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 Wniebowstąpienie w liturgii Kościoła 
ma wielką rangę - jest uroczystością, ale w 
pobożności chrześcijan jakby nie zajmuje 
zbyt ważnego miejsca. Może niesłusznie. 
Wniebowstąpienie przy-

pomina, że Jezus 
odszedł do Boga, 
Jego i naszego Oj-
ca, a skoro jest u 

Boga, nie można Go spotykać tak, jak spoty-
kali się z Nim ludzie, gdy przebywał między 
nimi". A po drugie wniebowstąpienie wyja-
śnia pozycję, jaką Jezus zajmuje po zmar-

twychwstaniu: ,,Jezus 
jest władcą wyniesionym 
ponad wszystkie potęgi i 
możnych" - takie wyzna-
nie wiary składamy o Je-
zusie właśnie dzięki 
prawdzie o Jego wniebo-

wstąpieniu. Jest to ważne wyznanie, bo po-
zwala nam pozostawać bez lęku w obliczu 
wszystkich wielkich i małych szefów tego 
świata. 

 Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy boga. 

Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził na-

ukę znakami. Mk 16, 15 – 20 11 - 18 

UROCZYSTOŚĆ  

WNIEBOWSTĄPIENIA 

16 maja 2021 r.  

 Być może oglądaliśmy w filmach taką 
oto scenę: gospodarz słabym głosem wypo-
wiada na łożu śmierci ostatnie życzenia, a je-
go następca przysłuchuje się im z kamienną 
twarzą, świadom trudności, z jakimi będzie 
musiał się borykać, by je wypełnić w nowych 
warunkach. Dzisiejsi prawnicy z pewnością 
wynaleźliby jakieś kruczki, by tego rodzaju 
życzenia uznać za nie-
wiążące, ale my, zwykli 
śmiertelnicy, wciąż my-
ślimy, że to, co jest wy-
rażone w testamencie, 
musi – jako „ostatnia 
wola” - zostać wypeł-
nione. Czyżby z tego właśnie powodu ewan-
gelista Jan usytuował to przykazanie o miło-
ści, w mowie pożegnalnej Jezusa? My czyta-
my ją już po śmierci Jezusa i zdajemy sobie 
sprawę, że ta mowa pożegnalna była dla Nie-
go ostatnią szansą, aby jeszcze raz przypo-
mnieć uczniom wszystko, co ważne, i to, co 
najważniejsze: „Miłujcie się wzajemnie!” My 
„spadkobiercy” być może czujemy się nieco 
zakłopotani, słuchając tej ostatniej woli Je-
zusa. Jak mamy ją teraz wypełnić? Kocham 

męża, dzieci. Zapewne też swoich rodziców, 
swojego psa. Swój spokój. Jeszcze coś? Ale 
kochać wszystkich - a przynajmniej wszyst-
kich w parafii - to już raczej jest niemożli-
we... Mimo to słowa: „Miłujcie się wzajem-
nie!” są zapisane w Testamencie. Nie może-
my ich nie zauważać. Jest to jedyne kryte-
rium, po którym można rozpoznać uczniów 

Jezusa. To nie nasze re-
gularne chodzenie do 
kościoła ani odmawia-
nie pacierza, ani wspa-
niałomyślne datki 
ś w i a d c z ą  p r z e d 
„światem”, kogo chcemy 

naśladować, kto jest naszym Mistrzem. A je-
dynie owo: „Miłujcie się wzajemnie!”. Wza-
jemna miłość jest tego rodzaju zleceniem czy 
może misją, z których nie sposób tak się wy-
wiązać, jak z wielu innych zadań, których nie 
da się po prostu raz na zawsze i dobrze zała-
twić. Wykonanie tego właśnie testamentu 
pozostaje wciąż aktualne i otwarte. Może być 
jedynie wykonywane...  

VI NIEDZIELA  

WIELKANOCNA 

9 maja 2021 r.  

  Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości 

mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, 

tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.  

