Re-
natę, Bożenę Górniak, Agnieszkę i Floriana 
Górniak, Teresę Orszulik oraz ++ z pokre-
wieństwa Górniak, Sobik. 
17.00 – Za + Krystynę Leichner – od sąsia-
dów ul. Wrocławska 11. 
SOBOTA – I sobota miesiąca 8.02  
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie 
Niepokalanego Serca Maryi i NSPJ i zadośću-
czynienie za grzechy własne, swoich bliskich, 
naszej Ojczyzny i całego Świata. 
8.00 – Za + Jerzego Zrostek, ojca Gerarda, 
teścia Henryka Gajda – na pamięć urodzin. 
17.00 – Za + Jerzego Zdrzałek – w rocznicę 
śmierci, żonę Agnieszkę, syna Gerarda, zięcia 
Wojciecha, rodziców, Różę Zdrzałek, Alberta 
Śmietana oraz ++ z pokr. Zdrzałek, Czylok. 
V NIEDZIELA ZWYKŁA 9.02  
7.30– Za śp. Czesława Pietrzak – od rodziny 
Steglińskich.  
9.30– Za ++ Elżbietę i Jana – w rocznicę śm. 
Agnieszkę i Bolesława Krupa, Józefa, Wikto-
ra i Gertrudę Gonsior, Anastazję Mołdrzyk.  
11.00 – Za + Alojzego Langosz – w rocznicę 
śmierci, żonę Eugenię, Reginę i Mieczysława 
Skubis, ++ z rodzin Wala, Langosz, Skubis.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
16.30– Za + Józefa Winkler – w 2 rocznice 
śmierci, brata Michała, rodziców z obu stron, 
szwagra Czesława Krzyżak, Apolonię i Igna-
cego Boruta oraz ++ z pokrewieństwa i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
19.30– Za + Halinę Kopertowską – od pra-
cowników i emerytów ZS Nr 2. 
PONIEDZIAŁEK Wsp. św. Scholastyki 10.02 
6.30– Za + Pawła Filip, Czesławę i Alojzego 
Borysewicz, Katarzynę i Władysława Filip. 
6.30– Wolna intencja.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Kazimierza z okazji 60 rocznicy urodzin. 
WTOREK –ŚWIAT. DZIEŃ CHOREGO 11.02 
6.30– Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-

INTENCJE MSZALNE 
9 
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niem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
błogosław., opiekę i zdrowie w intencji mał-
żonków Teresy i Stefana z okazji 59 r. śl. 
17.00 – W INTENCJI CHORYCH.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstaw. MB 
z Lourdes, dziękując za ocalone życie z proś-
bą o przywrócenie wzroku oraz całkowity i 
trwały powrót do zdrowia dla syna Michała. 
ŚRODA 12.02 
6.30– Za + Leonardę Żórawską, męża Ferdy-
nanda oraz ++ z rodziny.  
17.00 – Za + Jana Sitek, dziadków Annę i 
Rafała Sitek, Anielę i Sylwestra Gajda oraz 
++ z pokrewieństwa.  
17.00 – Za + Pawła Kałuża – w 6 r. śmierci.  
CZWARTEK 13.02 
6.30– W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
17.00 – Za ++ Marię i Eugeniusza Rosner.  
17.00 – Za + Hildegardę Sikora – w 2 roczni-
cę śmierci, męża Alojzego, rodziców Leona i 
Elżbietę Śmietana, teściów Emanuela i Julię 
Sikora, braci Henryka i Benedykta, szwagra 
Eugeniusza i dusze w czyśćcu cierpiące.  
PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. CYRYLA,MNICHA I 
METODEGO 14.02 
6.30– Za ++ rodziców Pawła Kałuża – w ko-
lejną rocznicę śmierci, żonę Annę. 
17.00 – Za + Pawła Domin, Albina Węglorz 
oraz ++ z rodziny. 
17.00 – Za + Bogusławę Krajewską – od 
mieszkańców ul. Wrocławska 13. 
SOBOTA 15.02 
8.00 – Za + Karola Kula, jego rodz. i brata.  
8.00 – Wolna intencja. 
10.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji III 
Zakonu Franciszkańskiego. 
17.00 – Za + Helenę Kafka, męża Maksymi-
liana, rodziców z obu stron, ++ z pokrew. 
Kafka, Rduch, Kiełkowski, Gajda, Gembal-
czyk, Uliarczyk, Kondziołka i d. w cz. cierp. 
VI NIEDZIELA ZWYKŁA 16.02 
7.30– Za ++ Waleskę i Leona Powieśnik, ro-
dziców, pokrew. z obu stron i d. w cz. cierp.  
9.30– Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Wioletty z okazji 45 rocznicy urodzin, oraz 
błogosławieństwo dla męża Mariusza i rodzi-
ców Władysławy i Józefa.  
11.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA. 
16.30– Za ++ Annę i Erwina Adamczyk, Er-

