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1 listopada 1950 roku papież Pius XII ogłosił 
dogmat o wzięciu Maryi do nieba z ciałem i 
duszą. Ogłaszając ten dogmat, Kościół chciał 
zwrócić uwagę, że 
człowiek nie jest tyl-
ko ciałem ani tylko 
duszą, lecz ciałem i 
duszą. Erich Gar-
hammer, teolog, sta-
rał się podać współ-
czesną interpretację prawdy o wzięciu Maryi 
do nieba, której jednak dawano już wyraz w 

ormiańskim malarstwie 
książkowym 600 lat wcze-
śniej: ,,Wierzący mogą żywić 

n a -

dzieję, że Jezus w go-
dzinie ich śmierci bę-
dzie przy nich i nie 
pozwoli im upaść, 

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

3 
 Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba! Odpowiedział 

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

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

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

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

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

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

XVIII NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
2 sierpnia 2015 r.  

Jaką prowokacją musiały być dla słuchaczy 
Jezusa słowa: ,,Chlebem, który Ja dam, jest 
moje ciało.,. " Niezrozumienie, oburzenie, 
przerażenie… Co pozostało z tych niesłycha-
nie dosadnych słów? Jak 
daleki jest od nich ryt 
przyjmowania Komunii 
oczywiście w swoim czysto 
zewnętrznym przejawie. 
Nawet jeśli mówi o uczcie, 
to jakże to, co faktycznie 
doświadczamy i czego jesteśmy świadkami, 
odbiega swym charakterem od prawdziwej 
uczty. Niekiedy chciałoby się, żeby powrócić 
do jakiejś innej jej formy albo ją dopiero wy-
myślić - takiej, która pozwalałaby zobaczyć 

również fizycznymi oczyma, 
a nie tylko oczyma duszy, 
przynajmniej coś z owego 
elementarnego wydarzenia, 

w którym 
uczestniczy-
my: spożywania Ciała Jezu-
sa i dzielenia się Nim, 
przyjmowania i spożywa-
nia, Żywego Chleba, który 
ma wciąż na nowo tchnąć w 

nas życie - życie dla nas, życie dla wszyst-
kich. Ta wspólna uczta powinna dotknąć sa-
mego naszego wnętrza, i przemienić nas za-
niepokoić i uczynić głodnymi czynu. 

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

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

ta. J 6, 41-51 

XIX NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
9 sierpnia 2015 r.  

UROCZYSTOŚĆ  

WNIEBOWZIĘCIA NMP 
15 sierpnia 2015 r.  

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

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

gosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. Łk 1, 39-56 
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Markowi były znane wczesne wspólnoty 
chrześcijańskie, w których 
judeochrześcijanie i chrze-
ścijanie nawróceni z po-
gaństwa toczyli zawzięte 
walki o to, co wolno, a cze-
go nie wolno jeść, nie zwa-
żając, jak bardzo przez to godzą w przykaza-
nie Jezusa: ,,Miłujcie się wzajemnie". A my, 
dzisiejsi chrześcijanie? Nie spieramy się już o 

nieczyste i czyste pokar-
my, ale 
o sposób 
p r z y j -

mowania Komunii Świętej. Nikogo już nie 
uznajemy za nieczystego, ale od pewnych lu-
dzi wolimy trzymać się daleko. 

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go 

wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a 

Krew moja jest prawdziwym napojem. J 6, 51 –58 

4 

 

Co żywi człowieka? Chleb i pytanie, co żywi, 
co czyni sytym, należą jak się wydaje, do cen-
tralnych tematów wiary i bycia człowiekiem 
w ogóle. Jezus sam podejmuje ten obraz (i 
wzbudza tym niemałe poruszenie, a nawet 
zgorszenie): ,,Ja jestem chlebem żywym, któ-
ry zstąpił z nieba". Co ży-
wi człowieka, nasze ciało, 
naszą duszę, naszego du-
cha, naszą tęsknotę, nasze 
Wsp. i naszą nadzieję? W 
zasadzie człowieka nic nie 
żywi tak naprawdę. Wszystko jest tymczaso-
we, wszystko pozostaje niegotowe i niedopeł-
nione, nic nie jest w stanie nas nasycić raz na 
zawsze. Pozostajemy wciąż głodni i bezustan-
nie szukamy, niekiedy nawet chciwie i niena-

sycenie, i wreszcie czasami - 
słowami lngeborga Bach-
manna- wyznajemy: ,,W ży-
ciu musi być coś więcej niż to 
wszystko". Bez obawy, nie 
patrzę na człowieka przez 

czarne okulary, ale widzę 
istotę, która wciąż czegoś 
potrzebuje, stale doświad-
cza nędzy, bez przerwy jest 
zdana na kogoś i której du-
sza z wielkim trudem znaj-

duje ukojenie. Gdy patrzę na ten mały, nie-
pozorny, kawałek Chleba modlę się: ,,Jezu, 
zostałeś połamany, niecały, niepozorny- ale 
żywisz mnie, i sycisz mnie  

XX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

16 sierpnia 2015 r. 

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

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

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

Jezusowi nie chodzi o szybkie zrozumienie 
Jego słów. Uchwycenie w lot ich sensu. chce 
ode mnie czegoś więcej. 
Chce ze mną żyć. I ja po-
winienem z Nim żyć. Zro-
zumieć to dla Niego za 
mało, Można zrozumieć - a 
później to zrozumienie od-
łożyć jak książkę, która wprawdzie wzbudziła 
zainteresowanie, ale z czasem się znudziła. 

Jezus nie chce, być 
wpierw zrozumiany, a 

później 
odłożo-
ny na 
b o k ; 
chce ze 
mną żyć. Powinienem po 

prostu stać przy Jego boku, słuchać Jego 
słów, karmić Nim i dzielić z Nim moje życie. 

XXI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

23 sierpnia 2015 r. 

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

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

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

stym. Mk 7,1—8, 14. 15,21-23 

XXII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

30 sierpnia 2015 r. 
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Lipiec w naszej parafii 
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CHRZTY: 
Dominik Alexander Łopatka 
Tymoteusz Stefan Szczepanik  
Błażej Marek Wituła  
 
ŚLUBY: 
Beata Cofalik – Marcin Żuchowski 
Karolina Daniszewska – Adam Nosol  
Jagoda Kawecka – Dawid Kluk  
Kamila Kolorz – Mateusz Kafel  
Paulina Małachowska – Kamil Tomaszewicz  
Wioleta Pietrzak – Andrzej Gliniecki  
Sylwia Wesołowska – Radosław Ledwoń. 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Mariusz Gałęziowski – Agnieszka Marszał  
Bartłomiej Kiczor – Barbara Langer  
Mateusz Kudosz – Paulina Szmidt  
Robert Kunda – Renata Krzempek  
Tomasz Piecha – Aneta Dyduch 
Michał Piekar – Roma Wierzbicka  
Grzegorz Talik – Patrycja Witak  
  
POGRZEBY: 
Urszula Folwarczny – 71 lat  
Elżbieta Rogal – 64 lata 
Piotr Wywiał – 70 lat 

Co czeka nas w sierpniu 

W  pierwszym tygodniu wakacji powędrowa-
liśmy znowu na Jasną Górę. Tak jak w po-
przednich latach towarzyszyli nam miesz-
kańcy Ornontowic, a trasa przebiegała przez 
jurę krakowsk0– częstochowską. Tym razem 
nie dopadła nas ulewa, ale nie znaczy to, że 
nie byliśmy mokrzy - kochane słoneczko… 
Rano spotykaliśmy się na Eu-
charystii, po drodze rozważa-
liśmy tajemnice Różańca i du-
żo śpiewaliśmy a wieczorami 
słuchaliśmy konferencji o 
wierze, nadziei i miłości. I chyba jest tak, że 
dzięki  temu, każdy z nas nie tylko doszedł 
do Częstochowy, ale zrobił też kila kroków, 
aby zbliżyć się do Pana Jezusa... 
Zdarzały się też wejścia do jaskiń, szyszkowe 
bitwy na postojach (zgadnijcie kto był Ce-
lem...) i grillowanie zamrożonych kiełbasek… 

Podobno niektórzy zamiast w nocy  smacznie 
spać i nabierać sił, nasłuchiwali co tam się 
dzieje w innych pokojach i słyszeli jakieś ha-
łasy, śmiechy i radosne okrzyki na widok pa-
jąka nad łóżkiem… No ale, jak ktoś nie chce 
spać to jego wybór… Potem najwyżej wyglą-
da się na odrobinę zmęczonego…  

Dziękujemy ks. Grzegorzowi 
za to, że razem z ks. Grzego-
rzem Lechem przygotował tę 
pielgrzymkę i za to, że z nami 
poszedł, dzielił się swoimi ta-

lentami muzycznymi w drodze i przemyśle-
niami podczas wieczornych konferencji. A 
oazowicze dodatkowo dziękują za cierpliwe 
słuchanie piosenki o entuzjazmie, bycie 
szyszkową tarczą i takie tam inne drobiazgi, 
które dały nam trochę radości…  
    Ala Kaczorowska 

PIELGRZYMKA  

NA JASNĄ GÓRĘ 

ROCZKI: 
Stanisław Piotr Janoch 
Konrad  Mateusz Korneluk 
Julia Weronika Podsiadło 
Bartosz Stanisław Wach 
 