            J 15, 9 - 17 
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Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, 

gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po-

środku i rzekł do nich: Pokój wam!  J 20, 19-23 

 „Nie dotykać!” -ostrzegła mnie mama, 
gdy wreszcie udało mi się za pomocą liścia 
wyłowić z wody na wpół martwego motyla. 
„Tylko delikatnie dmuchać. Tylko tak mo-
żesz mu pomóc, przywrócić życiu”. Ostrożnie 
więc dmuchałem na mokre, sklejone skrzy-
dełka motyla i z coraz większą fascynacją ob-
serwowałem, jak to kru-
chutkie zwierzątko powoli 
wraca do życia, znowu za-
czyna poruszać czułkami, 

skrzydełkami. W koń-
cu odleciał. Dzięki 
mnie i mojemu odde-
chowi - o czym byłem 
jako pięciolatek nie-
złomnie przekonany - 
ten skazany na śmierć 

motyl powrócił do życia. Coś z tego doświad-
czenia wyczuwa się również w dzisiejszej 
Ewangelii. Podobnie jak Bóg na początku 
stworzenia tchnął życie w swoje dzieło, tak 
Jezus tchnął nowe życie w wylęknionych, 
odrętwiałych ze smutku uczniów. Ducha 
Świętego, który umacniał Go podczas Jego 

życia na ziemi i Mu towa-
rzyszył, oddał na krzyżu - i 
teraz mógł Go jako Zmar-
twychwstały przekazać tym, 
którzy mieli kontynuować 
Jego dzieło. Powinniśmy o 
tym pamiętać, gdy z bojaźni 

zamykamy drzwi przed światem albo pogrą-
żeni w smutku, a nawet rozpaczy jesteśmy w 
drodze do naszego Emaus: Jezus przyłącza 
się do nas ze swoim Duchem życia, idzie z 
nami, tłumaczy, łamie się z nami chlebem, i 
posyła nas – i dba o to, żeby nie zabrakło 
nam tchu.  

ZESŁANIE  

DUCHA ŚWIĘTEGO 

23 maja 2021 r. 

 Któż to może zrozumieć - Trójca Świę-
ta? Biblia nie mówi o niej. Mówi dużo o Oj-
cu, o Synu i o Duchu Świętym, ale nigdy jed-
nym tchem. Wszyscy są żyjący, ale jak na-
wzajem należą do siebie, o tym Biblia nie in-
formuje. Czy wszyscy są jednym i tym sa-
mym Bogiem? Albo 
jest jakaś ich kolejność 
czy jakiś porządek 
ważności, rangi? Biblia 
nie udziela żadnej od-
powiedzi na te pytania. 
O uroczystości Boga 
Trójjedynego również nie wspomina. Te 
ważne pytania musiały jednak zostać roz-
strzygnięte, gdy Kościół się rozrósł i stał się 
wielki w świecie. Inni pytali, co wspólnego z 
sobą mają Bóg,  Jezus i Duch Święty? A za-
tem Kościół około 300 roku po Chrystusie 
postanowił: wszyscy Trzej są równi jak fałdy 
jednej szaty. Jest ich Trzech - a tych Trzech 

jest Jednym. Jak to 
możliwe? Zrozumie-
nie tego nie jest tak 
ważne. Znacznie jest 
ważniejsze, by z po-
wodu drobiazgów 

nie stracić z oczu tego, 
co wielkie. Mianowicie: 
jak powinienem żyć w 
obliczu Trójjedynego 

Boga? W poszukiwaniu odpowiedzi na to py-
tanie pomocna okazuje się Biblia. Udziela 
bowiem jednoznacznej odpowiedzi. Jezus 
jest kimś więcej niż dobrym człowiekiem, Je-
zus jest Synem Bożym. Kto w to wierzy, nie 
utraci ani siebie, ani Boga. A to jest początek 
spełnionego życia.  

 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Sy-

na, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.  