wina Otręba, Jadwigę i Feliksa Pieter, dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
19.30– Za ++ Józefa i Wiktora Gonsior, Lu-
dwika, Katarzynę, Czesława i Jadwigę Cofa-
lik.  
PONIEDZIAŁEK 17.02 
6.30– Za ++ Leona, Szymona Adamek, żonę 
Ernę, Annę i Józefa Wysłucha, syna Krystia-
na, Katarzynę Szymon, Siostrę Laurencję 
Smulską, dusze w czyśćcu cierpiące.  
6.30– Za + Jadwigę, męża, rodziców, teściów 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Du-
cha Św. w intencji wnuków Filipa, Emilii i 
Leny z okazji urodzin oraz błogosławieństwo 
dla rodzin Domin, Smulskich, Jabłońskich.  
WTOREK 18.02 
6.30– Za + Jana Grund – w 1 rocznicę śmier-
ci, syna Artura, rodziców, teściów oraz ++ z 
rodzin z obu stron. 
17.00 – Za + Stanisława Kachel, żonę Marię 
oraz ++ dziadków z obu stron.  
17.00 – Za + Bertę Godziek.  
ŚRODA 19.02 
6.30– Za ++ rodziców śp. Annę i Jana Matys, 
siostrę Teresę, ++ z rodzin Matys, Faber, 
Urbańczyk, dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji III 
Zakonu Franciszkańskiego o powołania.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej – w 22 roczni-
cę powstania grupy modlitewnej OREMUS z 
podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosł. Boże i dary Ducha Św. dla członków 
grupy i ich rodzin oraz opiekuna Ks. Piotra.  
CZWARTEK 20.02 
6.30– Za + Dorotę Hojka.  
6.30– Wolna intencja. 
13.00 – Ślub.  
17.00 – 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 Edwarda z okazji 80 rocznicy urodzin.  
PIĄTEK 21.02 
6.30– Za + Józefa Fajkis – od krewnych. 
17.00 – Za + mamę Helenę w 3 rocznicę 
śmierci, tatę w kolejną rocznicę śmierci, zię-
ciów Kazimierza i Ryszarda.  
17.00 – Za ++ Ewę Goik, Lucynę Gach, Jo-
lantę Gwóźdź, Jadwigę Fajkis – od koleżanek 
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z klasy LO.  
SOBOTA – ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIO-
TRA APOSTOŁA 22.02 
8.00 – Za + Jadwigę Odorską – w 1 r. śm. + 
Jana Odorskiego –w kolejną rocznicę śm. 
13.00 – Ślub.  
17.00 – Za + Annę Gajda – w 1 rocznicę śm. 
17.00 – Za ++ Karola i Cecylię Rączka, rodzi-
ców z obu stron, wnuczkę Sylwię, Gertrudę i 
Franciszka Zniszczoł, rodziców z obu stron, 
wnuka Grzegorza, chrześnicę Izabelę, Emilię 
i Franciszka Brzoza, pokrew. Rączka, Kocur, 
Zniszczoł, Penkała, Musiolik, Szotek, ++ 
księży, zakonnice i zakonników, misjonarzy i 
misjonarki, nauczycieli oraz d. w w cz. cierp.  
VII NIEDZIELA ZWYKŁA 23.02 
7.30– Za + Aleksandra Trzonkowskiego – w 
rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, Anto-
niego Trzonkowskiego, żonę, Leona Sitek, 
żonę, Ryszarda Holesza, żonę, syna i wnuka, 
Czesława Dobruckiego, Antoniego Jarzom-
bowskiego, dusze w czyśćcu cierpiące. 
9.30– Za ++ Cecylię i Albina Stencel, Martę i 
Leona Mazur oraz ++ z pokrewieństwa.  
11.00 – Za ++ Anastazję i Wincentego Śmie-
tana, synową Lidię, rodziców i rodzeństwo,  
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI. 
16.30– JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.30– Za + Zdzisława Kusy.  
PONIEDZIAŁEK 24.02 
6.30– Za + Marię Mączka – od sąsiadów ul. 
Wrocławska 35. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprzątają-
cych kościół w miesiącu lutym.  
17.00 – W intencji Parafian. 
WTOREK 25.02 
6.30– Za + śp. Czesława Pietrzak – od Jani-
ny i Katarzyny.  
17.00 –Za + Dariusza Kałuża –w 7 r. śm. ojca 
Henryka, Ks. Bernarda Polok, d. w cz. cierp.  
17.00 – Za ++ Łucję i Justyna Hanzlik, syna 
Józefa, dusze w czyśćcu cierpiące. 
ŚRODA POPIELCOWA 26.02 
6.30– Za + Sylwestra Lasko, rodziców Janinę 
i Stanisława Sowa, teściów Franciszkę i Karo-
la Lasko, bratową Małgorzatę, szwagra Jacka 
i dusze w czyśćcu cierpiące. 
9.00 – Za ++ Mariannę, Edwarda, Katarzynę 
i Józefa Korpowskich, Marię i Franciszka 
Koch, Józefę i Rocha Gajek, d. w czyś. cierp. 
16.30 – Za + syna Wojciecha – w 20 rocznicę 

śmierci oraz ++ z rodziny. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosła-
wieństwo, zdrowie, łaskę wzrastania w miło-
ści i  światło w rozpoznawaniu Woli Bożej w 
intencji Grzegorza z okazji 45 rocznicy ur. 
CZWARTEK 27.02 
6.30– Wolna intencja. 
17.00 – Za + Ernę Grzonka, męża Feliksa, 
syna Daniela, ++ dziadków z obu stron, Hen-
ryka Śmietana, + Sandrę, Agnieszkę Mro-
wiec, Eugeniusza Mstowskiego, żonę Janinę i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za + Zofię Reguła – od mieszkańców 
z ul. Wrocławskiej 13. 
PIĄTEK 28.02 
6.30– Za + Zbigniewa Milewskiego – od są-
siadów z ul. Opolskiej 6. 
17.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1 
rok po śmierci. 
17.00 – Za + Czesława Pietrzak – od Natalii i 
Stanisława Jajuga. 
SOBOTA 29.02 
8.00 – Za ++ rodziców Stanisławę i Antonie-
go Rosner, ++ z rodziny Bąk, Rosner. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji córki Edyty z okazji kolejnej rocznicy ur. 
17.00 – Za + Erwina Mołdrzyk, żonę Gertru-
dę, zięciów Ernesta i Zbigniewa, wnuka Mar-
ka, dusze w czyśćcu cierpiące. 
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – NIE-
DZIELA TRZEŹWOŚCI 1.03 
7.30– Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem MB Piekarskiej, z podziękowaniem za 
odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Ireny z 
okazji 60 rocznicy urodzin. 
9.30– Za ++ Stefanię i Józefa Deptuła, zięcia 
Stanisława, Czesława Bąk i Ewę Bąk, ++ z 
pokrew.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Du-
cha Św. w intencji Pauliny Ledwoń z okazji 
18 rocznicy urodzin. 
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
16.30– Za + męża Jerzego Plewniak – w 2 
rocznicę śmierci. 
19.30– Za + Czesława Pietrzak – od rodziny 
Irzyk z Grodziska. 
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  Lęk jest uczuciem elementarnym, zna-

nym człowiekowi od początku jego istnienia. 
Można by więc pomyśleć, że ma on określony 
cel - dostarcza energii niezbędnej do naszych 
osiągnięć. Lęk umożliwia nam zmierzenie się z 
różnymi życiowymi zadaniami, np. skuteczne 
rozprawienie się z grożącym niebezpieczeń-
stwem, osiągnięcie wyższego stopnia koncen-
tracji i uzyskanie lepszych wyników. Pozosta-
wiony sam sobie, może osiągać takie rozmiary, 
że zaczyna sterować zachowaniem, wpływa na 
decyzje, zmienia myślenie, a nawet zniekształ-
ca postrzeganie rzeczywistości.  
Człowiek wobec sytuacji czy osoby, której się 
lęka, przestaje być sobą, a to, co wywołuje lęk, 
ocenia jako zagrożenie, choć dla obiektywnego 
obserwatora sytuacja jest neutralna i zupełnie 
bezpieczna. Człowiek pod wpływem lęku ma 
osłabiony obiektywizm spojrzenia na sytuację, 
gotów jest wyjaśniać zdarzenia w sposób skraj-
nie negatywny. Możliwe zagrożenie staje się 
irracjonalnie "ogromne" i irracjonalnie 
"pewne", a dochodzące sygnały wydają się je-
dynie potwierdzać zagrożenie. Często bywa 
jeszcze inaczej. Lęk odwraca uwagę od rzeczy-
wistości, a skupia ją na przeżywaniu i opano-
wywaniu nieprzyjemnej emocji, zamiast na 

