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 Jezus surowo zakazuje trędowatemu, 
żeby nikomu nie opowiadał o swoim cudow-
nym uzdrowieniu. Dlaczego? Odpowiedź na 
to pytanie daje sama Ewangelia. Cudownie 
uzdrowiony nie zastosował się do tej wska-
zówki i wkrótce Jezus nie mógł już jawnie 
wejść do miasta z powodu ciągnących do 
Niego tłumów. Musiał szukać schronienia 
przed tłumami w miejscach 
pustynnych nie dlatego, że bał 
się spotkań z ludźmi, ale z tej 
racji, że musiał odsunąć się od 
fałszywych nadmiernych ocze-
kiwań. Jezus mógł uzdrowić 
trędowatego, a także wielu in-
nych chorych i złamanych na duchu, ale nie 
był przecież cudowną maszyną, która może 
uzdrowić wszystkich i wszystko. Jezus nie 
usuwa cierpienia ze świata - ani ze względu 
na nas, ani ze względu na samego siebie. Co 

Jezus może jako 
,,Zbawca" jednak ofiaro-
wać wszystkim ludziom, 
to pozostawanie przy 
nich właśnie również w 
cierpieniu i znoszenie 
wraz z nimi całego nieu-
suwalnego cierpienia. 

Nie da się 
tego zapewne przedstawić w 
sposób, który byłby zrozumia-
ły dla rozentuzjazmowanego 
tłumu. Ale jest to coś, co uwi-
dacznia się w drugiej części 
Ewangelii i co dla nas, dzisiej-

szych słuchaczy, może być większą pociechą i 
dodać nam więcej odwagi niż samo fizyczne 
uzdrowienie trędowatego, niezależnie jak 
bardzo jest ono cudowne.  

 Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: jeśli 

chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł 

do niego: Chcę, bądź oczyszczony! Mk 1, 40 - 45 

VI NIEDZIELA  

ZWYKŁA 

14 lutego 2021 r.  

 Opowieść Marka jest oszczędna i 
zwięzła: Teściowa Piotra ma gorączkę, Jezus 
idzie do niej, ujmuje ją za rękę i podnosi. W 
taki to dość prozaiczny sposób Jezus uzdro-
wił kobietę w podeszłym wie-
ku, i życie potoczyło się dalej. 
Ale prostota tego opowiadania 
jest wielce wymowna. Kobieta 
jest, jakby mogło się wydawać, 
w swej chorobie opuszczona i 
niema. Nie rzuca się z krzy-
kiem do nóg cudotwórcy jak opętany w sy-

nagodze, którego Jezus 
uwolnił od ducha nie-
czystego. Nie została też 
zaniesiona przez krew-
nych do Jezusa, jak to 
uczynili krewni parality-
ka, o czym opowiada 
Marek w następnym 
rozdziale. Po prostu le-

żała w gorączce: chora, bezradna i bezuży-
teczna. Piotr z tego banalnego powodu zna-
lazł się w tarapatach. Według wschodnich 
zwyczajów jego teściowa powinna podejmo-

wać gości, powinna o nich za-
dbać i uprzyjemnić im pobyt w 
domu. Piotr mógł to wszystko 
jakoś pominąć milczeniem, nie 
chcąc nikogo z gości wprawić 
w zakłopotanie. Mógłby jakoś 
starać się zaradzić jej nieobec-

ności czy skarżyć się na zawodność innych. 
Ale tak się nie stało. Marek po prostu opo-
wiada: „Zaraz powiedzieli Mu o niej". Chora 
nie była opuszczona, nie musiała sama mó-
wić. Pamiętała o niej wspólnota; jej życzeniu 
dali wyraz inni. Zdrowi zadbali o sprawy, 
stali się jej rzecznikami u Jezusa. Dlatego 
poszedł do niej i uzdrowił - ponieważ inni, ci 
aktywni, skuteczni, głośni, młodzi, nie zapo-
mnieli o niej. Wstawili się za nią.  

V NIEDZIELA  

ZWYKŁA 

7 lutego 2021 r.  

 Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce 

pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go 

znaleźli, powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szukają.  Mk 1, 29 - 39 
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 Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebywał 

na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usłu-

giwali Mu.           Mk 1, 12  

 Nie ucieczka od nieznośnych warun-
ków życia ani lęk przed wielkim prześlado-
waniem kazały Jezusowi udać się na pusty-
nię. ,,Duch" nie odstąpił od Niego, sprawił, 
że stał się niespokojny, wreszcie wyprowa-
dził Go na pustynię, miejsce odosobnienia, i 
tam, na jałowych terenach 
górskich, znalazł Jezus nie 
piekło, lecz raj. Świat bez 
lęku. Świat, w którym nie 
ma ani żądnych krwi my-
śliwych, ani przerażonej 
zwierzyny. Tu, na pustko-
wiu, cywilizowany człowiek znajduje swoją 
utraconą ojczyznę. Jest to świat, w którym 

aniołowie zstępują na zie-
mię i to, co boskie, służy te-
mu, co przemijające. Świat, 
w którym też zdarza się zło 
- ale zło nie ma żadnej wła-
dzy. Pustynia przemienia 
się w ogród - mówi prorok 

Izajasz. Pustynia Jezusa jest piękna — jest 
ogrodem Eden. Nasze pustynie najczęściej 
są wszystkim innym niż rajem na ziemi. Ze 
wszystkich stron rozlegają się na niej ryki 
dzikich zwierząt. Głównymi pokusami na 
nich są: „robienie kariery za wszelką cenę" 

lub ,,wszystko i tak na nic 
się nie zda ". A to, co ma 
nam usługiwać, bardzo 
rzadko okazuje się aniołem. 
Czy może to być przyczyną 
zwątpienia i rozpaczy? Nie, 
jeśli mamy ufność, że to 

Duch wyprowadza nas na naszą pustynię, że 
to On dodaje nam na niej otuchy i pozwala 
nowymi oczyma spojrzeć i na nią, i na 
wszystko, co na niej zastajemy, i na to, co 
jest poza jej granicami. Wpierw jednak musi 
nam dać odwagę, która każe nam opuścić 
naszą idyllę i iść na pustynię naszego świata 
i zawołać: ,,Bliskie jest królestwo Boże".  

I NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU 

21 lutego 2021 r. 

 Dlaczego Jezus zabrał na wysoką górę 
tylko trzech swoich uczniów? Dlaczego pozo-
stałych dziewięciu nie mogło być świadkami 
Jego ,,przemienienia"? Przecież Dwunastu 
było obecnych także przy wielu innych waż-
nych wydarzeniach! Odpowiedź być może 
jest banalnie prosta: Jezus nie przeczuwał, 
że tak wyjątkowe doświadczenie stanie się 
Jego udziałem na szczycie 
góry. Był nim równie za-
skoczony jak Jego (raczej 
przypadkowi) towarzysze. 
Być może wyrazem Jego 
zaskoczenia jest też zakaz, 
aby nikomu nie rozprawia-
li o tym, co widzieli. Najpierw chciał dokład-
nie przemyśleć to, co się wydarzyło. W każ-
dym razie nie wolno o tym, co się tam na gó-
rze wydarzyło, rozpowiadać jak o sensacji, a 
tym samym przegadać i zagadać, i utracić to, 

co istotne. Tam, na górze, 
nie chodziło Mu o to, żeby 
trzem swoim wybranym ucz-
niom ukazać swoją prawdzi-
wą, bosko-promieniującą 
istotę, lecz raczej sam z ca-
łym swoim ciałem i dotąd 
nieznaną jasnością doświadczył, że jest umi-

łowanym Synem Boga. A 
nam, dalekim świadkom 
tego wydarzenia, wolno 
powiedzieć, że ta bosko-
promieniująca istota jest 
także naszą prawdziwą 
istotą, ponieważ wszyscy 

jesteśmy umiłowanymi synami i córkami Bo-
ga. A to faktycznie nie jest taką prawdą, o 
której należałoby dokoła trąbić, ale powinna 
ona rozbrzmiewać w naszych sercach.  

 Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, 

jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojże-

szem, którzy rozmawiali z Jezusem. Mk 9, 2 - 10 

II NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU 

28 lutego 2021 r. 
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Styczeń w naszej parafii 

 7.02- V Niedziela Zwykła. Kolekta na 
potrzeby archidiecezji. 
 8.02- poniedziałek. Do sprzątania ko-

ścioła zapraszamy parafian z ul. Wrocław-
skiej 21 po Mszy św. wieczornej. 
 10.02 – środa. Wspomnienie św. Scho-

lastyki, dziewicy. Biblioteka parafialna 
czynna od godz. 17.00 w Domu Parafial-
nym. 
 11.02- czwartek. Wspomnienie dowolne 

NMP z Lourdes. Światowy dzień chorego. 
Msza św. w intencji chorych o godz. 
17.00.  
 12.02- piątek. Do sprzątania kościoła za-

praszamy parafian z ul. Wrocławskiej 21 
po Mszy św. wieczornej.  
 13.02- sobota. Różaniec fatimski o godz. 

7.15. Msza św. w intencji czcicieli MB Fa-
timskiej o godz. 8.00. Odwiedziny cho-
rych od godz. 9.00.  
 14.02- VI Niedziela Zwykła. Rozpoczy-

namy czterdziestogodzinne nabożeństwo 
przed Wielkim Postem. Rozpoczynamy 
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. 

Kolekta na potrzeby remontowe parafii. 
 15.02- poniedziałek. Rocznica urodzin 

biskupa Grzegorza Olszowskiego. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy parafian z 
ul. Wrocławskiej 23  po Mszy św. wieczor-
nej. 
 16.02- wtorek. Katecheza online dla do-

rosłych o godz. 19.00. 
 17.02- środa. Środa Popielcowa. Począ-

tek Wielkiego Postu. W tym dniu obowią-
zują post i wstrzemięźliwość od pokar-
mów mięsnych. Msze św. z obrzędem po-
sypania głów popiołem o godz. 6.30, 9.00, 
16.30, 18.00. Kwartalny dzień modlitw o 
ducha pokuty. 
 18.02- czwartek. Msza św. w intencji 

grupy OREMUS – w 23 rocznicę powsta-
nia o godz. 17.00. Modlitwa za parafię po 
Mszy św. wieczornej.  
 19.02- piątek. Droga Krzyżowa o godz. 

16.15. Dzień modlitwy wynagradzającej 
oraz postu w intencji ofiar wykorzystania 
seksualnego i ich rodzin. Kwartalny dzień 
modlitw o ducha pokuty. Nauki przed-

CHRZTY: 
Julia Maria Golasik  
Szymon Filip Góralczyk  
Klara Natalia Tyman  
Fryderyk Sławomir Orszulik  
 
ROCZKI: 
Jan Stanisław Piechaczek  
Bartosz Mikołaj Lasota  
Radosław Filip Najda  
 
 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
50 rocznica ślubu  
Bernardyna i Piotr Suszcz  
 
POGRZEBY: 
Zbigniew Orłowski  
Arkadiusz Marek 
Edward Nowak  
Anna Kucharska  
Zofia Szymczak  
Eugeniusz Dukowski  
Marianna Wasylkowska   

Co czeka nas w lutym 
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ślubne o godz. 16.30 w Domu Parafial-
nym. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Wrocławskiej 23 po Mszy 
św. wieczornej.  
 20.02- sobota. Nauka dla Rodziców i 

Rodziców Chrzestnych o godz. 15.30 w 
Domu Parafialnym. Nauki przedślubne o 
godz. 16.30 w Domu Parafialnym. Kwar-
talny dzień modlitw o ducha pokuty. 
 21.02- I Niedziela Wielkiego Postu. Nie-

dziela Trzeźwości. Chrzty o godz. 12.15. 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 
godz. 15.45. Kolekta to Jałmużna Postna. 
Dzień Skupienia dla narzeczonych o godz. 
15.30 w Domu Parafialnym. Kandydaci do 
diakonatu rozpoczynają rekolekcje przed 
święceniami.  
 22.02- poniedziałek. Święto Katedry św. 

Piotra Apostoła. Msza św. w intencji Koła 
Gospodyń, emerytów, rencistów i sprząta-
jących kościół w lutym o godz. 17.00. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy parafian z 
ul. Wrocławskiej 25 po Mszy św. wieczor-
nej.  
 24.02- środa. Biblioteka parafialna 

czynna od godz. 17.00 w Domu Parafial-
nym. 
 26.02- 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. Do sprzątania kościoła zapra-
szamy parafian z ul. Wrocławskiej 25 po 
Mszy św. wieczornej.  

 27.02- sobota. Święcenia diakonatu. 
 28.02– II Niedziela Wielkiego Postu. 

Roczki o godz. 12.15. Gorzkie Żale z kaza-
niem pasyjnym o godz. 15.45. Jubileusze 
małżeńskie o godz. 16.30. Przed kościo-
łem zbiórka na Fundusz Misyjny Ad Gen-
tes. Rocznica urodzin biskupa Marka 
Szkudło. 
 1.03– poniedziałek. Do sprzątania ko-

ścioła zapraszamy parafian z ul. Wrocław-
skiej 27 po Mszy św. wieczornej. 
 4.03- I czwartek miesiąca. Święto św. 

Kazimierza, królewicza. Msza św. w inten-
cji nowych powołań kapłańskich o godz. 
6.3o. Nabożeństwo za powołanych o godz. 
16.30. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Wrocławskiej 27 po Mszy 
św. wieczornej. 
 5.03- I piątek miesiąca. Nabożeństwo ku 

czci NSPJ o godz. 6.oo. Msza św. w inten-
cji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Droga 
Krzyżowa o godz. 16.15. Sakrament poku-
ty i pojednania dla dzieci o godz. 16.oo. 
Msza dla młodzieży o godz. 18.00 
 6.03– I sobota miesiąca. Nabożeństwo 

wynagradzające NMP o godz. 7.00.  
 7.03– III Niedziela Wielkiego Postu. 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 
godz. 15.45. Kolekta na potrzeby parafii. 

Droga Krzyżowa – piątki Wielkiego Postu godz. 16.15  

 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym— 

       niedziele Wielkiego Postu godz. 15.45 

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE 



  SPES 
 

   LUTY 2021 r. 

 

7 

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatia-
num w Krakowie organizuje Korespon-
dencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest 
ułatwienie po-
znania i rozu-
mienia ksiąg Pi-
sma Świętego.  

W kursie może brać udział każdy zainte-
resowany Pismem Świętym, Kurs prowa-
dzony jest w wersji tradycyjnej 

(papierowej) oraz elektro-
nicznej. Podstawowe infor-
macje o kursie można uzy-
skać na stronie interneto-
wej: 

www.kursbiblijny.deon.pl  

o r a z  p o d  p o d a n y m i  a d r e s e m  
e-mailowymi lub adresem pocztowym. 

 

kkb.biuro@gmail.com 

Ks. Zbigniew Marek SJ 

Ul. Zaskale 1, 30—250 Kraków 

„Kurs Biblijny” 

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU 

ZAPROSZENIE  

NA KURS BIBLIJNY 

„Życie nie musi obfitować w wielkie wydarzenia. 