18 URODZINY: 
Paweł Dulemba 
Arianna Grzonka 

Zbigniew Jędrusiak 
Sylwia Kąsek 
Przemysław Ludwiczak 
Dominika Olszewska 
Marta Olszewska 
Agata Pawlik 
Szymon Pluta 
Aleksandra Radwańska 
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 1.08- sobota. Wsp. św. Alfonsa Marii Liguo-
riego, biskupa i doktora Kościoła. 
 2.08- 18 niedziela zwykła. Odpust Porcjun-
kuli 
 3.08- poniedziałek. Do sprzątania kościoła i 
kaplicy zapr. parafian z ul. Opolskiej 12 po 
Mszy św. wieczornej. 
 4.08- wtorek. Wsp. św. Jana Vianneya, pre-
zbitera. Poradnia Życia Rodzinnego o godz. 
16.00 w Domu Parafialnym.  
 6.08- I czwartek miesiąca. Św. Przemienie-
nia Pańskiego. Msza w int. powołań o godz. 
6.30. Naboż. w int. powołanych o 17.30. 
 7.08- I piątek miesiąca. Msza św. w int. 
czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Do sprzątania 
kościoła i kaplicy zapr. parafian z  ul. Opol-
skiej 12 po Mszy św. wieczornej. 
 8.08- I sobota miesiąca. Wsp. św. Domini-
ka, prezbitera. Różaniec wynagradzający o 
godz. 7.00. Odwiedz. chorych od godz. 9.00. 
 9.08- 19 niedziela zwykła. 

 10.08- poniedziałek. Święto św. Wawrzyń-
ca, diakona i męczennika. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapr. parafian z  ul. Opolskiej 
14 po Mszy św. wieczornej. 
 11.08- wtorek. Wsp. św. Klary, dziewicy.  
 13.08- czwartek. Róż. fatimski o godz. 6.00. 
 14.08- piątek. Wsp. św. Maksymiliana Ma-
rii Kolbego, prezbitera i męczennika. Do 
sprzątania kościoła i kaplicy zapr. parafian z  
ul. Opolskiej 14 po Mszy św. wieczornej. 
 15.08- sobota. Uroczystość Wniebowzięcia 
NMP. Porządek Mszy św. niedzielny. 
 16.08- 20 niedziela zwykła. Stanowa piel-
grzymka kobiet i dziewcz. do MB Piekarskiej. 
 17.08- poniedziałek. Uroczystość św. Jacka, 
kapłana, głównego patrona archidiecezji i 
metropolii katowickiej. Do sprzątania kościo-
ła i kaplicy zapr. parafian z  ul. Opolskiej 16 
po Mszy św. wieczornej. 
 20.08- czwartek. Wsp. św. Bernarda, opata 
i doktora Kościoła. 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
1 rocznica  
Weronika i Marcin Komosa 
Marta i Kamil Kornas 
Monika i Łukasz Sieńko 
Magdalena i Damian Stawiccy 
Aneta i Paweł Stawczyk 
Magdalena i Adam Wyrembelscy 
5 rocznica  
Ewa i Szymon Lasota 
Katarzyna i Tomasz Pastryk 
10 rocznica  
Olena i Marcin Boratyn 
Marlena i Ryszard Chlebek—Drab 
Monika i Rafał Wacnik 
15 rocznica  
Marzena i Marcin Moszczyńscy 
Sylwia i Radosław Sochaccy 
20 rocznica  
Katarzyna i Mariusz Gaj—Maciaszczyk 
Wioleta i Stanisław Młyńscy 
Beata i Grzegorz Tokarczyk 
25 rocznica  
Teresa i Andrzej Ćmok 
Małgorzata i Damian Koloch 
Elżbieta i Krzysztof Pożyć 
Marzena i Zbigniew Sitko 

30 rocznica  
Urszula i Robert Mościpan 
35 rocznica  
Mirosława i Zbigniew Grzesik 
Zenona i Jerzy Starzyńscy 
Teresa i Stanisław Wierzbiccy 
40 rocznica  
Teresa i Jerzy Bernaccy 
Elżbieta i Henryk Figołuszka 
Małgorzata i Stanisław Gajdzik 
Krystyna i Roman Goździewscy 
Lidia i Leszek Grzelewscy 
Kazimiera i Marek Misiak 
Teresa i Stanisław Momro 
Barbara i Mirosław Rowińscy 
Bogusława i Eugeniusz Zabłoccy 
45 rocznica  
Krystyna i Jerzy Grabiec 
Dorota i Henryk Kapol 
Danuta i Kazimierz Krzywonos 
Ewa i Roman Obroślak 
Teresa i Henryk Przeliorz 
Marianna i Jerzy Zalewscy 
50 rocznica  
Zofia i Czesław Adamczyk 
60 rocznica  
Róża i Józef Gawełczyk 
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 21.08- piątek. Wsp. św. Piusa X, papieża. 
Nauki przedślubne o godz. 16.30 w Domu 
Par. Do sprząt. kościoła i kaplicy zapr. para-
fian z  ul. Opolskiej 16 po Mszy św. wiecz. 
 22.08- sobota. Wsp. NMP, Królowej. Nauki 
przedślubne o godz. 16.30 w Domu Par. Nau-
ka dla Rodziców i Rodziców chrzestnych o 
godz. 16.30 w Domu Parafialnym. 
 23.08- 21 niedziela zwykła. Chrzty o godz. 
12.15. Dzień skupienia dla narzeczonych o 
godz. 15.30 w kościele. 
 24.08- poniedziałek. Św. św. Bartłomieja, 
Ap. Do sprz. kościoła i kaplicy zapr. parafian 
z  ul. Opolskiej 18 po Mszy św. wieczornej. 
 25.08- wtorek. Msza św. w int. ks. Dariusza 
z okazji urodzin o godz. 18.00 
 26.08- środa. Urocz. NMP Częstochowskiej. 
Msza św. na Jasnej Górze w int. Apostolstwa 
Chorych o godz. 14.00. 

 27.08- czwartek. Wsp. św. Moniki. 
 28.08- piątek. Wsp. św. Augustyna, biskupa 
i doktora Kościoła. Msza św. z podziękowa-
niem za posługę duszpasterską Ks. Grzegorza 
Krzyka oraz powitanie Ks. Leszka Czernec-
kiego o godz. 18.oo. Msza św. za zmarłych w 
30 dzień po śm. oraz I rocz. o godz. 18.00. 
Do sprzątania kościoła i kaplicy zapr. para-
fian z  ul. Opolskiej 18 po Mszy św. wiecz. 
 29.08- sobota. Wsp. Męcz. św. Jana Chrzci-
ciela. Pielgrzymka ministrantów do katedry. 
 30.08- 22 niedziela zwykła. Msza św. w int. 
ks. Proboszcza z okazji urodzin o godz. 12.15 
Roczki o godz. 12.15. Jub. małż.  godz. 16.30. 
 31.08- poniedziałek. Msza św. w int. Koła 
Gospodyń, emerytów, rencistów i sprzątają-
cych kościół w sierpniu o godz. 18.00. Do 
sprzątania kościoła i kaplicy zapr. parafian z  
ul. Opolskiej 20 po Mszy św. wieczornej. 

7 

„Celem naszego życia nie są bogactwa, wiedza, zdolno-

ści. One są środkami do osiągnięcia świętości.” 

Księdzu Proboszczowi Stefanowi życzymy, by w Bogu 

dostrzegał cel swojego życia i kroczył drogą świętości. 

Duszpasterze i Redakcja. 

 

„ Najlepsza część naszego życia znajduje się w sercach 

tych, którzy nas kochają.” 

Księdzu Proboszczowi Stefanowi oraz księdzu Dariu-

szowi życzymy, by doświadczenie Bożej miłości i ludz-

kiej życzliwości napełniało Ich serca radością i pokojem. 

Parafianie. 

 

„ Dopiero wtedy osiąga się 

wielkość i wtedy się ona ujawnia, gdy człowiek potrafi 

służyć” 

Księdzu Dariuszowi życzymy, by nieustannie wpatrywał 

się w Chrystusa, który przyszedł na ziemię, aby służyć 

innym. Duszpasterze i Redakcja. 

 

„Modlitwa winna ogarniać wszystko, co składa się na 

nasze życie.” 

Pani Bogumile Stachowicz życzymy, by modlitwa była 

dla Niej źródłem siły i umocnieniem w trudach dnia co-

dziennego. Żeński Legion Maryi. 

 

„To co zdobyliśmy z trudem, najbardziej kochamy” 

Marcie i Dominice Olszewskim oraz Nicol Adamczyk ży-

czymy takiej miłości, która nie pozwala zaprzestać sta-

wiania sobie wymagań, Redakcja 

„Bardzo zwyczajne i proste akty miłości oraz uczynki 

miłosierdzia sprawiają, że płomień Chrystusowego świa-

tła może się wiecznie palić.” 

Auksyliatorom Jadwidze Bojarskiej, Stefanii Gajdzie, 

Annie Oszczudłowskiej, Stanisławowi Partyce, Stanisła-

wowi Szafrańskiemu, Bolesławowi Śmietanie i Edwardowi 

Krawczykowi życzymy, by swoim postępowaniem pod-

trzymywali Chrystusowe światło w świecie.  