konkretnym działaniu. Jednocześnie obniża 
dostrzeganie własnego wpływu na sytuację. Je-
śli zagrożenie wydaje nam się olbrzymie, a my 
wobec niego bezradni - jak się nie bać? Jak wi-
dać, spirala lękowego myślenia nakręca się sa-
ma. Zatem lęk może motywować do konkretnej 
pracy, o ile nie jest nadmierny, nieopanowany, 
o ile to my nad nim, a nie on nad nami panuje. 
Lęk jest emocją ogólnoustrojową, a nie tylko 
ograniczoną do psychiki. Zaangażowane jest 
całe ciało - może dawać objawy z różnych na-
rządów. Są trzy rodzaje objawów lęku: psy-
chiczne, somatyczne, behawioralne. Objawy 
psychiczne, to sama świadomość przeżywane-
go lęku, myśli lękowe („coś się ze mną dzieje”, 
„umrę”, „mam zawał”, „duszę się” itd.). Soma-
tyczne objawy, to przyspieszone bicie serca, 
wzrost ciśnienia krwi, pocenie się, drżenie cia-
ła, biegunki itd. Behawioralne objawy to specy-
ficzny sposób zachowania: pobudzenie rucho-
we, osłupienie, sprawdzanie ciała („jakie mam 
ciśnienie”), picie wody, picie alkoholu …  

FOBIA SPOŁECZNA 
Istotą jest lęk przed kontaktami międzyludzki-
mi. Pojawia się wtedy nadmierna obawa: zo-
stanę źle oceniony, skompromituję się – i te 
myśli przeważają nad innymi. Towarzyszą te-
mu objawy psychiczne: lęk, aż do paniki oraz 
objawy cielesne (drżenie rąk, kołatanie serca, 
pocenie się itd.). Pojawi się takich sytuacjach: 
zainicjowanie kontaktu, rozmowy z osobami 
nieznajomymi, czasem również ze znajomymi, 
przebywanie w grupie, uroczystości, spotkania, 
mogą to być kontakty formalne – załatwianie 
spraw w urzędzie, sytuacje w których osoba 
obserwowana jest przez innych np. jedzenie, 
picie w miejscach publicznych. Lęk może doty-
czyć tylko jednej sytuacji np. wystąpienia pu-
blicznego. Objawy somatyczne, które się poja-
wiają, mogą ten stan wzmacniać – wiem, że się 
zaczerwieniłem, ktoś to widzi i jeszcze bardziej 
się przejmuję. Pojawiają się również objawy 
behawioralne: najczęściej unikanie, nadmierna 
kontrola swojego zachowania (planujemy jak 
się zachowamy, co powiemy, gdzie będziemy 
patrzeć…), picie alkoholu (piję na odwagę, tyle 
że działa to tylko na początku). Przyczyny: bio-
logiczne (próg lękowy, cechy temperamentu) i 
środowiskowe (zazwyczaj niska samoocena i 
obawa kompromitacji, gdy ktoś odkryje mój 
brak). Często powodem niskiej samooceny jest 
specyficzny sposób wychowania („wiedziałem, 
że ci się nie uda”, Ty nigdy tego nie zrobisz”, 
„jesteś do niczego”,) innym - jakieś trauma-
tyczne wydarzenie, które jest zapamiętane jako 
kompromitujące. Mechanizmy podtrzymujące 
fobię społeczną to błędne koło: mam obawę, 
źle mnie ocenią, pojawia się strach, pojawiają 
się mechanizmy obronne np. sztywność, czuj-
ność brak spontaniczności. Jeśli ktoś zainicjuje 
rozmowę osoba z lękiem będzie robiła wszyst-
ko, by zakończyć tę rozmowę, z obawy prowo-
kując w słuchaczu wrażenie, że go nie lubi. 
Efekt jest taki, że wiele osób nie rozmawia z tą 
osobą myśląc, że ona ich nie lubi, bo przecież 
zawsze urywa rozmowę lub jej unika. A to z ko-
lei rodzi w osobie z lękiem znaną już myśl: je-
stem fatalny, bo źle mnie oceniają, wszyscy 
mnie unikają. Ludzie z fobią społeczną są za-
zwyczaj bardzo mili, czarujący, z powodu oba-
wy przed złą oceną, nie chcą nikogo urazić. 
Osoby takie funkcjonują poniżej swoich możli-
wości, ze względu na unikanie (na przykład re-
zygnują ze związków, umówienie się na randkę 
jest dla nich ekstremalnie trudne). Pojawiają 

Co nieco o lęku 
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się nagromadzone straty życiowe, brak towa-
rzystwa i otwarta droga do depresji. 
Leczenie to psychoterapia i farmakoterapia. 
Psychoterapia polega na wprowadzaniu i 
utrwalaniu zmian w myśleniu zachowaniu, re-
agowaniu na trudne sytuacje. Wzór na lęk: jest 
wprost proporcjonalny do iloczynu prawdopo-
dobieństwa wystąpienia katastrofy której się 
obawiam (to kompromitacja, zła ocena której 
się obawiam, im mocniej wierzę w możliwość 
porażki tym większy lęk) oraz konsekwencji 
katastrofy (co się stanie jak się skompromitu-
ję? Umrę? Stracę pracę? ... itd.) przez zasoby 
(umiejętności dzięki którym potrafię poradzić 
sobie w danej sytuacji, im mniej zasobów tym 
większy lęk). Zazwyczaj osoby dotknięte lę-
kiem, umniejszają ocenę swoich umiejętności. 
W pracy nad fobią obniżamy subiektywne od-
czuwanie prawdopodobieństwa katastrofy i 
konsekwencji, a wzmacniamy ocenę swych 
umiejętności. Pomocą jest zmiana generalizo-
wania, tzn. myślenia kategoriami: czarne/
białe: ludzie źle mnie oceniają! (tzn. wszyscy? 
Zawsze? Cały jestem zły? Czy tylko nie udało 
mi się opowiadanie jednego dowcipu? Coś ro-
bię źle, ale też coś robię dobrze, coś mi się nie 
udaje, ale wiele rzeczy robię nieźle, ktoś mnie 
nie lubi, ale wielu okazuje mi sympatię – po 
prostu jak w życiu. Uczenie się myślenia typu: 
bardzo stresują mnie publiczne wypowiedzi 
zamiast: jestem do niczego, na pewno wszystko 
źle mi wyjdzie. Farmakologię stosuję się, gdy 
lęk jest bardzo duży, albo lękowi towarzyszą 
inne objawy (depresja, zaburzenia lękowe, sil-
ne objawy wegetatywne) 
LEK UOGÓLNIONY 
Czyli taki, który trwa i męczy człowieka całymi 
miesiącami. Gdy pojawia się lęk oznacza to, że 
dzieje się coś, co wymaga naszej czujności bądź 
reakcji - na przykład ataku bądź ucieczki. Bez 
lęku, człowiek jako gatunek, już dawno by wy-
ginął – lęk jest nam potrzebny, by przeżyć. A 
co jeśli lęku jest za dużo, albo pojawia się w sy-
tuacji, gdy nie ma realnego zagrożenia? Wtedy 
właśnie mówimy o zaburzeniu lub nerwicy lę-
kowej. Objawy lęku uogólnionego: zamartwia-
nie się (osiowy objaw, częste, powtarzające się, 
nadmierne obawy) najczęściej dotyczą spraw 
codziennych, podobne do natręctw. (na przy-
kład pojawia się myśl, że coś się stało z moim 
mieszkaniem, przejeżdżająca Straż Pożarna 
„potwierdza” moją obawę – na pewno jadą do 
mnie). Zamartwianiu towarzyszy lęk a z nim 