Codzienny obowiązek, prosty i niepozorny, wy-

starczy, aby je upiększyć i uszlachetnić.” 

Panom Edwardowi Kulig i Janowi Szczęsnemu 

życzymy, by potrafili powierzać codzienność Bo-

gu i z radością serca spełniać swoje obowiązki.  

Chór „Lira” 

 

„Zgięte kolana i złożone rę-

ce są gestami wolnego czło-

wieka.” 

Pani Danucie Orszulik ży-

czymy, by modlitwa czyniła Jej życie wolnym od 

zła. Seniorzy. 

 

„Wszystko co robimy dla miłości nabiera warto-

ści i piękna” 

Martynie i Kasi Adamczyk oraz Marcinowi Janic-

kiemu życzymy, aby miłość była motorem Ich naj-

drobniejszych czynów. Oaza z ks. Mateuszem. 

„Grzeszy ten, kto mając możliwość wyświadcza-

nia dobra, nie czyni tego.” 

Legionistom Edwardowi Kulig i Kazimierzowi Ad-

amkowi oraz  wszystkim auksyliatorom, którzy 

obchodzą swoje urodziny lub imieniny w lutym 

życzymy umiejętności wykorzystywania każdej 

szansy, jaką daje życie, by czynić dobro i 

uszczęśliwiać innych.  

Męski Legion Maryi. 

 

„O Tobie mówi serce moje 

szukaj Jego Oblicza” 

Ks. Grzegorzowi Krzykowi życzymy by nieustan-

ne poszukiwanie i poznawanie Boga budowało 

Relację silniejszą od wszelkich zniechęceń, 

emocji, zmęczenia i trudów i by ta bliskość z 

Jezusem była źródłem pokoju w sercu i dawała 

zdolność do wybierania miłości w każdej innej 

relacji.  

Wdzięczna za wszelką pomoc Redakcja. 

Serdeczności 
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16 lutego o godz. 19.00 odbędzie się pierwsza z  
cyklu katechez dla dorosłych. Tematyka pierw-
szego cyklu będzie dotyczyła 
relacji i oparta będzie na Biblii.  
W trakcie spotkań możliwe bę-
dzie zadawanie pytań i dziele-
nie się.  
Dopóki nie zostanie zniesiony 
zakaz spotykania się w realu, 
katechezy będą się odbywały 
online.  
Aby wziąć udział w takim spotkaniu wejdź na 
stronę parafialną, kliknij w zakładkę: 

KATECHEZA DLA DOROSŁYCH i postępuj 
zgodnie z podpowiedziami. 

Warto  wcześniej zainstalować 
sobie aplikację Cisco Webex. Je-
śli sam nie potrafisz poproś o za-
instalowanie i przeszkolenie ko-
goś, kto się na tym zna. Dla osób 
mających aplikację  dostęp do 
spotkania staje się bardzo prosty 
- wystarczy kliknąć w przycisk, 

który ukaże się na stronie.  
Do zobaczenia.  

ZAPROSZENIE 

Katecheza  

dla dorosłych 

Metropolita katowicki wydał specjalny dekret w 
sprawie odpustów z okazji roku jubileuszowego 
na cześć św. Józefa w Archidiecezji Katowickiej. 
Odpust można uzyskać do 8 grudnia 2021 roku. 

We wprowadzeniu do dokumentu abp Skworc 
napisał: „zarówno dla odnowienia naszej wierno-
ści z Bogiem oraz pogłębionego rozeznawania 
Jego woli w życiu, jak i duchowego ubogacenia 
celebracji i nabożeństw sprawowanych w ramach 
tego Roku Jubileuszowego, działając przede 
wszystkim według wskazań Ojca Świętego Fran-
ciszka, zawartych w liście apostolskim Patris cor-
de, a także w oparciu o dekret Penitencjarii Apo-
stolskiej i dokument Komisji Duszpasterstwa 
KEP, ogłaszam postanowienia dotyczące możli-
wości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykły-
mi warunkami na terenie Archidiecezji Katowic-
kiej w okresie od 2 lutego do 8 grudnia 2021 ro-
ku ze wskazaniem na podjęcie właściwych dla 
tego czasu działań duszpasterskich”. 

Odpust zupełny mogą uzyskać wierni, którzy 
wolni od wszelkiego grzechu, podejmą w Roku 
świętego Józefa następujące dzieła duchowe: 

 przez co najmniej pół godziny będą rozważać 
Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym 
pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważa-
nie o świętym Józefie; 

 na wzór świętego Józefa spełnią uczynek mi-
łosierdzia względem ciała lub względem duszy; 

 będą odmawiać modlitwę różańcową w rodzi-
nie i pomiędzy narzeczonymi; 

 powierzą swą działalność (szczególnie pracę 
zawodową) opiece świętego Józefa lub będą Go 
wzywali w modlitwach wstawienniczych za osoby 
bezrobotne, aby mogły znaleźć zatrudnienie, a 
także w intencji poszanowania godności ludzkiej 
pracy; 

 będą odmawiać Litanię do świętego Józefa, 

ofiarowaną w intencji Kościoła prześladowanego 
oraz w intencji ulżenia chrześcijanom na różne 
sposoby prześladowanym; 

     odmówią 19. dnia każdego miesiąca i w każdą 
środę (dzień poświęcony wspomnieniu świętego 
Józefa) dowolną, prawnie zatwierdzoną modli-
twę lub akt pobożności na cześć tego Świętego. 

W dekrecie czytamy: „uwzględniając obecną sy-
tuację publicznego zagrożenia zdrowia, dar od-
pustu rozszerza się na osoby w podeszłym wieku, 
na chorych, umierających i tych wszystkich, któ-
rzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z 
domu, a którzy wolni od wszelkiego grzechu oraz 
z intencją wypełnienia, gdy tylko będzie to możli-
we, zwykłych warunków odpustu, odmówią w 
domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda 
(np. w szpitalu), akt pobożności na cześć święte-
go Józefa – pocieszyciela chorych i Patrona Do-
brej Śmierci”. 

Metropolita katowicki zachęca również kapła-
nów, by „poświęcali się sakramentowi pokuty i 
często – jeśli tylko to możliwe – osobiście i ko-
rzystając z pomocy nadzwyczajnych szfarzy – za-
nosili Komunię świętą do osób chorych i osłabio-
nych wiekiem”. 

Biskupi dokument wylicza kościoły jubileuszowe. 
Kolejno są to: katedra Chrystusa Króla w Kato-
wicach oraz sanktuaria i bazyliki: 

 świętego Józefa w Rudzie Śląskiej; 

 sanktuarium i bazylika Matki Bożej Bogucic-
kiej w Katowicach; 

 sanktuarium i bazylika Matki Sprawiedliwo-
ści i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich; 

 sanktuarium i bazylika Matki Bożej Uśmiech-
niętej w Pszowie; 

 sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Rudzie 
Śląskiej-Kochłowicach; 

 sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy 
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V NIEDZIELA ZWYKŁA 7.02  
7.30 – Za + Huberta Wala, jego rodziców i 
rodzeństwo, teściów i szwagrów, ++ z ro-
dzin Wala, Kaszyca, Szulik, Biber i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
9.30 – Za ++ Józefinę Kania, męża Józe-
fa, synów Jana i Andrzeja.  
11.00 – Za ++ rodziców Stanisławę i Józe-
fa Łagowskich, Genowefę i Stanisława 
Herda, ++ dziadków z obu stron, brata i 
szwagra.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Mariana z okazji 55 rocznicy 
urodzin.  
16.30 – Za + Sabinę Sadło – w rocznicę 
śmierci, męża Jana, Genowefę Niziołek – 
w rocznicę śmierci.  
19.30 – Za ++ Józefa i Rozalię Drescher – 
w rocznicę śmierci, ++ z rodziny Dre-
scher, Jonderko.  
PONIEDZIAŁEK 8.02  
6.30 – Za ++ Annę i Emila Sobik, Bożenę 
Górniak, Teresę Orszulik, Agnieszkę i Flo-
riana Górniak oraz ++ z rodzin Sobik, 
Górniak i Orszulik.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji parafian zamieszkałych przy ul. 
Opolskiej 10. 
WTOREK 9.02  
6.30 – Za + Roberta Grygier, żonę Gertru-