Męski Legion Maryi. 

 

„Mielibyśmy wielu świętych, gdybyśmy uwierzyli, że moż-

na dojść do świętości.” 

Paniom Marii Święty i Berna-

decie Janii oraz panu Juliuszo-

wi Kamińskiemu życzymy, by podążali drogą świętości i 

nie zniechęcali się w czynieniu dobra. Seniorzy.  

 

„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam będzie 

działał.” 

Księdzu Proboszczowi i ks. Dariuszowi życzymy, by 

wszelkie doświadczenia życia powierzali Bogu i realizo-

wali na co dzień Jego wolę. Chór „Lira” 

 

„Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą Nieba – dać 

zwycięstwo” 

Oli i Pawłowi Radwańskim, Marcie i Dominice Olszew-

skim, Nicol Admaczyk, i Wojtkowi Dudzikowi  wszystkie-

go czego potrzebują do walki o Niebo oraz umiejętno-

ści  radowania się już podarowanymi zwycięstwami ży-

czy Oaza z ks. Grzegorzem 

Serdeczności 
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Wkłusowałem sobie ostatnio 
po kilku dniach od ukazania 
Spesa do redakcji, żeby sprawdzić  rozwiązania– bo wie-
działem, że dla Redakcji zadanie może być za trudne i nie 
będą wiedzieli, czy nie ma jakichś błędów. Wskoczyłem ra-
dośnie, a tu od progu witają mnie wiadomością, że nie ma 
ani jednej odpowiedzi. Kopytka mi się miękkie zrobiły i 
prawie się przewróciłem – jak to nie ma...? I nie będzie też 
oślej strony – dodał złośliwie uśmiechnięty fotograf zatrza-
skując mi drzwi przed pyszczkiem... Powlokłem się do mo-
jej stajni i nawet oset mi nie smakował. Najgorsze, że zało-
żyli alarm i kraty i pewnie jeszcze jakieś zapadnie i pułap-
ki... Jak ja zrobię tę stronkę, jak ja się tam dostanę – my-
ślałem... Tyle miałem dla Was pomysłów, a do zamknięcia 
kolejnego numeru było coraz bliżej... Już nawet sam chcia-
łem wysłać rozwiązanie, ale Kłapcio powiedział mi, że mam 

się nie zachowywać jak dziecko tylko być 
prawdziwym mężczyzną. I wtedy przypo-
mniałem sobie o Św. Faustynie. Pan Jezus 
przychodził do Niej i kazał Jej mówić wszyst-
kim o tym, że jest Miłosierny, że czeka na nas 
– grzeszników, że chce nam przebaczać. Fau-
styna strasznie się bała, bo wszyscy się z Niej 
śmiali, nie wierzyli, że Jezus może się obja-

wiać takiej głupiej siostrze co nawet porządnie pisać nie 
potrafi. Kpili z Niej, że ma halucynacje, że zmyśla, że jest 

nienormalna. Mówiła Jezusowi, że nikt jej nie wierzy, 
ale On się upierał i nie pokazał się ani siostrze przeło-

żonej, ani biskupowi, ani jakiemuś znawcy pisma święte-
go, ale Faustynie, która nie skończyła nawet podsta-
wówki. Bo Jezus wybiera sobie kogo chce i pomyślałem, 

że jeśli On  chce, abym ja – Osiołek, redagował dla Was 
stronkę to jakoś mi pomoże i muszę spróbować, 
jeszcze raz, tylko już bez żadnych włamań. Był już 
jeden dzień do zamknięcia numeru... Założyłem 

więc kask, na wypadek, gdyby redakcja chciała znów 
rzucać we mnie epitetami i z ciężkim sercem poszedłem za-
pytać, czy nadeszły jakieś rozwiązania. I czego się dowie-
działem? No czego? – że mnie uratowaliście! Rozwiązań 
było całkiem sporo i można było zrobić losowanie! Dzięki...   
      Osiołek Ofiarka 

1. Choroba, na którą zmarła św. Faustyna 
2. Postawa św. Faustyny, która się trochę kojarzy z Osiołkiem 
3. Tak Jezus nazywał św. Faustynę 
4. Modlitwa, której Jezus nauczył św. Faustynę 
5. Jedna z części książki, którą napisał św. Faustyna 
6. Blady albo czerwony 
7. ... Boże - głoszone przez św. Faustynę 
8. Jezus kazał go napisać św. Faustynie 
9. Podczas niego Jezus rozmawiał ze św. Faustyną 
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Dla dzieci Tym razem, aby poznać rozwią-
zanie trzeba wpisać  hasła krzy-
żówki w odpowiednie kratki, a 
następnie zgodnie z szyfrem 
uzupełnić szary diagram. Hasło 
prześlij na adres  
krecikpolarny@gmail.com 
A nagrody za rozwiązanie z po-
przedniego numeru otrzymują 
Marysia Pałasz i Wiktoria Wyk-
ner. Gratulujemy! Można je ode-
brać 9 sierpnia na Mszy św. o 
godz. 11.00. 

             

24 4 2 14 14 12 11 21 18 8 9 3 4 

Dziękujemy Księdzu Grzegorzowi Krzykowi za 5 lat pracy w naszej parafii, za słowa poruszające i pocią-

gające ku Jezusowi, za serce wkładane w sakrament pojednania i czas poświęcony na rozmowy z tymi, 

którzy tego potrzebowali, za zaangażowanie w redagowanie tej 

gazetki i za bycie darem dla powierzonych sobie grup parafial-

nych - szczególnie dla Oazy, która, gdyby chciała podziękować 

za całe otrzymane dobro i serce, musiałaby wydać osobny i bardzo obszerny numer „Spesa”… 

Dziękujemy za każdy przejaw dobra i a szczególnie za to co zbliżyło nas do Nieba.  

A tych, którzy chcieliby się pomodlić za ks. Grzegorza, zapraszamy na Mszę św. 28.08. na godz. 18.00. 