inne objawy: zaburzenia koncentracji, nad-
mierna męczliwość, zaburzenia snu. Skąd się 
bierze lęk uogólniony? Mamy pewne genetycz-
ne skłonności do większego przeżywania lęku 
tzw. próg lękowy, ale tutaj większe znaczenie 
mają czynniki środowiskowe: wychowanie lę-
kowe (rodzic zamartwia się i przekazuje dziec-
ku, że świat jest groźny), traumy psychiczne – 
jakieś bardzo trudne sytuacje, które się wyda-
rzyły w życiu, brak higieny psychicznej (brak 
wypoczynku, nieumiejętność relaksu, codzien-
ne czynniki wzmagające obawy takie jak: me-
dia, które zalewają nas złymi wiadomościami). 
Bardzo często ten lęk, to przejaw niskiej samo-
oceny: „jestem do niczego”, „jestem nic nie 
wart”, „nie poradzę sobie sam” itd. Mózg prze-
rabia trudniejszą wersję: „nie poradzę sobie 
sam” w łatwiejszą „muszę mieć kogoś przy so-
bie” stąd zamartwianie się, czy się tej osobie 
coś nie stanie. Pod tym zmartwieniem leży 
przekonanie o tym, że ja sam nic nie jestem w 
stanie zrobić sam. Ludzie z lękiem uogólnio-
nym są zawsze czujni, kontrolujący. Zachowa-
nia te, z czasem prowadzą do wyczerpania 
(czasem pojawią się inne dolegliwości soma-
tyczne: ból głowy, „kluchy w gardle”, refluks 
czy nawet depresja). Jak leczyć? Oprócz farma-
ko- i psychoterapii stosuje się ćwiczenia relak-
sacyjne. Wiele osób z tym zaburzeniem nie po-
trafi bowiem odpoczywać. Należy rozpoznać 
obawy: skąd się wzięły, kiedy są najsilniejsze? 
Zazwyczaj układają się w formie pytań: „a co 
jeśli umrze mój mąż..?” – chory nie skupia się 
na odpowiedzi, lecz na lęku. Trzeba sobie 
szczerze odpowiedzieć na te pytania, zgodnie z 
własnymi zasobami. „jeśli umrę nikt nie zao-
piekuje się moim dzieckiem” – czy na pewno 
tak będzie? Czy nie ma kogoś, kto by się nim 
zaopiekował? Walka z niepewnością i nadmier-
ną kontrolą. A ile razy nie poradziłeś sobie w 
danej sytuacji? Co to znaczy, że sobie nie pora-
dziłeś? Co musi się stać, byś uznał to za 
„nieporadzenie” sobie w tej sytuacji – niezwy-
kle rzadko chorzy potrafią odpowiedzieć na to 
pytanie. Nauka relaksacji jest jednym z celów 
pracy z lękiem. Wszelkie formy ruchu, sportu, 
lektura, wydarzenia kulturalne  
NERWICA LĘKOWA Z NAPADAMI PANIKI 
Kryteriami diagnostycznymi tej nerwicy jest 
napad silnego lęku, który następuje w ciągu 
kilku minut. Towarzyszą mu objawy somatycz-
ne (wymienione na początku artykułu) oraz 
charakterystyczne obawy: „umrę”, „zemdleję”, 
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„mam zawał”, „zwariuję”. Trwa od kilku do kil-
kunastu minut. Napady muszą się powtarzać i 
powstaje lęk przed lękiem, boję się, że będę 
przeżywał panikę. Objawy somatyczne 
„wysuwają się na czele” naszej percepcji, dlate-
go często szukamy pomocy u kardiologa i in-
nych lekarzy zamiast zdiagnozować… lęk. Pa-
cjent na izbie przyjęć, który zgłosił się z 
„zawałem” informowany jest, że… serce ma 
całkowicie zdrowe – trudno mu przyjąć i uwie-
rzyć w taką diagnozę. Przyczyny napadów pa-
niki są dwie: genetyczne i środowiskowe. Ge-
netyczne powody tzw. próg lękowy są osoby 
bardziej lub mniej lękliwe. Niektóre osoby ma-
ją w sytuacji stresowej większą skłonność do 
szybkiego i głębokiego oddychania 
(hiperwentylacja), co samo sobie, ze względu 
na zmniejszony poziom CO2, może powodo-
wać inicjację uczucia paniki. Czynniki środowi-
skowe to: zmęczenie, silny stres, choroba bli-
skiej osoby. Czynnikiem spustowym dziś coraz 
częściej są… narkotyki (psychiatrzy wskazują 
na młodych pacjentów zażywających marihua-
nę i amfetaminę), alkohol (który początkowo 
rozluźnia organizm, ale potem wykazuje dzia-
łania pro lękowe). Trudno przekazać doświad-
czenie panicznego lęku, kiedy myśli się, że się 
umiera, dusi itp., ma się chęć ucieczki i świa-
domość, że nie ma dokąd – a doświadczenie to 
zdarza się kilka razy na miesiąc lub nawet kilka 
razy na dzień…. Ludzie tacy stale się martwią, 
żyją w nieustannym niepokoju bojąc się, że za 
chwilę przyjdzie lęk. Stąd nieustanne badanie 
siebie – jakie mam tętno itd. Jednakże najpo-
ważniejszą konsekwencją jest unikanie. Skoro 
atak zdarza mi się w autobusie – unikam auto-
busów. Ostatecznie jednak takich miejsc i sytu-
acji robi się coraz więcej – chorzy mogą nawet 
unikać wychodzenia z domu, lub wymagają, by 
stale ktoś bliski przy nich był. Osoby takie stają 
się niesamodzielne - można mówić o inwalidz-
twie społecznym 
W leczeniu wykorzystuje się farmakoterapię i 
psychoterapię, aby przerwać napady i im zapo-
biec. Psychoterapia stara się zmodyfikować au-
tomatyczne myśli chorego, w które on wierzy 
(Umieram, mam zawał itd.) co świadczy o tym, 
że ta myśl jest słuszna, a co za tym, że jest fał-
szywa? Wiem, że to nie zawał tylko atak paniki, 
a na to się nie umiera… Powtarzanie bodźca, 
który jest lękorodny często powoduje obniże-
nie lęku – doświadczenie behawioralne. Dobre 
rezultaty przynosi życzenie sobie tego, czego 