dę, syna Ryszarda, Sylwię Grygier, Anielę 
Kornas, Helenę Królik, Marię Gąsienica 
oraz ++ z pokrewieństwa Grygier, Moł-
drzyk, Fabian i dusze w czyśćcu cierpiące. 
17.00 – Za + tragicznie Tomasza Lazar – 
w 1 rocznicę śmierci – od siostry Anny z 
rodzicami.  
ŚRODA – Wspomnienie św. Scholastyki 
10.02  
6.30 – Za ++ rodziców Jadwigę i Kazimie-
rza Remian, córkę Annę, syna Stanisława. 
17.00 – Za + męża Antoniego Reniec ++ 
rodziców Alojzego i Lidię Kolarczyk. 
CZWARTEK – ŚWIATOWY DZIEŃ CHO-
REGO 11.02  
6.30 – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB z Lourdes z podzięko-
waniem za dar życia, z prośbą o odzyska-
nie wzroku i zdrowie Michała i wszystkich 
bliskich oraz światło Ducha Św. dla leka-
rzy.  
17.00 – Msza św. w intencji chorych.  
PIĄTEK 12.02  
6.30 – Za ++ Marię i Eugeniusza Rosner.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Grzegorza z okazji 50 rocznicy 
urodzin.  
SOBOTA 13.02  
8.00 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
14.00 – Ślub. 
17.00 – Za + Helenę Kafka, męża Maksy-
miliana, rodziców z obu stron, ++ z po-
krewieństwa Kafka, Rduch, Kiełkowski, 
Gajda, Gembalczyk, Uliarczyk, Kondzioł-
ka i dusze w czyśćcu cierpiące.  

INTENCJE MSZALNE 

9 
Śląskiej; 

 bazylika św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia 
NMP w Katowicach-Panewnikach; 

 bazylika św. Wojciecha w Mikołowie; 

bazylika św. Antoniego z Padwy w Rybniku. 

Do grupy zostały włączone kościoły pod wezwa-
niem świętego Józefa w Chorzowie, Czarkowie, 
Czerwionce-Leszczynach, Godowie, Jastrzębiu 
Zdroju (Kościół św. Barbary i św. Józefa), Kato-
wicach-Józefowcu, Mysłowicach-Krasowach, 

Nieboczowach, Piekarach Śląskich-Józefce, Ryb-
niku, Świętochłowicach, Tychach-Wartogłowcu 
oraz Żorach-Osinach oraz inne kościoły ze stałą 
posługą sakramentu pokuty i pojednania: św. 
Jadwigi Śląskiej w Chorzowie, Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Katowicach-Koszutce i Kró-
lowej Apostołów w Rybniku. 

Do pielgrzymowania do wymienionych miejsc 
świętych metropolita katowicki zachęca szczegól-
nie narzeczonych i całe rodziny.●  
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VI NIEDZIELA ZWYKŁA 14.02  
7.30 – Za + Jana Sitek, dziadków Annę i 
Rafała Sitek, Anielę i Sylwestra Gajda, ++ 
z pokrewieństwa.  
9.30 – Za + Ewalda Szulika, żonę Hilde-
gardę, ++ z rodziny i pokrewieństwa.  
11.00 – Za ++ Józefa, Wiktora i Gertrudę 
Gonsior, Ludwika, Katarzynę, Czesława i 
Jadwigę Cofalik.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Teresy i Stefana z 
okazji 60 rocznicy ślubu oraz w intencji 
Stefana z okazji 85 rocznicy urodzin.  
16.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie 
i dary Ducha Św. w intencji córki Katarzy-
ny z okazji 18 rocznicy urodzin.  
19.30 – Za + Pawła Kałuża – w rocznicę 
śmierci.  
PONIEDZIAŁEK 15.02  
6.30 – Za ++ rodziców Pawła Kałuża – w 
kolejną rocznicę śmierci, żonę Annę.  
6.30 – Za + Jadwigę, męża rodziców, te-
ściów oraz ++ z pokrewieństwa.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Kazimierza z okazji 70 rocznicy 
urodzin.  
WTOREK 16.02  
6.30 – Za + Józefa Winkler – w 3 rocznicę 
śmierci.  
17.00 – Za ++ rodziców Michalinę i Wła-
dysława Nowak, brata Zygmunta, ++ z ro-
dziny Nowak, Barnaś.  
17.00 – Za + Krystynę Żubertowską – od 
rodziny Wachowskich.  
ŚRODA POPIELCOWA 17.02  
6.30 – Za ++ Annę i Józefa Wysłucha, sy-
na Krystiana, Ernę, Szymona i Leona Ad-
amek, Katarzynę Szymon, Siostrę Lauren-
cję Smólską. 
9.00 – Za ++ Martę, Piotra, Anielę, Jerze-
go, Monikę, Małgorzatę i Zygmunta Pa-

luch oraz ++ z rodziny Mol i Mrzyk.  
16.30 – Za ++ Augustynę i Franciszka 
Ostrzołek, Gertrudę i Rafała Woźnica, ++ 
rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.oo – Za + Stanisława Kachel, żonę Ma-
rię, ++ dziadków z obu stron.  
CZWARTEK 18.02  
6.30 – Za + brata Eryka Baron – w 3 
rocznicę śmierci, żonę Urszulę. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej – w 23 
rocznicę powstania grupy modlitewnej 
OREMUS – z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo Boże i dary Ducha Św. dla 
członków grupy i ich rodzin oraz opieku-
na Ks. Piotra.  
17.00 – Za ++ członków grypy OREMUS; 
Stefana Rączka, Marię Małota, Genowefę 
Szkatuła i Krystynę Żubertowską.  
PIĄTEK 19.02  
6.30 – Za + Stanisława Błasiak – od 
chrześniaka Wojtka. 
17.00 – Za + Jadwigę Mańka, rodziców z 
obu stron, brata Stefana oraz ++ z pokre-
wieństwa.  
17.00 – Za + Irenę Matera – od pracowni-
ków działu Narzędzia Castorama – Biel-
sko-Biała.  
SOBOTA 20.02  
8.00 – Za + Karola Kula, ++ rodziców i 
brata.  
17.00 – Za ++ Karola i Cecylię Rączka, ro-
dziców z obu stron, wnuczkę Sylwię, Ger-
trudę i Franciszka Zniszczoł, rodziców z 
obu stron, wnuka Grzegorza, chrześnicę 
Izabelę, Emila i Franciszka Brzoza, ++ z 
pokrewieństwa Rączka, Kocur, Zniszczoł, 
Penkała, Musiolik, Szotek, ++ księży i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za + Bertę Godziek – w rocznicę 
śmierci, męża Sylwestra.  
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 
NIEDZIELA TRZEŹWOŚCI 21.02  
7.30 – Za + Aleksandra Trzonkowskiego, 
rodziców z obu stron, Antoniego Trzon-
kowskiego, jego żonę, Leona Sitko i jego 
żonę, Ryszarda Holesza, żonę, syna Jana i 
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wnuka, Czesława Dobruckiego, Antoniego 
Jarzombowskiego i dusze w czyśćcu cier-
piące.  
9.30 – Za + męża Zdzisława Czyżnik w 1 
rocznicę śmierci. 
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Józefa Kaczorowskiego z okazji 
70 rocznicy urodzin. 
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.30 – Za + Monikę Holesz – w rocznicę 
śmierci, męża Ryszarda, syna Jana, jego 
syna Jarosława, rodziców z obu stron, An-
toniego, Łucję i Aleksandra Trzonkow-
skiego, Leona i Annę Sitek, dusze w czyść-
cu cierpiące.  
19.30 – Za ++ Annę i Erwina Adamczyk, 
Erwina Otręba, Jadwigę i Feliksa Pieter 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
PONIEDZIAŁEK - ŚWIĘTO KATEDRY 
ŚW. PIOTRA Ap. 22.02  
6.30 – Za ++ Alfreda Myśliwiec, Łucję i 
Ryszarda Antończyk, Łucję i Filipa Szulik, 
++ Urszulę Obracaj i Jana Stebel oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
6.30 – Za ++ Józefa i Jana Wowra oraz 
++ z pokrewieństwa Wowra, Błatoń.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprząta-
jących kościół w miesiącu lutym.  
WTOREK 23.02 
6.30 – Za + Zdzisława Kusy.  
17.00 – Za + Jadwigę Odorską – w 2 rocz-
nicę śmierci, męża Jana, syna Ludwika 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
17.00 – Za + Annę Gajda – w 2 rocznicę 
śmierci, męża Jana, rodziców i teściów, 
++ z pokrewieństwa Gajda, Lipski i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
ŚRODA 24.02  
6.30 – Za + Stanisława Błasiak – od są-
siadów z ul. Wrocławskiej 11.  
17.00 – Za + mamę Jadwigę, braci Ry-
szarda i Tadeusza, córkę Justynę.  
17.00 – Za + Dariusza Kałuża – w 8 rocz-
nicę śmierci, ojca Henryka, Ks. Bernarda 