PODZIĘKOWANIE 
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XVIII NIEDZIELA ZWYK. 2 .08 
7.3o – Za ++ Albina i Cecylię Stencel, Martę i 
Leona Mazur oraz ++ z rodziny Stencel, Ma-
zur, Sitek.  
9.3o – Za ++ Alojzego Michalskiego, żonę Oty-
lię, Halinę i Leonarda Spałek, Marię Dobrowol-
ską oraz ++ z pokr..  
11.oo – Do Op. B., z podz. za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalsze bł., dary Ducha Św. i zdrowie 
dla Natalii z ok. 18 r. ur.. 
12.15 – Za + Ludwika Ostrzołek – w 2 r. śm., 
rodziców, teściów oraz ++ z pokr. z obu stron i 
dusze w czyść. cierp..  
16.3o – Do Op. B., z podz. za dar życia, z proś-
bą o dalsze bł., dary Ducha Św. w int.  Kordia-
na z ok. 18 ur.. 
PONIEDZIAŁEK 3 .08 
6.3o – Za + żonę Czesławę Kulig – w 20 r. śm., 
rodziców, teściów, 2 siostry, brata i dusze w 
czyść. cierp.. 
18.oo – Do Op. B., z podz. za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.  Ka-
tarzyny z ok. 40 r. ur..  
WTOREK–Wsp. św. Jana M. Vianney´a 4.08 
6.3o – Za ++ Jana Hojka – w 3 r. śm., syna 
Czesława.  
18.oo – Za ++ Adolfa Musioł – w r. śm., żonę 
Marię, Izydora Urbańczyk, Marię i Pawła Mar-
cisz, Bogumiła Płocha, Ludwika Ostrzołek oraz 
++ z pokr..  
ŚRODA 5 .08 
 6.3o – Za ++ Józefa i Edytę Obracaj.  
18.oo – Za ++Bertholda Janocha, żonę Marię 
CZWARTEK – ŚW. Przemienienia Pańskiego– 
I czwartek miesiąca 6 .08 
6.3o – W int.  powołań.  
18.oo – Za ++ Franciszkę Głodek, rodziców, 
kuzynów Jerzego i Jana, Zofię i Józefa Myśli-
wiec, Jadwigę Tomanowski, Grzegorza Zajdel 
oraz ++ dziadków.  
PIĄTEK – I piątek miesiąca 7 .08 
6.3o – W int.  czcicieli NSPJ. 
13.oo – Ślub. 
18.oo – Za ++ Leona i Ernę Adamek, Annę i 
Józefa Wysłucha, syna Krystiana oraz Katarzy-
nę Szymon.  
SOBOTA – Wsp. św. Dominika – I sobota mie-
siąca 8 .08 
8.oo – Za ++ Martę i Fabiana Piszczek, Anasta-
zję, Alojzego i Alfreda Grabarczyk. 
13.oo – Do Op. B., z podz. za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.  
Franciszka z ok. 80 r. ur.. 
14.oo – Ślub. 
18.oo – Za ++ Jana Zuchalskiego, Franciszka i 
Franciszkę Zuchalskich. Leona i Różę Kłosek, 
córkę Różę, syna Józefa, Anielę Krzystała i Ta-
deusza Zuchalskiego. 
XIX NIEDZIELA ZWYK. 9 .08 
7.3o –Za ++Marię Chmielewską męża Józefa. 
9.3o – Za ++ Władysławę Bielecką – w 3 r. śm., 
męża Wacława, rodziców Wiktorię i Michała 
Hasiec, teściów Mariannę i Jana Bieleckich, ++ 
z pokr. Bielecki, Hasiec, Stec i dusze w czyść. 
cierp. – od córki i wnuczki. 
11.oo – Do Op. B. z podz. za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.  
małż. Elżbiety i Henryka z ok. 40 r. ślubu. 
12.15 – Za ++ Henryka Ledwoń, rodziców Aloj-
zego i Annę, Annę, Romana, Lidię i Franciszka 
Witak oraz ++ z rodziny, Księży i dusze w 
czyść. cierp..  
12.15 – Do Op. B., za wstawiennictwem MB Fa-
timskiej z podz. za odebrane łaski, z prośba o 
dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.  Elfrydy z ok. 
ur.. (Ks. Gość) 
16.3o–Za ++ Jana i Sabinę Sadło, Jana Nizio-
łek 2 żony, synów Antoniego i Tadeusza syno-
wą Irenę Urszulę Sadło oraz dziadków 
PONIEDZIAŁEK–ŚW. św. Wawrzyńca 10.08 
6.3o – Za ++ Łucję Hetmaniok, męża Antonie-
go i dusze w czyść. cierp..  
18.oo – Do Op. B., z podz. za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.  sy-
nowej Beaty z ok. ur..  
WTOREK – Wsp. św. Klary 11 .08 
6.3o – Za + Kazimierza Fijałkowskiego.  
18.oo – Za ++ Magdalenę i Ryszarda Maciej-
czyk, rodziców Martę i Alojzego Uherek oraz 
Bożenę Pastusiak.  
ŚRODA 12 .08 
6.3o – Za + Mariannę Paceś – w 1 r. śm. – od 
sąsiadów z ul. Opolskiej 10. 
18.oo – Do Op. B. w int.  Magdaleny Kamiń-
skiej z ok. kolejnych ur..  
CZWARTEK 13 .08 
6.3o – W int.  czcicieli MB Fatimskiej.  
18.oo – Za ++ Ireneusza Kiełkowskiego, rodzi-
ców Bronisławę i Jana, Marię i Antoniego 
Rduch, Ewalda Rduch oraz ++ z pokr..  
PIĄTEK – Wsp. św. Maksymiliana Marii Kol-
bego 14 .08 
6.3o – Za + Teresę Orszulik, rodziców, brata i 
siostry oraz ++ z pokr..  
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18.oo – Za ++ Marię i Ludwika Kornas, Marię i 
Jana Szmid oraz ++ z rodziny Kornas, Szmid, 
Gajda i Grygier. 
SOBOTA - UR. Wniebowzięcia NMP 15 .08 
 7.3o – Za ++ Eugenię Langosz – w r. śm., mę-
ża Alojzego, Reginę i Mieczysława Skubis oraz 
++ z rodzin Wala, Langosz, Skubis  
9.3o – Za + Jadwigę Nowosada – w 2 r. śm..  
11.oo – W INT.  PARAFIAN.  
11.oo – Do Op. B., za wstawiennictwem MB 
Królowej Wniebowziętej, z podz. za dotychcza-
sową opiekę, z prośbą o Boże bł., dary Ducha 
Św. i zdrowie dla rodzin Grygier, Kornas 
Szmid, Ciemięga oraz wszystkich bliskich.  
12.15 – Za ++ Łucję i Józefa Cebula – w kolej-
ną r. śm..  
12.15–Za + Czesławę Kośmider w r. ur. xGość 
16.3o – Do Op. B., z podz. za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.  Ho-
noraty z ok. 60 r. ur..  
XX NIEDZIELA ZWYK. 16 .08 
7.3o – Za ++ Franciszka Folwarczny, syna Ery-
ka, Józefa i Antoninę Wrożyna, córki, Józefa i 
Stefanię Deptuła.  
9.3o – Do Op. B., z podz. za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdr. w int.  mał-
żonków Weroniki i Mieczysława z ok. 40 r. śl. 
11.oo – Do Op. B., z podz. za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.  
Marii z ok. 66 ur..  
12.15 – Za ++ Jana Krupa, żonę Agnieszkę, 
córkę Elżbietę, syna Bolesława oraz ++ z pokr. 
Krupa, Sobik i dusze w czyść. cierp..  
16.3o – Za ++ Kunegundę i Henryka Wierz-
goń, rodziców, braci oraz ++ z pokr. Piecho-
czek, Wierzgoń.  
PONIEDZIAŁEK – Ur. Św. Jacka, 17 .08 
6.3o – Za ++ rodziców Pawła i Annę Kałuża, 
ich rodziców, rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę 
Dudzik, córkę Leokadię, syna Alfreda, synową 
Marię. 
18.oo – Do Op. B., za wstawiennictwem MB 
Częstochowskiej, z podz. za otrzymane łaski, z 
prośba o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.  
małżonków Stefanii i Jana z ok. 42 r. ślubu 
oraz bł. dla całej rodziny.  
WTOREK 18 .08 
6.3o – Za + córkę Halinę Roczkalską –w 2 r. 
śm. 
18.oo – Za ++ Krystynę Malanowską, rodzi-
ców, teściów oraz ++ z rodziny.  
ŚRODA 19 .08 
6.3o – Za + Czesława Pospieszny.  

18.oo – Za ++ Roberta i Marię Brudny, córki, 
synów, zięciów, synowe i wnuki.  
CZWARTEK – Wsp. św. Bernarda 20 .08 
6.3o – Za ++ Antoninę Lazar – w r. śm., męża 
Franciszka, synów Jana i Andrzeja oraz ++ 
dziadków.  
18.oo –Za ++Henryka Śmietana w 10 r. śm., 
Ernę Grzonka, męża Feliksa, dziadków z obu 
stron, Sandrę, Agnieszkę Mrowiec, Eugeniusza 
Mstowskiego, żonę Janinę oraz + z rodz. 
PIĄTEK – Wsp. św. Piusa X 21 .08 
6.3o – Za ++ Janinę i Franciszka Brylewskich 
oraz ++ z rodzin Brylewski, Borowy.  
13.oo – Ślub.  
18.oo – Za ++ członkinie z Róży Heleny Sowa. 
SOBOTA – Wsp. NMP, Królowej 22 .08 
8.oo – Za ++ Stefanię i Władysława Biadałów i 
dusze w czyść. cierp..  
11.oo – Ślub. 
14.oo – Ślub.  
18.oo – Do Op. B., z podz. za otrzymane łaski, z 
prośba o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.  
babci i dziadka.  
XXI NIEDZIELA ZWYK. 23 .08 
7.3o – Za ++ rodziców Janinę i Stanisława So-
wa, teściów Franciszkę i Karola Lasko, męża 
Sylwestra Lasko, bratową Małgorzatę, szwagra 
Jacka.  
9.3o –Do Op. B., z podz. za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze bł., opiekę zdr. i dary Ducha 
Św. w int.  Karoliny Skorzybut – w 18 r. ur.  
11.oo – Do Op. B., z podz. za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdr. w int.  Moniki 
z ok. 40 r. ur., oraz małż. Moniki i Sławomira, 
Elżbiety i Piotra i Cecylii i Adama z ok. kolej-
nych rocznic ślubu.  
12.15 – MSZA CHRZCIELNA.  
12.15 – Do Op. B. w int.  rodziny (Ks. Gość) 
16.3o – Za + Józefa Świercz – w 7 r. śm., rodzi-
ców Pawła i Marię Świercz, Stanisława i Zofię 
Piotrowskich, brata Zenona oraz ++ bliskich z 
rodziny i dusze w czyść. cierp..  
PONIEDZIAŁEK–Św. Św. Bartłomieja 24.08 
6.3o – Za ++ Krystynę Pękal – w r. śm., męża 
Mieczysława, brata Ewalda, Bertę i Sylwestra 
Godziek, Helenę i Józefa Pękal.  
18.oo – Do Op. B., z podz. za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.  
Agaty z ok. 18 r. ur..  
WTOREK 25 .08 
6.3o – Do Op. B. w int.  Ks. Dariusza z ok. ur. – 
od III Zakonu Franciszkańskiego.  
18.oo –Do Op.B. w int.  Ks. Dariusza z ok. ur. 
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były występy W 