się boję – bowiem te same rejony naszego mó-
zgu odpowiadają za lęk i pragnienia. Życzenie i 
lęk wykluczają się wzajemnie. Życząc sobie te-
go, by spotkało mnie coś czego się boję, 
zmniejszam lęk przed tym czymś. Stanowi to 
niejako wyjście naprzeciw przedmiotowi lęku, 
wręcz zachęca się do „ośmieszania” przedmio-
tu lęku. Napady paniki leczy się dobrze. Za-
zwyczaj łączy się obie metody, czasami na po-
czątku stosuje się tylko farmakoterapię, by 
później dołączyć psychoterapię. W tym artyku-
le świadomie pomijam sferę duchową, ale nie 
wyobrażam sobie, by pomijać naszą relację do 
Pana Boga i Jego łaskę w uzdrawianiu nas z 
lęku – o tym w kolejnych artykułach. 
NERWICA NATRĘCTW 
Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne Objawy: 
obsesje i kompulsje. Obsesje to powtarzalne, 
mimowolne natrętne niechciane myśli. Klu-
czem do zrozumienia tej choroby jest napięcie. 
Na przykład takie, jakie odczuwamy będąc na 
koncercie, na Mszy św. myśląc nad tym, że 
chyba nie wyłączyliśmy żelazka… ta myśl, wy-
wołuje duże napięcie i potrzebę reakcji: powro-
tu do domu i sprawdzenia, zadzwonienia do 
kogoś z rodziny itd. Chorzy przeżywają takie 
napięcia od kilku do kilkuset razy w ciągu dnia. 
Kompulsje to przymusowe, powtarzalne czyn-
ności, rytuały powtarzane po to, aby obniżyć 
poziom napięcia. Napięcie obniża się, lecz tyl-
ko na chwilę. Najczęstsze myśli natręctw, 
sprawdzanie (jeśli czegoś nie sprawdzę to coś 
złego się stanie), higiena i zdrowie, krzywdze-
nie kogoś (boję się że komuś zrobię krzywdę), 
treści religijne (natręctwa mające znamię obra-
żania Boga), myślenie magiczne (jeśli nie będą 
czegoś robił w odpowiedni sposób np. mieszał 
herbaty, coś złego się stanie). Osoby takie mają 
problemy w funkcjonowaniu codziennego ży-
cia, kompulsje mogą wymagać wiele czasu, 
mogą pojawić się problemy ze zdrowiem (np. 
przez nieustanne mycie rąk). Chorzy zdają so-
bie sprawę z absurdalności tych obsesji i kom-
pulsji, ale trudno jest im je przerwać. Leczenie: 
oprócz farmakoterapii, leczenie neurochirur-
giczne oraz psychoterapia. Strategia pierwsza: 
wyrobić sobie dystans do swoich myśli natręt-
nych (myśl to nie ja). Druga strategia to reduk-
cja kompulsywnych zachowań (dziennik od-
czuć, ogranicza stosowanie kompulsji, zazwy-
czaj wbrew obawom uczucia poprawiają się) ●  
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 Doświadczenie lęku wobec zdumiewają-

cego Bożego działania może być pierwszym 
krokiem na drodze do głębszej wiary, jak wi-
dzimy to już w dziejach Izraela. Gdy zobaczyli 
wielkie dzieła Boga, przestraszyli się, ale i 
uwierzyli Bogu (Wj 14,31). Czasami dzieje się 
tak i w Nowym Testamencie, gdy Jezus naucza 
z mocą lub gdy czyni cuda (por. Łk 7,16, Łk 
8,35-37). Pojawia się też lęk przed utratą wła-
dzy/wpływów, gdy pojawia się Jezus (Mt 2,3;) 
Słowo Boże, traktuje lęk, jako jeden z funda-
mentalnych stanów kondycji ludzkiej po to, by 
ten lęk ze swego najwyższego stanowiska prze-
wartościować. Tak jak wszystko co ludzkie, 
może Bogu służyć do realizacji rozmaitych ce-
lów. Jest on zatem szkołą, w której człowiek 
może rozwijać się pod kierunkiem Mistrza. Ce-
lem Bożego działania jest nawrócenie człowie-
ka Lęk nie jest celem, a jedynie środkiem wy-
chowawczym, często występującym tylko w 
słowach ostrzeżenia przed złem. Bóg nie chce, 
by człowiek żył w lęku. Strach, podobnie jak 
ból, to lampki kontrolne wskazujące, że dzieje 
się coś niewłaściwego, co wymaga zdecydowa-
nych działań (por. 1 Sm 12,19-20, Hi 33, 16-
17). Biblia podkreśla, iż to sam grzech, trwanie 
w grzechu jest źródłem lęku i strachu (por. Rdz 
3,10; Syr 23,18nn. Mdr 17, 3-4, Dz 5,5.11; 1 Tm 
5,20; Mt 10,28; Flp 2,12). Oto chyba najbar-

dziej obrazowy tekst w ST - mam pokusę by 
zacytować go w całości: „zawiodły kłamliwe 
sztuczki czarnoksięstwa, spadła haniebna kara 
na przechwalanie się mądrością. Ci, którzy 
przyrzekali duszę schorzałą uwolnić od stra-
chów i niepokojów, sami chorowali na strach 
wart śmiechu. Bo nawet gdy nic przeraźliwego 
ich nie straszyło, przerażeni tupotem bydląt i 
syczeniem gadów zamierali ze strachu, nie 
chcą nawet spojrzeć w powietrze, od którego 
nie można ujść w żaden sposób. Tchórzliwa 
bowiem jest nieprawość, gdy sama się potępia, 
i zawsze przymnaża trudności, dręczona su-
mieniem. Bo strach to nic innego, jak zdra-
dziecka odmowa pomocy rozumu, im zaś 
mniejsze jest wewnątrz oczekiwanie pomocy, 
tym bardziej wyolbrzymia nieznaną dręczącą 
przyczynę. A ich w tę noc rzeczywiście bez-
władną i z czeluści bezwładnej Otchłani wypeł-
złą, uśpionych tym samym snem raz trapiły 