Polok, ++ z rodziny Podeszwa i dusze w 
czyśćcu cierpiące. 
CZWARTEK 25.02  
6.30 – Za ++ rodziców Annę i Jana Ma-
tys, siostrę Teresę, ++ z rodziny Matys, 
Faber, Urbańczyk oraz + Sławomira Stop-
kę i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za + Erwina Mołdrzyk, żonę Ger-
trudę, zięciów Ernesta i Zbigniewa, wnu-
ka Marka i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za + Alinę Klasa – od sąsiadów z 
ul. Opolskiej 18. 
PIĄTEK 26.02  
6.30 – Za + męża Sylwestra Lasko, rodzi-
ców Janinę i Stanisława Sowa, teściów 
Franciszkę i Karola Lasko, siostrę Krysty-
nę, szwagra Jacka, bratową Małgorzatę i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień 
i 1 rok po śmierci. 
17.00 – Za + Irenę Matera – od koleżanek 
z pracy wnuczki. 
SOBOTA 27.02  
8.00 – Za + Ernę Grzonka, męża Feliksa, 
syna Daniela, dziadków z obu stron, Hen-
ryka Śmietana, + Sandrę, Agnieszkę Mro-
wiec, Eugeniusza Mstowskiego, żonę Ja-
ninę i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za + Jerzego Zdrzałek – w roczni-
cę śmierci, żonę Agnieszkę, syna Gerarda, 
zięcia Wojciecha, Różę Zdrzałek, Alberta 
Śmietana oraz ++ z pokrewieństwa 
Zdrzałek, Czylok, Bachlaj.  
17.00 – Za ++ Ludwika i Bronisławę Ko-
cur, Norberta i Czesława Kufka, ++ z po-
krewieństwa Kocur, Serwotka, Kufka i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
28.02  
7.30 – Za ++ Anastazję i Wincentego 
Śmietana, syna Bolesława, synowe Lidię i 
Małgorzatę, ++ rodziców i rodzeństwo.  
9.30 – Za ++ Cecylię i Albina Stencel.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Małgorzaty Dobosz z okazji 50 
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rocznicy urodzin. 
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIE-
CI.  
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.30 – Za + Bronisławę Szczur – od są-
siadów z ul. Wrocławskiej 13.  
PONIEDZIAŁEK 1.03  
6.30 – Za + Bogdana Małolepszego – od 
sąsiadów Poznańska 5.  
6.30 – Za ++ Mariana Okła, Feliksa Boży-
kowskiego oraz ++ z pokrewieństwa i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Edyty z okazji kolejnej rocznicy 
urodzin.  
WTOREK 2.03  
6.30 – Za ++ rodziców Stanisławę i Anto-
niego Rosner oraz ++ z rodziny Bąk, Ro-
sner.  
17.00 – Za + Witolda Bąk – od sąsiadów z 
ul. Poznańskiej. 
17.00 – Za + męża Pawła Filip, rodziców z 
obu stron, Ludwika Kuszek. 
ŚRODA 3.03  
6.30 – Za + Bogdana Małolepszego – od 
sąsiadów ul. Poznańska 5. 
17.00 – Za + Agnieszkę Ostrzołek.  
17.00 – Za + Helenę Królik – w 3 rocznicę 
śmierci. 
CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIE-
RZA, KRÓLEWICZA – I czwartek miesią-
ca 4.03  
6.30 – W intencji powołań.  
17.00 – Za + Wiktorię Nogły – w 21 rocz-
nicę śmierci, męża Augustyna, córkę Ma-
rię, syna Antoniego, zięcia Henryka, ++ 
Ernę i Eryka Schroeder, syna Karola, zię-
cia Romana, + Krystynę i Jana Walczak, 
syna Zdzisława.  
17.00 – Za + Lidię Witak, męża Francisz-
ka, Lidię Drobczyk, męża Huberta, ++ ro-
dziców z obu stron i dusze w czyśćcu cier-
piące.  
PIĄTEK – I piątek miesiąca 5.03  
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.  

6.30 – Za ++ Józefa i Annę Wysłucha, sy-
na Krystiana, Ernę, Leona i Szymona Ad-
amek, Katarzynę Szymon, S. Laurencję 
Smólską.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośba o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie 
i dary Ducha Św. w intencji Weroniki z 
okazji 18 rocznicy urodzin.  
SOBOTA – I sobota miesiąca 6.03  
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpie-
nie Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. 
Serca Jezusowego i zadośćuczynienie za 
grzechy własne, swoich bliskich, naszej 
Ojczyzny i całego Świata. 
8.00 – Za + Władysława Wala – w 4 rocz-
nicę śmierci.  
17.00 – Za + Marię Wzientek, męża 
Edwarda, rodziców, zięciów Franciszka i 
Henryka, SM Imeldę, rodzeństwo, Domi-
nika i Antoninę Brzoza, córkę, 2 synów, 
wnuka Franciszka, Mieczysława Dunaj 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
7.03  
7.30 – Za + Daniela Grzonka – w 6 rocz-
nicę śmierci, rodziców Ernę i Feliksa 
Grzonka, Janinę i Eugeniusza Mstow-
skich oraz ++ z rodziny.  
9.30 – Za ++ Eugenię i Alojzego Langosz.  
11.00 – Za + Wojciecha Bachlaj, jego ro-
dziców, Jerzego, Agnieszkę, Gerarda i Ró-
żę Zdrzałek, Alberta Śmietana oraz + 
Franciszka Jazłowieckiego.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Jadwigi z okazji 80 rocznicy uro-
dzin.  
16.30 – Za + Kazimierza Gruca, jego ro-
dziców, Irenę i Jana Ostrzołek, ich rodzi-
ców oraz + Mirosława Jóźwiak.  
19.30 – Za + Czesława Wrożyna – w rocz-
nicę śmierci, żonę Gertrudę, Pawła Gajda, 
Grzegorza Salamon oraz ++ z rodzin Gaj-
da, Wrożyna.  
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  Czym właściwie był (jest) 
szabat dla Izraelitów? Jaki 
sens nadał temu dniu Pan 
Bóg? Co chciał podarować 
człowiekowi poprzez czas sza-
batu? Czego go nauczyć? 
 Siódmy dzień tygodnia wy-
rywa pobożnego żyda z mate-
rialnego świata i przenosi go 
do rzeczywistości duchowej 
Boga. Człowiek nie jest w sta-
nie zapanować nad czasem tak 
jak panuje nad przestrzenią. 
By świętować szabat potrzebny 
jest czas ofiarowany. Święty 
dzień nadejdzie bez względu 
na ludzkie starania. Tylko je-
den dzień w dziele stworzenia 
został nazwany świętym – szabat. Świętość 
dla żyda oznacza coś oddzielonego, innego, 
należącego wyłącznie do Boga.  
 Chasydzi mówią, że szabat jest imieniem 
Boga. Człowiek stworzony przez Boga, staje 
się w tym dniu bardziej do Niego podobny – 
uświęca się, wchodzi w przestrzeń Boga. Sza-
bat jest przykładem życia przyszłego - uczest-
niczymy w czymś, co będzie miało miejsce w 
przyszłości. Bóg przygotował dla swojego lu-
du wieczny szabat, a teraz pozwala doświad-
czyć jego przedsmaku w cotygodniowym 
świętowaniu. To właśnie dlatego żydzi skru-
pulatnie przestrzegają zakazu pracy, trudze-
nia się i smutku w ten dzień. Skoro ma on 