...nagrody 

ŚRODA–Ur. NMP Częstochowskiej 26 .08 
6.3o – Do Op. B., z podz. za odebrane łaski, z 
prośba o dalszą opiekę, zdrowie i bł. w int.  
Marzeny i Zbigniewa z ok. 25 r. ślubu.  
18.oo – Za + Edwarda Szymik – w 1 r. śm..,  
CZWARTEK – Wsp. św. Moniki 27 .08 
6.3o – Za ++Anielę i Sylwestra Gajda 3 dzieci, 
rodziców z obu stron, Jana Sitek, Eugeniusza 
Wowra i Alfreda Krypczyk oraz + z pokr. 
18.oo – Za ++ Jana, Łucję, Tadeusza, Hilde-
gardę i Ewę Langer oraz Jana i Michalinę Cho-
lewa.  
PIĄTEK – Wsp. św. Augustyna 28 .08 
6.3o – Za ++ Amalię Lazar, męża Eryka, ich 
rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo, Irenę i 
Władysława Koniec i dusze w czyść. cierp..  
18.oo – Msza za ++ w 30 dzień i rok po śm.  
18.oo – Msza św. z podziękowaniem za posługę 
duszpasterską Ks. Grzegorza Krzyka oraz po-
witanie Ks. Leszka Czerneckiego. 
SOBOTA –Wsp. Ścięcia Jana Chrz. 29 .08 
8.oo – Za ++ Bronisławę Polok, męża Józefa, 
rodziców z obu stron oraz ++ z pokr. i dusze w 
czyść. cierp..  
18.oo – Za + Marka Sitko.  
XXII NIEDZIELA ZWYK. 30 .08 
7.3o – Za ++rodz. Annę i Wincentego Piecha, 
syna, córki, zięciów, Jadwigę i Michała Fajkis, 
Ks. Stefana Bromera, Ewę Olszewską-Nowak 
oraz ++ z pokr. Fajkis, Piecha.  
9.3o – Za ++ Różę Sitko – w 6 rocznice śm., 
Katarzynę i Teofila Sitko, Franciszka Sitko, 
Gertrudę Uherek, Klarę i Piotra Sykulskich 
oraz ++ z rodziny Olejak.,  
11.oo – Do Op. B., za wstawiennictwem MB 
Kalwaryjskiej, z podz. za otrzymane łaski, z 
prośba o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.  
małżonków Róży i Józefa z ok. 60 r. ślubu.  
12.15 – W INT.  ROCZNYCH DZIECI.  
12.15 – Do Op. B. w int.  Ks. Proboszcza Stefa-
na z ok. ur..  
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
PONIEDZIAŁEK 31 .08 
6.3o – Do Op. B., z podz. za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.  
Bernadety z ok. 60 r. ur..  
18.oo – Do Op. B. w int.  KGW, emerytów i 
renc. i sprzątających kościół w sierpniu. 
WTOREK 1 .09 
6.3o – Za + Kunegundę Fajkis.  
18.oo – Do Op. B., MB Nieust. Pom. z prośbą o 
Boże bł., dary Ducha Św. i zdrowie w nowym 
roku szkolnym dla Michała i Hiacynty oraz 

wszystkich uczniów z rodziny. 
18.oo – Do Op. B. w int.  Ks. Proboszcza z ok. 
ur. – od III Zakonu Franciszkańskiego.  
ŚRODA 2 .09 
6.3o – Za + Beatę Matys oraz ++ z rodzin Ma-
tys, Faber i dusze w czyść. cierp..  
18.oo – Za ++ Józefa Guzy, syna Hieronima, 
rodziców, teściów, rodzeństwo, Jana Kusy, 
Pawła Wilk, 2 żony, córkę Urszulę.  
18.oo –Za ++Matyldę Piechoczek, Jana, Wik-
torię, Tadeusza i Antoniego Piechoczek, Józefa, 
Emila i Marię Nowak, Józefa Wolskiego i Wik-
tora Fajkis oraz dusze w czyść. cierp..  
CZWARTEK – Wsp. św. Grzegorza W. I czwar-
tek miesiąca 3 .09 
6.3o – W int.  Powołań.  
18.oo – Za ++ Lidię i Wiktora Piksa.  
18.oo – Za + Szczepana Kuśpit – od sąsiadów z 
ul. Poznańskiej 1.  
PIĄTEK – I piątek miesiąca 4 .09  
6.3o – W int.  czcicieli NSPJ.  
16.3o – Za ++ Reginę Mołdrzyk, męża Pawła, 
rodziców z obu stron, Leona Rakowskiego, Ta-
deusza i Stefanię Domański i dusze w czyść. 
cierp..  
18.oo – Za ++ z rodzin Langer, Sitek, Korus.  
SOBOTA – I sobota miesiąca 5 .09  
 8.oo – Za ++ Marię Mazur, męża Alojzego, 
córkę Eleonorę, rodziców i rodzeństwo, ++ 
księży i nauczycieli oraz dusze w czyść. cierp..  
13.oo – Ślub.  
14.oo – Ślub.  
18.oo – Za ++ Romana Dudzik – w r. śm., ro-
dziców Edwarda i Marię, synową Teresę.  
18.oo – Za + Macieja Ludkiewicz – w r. śm..  
XXIII NIEDZIELA ZWYK. 6 .09  
7.3o – Za ++ Genowefę i Ludwika Cofalik, syna 
Bolesława, zięcia Pawła.  
9.3o – Za ++ z rodzin Łaźniowskich, Danielew-
skich, Mercik, Anzorge, Kędzia i Paradiuk oraz 
dusze w czyść. cierp..  
10.oo – Za ++ Marię i Ignacego Gajdzik, syna 
Jerzego oraz ++ z rodziny Kocur, Gajdzik.  
11.oo – DOŻYNKI.  
12.15 – Za ++ Albinę i Józefa Skroban, syna 
Stefana, Ljubinka i Eugeniusz Koniora oraz ++ 
z pokr. z obu stron.  
16.3o – Do Op. B., z podz. za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.  Da-
nuty z ok. ur..  

11 
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 Uwaga: jeśli jesteś kobietą czytasz ten 
artykuł na własne ryzyko. Tekst nie jest 
nastawiony przeciwko kobietom, ani ko-
biecości, lecz ma z nas mężczyzn wydobyć 
to, co nam właściwe… 
 Parę lat temu przeczytałem książkę 
„Dzikie serce” Johna Elderedge’a, która 
zrobiła na mnie duże wrażenie. Najbar-
dziej zapamiętałem oparte na fragmencie 
księgi Wyjścia (Wj 15,3) stwierdzenie, że 
każdy mężczyzna stworzony jest przez Bo-
ga jako wojownik. Termin ten oznacza te-
go, który walczy, zdobywa, broni – a nie 
siedzi na kanapie i płacze wzruszając się 
sentymentalnymi serialami. Nie chodzi o 
zdobywanie Mont Everestu, ale o jakąkol-
wiek walkę ze sobą i swoimi słabościami. 
Chodzi o jakieś zwycięstwa, które są nam 
jak tlen potrzebne (nie tylko te w filmach 
sensacyjnych, które chociaż głupie … lubi-

my oglądać). Jeżeli nie walczymy - wpa-
damy w stagnację (zobacz Dawida – wo-
jownika, gdy jedyny raz nie wyruszył ze 
swoim wojskiem na wojnę, od razu wpada 
w grzech i to jaki 2 Sm 11), bylejakość – i 
tak się też „czujemy” – byle jakimi. 
Św. Paweł (1 Tes, 5,8) bardzo często po-
sługuje się wojskowymi terminami, kiedy 
wzywa do wysiłku duchowego. Każe nam 
do tej walki założyć hełm nadziei, pancerz 
wiary, miecz słowa. Nakazuje je wdziać 
(to słowo w Starym Testamencie oznacza 
wręcz ubrać kogoś nagiego, jak gdyby bez 
tej zbroi każdy był nagim), ale nic nie na-
pisał o zdejmowaniu… Być może dopiero 
Bóg, po naszej śmierci, zechce z nas ją 
zdjąć. Po bitwie, z wszelkimi znakami tru-
dów, wgięć, uszkodzeń okaże się na ile by-
liśmy wytrwałymi wojownikami. Może 
zbyt szybko się dziś poddajemy, rezygnu-
jemy. W naszym życiu nie ma planu B, nie 
ma innej alternatywy, nie ma ucieczki od 

siebie. Wierność jest wiernością do końca. 
Znowu czerpiąc ze św. Pawła (1 Tym 6,12; 
2 Tym 4,7; Hbr 12,7) mamy ukończyć bieg 
i to nie jako ostatnie łamagi, lecz tak nam 
trzeba wytężać siły, abyśmy przybiegli ja-
ko pierwsi. Nie ma co się „czarować” dziś 
uczymy dzieci tzw.: „zdrowej rywalizacji” 
– „wszyscy są zwycięzcami”, „wszyscy wy-
grali” – to dlaczego kibicujemy najlep-
szym? Dlaczego wszyscy chcą wygrać? Bo 
właśnie tacy jesteśmy… Inaczej każdy 
nasz wysiłek traci smak i rację bytu, skoro 
wszyscy są pierwsi, nawet ci którzy nie 
wystartowali, to po co brać w tym udział? 

Mężczyźni nie lubią, gdy z jedze-
niem jest coś nie tak… Jezu mówił: 
„moim pokarmem jest pełnić wolę Oj-
ca” (J 6), tyle tylko, że dziś ten pokarm 
wydaje nam się miałki, mało męski, nie-
smaczny – dlatego poszukujemy 

„jedzenia” gdzie in-
dziej. Może nie pozna-
l i ś m y  t e g o 
„niebieskiego menu” 
do końca, może w ogó-
le nie zastanawialiśmy 

się co serwuje Ojciec, przyjmując stereo-
typy itd. Warto dziś wziąć ten problem 
pod włos…. Wysłuchałem ostatnio konfe-
rencji kilku amerykańskich pastorów, 
którzy w swoich kościołach zauważyli 
problem ogromnej różnicy w uczestnic-
twie mężczyzn i kobiet (należy przyznać, 
że i u nas nie wygląda ten stosunek najle-
piej, chociaż ta przewaga jest prawidło-
wością statystyczną) posiłkując się ich 
przemyśleniami spróbuję nakreślić pro-
blem. Dlaczego mężczyźni w kościele 
udzielają się mniej niż kobiety? Dlaczego 
jest nam w kościele „gorzej” niż kobie-
tom? Oczywiście tak generalnie skon-
struowane stwierdzenia należy przypaso-
wać do siebie samego, okoliczności swoje-
go życia, temperamentu i wielu innych 
czynników. To, że czuję się jako mężczy-
zna dobrze w kościele nie oznacza, że … 
mam więcej kobiecych cech… Jednak w 

Mężczyźni w Kościele 
 Opr. Ks. Grzegorz Krzyk 
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tym artykule przyjmuję takie generalne 
założenia, dla łatwości wywodu.  