zjawy straszliwe, to znów upadek ducha obez-
władniał, padł bowiem na nich strach nagły i 
niespodziewany” (Mdr 17, 7-14). Bóg przeraża 
swym ogromem i tajemniczością (co więcej da-
je człowiekowi w tym udział – człowieka boją 
się zwierzęta (por. Syr 17,3-4, Rdz 9,2), ale tym 
samym ukazuje ludowi, że nie jest jakimś tam 
bożkiem z drewna, lecz prawdziwym Bogiem, 
lęk jest włączony w ówczesne doświadczenie i 
wiedzę, staje się elementem Bożej pedagogii 
(por. 2 Sm 6,8-12, Wj 19,16nn). Lecz przycho-
dzi Jezus dzięki któremu Bóg staje się zrozu-
miały, pomimo swej tajemniczości, ogromu 
staje się bliski: „z mocy nieprzyjaciół wyrwani, 
bez lęku służyć Mu będziemy” (Łk 1,74). Jezus 
przychodzi i często wobec lęku dodaje odwagi 
„nie bój się…” (Łk 5,10) lub „odwagi” (Mk 
6,49). Pozwala uczniom starać się przeżyć lęk 
by dojść do wiary w Niego (Mk 4,40-41). 
„Kiedy Go ujrzałem, do stóp Jego padłem jak 
martwy, a On położył na mnie prawą rękę mó-
wiąc Przestań się lękać! Ja jestem Pierwszy i 
Ostatni” (Ap 1,17). Ciekawe, że teksty biblijne 
mówiące o złych duchach, nigdy nie mówią o 
lęku przed nimi, raczej zachęcają do odważne-
go stawiania im czoła, co więcej, mówią o lęku 
samych złych duchów (Jk 4,7). Ewangelie mó-
wią o zwyczajnym strachu, który mieszkańcom 
Jerozolimy nie pozwala wypowiadać się otwar-
cie o Jezusie (Mk 11,32; J 7,12–13). Lęk przed 
ludźmi powoduje, że Józef z Arymatei ukrywa 
swoją przynależność do uczniów Jezusa (J 
19,38), a uczniowie zamykają drzwi Wieczerni-
ka (J 20,19). Postawy takie wyrażają nieufność 
w Bożą Opatrzność. To negatywne znaczenie 
strachu wyjaśnia, dlaczego w Nowym Testa-
mencie terminy fobos i fobeisthai nie odnoszą 
się do Jezusa. Opisując modlitwę Jezusa w 
Getsemani, Ewangelie synoptyczne (Mateusz, 
Marek i Łukasz) unikają stosowania tych ter-
minów. Czwarta Ewangelia akcentuje nato-
miast to, że Jezus przynosi pokój usuwający 
ludzki strach: ”Pokój zostawiam wam, pokój 
mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam 
daję” (J 14,27). Przyjrzyjmy się teraz lękowi 
Jezusa, a rozważanie to wprowadzi nas w 
ostatni artykuł mówiący o lęku. 
Jan przekazuje nam słowa Jezusa: „Teraz du-
sza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? 
Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ wła-
śnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, 
wsław imię Twoje! Wtem rozległ się głos z nie-
ba; Już wsławiłem i jeszcze wsławię” (J 12,27). 

Lęk w Biblii 
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Wyrażenie tu obecne jest tak użyte, że oznacza, 
iż lęk zaczął się już wcześniej i trwa i jest to je-
dyna scena w Ewangelii Jana w której słychać 
głos Ojca – po ludzku moglibyśmy powiedzieć 
że Ojciec „nie wytrzymał” wobec heroicznego 
posłuszeństwa Syna, jego gotowości do przeła-
mania oporów lęku. Występuje tu również cza-
sownik oznaczający psychologiczne poruszenie 
i dezorientację. Pojawił się on już wcześniej, 
gdy Jezus stanął przy grobie Łazarza. Ten sam 
czasownik pojawia się, gdy zdradza Go Judasz 
(tam przetłumaczono to: wzruszył się do głębi) 
– czy chodzi o to, że Jezus w tych scenach do-
tknięty jest lękiem z powodu wizji własnej mę-
ki i śmierci? A jednocześnie, to właśnie wtedy 
przekazuje nam swój Pokój. Jeśli Jezus może 
dać uczniom siłę spokoju, to dlatego, że sam 
doznał lęku. Ewangeliści używają różnych 
słów, ale zawsze Jezus skupia się nie na wła-
snych uczuciach, emocjach ale podejmuje jesz-
cze intensywniejszą modlitwę w zaufaniu Ojcu. 
Jezus przeżywa cierpienie nieskończenie czy-
stego, sprawiedliwego człowieka z powodu te-
go wszystkiego, czym Bóg się brzydzi, a co do-

piero człowiekowi czystemu objawia całą swą 
okropność. Po drugie jest to cierpienie zastęp-
cze człowieka czystego za wszystkich, których 
serce czyste nie jest, czyli przyjmuje na siebie 
ten lęk, który musiałby przeżyć każdy grzesz-
nik stając przed sądem Bożym, skazującym na 
potępienie. Jest to w końcu  - i przede wszyst-
kim – lęk Boga za swój świat, który może ulec 
zatraceniu, który obecnie jest światem całko-
wicie zagubionym. Jest to lęk bez pociechy i 
ulgi, i takiego pragnął, albowiem z tego cierpie-
nia przychodzi na świat każda pociecha i każda 
ulga. Z rozmysłem pomijam lęk, który objawia 
się w kontekście końca świata, poniekąd bo-
wiem boimy się o własną stratę – zresztą Apo-
kaliptyka – to temat na inny numer gazetki – 
pozostańmy na dwóch fragmentach: „gdy bę-
dziecie słyszeć o wojnach – nie trwóżcie się 
tym! To wszystko musi się stać, ale to jeszcze 
nie koniec” (Mt 24,6). „A gdy się to dziać za-
cznie, nabierzecie ducha i podnieście głowy, 
ponieważ zbliża się wasze odkupienie” (Łk 
21,28).  ●  

 W pierwszym artykule nakreślając lęk i 
jego rodzaje podaliśmy również poglądowo spo-
soby radzenia sobie z nimi. Zadaniem różnych 
terapii jest – poczuć się lepiej. Dobre samopo-
czucie wolne od przytłaczającego, wszechogar-
niającego lęku, a przynajmniej takiego który za-
burza nasze funkcjonowanie to wielka wartość, 
ale… nie jest istotą naszego życia duchowego, by 
czuć się lepiej, lecz by dojść do pełni dobra jakim 
jest miłość Boga obdarzająca nas zbawieniem. 
Zatem oprócz samych psychologicznych czy far-
maceutycznych terapii, lęk i praca nad nim po-
winna nas prowadzić do Dobra, którym jest nie 
tylko i nie tyle komfort, co zbawienie. Naciskanie 
na pozbycie się tylko lęku, byłoby jak leczenie 

objawów choroby a nie jej samej. Jak zachować 
się w lęku, by stał się tym czym jest w Biblii, do-
świadczeniem, które za łaską Bożą mogę wyko-
rzystać by wzrastać w miłości. „Czytając” swój 
lęk, który potrafimy „opanować”, stajemy się 
bliżsi zrozumienia samych siebie. Paul Foxman, 
specjalista od zaburzeń lękowych i autor książki 
„Dancing with Fear”, analizując znaczenie lęku w 
aspekcie duchowym, pisze, że lęk sygnalizuje 