           Mt 28, 16 – 20 

UROCZYSTOŚĆ  

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

30 maja 2021 r. 
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Kwiecień w naszej parafii 

CHRZTY: 
Adrian Dawid Pilch 
Szymon Stanisław Wrona 
 
ROCZKI: 
Maja Urszula Grzegorzek  
Wojciech Franciszek Stawicki  
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLBNE: 
Łukasz Wysocki – Daria Gruszka   
Michał Maciejewski – Agnieszka Skwara  
 
ŚLUBY: 
Paweł Turlewicz – Julia Parchańska  
Adam Piasecki – Katarzyna Dudzik 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
25 rocznica 
Marzena Paweł Tulke  
35 rocznica 
Grażyna i Krzysztof Nocuń  
Barbara i Roman Ofmańscy 
40 rocznica 
Wiesława i Andrzej Klusek  
Teresa i Daniel Pielesz  

45 rocznica  
Janina i Alojzy Sitko  
Maria i Ryszard Urban  
Krystyna i Henryk Żurkowscy 
50 rocznica  
Irena i Ryszard Poraj  
60 rocznica  
Eryka i Józef Wieczorek  
 
POGRZEBY: 
Jan Born 
Maria Fajkis 
Józef Jackowski 
Edward Leśniak 
Władysław Lisowski  
Zofia Maciak 
Genowefa Musioł 
Zbigniewa Piasecka 
Elżbieta Pieter  
Elżbieta Plewniak  
Jerzy Rzeszutek 
Eleonora Stępień 

Co czeka nas w maju 

 2.05- V Niedziela Wielkanocna. Msza św. w 
intencji OSP o godz. 11.00. Kolekta na 
WŚSD. 
 3.05- poniedziałek. Uroczystość NMP Kró-

lowej Polski. Msze św. o godz. 6.30, 9.00 i 
18.00. 
 4.05 – wtorek. Wspomnienie św. Floriana 

męczennika i patrona archidiecezji. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy Rodziców 
dzieci pierwszokomunijnych z SP nr 19 po 
Mszy św. wieczornej. 
 6.05 – I czwartek miesiąca. Święto św. Apo-

stołów Filipa i Jakuba. Msza św. w intencji 

nowych powołań kapłańskich o godz. 6.3o. 
Nabożeństwo za powołanych w ramach na-
bożeństwa majowego. 
 7.05 – I piątek miesiąca. Msza św. w inten-

cji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Msza św. dla 
młodzieży o godzinie 18.00. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy Rodziców dzieci pierw-
szokomunijnych z SP nr 19 po Mszy św. wie-
czornej. 
 8.05 - I sobota miesiąca. Uroczystość św. 

Stanisława, biskupa i męczennika, głównego 
patrona Polski. Nabożeństwo wynagradzają-
ce NMP o godz. 7.00.  
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 9.05- VI Niedziela Wielkanocna. I Komunia 
Św. dzieci ze SP nr 19 o godzinie 9.30, 11.00 i 
12.15. Początek rekolekcji przed święceniami 
prezbiteratu. Kolekta na potrzeby parafii. 
 10.05- poniedziałek. Dzień Krzyżowy - 

dzień modlitw o urodzaje. Procesja do krzyża 
o godz. 17.3o. Do sprzątania kościoła zapra-
szamy Rodziców dzieci pierwszokomunij-
nych z SP nr 1 po Mszy św. wieczornej. 
 11.05 – wtorek. Dzień Krzyżowy - dzień mo-

dlitw o urodzaje. Procesja do krzyża o godz. 
17.3o. 30 rocznica święceń kapłańskich ks. 
Proboszcza.  
 12.05 – środa. Dzień Krzyżowy - dzień mo-

dlitw o urodzaje. Procesja do krzyża o godz. 
17.3o. Biblioteka parafialna czynna od godz. 
17.00 w Domu Parafialnym. 
 13.05 – czwartek. Różanie fatimski o godz. 