Trochę faktów i statystyk. Stosunek 
mężczyzn do kobiet wynosi 4/6. W naszej 
parafii: 9/11 (całkiem nieźle). Ile jest tzw. 
Niedzielnych wdów? W grupach parafial-
nych zazwyczaj jest mniej mężczyzn niż 
kobiet. W U.S.A mężczyźni w przedziale 
wiekowym 18 – 35 lat stanowią mniej niż 
5% uczestniczących w nabożeństwach 
(liczby te dotyczą kościoła protestanckie-
go, nie posiadam wyników dla kościoła 
katolickiego) 

Prorok Eliasz, który wstrzymywał 
deszcz, zsyłał ogień z nieba, który pochła-
niał rzesze fałszywych proroków przestra-
szył się jednej kobiety… i uciekł. Czy nie 
jest tak z nami mężczyznami w Kościele 
jak z wspomnianym pro-
rokiem? We współcze-
snym świecie kobiety po-
dejmują męskie zadania, 
ale nam mężczyznom nie 
przychodzi wcale łatwo 
podjąć tych, które spo-
łecznie przynależą do ko-
biet? (kobiety ubierają 
męskie ubrania, ale któ-
ry mąż korzysta z ubrań 
żony? Widzieliśmy ko-
biety na traktorze, ale 
mężczyzna jako niania 
… ?). Być może właśnie 
tak jest w Kościele, po-
strzegamy go jako mało 
męski, albo wręcz kobie-
cy. Być może dlatego nie 
czujemy się tu u siebie. 
Sprawdźmy parę faktów. Przeczytaj dwa 
zestawy cech i dokonaj stwierdzenia, któ-
re cechy bardziej pasują do Pana Jezusa? 
Zestaw A: miłość, komunikowanie się, 
piękno, relacje międzyludzkie, pomoc, 
wsparcie, opieka, uczucia, dzielenie się, 
współczucie, harmonia. Zestaw B: kom-
petencje, władza, efektywność, dokona-
nia, talenty, sprawdzanie się, osiągnięcia, 

cele, sukces, współzawodnictwo. Który 
zestaw bardziej ukazuje Jezusa? Więk-
szość badanych ludzi, wskazuje na zestaw 
A – tyle tylko, że jest to zestaw cech bar-
dziej charakteryzujących kobiety niż męż-
czyzn. Czy nie przypisujemy Chrystusowi 
kobiecych cech? Na lekcjach religii uka-
zujemy dzieciom/chłopcom obrazki 
„cukierkowatego Jezuska”, który dopiero 
co wyszedł ze spa albo od stylisty. Jezus 
śliczny, łagodny, wyczesany. Ciekawe, że 
wczesne obrazy i ikony ukazują Go jako 
powściągliwego i mocnego władcę. Ilu 
chłopców wiesza sobie w pokoju plakat z 
owieczkami? Czy raczej z samochodami i 
superbohaterami? Identyfikujemy się z 
takimi postaciami, które są synonimem 
siły i sukcesu. Pan Jezus kimś takim był! 

Uczniowie – twardzi 
mężczyźni nie poszli za 
Nim bo miał wspaniałą 
fryzurę, albo nosił na ra-
mionach owieczki… Za-
fascynowali się Prawdą, 
którą głosił, bezkompro-
misowością przekonań, 
brakiem bojaźni wobec 
niesprawiedliwości. Za-
fascynował ich mężczy-
zna, za którym poszli, 
który ich mógł czegoś na-
uczyć, coś wskazać – sta-
li się uczniami Kogoś, 
kto wskrzeszał zmarłych, 
uzdrawiał chorych, uci-
szał burzę na jeziorze, 
walczył z demonami, wy-
walał kupczących w 

świątyni i nazywał ich „pomiotem żmij”. 
Ktoś taki dla chłopców i mężczyzn może 
być Mistrzem. Plakat „Jezuska” wyrzuca-
my zaraz z naszej świadomości za klocka-
mi, by odciąć się od tego co dziecięce, by 
udowodnić sobie i innym, że jesteśmy 
mężczyznami. Czy dlatego wielu nie znaj-
duje w Kościele siebie, bo uważa, że to 
niemęskie? Z kim pójdziesz na wojnę z 
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„facetem ze spa”, czy z superbohaterem? 
Tego, co właśnie napisałem proszę nie 
mylić z nieuzasadnioną przemocą, do któ-
rej przyzwyczajają nas niektóre produkty 
współczesności. Nie namawiam też to 
używania wulgaryzmów, pomimo tego, że 
Jezus używał wcale mocnych słów, ale 
przecież należy nazywać rzeczy po imie-
niu. Dla nas ważny jest obraz Jezusa, któ-
ry wymaga od nas dobra. Co więcej uczy 
nas jak go spełniać i trwać w nim pomimo 
przeciwności. Jezus jest kimś, kto zaciska 
zęby i trwa. Tymczasem ktoś, kto ignoruje 
swoją formację wiary, będzie Go spostrze-
gał nie  jako kogoś lojalnego, który go w 
potrzebie wspomoże, ale jako tego, który 
go nigdy nie zostawi w spokoju, nękając 
nieustanną kontrolą. My mężczyźni rela-
cję z drugim, także z Bogiem, wolimy wy-
rażać w kontekście aktywności. Nie pyta-
my kolegi: „czy będziesz moim przyjacie-
lem na zawsze?” ale: „idziemy na ryby?” 
albo „pomożesz mi z przeniesieniem for-
tepianu?”. Tak właśnie robił Jezus nie 
mówił apostołom: „zbuduje z wami naj-
lepszą na świecie relację miłości” (chociaż 
to prawda), powiedział tylko: „Pójdź za 
mną”. Sugerował jakiś cel i misję, która 
później stała się domeną Apostołów. Tam 
gdzie „produkowane są” i mnożone spo-
tkania bez wyraźnego celu i tematu, z któ-
rych oprócz dyskusji nic nie wynika nie 
chcemy brać udziału.  

Dlaczego uważamy „chodzenie do 
Kościoła” za nie naszą sprawę? Bo uważa-
my, że to miejsce dla kobiet, dziwaków i 
mięczaków, że to strata czasu, bo trudno 
nam wygrać z kobietami w kościele (a dla 
nas współzawodnictwo jest czymś waż-
nym, jeśli nie wygrywamy, nie chce nam 
się grać). Ale w czym przegrywamy: w 
grupach lepiej niż mężczyźni kobiety ra-
dzą sobie z: mówieniem o sobie, wyraża-
niem myśli, płynnością języka. Czują się 
lepiej w grupach bo są bardziej towarzy-
skie. Na nabożeństwach bardziej niż my 
lubią śpiewać. Drażni nas w języku uży-

wanie/nadużywanie romantycznych, sen-
tymentalnych słów by wyrazić miłość. 
Mężczyźni wyrażają ją raczej przez szacu-
nek, respekt i przez pomoc (możesz na 
mnie liczyć, gdyby coś…). Nie cierpimy 
okazywania emocji (podobno „chłopaki 
nie płaczą” – a w kościele mamy się wzru-
szać?). Trudno jest nam usiedzieć bez ru-
chu: wolimy coś robić konkretnego, czego 
efekty można zobaczyć, dotknąć, poczuć. 
Łatwiej niż nam kobietom jest dłużej sku-
pić uwagę – my się po prostu wyłącza-
my…. Kochamy jako mężczyźni Boga, ty-
le, że w Kościele czujemy się … niepo-
trzebni. Brak zaangażowania, to brak od-
powiedzialności – bo to nie moje… 
(muszę tu przyznać, że mnie kapłanowi w 
kościele jest łatwiej, bo ja mam coś do 
zrobienia w czasie nabożeństwa, za coś 
jestem odpowiedzialny … a przecież nie 
każdy mężczyzna w kościele jest kapła-
nem na szczęście). Argumenty, które po-
dajemy my mężczyźni, tłumaczące nas, z 
niechodzenia do kościoła są różne: od 
krytyki księży po brak czasu, ale prawda 
jest chyba taka, że czujemy się tu niekom-
petentni i niepotrzebni (obawiam się, że 
wielu mężczyzn tak czuje się w swoich do-
mach i rodzinach … a zatem odchodzą). 
Te wszystkie sytuacje sprawiają, że do-
strzegamy je jako współzawodnictwo, w 
którym nie mamy najmniejszych szans z 
kobietami, albo inaczej jak konkurs na 
najlepsze wypieki, który interesuje nas 
tylko wtedy, gdy możemy zjeść dobre cia-
sto bez zwracania uwagi na banalne dla 
nas szczegóły, i niekoniecznie chcemy 
brać udział w ich produkcji.  