nam podążanie niewłaściwą drogą życia, zgubie-
nie właściwego szlaku. Dzieje się tak, ponieważ 
doświadczanie stanów lękowych zwykle mówi, że 
rozminęliśmy się sami z sobą. Jeśli jestem w zgo-
dzie z sobą, podążam drogą zgodną z moim naj-
głębszym pragnieniem, realizuję mój potencjał, 
moje powołanie, wówczas doświadczam poczucia 
sensu, mam chęć do życia, jestem pełny/a ener-
gii, doznaję wdzięczności wobec Boga i ludzi. Je-
śli robię coś wbrew sobie, coś niezgodnego z mo-
im powołaniem płacę pogorszonym samopoczu-
ciem fizycznym, doznaję pustki i lęku. Lęk więc, 
choć często łączony z fałszywym obiektem, jest 
prawdziwym i ważnym doświadczeniem człowie-
ka. Przypomina mu o grozie niebytu, której spro-

stać może tylko osoba pozostająca w zgodzie z 
sobą. Lęk to sygnał alarmowy, który oznacza: 
"Skoryguj swój kierunek, ponieważ zszedłeś z 
twojej prawdziwej drogi". Zatem pozwala 

nam to doświadczenie, dopuścić do świadomości 
nasze zranienia, bolesne uczucia bycie odrzuco-
nym, niekochanym, opuszczonym itd., nasze 
grzechy i winy, błędy, które należy przyjąć. Trze-
ba nam w miłości Bożej przyjąć i odnaleźć w nich 
sens, wyzwanie, jakiś prawdziwy kierunek życia. 
Stopniowo kształtować swój horyzont, swoje po-
wołanie, ku któremu mam podążać, ku któremu 
wzywa mnie jedyna prawdziwa Miłość, Bóg, któ-

I co z tym lękiem 
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ry przecież nikogo nie skrzywdził. Jakże często 
Jezus wypowiadał słowa tchnące ufnością i siłą 
miłości do obciążonych strachem. Do przestra-
szonych uczniów, którzy zamknęli się w sali na 
górze po Jego śmierci, skierował te uspokajające 
słowa: Pokój wam! [...] Czemu jesteście zmiesza-
ni i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych 
sercach? (Łk 24, 36-38). Na jeziorze podczas bu-
rzy pytał tych samych uczniów: Czemu bojaźliwi 
jesteście, małej wiary? (Mt 8, 26). Wszystkim, 
którzy ciężko pracowali pod brzemieniem stra-
chu i byli nadmiernie obciążeni, obiecywał po-
krzepienie (zob. Mt 11, 28). Dlatego wszystko co 
przeżywam należy odnosić do Boga. Mówić sobie 
i Bogu o tym, co czuję i czego się teraz boję. To 
mówienie jest również powierzeniem Mu swoje-
go lęku, w końcu On prosił, żeby tak się do Niego 
zwracać, z zaufaniem z wiarą w to, że Bóg jest 
dobry i pragnie mojego dobra. Po drugie należy 
w oparciu o bezwarunkową miłość Boga (istnieję 
bo On mnie kocha, On mnie chce, bez względu 
na to jak Go zraniłem) pogłębiać świadomość 
własnej wartości, własnych darów, chryzmatów. 
Lęki są wyrazem niewiary we własne siły (było o 
tym wcześniej). Po trzecie, trzeba pogłębiać wła-
śnie tę prawdę, że autorem dobra we mnie jest 
Bóg. Samo moje życie, moje istnienie jest do-
brem, jest wartościowe w oczach Boga, bo jest to 
Jego dar. Inaczej zacznę pielęgnować narcyzm,  
tam gdzie potrzeba postawy dziękczynienia. Nar-
cyzm prowadzi do lęku o siebie, dziękczynienie 
Bogu - wyzwala. Narcyzm koncentruje się na so-
bie i prowadzi do izolacji, dziękczynienie prowa-
dzi ku innym, do wolności. Trzeba głęboko za-
wierzyć Słowu Bożemu, które ma być dla nas 
fundamentem. Lęk sam w sobie jest rzeczywisto-
ścią, która zmniejsza się lub wręcz ustępuje, gdy 
człowiek zaczyna realizować powierzoną mu mi-
sję. Przyjąć misję Miłości, ofiarowaną przez Bo-
ga, czuć się powołanym do jej przyjmowania, 
praca nad tym, ale również trud podjęcia misji 
kochania Boga i ludzi – to droga pokonania lęku. 
Realizacja tego zadania i konsekwencja w stara-
niu „przerzuca” nasze obawy na Boga – „nie rea-
lizuje swojej sprawy, lecz Boży zamysł”. On do-
daje nam odwagi do wypełnienia zadania: „bądź  
mocny i dzielny, a wykonaj to! Nie lękaj się i nie 
przerażaj, bo Pan Bóg mój Bóg, będzie z tobą, a 
nie puści cię ani nie zostawi, aż będą wykonane 
wszelkie prace przy obsłudze domu Pańskie-
go” (1 Krn 28,20 por. Jr 1,17, Dz 4,29-31, Dz 
18,9). Usuwając strach przed ludźmi, dar Ducha 
Świętego umożliwia wypełnienie powierzonego 
zadania: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, 
tak i Ja was posyłam” (Łk, 20,21). Kolejnym kro-