17.00. Msza św. w intencji czcicieli MB Fa-
timskiej o godz. 18.00. 15 rocznica święceń 
kapłańskich ks. Piotra. 
 14.05 – piątek. Święto św. Macieja, aposto-

ła. Rozpoczynamy nowennę przed Zesłaniem 
Ducha Świętego. Do sprzątania kościoła za-
praszamy Rodziców dzieci pierwszokomunij-
nych z SP nr 1 po Mszy św. wieczornej. 
 15.05- sobota. Święcenia prezbiteratu o 

godz. 10.00 w Katedrze.  
 16.05- niedziela. Uroczystość Wniebowstą-

pienia Pańskiego. I Komunia Św. dzieci ze SP 
nr 1 o godzinie 9.30 i 11.00. Kolekta na po-
trzeby remontowe parafii. 
 17.05- poniedziałek. Do sprzątania kościoła 

zapraszamy parafian z ul. Okopowej i ul. 
Reymonta po Mszy św. wieczornej. 
 18.05 – wtorek. 8 rocznica święceń kapłań-

skich ks. Mateusza. 
 19.05 – środa. Urodziny arcybiskupa Wik-

tora Skworca. 
 21.05- piątek. Uroczystość św. Jana Nepo-

mucena prezbitera i męczennika - patrona 
miasta Jastrzębia – Zdroju. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy parafian z ul. Okopowej 
i ul. Reymonta po Mszy św. wieczornej. 
 22.05- sobota. Odwiedziny chorych od. 

godz. 9.00. Nauka dla Rodziców i Rodziców 
chrzestnych o godz. 16.30 w Domu Parafial-
nym. 
 23.05- niedziela. Uroczystość Zesłania Du-

cha Świętego. Chrzty o godz. 12.15. Kolekta 

na potrzeby archidiecezji. 
 24.05- poniedziałek. Święto NMP Matki 

Kościoła. Msze św. o godz. 6.30, 9.00 i o 
18.00. Rozpoczyna się Okres Zwykły. Dzień 
modlitw za Kościół w Chinach. Misyjny 
Dzień Chorych. Do sprzątania kościoła za-
praszamy parafian z ul. Gałczyńskiego (nr 
nieparzyste) po Mszy św. wieczornej. 
 26.05- środa. Wspomnienie św. Filipa Neri, 

prezbitera. Dzień Matki. Biblioteka parafial-
na czynna od godz. 17.00 w Domu Parafial-
nym.  
 27.05 – czwartek. Święto Jezusa Chrystusa 

Najwyższego Kałana. 
 28.05 – piątek. Msza św. za zmarłych w 30 

dzień oraz I rocznicę po śmierci o godz. 
18.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Gałczyńskiego (nr nieparzyste) 
po Mszy św. wieczornej. 
 29.05 – sobota. Wspomnienie św. Urszuli 

Ledóchowskiej, dziewicy.  
 30.05 – niedziela. Uroczystość Najświętszej 

Trójcy. Roczki o godz. 12.15. Jubileusze mał-
żeńskie o godz. 16.30. Pielgrzymka mężczyzn 
i młodzieńców do MB Piekarskiej. Kolekta na 
potrzeby parafii. 
 31.05 – poniedziałek. Święto Nawiedzenia 

NMP. Msza św. w intencji Koła Gospodyń, 
emerytów, rencistów i sprzątających kościół 
w maju o godz. 18.00. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian z ul. Gałczyńskiego (nr 
parzyste) po Mszy św. wieczornej. 
 1.06 – wtorek. Wspomnienie św. Justyna, 

męczennika. Dzień Dziecka. 
 3.06 –czwartek. Uroczystość Najświętszego 

Ciała i Krwi Pańskiej. Msze św. o godz. 7.30, 
po procesji, 12.15, 16. 30, 19.30. 
 4.06 – I piątek miesiąca. Msza św. w inten-

cji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy parafian z ul. Gałczyń-
skiego (nr parzyste) po Mszy św. wieczornej. 
 5.06 – I sobota miesiąca. Wspomnienie św. 