Jak przywrócić równowagę pomię-
dzy kobiecą a męską stroną w Kościele. 
Czy warto to robić skoro zawsze staty-
stycznie kobiet będzie więcej? Kobiety 
zawsze poradzą sobie z męską stroną 
pewnych sytuacji, my mężczyźni, nigdy 
nie wejdziemy w kobiecy punkt widzenia 
(to nie jest cynizm!). Jezus skupiał się na 
mężczyznach, ich powoływał – kobiety 
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szły za Nim same! Kobiety bardzo często 
„muszą wyciągać” swoich mężów by poszli 
z nimi do Kościoła. Jeżeli mężczyzna czy-
ni to z własnej woli bardziej prawdopo-
dobne jest, że nie będzie musiał przyna-
glać swojej żony, a nawet dzieci. Jeżeli bę-
dziemy skupiać się na mężczyznach, da-
wać im możliwość „bycia u siebie”, będzie 
tam i młodzież oraz kobiety i dzieci. 
Aby tak się stało: my kapłani musimy mó-
wić do mężczyzn, a 
nie do kobiet. Musi-
my mówić bardziej 
konkretnie a nie tyl-
ko pobudzać emocje 
(czego też nie wolno 
nam zaniechać). To 
nie programy przy-
ciągają mężczyzn, 
ale inni mężczyźni 
do których można 
mieć szacunek, któ-
rzy mogą być prze-
wodnikami. Tacy z 
którymi można pra-
cować, którzy się 
znają. Pan Jezus 
przyciągał swoim 
autorytetem. Znam 
wiele takich przykła-
dów, niestety rów-
nież negatywnych, w 
których mężczyźni 
uwielbiali swojego 
proboszcza, bo … z nimi pił alkohol… - 
przykład ten chociaż w negatywny sposób 
przekonuje mnie do tej tezy. Dla nas waż-
na jest również jakość: budynku kościoła, 
otoczenia, terenu wokół – dlatego musi-
my pamiętać, że to samo się nie zrobi, my 
również bierzemy za to odpowiedzialność. 
Łatwiej nam chodzić do kościoła w któ-
rym, albo wokół którego ja coś zrobiłem, 
poprawiłem, zatroszczyłem się – bo to jest 
moje. Ważna jest dla nas Jakość, również 
tego, co dzieje się na liturgii – nie cierpi-
my bylejakości. Nie znosimy amatorszczy-

zny – wiadomo – jesteśmy w stanie cier-
pliwie słuchać koncertu uczących się dzie-
ci, będziemy im klaskać i dopingować, ale 
wolimy słuchać czegoś innego – również 
w Kościele. Ma dla nas znaczenie wystrój 
Kościoła i salek w których mamy się spo-
tykać – czy są neutralne, czy obstrojone 
obrazkami, kwiatkami, ramkami, serwet-
kami – bo to nie miejsce dla nas. Potrze-
bujemy przestrzeni, gdy ktoś stoi zbyt bli-

sko, czujemy się za-
grożeni, tym bardziej 
jeśli jest to inny męż-
czyzna. To oczywiste, 
że nasza parafialna 
świątynia stwarza tu 
pewne problemy, bo 
jest po prostu mała, 
ale warto znaleźć swo-
je miejsce. Nie lubimy 
tzw. „religijnego języ-
ka” – języka pełnego 
emocji, ogólnych 
stwierdzeń itp., pocią-
ga nas raczej język co-
dzienny, konkretny, 
znany. Lubimy kaza-
nia na temat, i nie za 
długie. Nie lubimy 
marnować czasu, dla-
tego najlepiej czujemy 
się tam, gdzie wiemy 
co będzie i jak długo… 
inaczej czujemy się 

jak w pułapce. Kiedy w nieskończoność 
przeciąga się pewne spotkania, nabożeń-
stwa bez wyraźnej oczywistej przyczyny – 
dostajemy „białej gorączki”. Potrzebujemy 
również praktycznych wyzwań: nad czym 
mam pracować? co zmienić? Jaki wysiłek 
w tym tygodniu podjąć? 
Moja obecność w kościele wbrew sobie sa-
memu, wbrew pokusom i emocjom jest 
swego rodzaju świadectwem, że nie żyję 
dla siebie ale dla Boga (Rz 14,7). Że 
wbrew emocjom kieruję się Prawdą, w 
którą uwierzyłem – tak jak Apostołowie, 
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którzy nie na wszystko mieli ochotę, któ-
rzy nie raz byli „wkurzeni” na Pana Jezu-
sa (na przykład, gdy oni próbowali się ra-
tować w czasie burzy a On spał Mt 8), al-
bo kiedy Go nie rozumieli (różne przypo-
wieści, które musiał im tłumaczyć), albo 
kiedy mogli czuć się obrażeni (Jezus karci 
Piotra: „zejdź mi z oczu szatanie” Mt 
16,23 lub gdy nazywa ich ludźmi o leni-
wym, gnuśnym do wierzenia sercu Łk 
24,25) ale SĄ przy Nim obecni, idą za 
Nim, chociaż „gryzą ściany” i chociaż po 
ludzku tracą swoje życie (Mk 8,35). SĄ 
obecni chociaż „wielu odeszło” (J 6,67), 
Jezus pyta ich i Ciebie: czy i Ty chcesz 
odejść?  
 Napisałem na początku tego artyku-
łu, że prawdy, które chcę poruszyć będą 
jakimś uogólnieniem i być może komplet-
nie lub częściowo się z nimi nie zgadzasz 
– masz do tego prawo. Proponuję jednak, 
byś podjął krótką, ale rzetelną refleksję 
właśnie nad tym, ile od Ciebie zależy, jak 

myślisz o Kościele i jakim On jest (jakim 
Ty go tworzysz). Od naszego wysiłku wia-
ry zależy ile w Bogu odnajdziemy Tego, za 
którym warto iść na wojnę (chociażby z 
samym sobą), za Którego i w Imię Które-
go warto odnosić rany. Od nas zależy ile w 
Nim zobaczymy męskich cech, które na-
pełniają nas szacunkiem i pragnieniem 
naśladowania. Od Ciebie zależy, czy zaan-
gażujesz się w ten Kościół, a przez to sta-
nie się Twoim, a bez Ciebie stanie się Ko-
ściołem kobiet i małych dzieci, ale już nie 
mężczyzn i młodzieży! Od Ciebie zależy, 
czy będzie kształtowany jako Apostolski, 
oparty na naśladowaniu tych dwunastu 
mężczyzn, którzy na początku nie byli ani 
specjalistami, ani znawcami a pociągnęli 
za sobą cały świat. Jaki Kościół zostawimy 
kolejnym pokoleniom. Jacy będą po nas 
mężczyźni? Czego ich nauczymy i co im 
przekażemy? Czy jednym ich sposobem 
na bycie mężczyzną będzie przemoc, por-
nografia i gry komputerowe?   ● 

 Jestem szczęśliwym tatą już prawie 
cztery lata i z tej perspektywy patrząc już 
nie wyobrażam sobie, aby mogło być ina-
czej. Widząc moja rodzinę oraz moje dzieci 
uświadamiam sobie jakim pięknym darem 
obdarzył mnie Bóg i w jakiej drodze pra-
gnie mnie podtrzymywać oraz umacniać. 
Poza wielką radością płynącą z bycia tatą 
mam tę świadomość, że to także i wielka 
odpowiedzialność jaką powierzył w moje 
ręce. Odpowiedzialność za to, aby zapewnić 
moim Skarbom wszystko co jest ważne i 
żeby nigdy nie zabrakło między nami miło-
ści i dobrego słowa. Odpowiedzialność 

również za to, 
aby tych, któ-
rych dał mi 
Bóg przypro-
wadzić do 
Niego u kresu 

ich życia to jest moje dzieci i żonę. Cieszy 
mnie fakt tej odpowiedzialności jednak 
tym samym wiąże się z obawami czy dam 
radę po ludzku być przykładnym mężem i 

ojcem. Realizacje tego założenia i mojego 
wewnętrznego pragnienia od początku mo-
jego małżeńskiego życia powierzyłem Bo-
gu. Aby mnie i moja rodzinę prowadził i 
umacniał. W tym również przede wszyst-
kim wyraża się to ojcostwo związanie z bez-
pieczeństwem i opieką nie tylko tą mate-
rialną realizująca się poprzez prace i utrzy-
manie czy dosłownym „przynoszeniu wy-
płaty” ale i tej duchowej która niesie za so-
bą poważniejesze konsekwencje ziemskie 
jak i te w niebie.  

Z ojcostwem o którym nie jest łatwo 
pisać ( szczególnie wbrew pozorom męż-
czyźnie) kojarzy mi się inne słowo… to mi-
łość. Miłość w moim postrzeganiu to nie 
tylko czułości czy głaskanie to także i kon-
sekwencja na każdym kroku, nie tylko wo-
bec dzieci, ale także i wobec siebie, jeśli 
chcę przekazać im jakieś wartości to zaczy-
nam od siebie, aby widziały że to co robię, 
co mówię i jaki przykład daję, jest dobre i 
autentyczne i ma sens. Wracając do konse-
kwencji Jak w każdej rodzinie tak i u nas 

Ojciec 
Stefan K. 
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dość często się zdarza że dziecko „coś napo-
cho” lub próbuje wyprowadzić mnie z rów-
nowagi wtedy, gdy już obiecam że pójdzie 
do kąta na 5minut to choćby płakało, 5mi-
nut musi być, a jak czas minie to przytulam 
i tłumaczę, że jak już obiecałem to obieca-
łem. Kocham moje dzieci bardzo mocno 
lecz czasem zdarzają się sytuacje kiedy cze-
goś im zabronię, lecz wtedy staram się wy-
tłumaczyć dlaczego akurat „tego nie” bo 
wiele jest dziś różnych możliwości ale nie 
każda przynosi korzyść.  