kiem jest uczyć się przyjmować to co jest, co się 
zastaje. Swoją misję realizować w tych, może 
bardzo skromnych warunkach, w których się 
jest. Św. Paweł zazwyczaj przemawiał do małej 
garstki osób, nie do tłumów, a nazywany jest 
ewangelizatorem narodów. Trzecia rzecz to ko-
chać tych którzy nie są mi życzliwi. Decyzja na 
ofiarną miłość, to pewna droga prowadząca do 
dojrzałości. Przeszkadza nam w tym pycha, ener-
gia płynąca z rozbieżnych potrzeb psychicznych, 
takich jak potrzeba popisywania się, osiągania za 
wszelką cenę sukcesu, poniżania innych itd. By 
to się udało, św. Paweł podkreśla: trzeba mieć 
czyste sumienie. Można kochać innych w praw-
dzie, gdy tą prawdą się żyje. Życie z sumieniem i 
brak lęku są ze sobą ściśle związane. 
To co chyba do mnie przemawia najmocniej to 
fakt, że w moim lęku mogę powierzyć się Bogu, 
że w Jego obecności, jak dziecko, mogę swój lęk 
oswajać. Jest ktoś kto jest większy od mojego lę-
ku, ktoś kto jest w możności ze zła (nawet naj-
większego), które może mi się przytrafić, wypro-
wadzić dobro. Wierzę, że zło, którego się boję, a 
które dopuszcza Bóg, ostatecznie dzięki Jego ła-
sce przemieni w dobro. Piszę to z głębokim prze-
konaniem: w Biblii nie przez przypadek pojawia 
się 365 razy wezwanie: „nie lękaj się” – jak gdyby 
Bóg mówił, że każdego dnia dodaje nam otuchy. 
Jezus po to przyszedł na świat, aby objawić nam, 
że mamy kochającego Ojca, który policzył 
wszystkie włosy na naszej głowie. Wobec tego 
objawienia nie musimy się martwić, bo jeżeli Bóg 
troszczy się o ptaki w powietrzu i o odzienie lilii 
polnych, to o ileż bardziej, powiada Jezus, nasz 
Ojciec Niebieski troszczy się o wszystkie nasze 
przyszłe potrzeby. Wniosek jest zatem taki: Nie 
bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu 
waszemu dać wam królestwo (Łk 12, 32). Na gó-
rze Oliwnej dokonuje się ostateczne gwałtowne 
zanurzenie się w otchłań lęku, która natychmiast 
się nad Jezusem zamyka, jest to lęk, który cierpi 
On zastępczo – za każdego grzesznika i za każdy 
grzech. Ten lęk dopełnił się na krzyżu w czaso-
wym opuszczeniu Syna przez Ojca. Tylko Syn wie 
zupełnie, do końca, co znaczy być opuszczonym 
przez Ojca, bo tylko On wie kim jest Ojciec… Lęk 
jest nadmierną troską o siebie, boimy się stracić 
to co do nas należy i kim jesteśmy. Ten strach 
prowadzi nas w „straszne” decyzje, Jezus musi 
przeżywać STRATĘ o wiele bardziej (to mało po-
wiedziane) ode mnie, bo WIE CO TRACI wraz z 
Ojcem, bo nie ma żadnego pocieszenia (jakie ja 
mam). A jednak oddaje się w ręce Ojca, ufa Mu, 
powierza się Jemu, przez ten akt zaufania wie, że 
Ojciec JEST MIŁOŚCIĄ. Odpowiedź Ojca – 
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zmartwychwskrzeszenie Syna jest tym, co przeła-
muje nasz strach przed jakąkolwiek stratą – bo-
wiem nie tracimy wszystkiego - to co najistot-
niejsze zawsze może być naszym udziałem… Je-
zus na krzyżu przejął nasz lęk i nadał mu naj-
głębszy sens. Dla człowieka odkupionego prze-
stał istnieć jakikolwiek powód do trwogi: przed 
światem, przed władzami, mocami, przed szata-
nem, śmiercią, kompromitacją, porażką… Nakaz 
Jezusa, by się nie bać stał się źródłem radości, 
pokoju i szczęścia Apostołów, a potem wielu mę-
czenników i świętych. Dał moc pokonania stra-
chu. Było to doświadczenie ludzi wolnych, którzy 

wszystko postawili na Chrystusa, stąd ich radość. 
Lęk w nas istnieje, ale to nie usuwa samego na-
kazu: „nie lękajcie się”. Czym innym jest odczu-
wać strach, czym innym iść za tym lękiem, lękać 
się. O. Marie – Dominique Philippe pisze: 
“jedynym sposobem walki z lękiem jest adoracja. 
Dzisiaj, kiedy lęk ściska i nurtuje świat, a zwłasz-
cza wielu młodych ludzi, trzeba zrozumieć, że 
walczyć z lękiem można tylko adorując Boga. 
Trzeba na nowo odkryć skałę, aby się odbić. Ado-
racja to umożliwia, gdyż wtedy opieramy się na 
skale, którą jest Serce Jezusa…”. ●  

1P 5,8n „przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krą-
ży szukając, kogo pożreć. Mocni w wierze przeciw-
stawcie się jemu” –  tyle że lew jak poluje … nie ry-
czy… to szatan próbuje się robić większy niż jest… 
 
Tb 12,16n „na to przelękli się obaj upadli na twarz 
przed nim i bali się bardzo. 
Powiedział do nich: Przestańcie się lękać ! Pokój 
wam! Uwielbiajcie Boga po wszystkie wieki!  
 
Prz 3,25-26 – „nie będziesz się bał niczego, żadnego z 
tych nieszczęść, które grożą bezbożnym, Pan zaopie-
kuje się tobą, On będzie chronił twe stopy przed za-
sadzką” 
 
Ap 2,10 – „przestań się lękać tego, co będziesz  cier-
piał”  
 
Hbr 11,27 „Mojżesz dzięki wierze opuścił Egipt, nie 
uląkłszy się gniewu królewskiego; wytrwał, jakby wi-
dział Niewidzialnego” – siłę do wytrwania daje czło-
wiekowi nieustanna więź z Bogiem, jeśli o niej zapo-
mina, łatwo przerazić się ziemskimi zagrożeniami. 
 
Iz 51,7 – „nie lękajcie się zniewagi ludzkiej, nie dajcie 
się zastraszyć ich obelgami!” 
 
Prz 29,25 „Strach przed człowiekiem jest sidłem, a 
kto Panu ufa jest bezpieczny” 
 
Ps 27,1 „Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż 
nam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim 
mam się trwożyć?” 
 
Ps 56,12 „Bogu ufam, nie będę się lękał; cóż może mi 
uczynić człowiek?” 
 
2 Tm 1,7 – „nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy 
i miłości oraz trzeźwego myślenia” 

Ps 3, 6-7 „kładę się, zasypiam i znowu się budzę, bo 
Pan mnie podtrzymuje. Nie lękam się tysięcy ludu, 
choć przeciw mnie dokoła się ustawiają” 
 
Iz 44,2n „Tak mówi Pan, który cię uczynił, który cię 
ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga: nie 
bój się, sługo mój, Jakubie, Jeszurunie, którego wy-
brałem. Bo rozleję wody po spragnionej glebie i zdro-
je po wyschniętej ziemi. Wyleję Ducha mego na twoje 
plemię i błogosławieństwo moje na twych potomków” 
 
Iz 54,4 – „nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, 
 nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia” 
 
Iz 43,1 – „Teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Ja-
kubie i Twórca twój, o Izraelu: 
nie lękaj się bo cię wykupiłem,  wezwałem cię po 
imieniu tyś mój” 
 
Jl 2,21n – „nie lękaj się ziemio! Raduj się i wesel, bo 
wielkie rzeczy Pan uczynił. Nie lękajcie się dzikie 
zwierzęta, bo zielenią pokryło się pastwisko na stepie, 
bo drzewa znów rodzą owoce, figowiec i winorośl 
plon przynoszą” 
 
Iz 35,4 – „Powiedzcie małodusznym : Odwagi nie 
bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Bo-
ża odpłata; On sam przychodzi, by was zbawić” 
 
J 14,1-2 – „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzy-
cie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego 
jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam 
powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce” 
 
Rdz 26,23-24 – „Ja jestem Bogiem twego ojca, Abra-
hama. Nie lękaj się, bo Ja będę z tobą i będę ci błogo-
sławił” 
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