Bonifacego, biskupa i męczennika. Nabożeń-
stwo wynagradzające NMP o godz. 7.00. 
 6.06 – X Niedziela Zwykła. Uroczystość 

Najświętszej Trójcy. Kolekta na WT UŚ. 
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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, co-

dzienny obowiązek, prosty i niepozorny wystarczy, aby 

je upiększyć i uszlachetnić.”  

Wszystkim Mamom życzymy cierpliwości i siły potrzeb-

nych do podejmowania trudu wychowawczego, a miłość 

i wdzięczności dzieci niech będzie dla Nich 

największą radością życia. Duszpa- sterze i 

Redakcja. 

 

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

działał.” 

Księdzu Proboszczowi Stefano-

wi oraz księżom Mateuszowi i 

Piotrowi z okazji rocznicy świę-

ceń kapłańskich życzymy, by w bliskiej relacji z Jezusem 

odnajdywali pokój i umocnienie w czynieniu dobra. Re-

dakcja i Parafianie 

 

„Kompasem, który wskazuje nam drogę wśród tajemnic 

Bożych, jest miłość.” 

Pani Krystynie Muszyńskiej życzymy ufności w sercu i 

przeświadczenia, że Bóg w swojej miłości prowadzi nas 

przez życie. Żeński Legion Maryi. 

„Prawdziwe serce rozpoznaje się nie po jego biciu, ale 

po jego miłości.” 

Legioniście Alojzemu Szmajduchowi oraz wszystkim auk-

syliatorom, którzy obchodzą swoje urodziny lub imieni-

ny w maju życzymy umiejętności realizowania przykaza-

nia miłości Boga i bliźniego oraz błogosławieństwa Bo-

żego. Męski Legion Maryi. 

 

„Modlić się to stopniowo wprowadzać w siebie wolę 

Bożą zamiast swojej woli.” 

Paniom Helenie Papszun i Zofii 

Nawrockiej oraz panom Alojzemu 

Szmajduchowi i Stanisławowi Ma-

gierze życzymy, by poprzez modli-

twę odkrywali obecność Boga w swoim życiu i na co 

dzień realizowali Jego wolę. Chór „Lira.” 

 

„Radość zrodzona z dobroci jest sakramentem obecno-

ści Boga.” 

Paniom Wacławie Butorze i Wandzie Wołkowicz życzy-

my, aby Ich serce zawsze wypełniała radość płynąca ze 

świadomości bycia kochanym przez Boga i bliskich.  

Seniorzy. 

Serdeczności 
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Ułóż z rozsypanych liter słowa a następnie wpisz je w odpo-
wiednie miejsca w diagramie. Hasło utworzą litery z kratek 
oznaczonych cyferkami. Rozwiązanie prześlij na adres  

krecikpolarny@gmail.com  

Nagrody za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Anna Kapuścińska i Nata-
lia Pojda. Gratulujemy! Można je odebrać w kancelarii. Godzinach pracy kancelarii 
można znaleźć na stronie parafialnej www.katarzynajastrzebie.com. 