Pragnę, aby moje dzieci korzystały 
nie tyle z tego co złe ale przede wszystkim z 
tego co jest „Boże” to modlitwa, Euchary-

stia, jak i czynienie dobrych uczynków, któ-
rych uczę ich od młodych lat.  

W swoim życiu jako ojciec i głowa ro-
dziny obrałem sobie wielu towarzyszy na 
tej trudnej drodze aby mnie wspierali są 
nimi przede wszystkim: Abraham, Mojżesz 
i Józef. Oni dla mnie są pewnym wzorem 
ojcostwa z którego mogę czerpać szczegól-
nie wtedy kiedy przychodzi czas próby i do-
świadczenia… kiedy przychodzi choroba 
córki … nerwowość żony itp. Jednak wierzę 
głęboko, że ich pomoc wspiera mnie każde-
go dnia, bym stawał się w tym życiu tu na 
ziemi Ojcem … kochającym i wymagającym 
dla tych których Bóg mi dał pod opiekę.   ●  

 A.K.: Jakie cechy uważa Ksiądz za typo-
wo męskie? Które z nich są szczególnie 
przydatne i widoczne w kapłańskim życiu?  
Ks.S.W.: Mężczyzna rzadko kiedy zastana-
wia się nad cechami typowo męskimi. On 
po prostu je ma (lub powinien mieć). Do-
strzega je w sobie dopiero w kontekście płci 
przeciwnej, kiedy nie potrafi jej zrozumieć. 
Najprostszym sprawdzianem tych słów jest 
fakt, że mężczyzna może robić wiele rzeczy 
ale jedną po drugiej (koncentruje się zaw-
sze na jednej sprawie – rzeczy w danym 
momencie). Kobieta potrafi robić kilka, a 

czasami kilkanaście rzeczy na raz. Do naj-
ważniejszych cech typowo męskich zaliczy-
łbym: honor, odpowiedzialność, opiekuń-
czość, rozsądek, zdecydowanie, pracowi-
tość, szczerość, przejrzystość emocji, punk-
tualność, własne zdanie na temat, dobra 
orientacja w terenie oraz na pewno wiele 
innych. Czy każdy mężczyzna posiada je 
wszystkie? Na pewno nie. Każdy mężczyzna 
będzie jednak posiadał jedyną i niepowta-
rzalną kombinację tych cech. W kapłań-
skim życiu, myślę, że wszystkie te cechy są 
bardzo przydatne, ale czy są widoczne? Na 

to pytanie łatwiej jest odpowiedzieć wier-
nym. 
A.K.: Miewa Ksiądz czasem wrażenie, że 
kapłaństwo trochę ogranicza męskość, coś 
odbiera? Sprawia, że mężczyzna staje się 
zniewieściały? A może ma Ksiądz zupełnie 
przeciwne doświadczenia?  
Ks.S.W.: Kapłaństwo niczego mężczyźnie 
nie odbiera i to z kilku powodów. Jest to 
dar powołania, który mężczyzna przyjmuje 
dobrowolnie. Dobrowolność przyjęcia daru 
wiąże się z świadomą rezygnacją z pewnych 
wartości (np. własna rodzina), ale to nie 

jest ogranicze-
nie, lub pozba-
wienie czegoś, 
tylko wybór. 
Brak własnej 
rodziny tym 

bardziej powinien mobilizować kapłana, by 
(jako ojciec) wszystkich parafian traktował 
jak własną rodzinę. Posługa kapłana może 
sprawiać wrażenie, że nie dostrzegamy w 
nim cech typowo męskich. Może to być wy-
nikiem zniewieścienia, albo też problemu 
naszego postrzegania – skłaniam się ku te-
mu drugiemu. Proste przykłady: Rzadko 
kiedy widzimy kapłana przy pracy fizycz-
nej, a kiedy już mamy okazję zobaczyć, to 
jest niezła sensacja. Kiedy ksiądz jedzie po 
swojej parafii na rowerze w kasku, stroju 
sportowym, w okularach jak wielu rowerzy-

O męskości 
Z ks. Proboszczem rozmawia Ala Kaczorowska 
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stów, nikt z parafian go nie rozpoznaje. 
A.K.: Jak, jako kapłan przeżywa Ksiądz oj-
costwo? Łatwo jest rozwijać w sobie to po-
wołanie, wpisane w każde męskie serce, 
gdy jest się księdzem?  
Ks.S.W.: Ojcostwo wpisane jest w kapłań-
stwo. Bez niego byłoby zmarnowane. Z lu-
dzi wzięty dla ludzi (kapłan) jest ustano-
wiony (por. Hbr 5,1). Oprócz własnego 
uświęcenia zadaniem kapłana jest uświęca-
nie oraz troska w sferze duchowej, intelek-
tualnej, a nawet materialnej o tych wszyst-
kich, którzy zostali mu powierzeni. Za to 
jest odpowiedzialny przed Kościołem i Bo-
giem. Czy jest to łatwe? Odpowiem niety-
powo – tak łatwe lub trudne jak dla ojca ro-
dziny który ma ośmioro lub dziesięcioro 
dzieci. 
A.K.: Wolałby Ksiądz czasem, żeby w Ko-
ściele, w grupach parafialnych, było więcej 
mężczyzn a mniej kobiet, najlepiej wcale? 
Rodzą się takie myśli, że z mężczyznami 
byłoby prościej się dogadać, nie byłoby tylu 
niepotrzebnych i niezrozumiałych proble-
mów...? Jak Ksiądz sobie radzi, gdy przy-
chodzi pracować z kobietami?  
Ks.S.W.: Pytanie jest dość wielowątkowe, a 
dla mnie nawet sugestywne. Cieszyłbym się 
bardzo gdyby w grupach parafialnych an-
gażowało się więcej mężczyzn, co nie ozna-
cza że ma być mniej kobiet lub nie ma być 
ich wcale. Owszem wielu twierdzi dowcip-
nie, że Kościół Rzymsko-katolicki staje się 
kościołem żeńsko-katolickim. Być może ko-
biety angażują się chętniej i gorliwiej dlate-
go, że zawsze czuły większą odpowiedzial-
ność za dom (jego prowadzenie, wychowa-
nie dzieci, pomoc w nauce) niż mężczyzna, 
który czując się odpowiedzialny za najbliż-
szych pracował by rodzinę utrzymać. Warto 
by mężczyźni poczuli swoje miejsce w Ko-
ściele i oprócz swoich pasji (a każdy facet 
powinien mieć swoje hobby) jako życiową 

„pasję” potraktowali swoje zaangażowanie 
w własny rozwój duchowy i życie parafii. 
Na tej bazie dopiero można mówić o doga-
dywaniu się w grupach, wspólnym rozwią-
zywaniu problemów, podejmowaniu dzia-
łań itd. Jest ponoć prawdą, że mężczyźni 
dogadują się lepiej i szybciej, ale nie ozna-
cza to, że z kobietami dogadać się nie da. 
Problem dla mnie tkwi w tym, że wszyscy 
musimy nauczyć się wsłuchiwać w drugiego 
człowieka. Wsłuchiwanie się i wysiłek zro-
zumienia drugiego jest fundament dialogu, 
który pozwala grupom zarówno męskim 
jak i żeńskim sprawnie funkcjonować i 
działać. 
A.K.: Dlaczego mężczyznom tak trudno jest 
się zaangażować w życie parafialne, we 
wspólnoty? Jest tam zbyt spokojnie, nud-
no, za mało do zrobienia…? 
Ks.S.W.: Też się nad tym zastanawiam, dla-
czego tak jest, i nie znajduję prostej odpo-
wiedzi. Wielu mężczyzn mówi: „nie będę 
się wychylać, ja jestem skromnym człowie-
kiem nie znam się na teologii, nie mam cza-
su bo … długo codziennie pracuję, mam 
hobby” itp. Być może to jest powodem bra-
ku chęci, sił i czasu do zaangażowania się w 
parafii. Być może owe „pudełko nico-
ści” (swój świat gdzie nikt nie ma wstępu), 
które każdy facet chce mieć dla siebie i tyl-
ko dla siebie. A być może kryzys ojcostwa, z 
którym mężczyźni nie zawsze potrafią sobie 
poradzić. Sama diagnoza, nawet profesjo-
nalna, nie rozwiąże tego problemu. Męż-
czyźni! W Kościele z waszą pomocą i zaan-
gażowaniem można wiele ciekawych rzeczy 
zrobić. Potrzeba tylko chęci i decyzji woli. 
Czy będzie „zbyt spokojnie” lub burzliwie, 
„nudno” czy ciekawie, „za mało do zrobie-
nia” bądź do zrobienia będzie bardzo dużo 
zależy tylko od nas – prawdziwych męż-
czyzn. ● 
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