być obrazem tego, co nadejdzie, nie może być 
skażony tym, co ma związek z grzechem.  Już 
teraz możemy uczestniczyć w tej rzeczywisto-
ści, choć na razie w ograniczony sposób. 
 Natomiast powtarzalność tego dnia, ma 
nas nauczyć tęsknoty za wiecznością i obco-
wania z Bogiem. Prawdziwe świętowanie sza-
batu to tęsknota za zjednoczeniem z Bogiem. 
Nie tylko przebywanie w Jego obecności, nie 
tylko chłonięcie Jego świętości, ale także 
chęć bycia z Nim jedno. Szabat bywa nazywa-

ny oblubienicą, która przychodzi, by poślubić 
swojego oblubieńca – jest nim Naród Wybra-
ny, który poprzez świętowanie poślubia i jed-
noczy się z ukochaną. Bóg stwarzając świat 
dał wszystkiemu drugą połowę, a narodowi 
Izraelskiemu przeznaczył szabat. To cotygo-
dniowe święto jest dopełnieniem samego lu-
du. Razem tworzą jedność. Przestrzeganie 
szabatu to dla Izraelity znak narodowy, sym-
bol przynależności do narodu, do Boga. Do-
piero, gdy Izrael przebywa w zjednoczeniu z 
szabatem, może odkryć swoją najgłębszą toż-
samość.  
 Szabat jest dniem radosnym bo przynosi 
na myśl zaślubiny kochających się i tęsknią-

cych za sobą osób. 
Człowiek stworzony 
tuż przed szabatem 
od razu zakosztował 
przebywania w Bożej 

chwale i bliskości, by następujące później ko-
lejne dni tygodnia mógł wypełnić niecierpli-
wym oczekiwaniem na ponowne zaznanie 
Boskiej czułości. Chodzi tu o naukę postawy 
wyczekiwania - nie dlatego że zasłużyłem, ale 
dlatego, że On tak chce, że Jego obecność jest 
niezasłużonym darem. W języku biblii świat 
powołano do istnienia podczas sześciu dni 
stworzenia, ale jego przetrwanie zależy od 
świętości dnia siódmego. ●  

Czym jest/był szabat? 
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  Jezus, pierwsi chrześcijanie pochodzenia 

żydowskiego a nawet pogańskiego świętowali 
szabat. Kiedy i jak się to stało, że chrześcija-
nie zaczęli świętować w niedzielę? 
 Jezus nigdy nie zniósł szabatu, a jedynym 
teologicznym argumentem za świętowaniem 
niedzieli było Jego Zmartwychwstanie wła-
śnie w tym dniu. Również w  niedzielę  Zmar-
twychwstały Jezus ukazywał się uczniom (w 
ósmym dniu po szabacie). Niemniej w po-
czątkach chrześcijaństwa nie było jedno-
znacznego przejścia pomiędzy świętowaniem 
szabatu i niedzieli. Obydwa dni pozostawały 
ważne. Chrześcijanie odchodzili jednak od 
świętowania szabatu na sposób żydowski.  
 W konstytucjach apostolskich znajdzie-
my taki zapis „Będziesz zachowywał szabat i 
uroczysty dzień Pański, ponieważ pierwszy 
jest pamiątką stworzenia a drugi zmartwych-
wstania” (konstytucje Apostolskie VII, 23, 3). 
Co znajdziemy na ten temat w Biblii? W 
pierwszym liście do Koryntian św. Paweł daje 
nam sygnał o świętowaniu przez wyznawców 
Chrystusa Dnia Pańskiego, kiedy pisze o or-
ganizowaniu zbiórek, których nie można było 
czynić w szabat, a logiczne jest, że odbywały 
się one przy zgromadzeniu wiernych.  (1Kor 
16,2) Św. Łukasz pisze wprost o „łamaniu 
chleba” w pierwszy dzień tygodnia. Co więcej 
chodzi prawdopodobnie o sobotę wieczór po 
zachodzie słońca (dla żydów była to już nie-
dziela). W Apokalipsie św. Jana pojawia się 

nazwa Dzień Pański i nie ma wątpliwości, że 
miało w tym dniu miejsce zgromadzenie eu-
charystyczne. 
 Orygenes namawiał chrześcijan, którzy 
byli w sobotę w synagodze, aby również w 
niedzielę przyszli posłuchać jego homilii. A 
już 100 lat wcześniej Ignacy z Antiochii nie 
miał wątpliwości, że świętowanie szabatu i 
niedzieli odróżnia chrześcijan od żydów, pi-
sał: „ale niech każdy z was zachowuje szabat 
w sposób duchowy, radując się rozmyśla-
niem nad prawem, nie odpoczynkiem ciała, 
podziwiając dzieła Boże, a nie jedząc posiłki 
przygotowane dzień wcześniej, ani nie pijąc 

letnie napoje czy chodząc w określonej prze-
strzeni …a po zachowaniu szabatu niech każ-
dy miłujący Chrystusa zachowuje Dzień Pań-
ski jako uroczystość, dzień zmartwychwsta-
nia.” 
 Wydaje się że ważnym czynnikiem odej-
ścia judeochrześcijan od świętowania szaba-
tu były prześladowania Żydów przez Rzy-
mian. Chrześcijanie nie chcąc być utożsamia-
ni z żydami, zaprzestali uczestniczyć w kulcie 
synagogalnym. Proces ten dużo szybciej na-
stępował w Rzymie. Za czasów papieża Syk-
stusa (116 - 126 r.) utwierdził się zwyczaj 
świętowania Wielkanocy właśnie w niedzielę, 
dla odróżnienia od żydowskiej Paschy. Fakt 
ten  nie pozostał bez znaczenia również dla 
utrwalenia się tradycji niedzielnych zgroma-
dzeń chrześcijan. Świętowanie niedzieli mo-
gło utrwalić się wśród chrześcijan także w 
związku z pogańskim kultem słońca. Kult ten 
był w religii rzymskiej dość silny i z tego po-
wodu utrwalony był już zwyczaj nazywania 
dni tygodnia od nazw planet. Justyn Męczen-
nik pisał: „niedziela jest rzeczywiście dniem, 
w którym się gromadzimy, ponieważ jest to 
dzień, w którym Bóg przekształcając ciem-
ność i materię stworzył świat, a nasz Pan Je-
zus Chrystus powstał z martwych tego dnia”. 
Chrześcijanie nie brali udziału w kulcie 
astralnym, ale ich świętowanie w tym dniu 
„Słońca niezwyciężonego”  (biblijny tytuł me-
sjański, lub „z wysoka wschodzące słońce”  