Dla dzieci 
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V NIEDZIELA WIELKANOCNA 2.05 
7.30– Za ++ Stanisławę i Czesława Doniec oraz 
++ z rodziny Doniec.  
9.30– Za + Witolda Bąk – od chrześnicy z ro-
dziną.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem Św. Floriana w intencji strażaków OSP 
Jastrzębie-Górne.  
12.15 – Za ++ rodziców Wincentego i Helenę, 
brata Henryka Władczyk, rodziców Józefa i 
Helenę, bratową Krystynę Pietras, ++ z pokre-
wieństwa, ++ z rodzin Władczyk, Kucia, Pie-
tras, Faryna oraz Aleksandra i Lidię Koprow-
skich, Kazimierza Kasprzyk i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
16.30– Do Opatrzności Bożej i Aniołów Stró-
żów w intencji wnuków Julii, Weroniki, Nata-
lii, Mateusza i Amelki, Józia i Gabrysi oraz ich 
rodziców. 
19.30– Za + Danutę Grabowską – od brata Ka-
zimierza z żoną, chrześniaczki Katarzyny z 
dziećmi, Małgorzaty Jabłońskiej z rodziną.  
PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ NMP 
KRÓLOWEJ POLSKI 3.05  
6.30– Za + Annę Gajda, rodziców, rodzeństwo, 
++ z rodziny Gajda, Goles, Piechoczek.  
9.00 – Za + Stanisława Adamczyk, rodziców 
Jadwigę i Hermana oraz ++ rodzeństwo.  
18.00 – Za + Mirosława Joźwiak – w 7 roczni-
cę śmierci.  
WTOREK – Wspomnienie św. Floriana 4.05  
6.30– Za + mamę Helenę – w 4 r. śmierci, ojca 
Romana – w kolejną r. śmierci, ++ zięciów Ka-
zimierza i Ryszarda – od córki.  
18.00 – Za + Andrzeja Pancherz, żonę Józefę, 
syna Przemysława. 
18.00 – Za ++ rodziców Martę i Jana Gajda, 
szwagrów Krystiana i Bernarda, rodziców Annę 
i Wiktora Kołeczko, braci Franciszka i Józefa, 
bratową Zofię oraz + Jerzego Majka.  
ŚRODA 5.05 
6.30– Za + Danutę Grabowską – od siostry 
Marysi z rodziną.  
18.00 – Za + Martę Matloch – w rocznicę 
śmierci, męża Stefana, rodziców, teściów, cór-
kę Annę, zięcia Jana, ++ z pokrewieństwa Ma-
tloch, Gajda i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + Jana Ostrzołek, żonę Agnieszkę, 2 
córki, 2 zięciów oraz ++ z rodziny Ostrzołek, 
Adamczyk, Sitko.  
CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚW. APOSTOŁÓW 

FILIPA I JAKUBA I czwartek miesiąca 6.05 
6.30– W intencji powołań.  
6.30– Za + Sylwestra Lasko – w 9 rocznicę 
śmierci, rodziców Janinę i Stanisława, teściów 
Franciszkę i Karola, siostrę Krystynę, szwagra 
Jacka, bratową Małgorzatę i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
18.00 – Za ++ Emilię i Alojzego Sitek, 4 synów, 
5 synowych, 3 zięciów, ++ z pokrewieństwa Si-
tek, Bartczak, Michalski, Duda.  
PIĄTEK – I piątek miesiąca 7.05 
6.30– W intencji czcicieli NSPJ.  
16.30– Za + Helenę Kopertowską, męża Emila, 
syna Kazimierza, synową Halinę, Marię, Leona 
i Andrzeja Grygierek oraz + Krystynę Kornas.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, MB Często-
chowskiej z podziękowaniem za 2 lata życia 
Olivera i 38 lat Pauliny, z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, dary Ducha Św., zdrowie i o dal-
szą opiekę nad całą rodziną i nad mającym się 
urodzić dzieciątkiem.  
SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁA-
WA – I sobota miesiąca 8.05 
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie 
Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca Je-
zusowego i zadośćuczynienie za grzechy wła-
sne, swoich bliskich, naszej Ojczyzny i całego 
Świata. 
8.00 – Za + męża Jana Lazar, jego ++ rodzi-
ców, brata i szwagrów, teściów oraz ++ z rodz. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Sta-
nisława z okazji 74 rocznicy ur. oraz imienin.  
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 9.05 
7.30– Za + Witolda Bąk – od rodziny Nowa-
ków.  
9.30– I KOMUNIA ŚW. – SZKOŁA PODSTA-
WOWA NR 19. 
11.00 – I KOMUNIA ŚW. – SZKOŁA PODSTA-
WOWA NR 19.  
12.15 – I KOMUNIA ŚW. – SZKOŁA PODSTA-
WOWA NR 19. 
16.30– Za + Ewę Lach. 
19.30– Do Opatrzności Bożej z podziękowa-
niem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji ro-
dziny Fukała oraz kolejnej rocznicy urodzin 
Andrzeja.  
PONIEDZIAŁEK 10.05 
6.30– Za + Helenę Simko – w 6 rocznicę 
śmierci, męża Alfreda, 2 synów Stefana i An-
drzeja.  