Łk 1,78) na pewno ich faworyzowało. Znala-
zło to swój wyraz także w orientowaniu ko-
ściołów na wschód.  
 Zwyczaj świętowania niedzieli od począt-
ku jest silnie zakorzeniony w misji Kościoła, 
chociaż nie ustanowiony przez Jezusa. Świę-
towanie szabatu nie zostało jednak od razu 
wyparte. Sobotę świętowano bowiem w róż-
nych Kościołach lokalnych z różną intensyw-
nością a zaprzestano tej praktyki w różnym 
czasie. Ostatecznie najprawdopodobniej do-
piero w IV w. Kościół zniósł definitywnie ob-
chodzenie szabatu jako dnia świętego, jedno-
cześnie ustanawiając nim niedzielę. ●  

Kiedy sobota stała się niedzielą? 
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  Jezus, zachowywał prawo Boże także 

prawo szabatu. A jednak swoim zachowa-
niem niejednokrotnie  poruszał tych, którzy 
byli wierni prawu, szczególnie uczonych w 
Piśmie i faryzeuszy. Dlaczego to robił? Z całą 
pewnością nie po to by ich rozdrażnić. Czego 
więc chciał nas nauczyć? 
 Aby zrozumieć jakie kontrowersje wśród 
faryzeuszów wywołuje Jezus swoimi czynami 
w szabat, wymieńmy co można było robić w 
szabat: wyświadczać miłosierdzie, wykony-
wać podstawowe czynności higieniczne czy 
dotyczące codziennych prac, pomagać i to 
nawet zwierzętom gospodarczym. Z odpo-
czynku szabatu zwolnieni byli także kapłani 
pełniący posługę w świątyni. W dzień szabatu 
można było również obrzezać dziecko, by do-
trzymać terminu wyznaczonego w Prawie. 
Poza prawem o zachowywaniu szabatu były 
czynności związane z oddawaniem czci Bogu 
i wchodzeniem w Przymierze. Spoczynek sza-
batu nie był więc czymś absolutnym.  
 Jezus uzdrawiając niewidomego, tworzy 
ze śliny i prochu błoto i przywraca wzrok 
człowiekowi, który nigdy nie widział, stwarza 
więc coś nowego – to było zabronione – do 
tego odnoszą się faryzeusze, ale jednocześnie 
czyni coś, co potrafi tylko Bóg. To co robi Je-
zu to miłosierdzie wobec cierpiącego. Św. Cy-

ryl komentuje ten fragment tak: „jeśli faryze-
usze twierdzą, że w szabat, ustanowiony 
przez Boga nie można czynić miłosierdzia 
stają się oskarżycielami prawa, a tym samym 
jego Dawcy”,  dlatego faryzeusze na pytanie, 
co można czynić w szabat milczą, a Jezus od-
powiada swoim czynem .  
 W innym cudzie, w którym Jezus uzdra-
wia człowieka z uschniętą prawą ręką ko-
mentatorzy widzą jeszcze więcej: wyciągnię-
cie prawej ręki przez pana do niewolnika 
oznaczało jego uwolnienie. Jezus jest tym, 
który w szabat uwalnia człowieka. Należy to 
wydarzenie czytać w kontekście całości histo-
rii Izraela – Bóg jest tym, który swój naród, 

potężnym ramieniem, swoją prawicą, uwal-
nia z niewoli – to właśnie w szabat mają 
wspominać Izraelici. Co robi Jezus, Syn Bo-
ży? - przywraca człowiekowi wolność, nie tyl-
ko z fizycznej niemożności, ale i z grzechu.  
 Trudniej wyjaśnić nakaz Jezusa wydany 
człowiekowi, uzdrowionemu w szabat przy 
sadzawce Siloe. Jezus każe mu zabrać swoje 
łoże i iść do domu. Prawo zabraniało, by w 
szabat wynosić z domu ciężkie przedmioty. 
Tu mamy sytuację odwrotną. Niewątpliwie 
była to jednak ciężka fizyczna praca. Zatem 
każdy, kto po drodze spotykał tego człowieka 
był zadziwiony nietypowym zachowaniem i 
pytał o jego przyczynę. Słyszał wtedy o 
uzdrowieniu, które dokonało się w imię Boga 
– słyszał chwałę Boga – czy o to chodziło Je-
zusowi? Niesienie łoża stało się zatem gestem 
prorockim, szansą dawania świadectwa, a 
więc czegoś jak najbardziej przynależnego 
szabatowi. 
 Kiedy nadszedł najważniejszy szabat w 
życiu Jezusa zachowuje On spoczynek szaba-
towy – Jego ciało znajduje się w grobie, 
zmartwychwstanie dopiero w nocy. W tym 
czasie jednak wstępuje w Otchłań, z której ku 
zbawieniu wyprowadza Adama i innych. Je-
zus ukazuje szabat jako czas miłosierdzia, 
odzyskania wolności. ●  

Jezus uzdrawiający w szabat 
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  Co można robić w niedzielę a czego się 

nie powinno? Pewnie nieraz stawałeś przed 
tym dylematem. W jaki sposób to rozeznać? 
Co wziąć pod uwagę? Poniżej kilka podpo-
wiedzi, które  nie wyczerpują tematu i nie da-
ją gotowych rozwiązań. Raczej nakreślają 
kierunek rozeznawania.  
 Niedziela to wydarzenie społeczne, czy 
tego chcemy czy nie, dlatego przeżywane w 
konkretnej wspólnocie. Zatem wypoczywa-
jąc, mogę świetnie się bawić, tym samym 
wpędzając w rozgoryczenie, smutek, oburze-
nie i wybijając ze świątecznego nastroju tego, 
który znajduje się obok. Może relaksuję się 
na działce operując spalinową kosiarką, ale 
czy w tym czasie nie powinna panować tu in-
na atmosfera, dla której przybili tu inni…  
 Innym niedzielnym dylematem może być 
strój. Dzisiaj w wielu miejscch pracy obowią-

zuje służbowy garnitur i krawat – stąd dla 
niedzielnego oddechu chcemy ubrać się ina-
czej. Nie chcemy świętować w tym, w czym 

pracujemy – to zrozumiałe. Ale czy ten luźny 
strój będzie wyrażać szacunek dla osoby z 
którą się spotykam? Czy idąc w szortach na 
Mszę św. lub urodziny nie pokazuję tym, do 
których idę, że się o nich nie troszczę, nie li-
czę, nie są dla mnie ważni? Na pewno nie po-
trzeba tu (nie zawsze) pełnego galowego stro-
ju, ale takiego, który wyraża nasz szacunek. 
 Niedziela, to z jednej strony czas na „nic 
nie robienie”, z drugiej strony odpoczynek to 
również tworzenie i dzielenie się owocami, 
tego co udało się nam dokonać – to właśnie 
kultura. Nie wiem, czy słuszne jest stwierdze-
nie, że coraz bardziej biernie wypoczywamy 
(nie chodzi tu o brak ruchu fizycznego) – słu-
chając, oglądając ale już nie tworząc, czy bio-
rąc aktywny udział w pewnego rodzaju wyda-
rzeniach. Co mnie bardziej syci? Co bardziej 
wyrywa z kieratu codzienności? Co bardziej 

wydoby-
wa ze 
mnie do-
bro? 

 Niedziela, to często czas „nadrabiania” 
tego, czego nie zdążyliśmy zrobić w tygodniu. 

Dobrze, jeśli chodziłoby o nadrobienie nie-
przeczytanej książki czy spotkania. Nieste-
ty najczęściej nadrabiamy pracę, na którą 
nie było czasu kiedy indziej… Ciągle nad-
rabiając, gorszymy - bo nie ma nas tu i te-
raz, nie ma nas tam, gdzie ktoś nas ocze-
kuje. 
 To szabat jest dla człowieka nie człowieka 
dla szabatu. Czy świętując rzeczywiście  to 
osiągam, nie niszcząc innych i nie tracąc 
przy tym radości odpoczynku?  Takie pyta-
nia zadawane sobie nie powinny odbierać 
nam „luzu”, radości, ale też z drugiej stro-
ny jeśli się z nim nie skonfrontujemy cała 
ta radość może nam ulecieć. ●  

Co można robić w niedzielę? 

  O co chodził w sporze Jezusa z faryzeu-
szami o szabat? Czy Jezus jest liberałem i re-
wolucjonistą? A może chodzi o coś głębsze-
go...  
 Zachowywanie szabatu było dla Izraeli-
tów rozumiane jako trwanie w przymierzu z 
Bogiem. Powstrzymywanie się od pracy było 

nie tyle przestrzeganiem reguły ile naślado-
waniem Boga. Istotą nie było powstrzymywa-
nie się od pracy ale ODPOCZYNEK. To z ko-
lei oznaczało pozostanie w domu w kręgu ro-
dzinnym, ponowne wchodzenie w życie wio-
ski i społeczności. Szabat to nie tylko sprawa 
osobistej pobożności, stanowi on sam rdzeń 
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społecznego ładu. Dzięki szabatowi Izrael 
staje się tym, czym jest: ludem. Mało kto, 
zdaje się podważał konieczność zachowywa-
nia tego dnia świętego.  
 Inną rzeczą był spór o to, jak należy świę-
tować szabat. Zgodnie z powszechnie przyję-
tym rozumieniem Jezus odrzucił ściśle legali-
styczne jego praktykowanie, zastępując je 
wielkoduszną wizją faworyzującą wolność 
człowieka i otwartą na działanie rozumne, 
dostosowane do sytuacji: „szabat został usta-
nowiony dla człowieka, a nie człowiek dla 
szabatu” (Mk 2,27). Właśnie na podstawie 
sporów o szabat stworzono „liberalny” obraz 
Jezusa. W takim obrazie Jezus poddaje  kry-
tyce skostniały legalizm, który w gruncie rze-
czy równa się obłudzie i poniżaniu religii, re-
dukując ją do niewolniczego systemu bezsen-
sownych obowiązków, utrudniającego czło-
wiekowi rozwój jego działalności i wolności. 
Taki obraz Jezusa stosuje się dzisiaj, by kry-
tykować nauczanie Kościoła w różnych kwe-
stiach—szczególnie odnośnie przestrzegania 
przykazań. Aby to potwierdzić lub zaprzeczyć 
należy dać odpowiedź na pytanie o co chodzi-
ło Jezusowi w jego krytyce nie tyle szabatu, 
co jego praktyki? Czy rzeczywiście był niemal 
współczesnym liberałem?  
 Najgłębszym rdzeniem konfliktu pomię-
dzy Jezusem a faryzeuszami, był sposób od-
dawania czci Bogu. Na zarzut, że uczniowie 
Jezusa zrywają kłosy w szabat Ten odpowia-

da: „Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień 
szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczy-
nek szabatu, a są bez winy: oto powiadam 
wam: Tu jest coś większego niż świątynia. 
Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „chcę raczej 
miłosierdzia niż ofiary nie potępialibyście 
niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest 
Panem szabatu” (Mt 12, 4-8). On i Jego ucz-
niowie mogą z szabatem czynić to, co czynią, 
ponieważ weszli w miejsce kapłanów świą-
tynnych: Święte miejsce przeniosło się gdzie 
indziej. Utożsamia się teraz z kręgiem Mi-
strza i Jego uczniów.  

 Przed tym tekstem biblijnym mówiącym 
o sporze o szabat znajduje się ten: 
„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudze-
ni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. 
Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode 
Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a 
znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albo-
wiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brze-
mię lekkie.” (Mt 11, 28-30). Nie jest to tekst 
liberalnego teologa, który zwalnia z przy-
krych obowiązków przestrzegania literalnego 
prawa, bo w końcu naśladowanie Jezusa to … 
niesienie krzyża. Mamy tu do czynienia z tek-
stem głęboko teologicznym. W związku z od-
poczynkiem tekst ten właśnie odnosi się do 
szabatu. Odpoczynek ma związek z Jezusem. 
Teraz to Jezus jest szabatem, odpoczynkiem 
Izraela!  
 Jezus jest Panem szabatu, nie dlatego, że 
liberalnie interpretuje ograniczenia szabatu, 
On nie jest żadnym rabinem-reformatorem, 
który chciał ludziom „ułatwić” życie. W grę 
wchodzi autorytet Jezusa. Teraz Jezus stoi na 
górze i zajmuje miejsce Tory. Jezus w samym 
sobie widzi Torę – osobowe Słowo Boga. 
Spór o szabat nie jest zatem dyskusją na te-
mat jak zachowywać szabat, ale sporem o to  
kim jest Jezus – czy naprawdę jest Bogiem? 
Jeśli tak jest (a wierzymy że tak jest) to po-
bożny żyd, który to sobie uświadamiał zda-
wał sobie sprawę, że szabat, który był rdze-
niem tożsamości Izraela przestał pełnić taką 

funkcję. Nie dziwi zatem mocny sprzeciw wo-
bec Jezusa.  
 Miejsce Izraela - narodu wybranego, zaj-
muje teraz wspólnota Jego uczniów – Ko-
ściół. Jezus nie wymaga jednak politycznych 
zmian, czy przekształceń struktury społecz-
nej – „moje Królestwo nie jest z tego świata” 
Nasza rzeczywistość, także ta dotycząca świę-
towania dnia świętego, zależy od tego… kim 
naprawdę jest dla nas jest Jezus. Naprawdę 
jest dla nas, dla mnie Bogiem...? ●  

Spór Jezusa i faryzeuszy o szabat 
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www.katarzynajastrzebie.com. 

Dla dzieci 
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Droga Krzyżowa 
 

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

 
Nie chcieli patrzeć na Tego, co ludzkie grzechy gładził 

I niewidomego ze ślepoty i ciemności wyprowadził 
 

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

 
Obcy im był Ten co dał roślinom korzenie 

I cudzołóstwo przebaczył Marii Magdalenie 
 

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

 
Krzyż ciężki na Święte Plecy Panu nałożyli 

A przy tym strasznie Króla Niebiosów i Ziemi tej lżyli 
 

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

 
Gdy Go Matka na Drodze Krzyżowej Spotkała 

Głośno płacząc do Serca Swego przytulała 
 

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

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

 
Gdy Pana Jezusa na Golgocie Ukrzyżowali 

Dwóch łotrów razem z Nim na krzyżach powieszali 
 

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

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

 
Wtem Mesjasz na Krzyża Drzewie Życie Swe zakończył 

I Na wieki ze Swoim Ojcem w Niebie się połączył 
  

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

 
Po trzech dniach okazało się że Grób Pański jest pusty 

Że nie ma tam nikogo tylko pogrzebowe chusty 
 

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

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

 

    Marcin Janicki 