INTENCJE MSZALNE 

9 
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6.30– Za + Urszulę Obracaj – od rodziny Ada-
siak.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, MB Różańcowej 
z podziękowaniem za zdrowie i otrzymane ła-
ski, dary Ducha Św. w intencji członkiń z Róży 
Krystyny Smorzyk.  
WTOREK 11.05 
6.30– Za + Henryka Koczor – w rocznicę 
śmierci oraz ++ rodziców.  
18.00 – Za + Szymona Wituła, babcię Reginę 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.00 – Za + córkę Justynę – w 12 r. śmierci, 
mamę Jadwigę, braci Ryszarda i Tadeusza. 
ŚRODA 12.05 
6.30– Za + Sylwestra Mitula – od Firmy 
Transportowej SM Trans z Bielska Białej. 
6.30– Za + Eryka Lazara, żonę Amalię, ich ro-
dziców, pokrewieństwo oraz ++ z rodziny Ko-
niec, Lazar, Michalec.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Mirosła-
wy z okazji 75 rocznicy urodzin oraz błogosła-
wieństwo dla całej rodziny. 
CZWARTEK 13.05 
6.30– Za + Danutę Grabowską – od Barbary 
Sznyt z rodziną.  
6.30– Za + Zbigniewa Orłowskiego – od sąsia-
dów ul. Wrocławska 5.  
18.00 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW MACIEJA, Ap. 14.05 
6.30– Za + żonę Danutę Osiecką, ++ rodziców, 
teściów oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.00 – Za +żonę Lidię Zarembik – w 37 rocz-
nicę śmierci.  
18.00 – Za + Leokadię Dudzik – w rocznicę 
śmierci, męża Romana, synową Teresę, rodzi-
ców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.  
SOBOTA 15.05 
8.00 – Za + męża Władysława Wala, córkę S. 
Joannę, rodziców, teściów oraz ++ z rodziny 
Wala, Stencel. 
8.00 – Za + Reginę Skubis – w rocznicę śmier-
ci, męża Mieczysława, Eugenię i Alojzego Lan-
gosz oraz ++ z rodzin Langosz, Skubis.  
13.00 – Ślub.  
18.00 – Za + Annę Wzientek – w rocznicę 
śmierci, męża Antoniego, ++ rodziców oraz ++ 
z pokrewieństwa.  
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBO-
WSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 16.05 
7.30– Za +Emila Urbańczyk – w 20 rocznicę 

śmierci, żonę Marię, zięcia Jana Kiełkowskie-
go, Antoniego Piszczek oraz ++ z pokrew. 
9.30– I KOMUNIA ŚW. – SZKOŁA PODSTA-
WOWA NR 1.  
11.00 – I KOMUNIA ŚW. – SZKOŁA PODSTA-
WOWA NR 1. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Juliana z 
okazji 77 rocznicy urodzin.  
16.30– Za + Halinę Kowal, męża Stanisława, 
Tadeusza Maszczyńskiego, Henrykę Sobańską, 
Emila Wieczorek i dusze w czyśćcu cierpiące. 
19.30– Za + Henryka Wierzgoń, żonę Kune-
gundę, rodziców i rodzeństwo.  
PONIEDZIAŁEK 17.05 
6.30– Za + śp. Zofię Godecką, męża, córkę, 
zięcia, siostrę, + Kazimierza Mołdrzyk.  
6.30– Za + Urszulę Obracaj, męża Kazimierza i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Anny z 
okazji 70 rocznicy urodzin.  
WTOREK 18.05 
6.30– Za + Zygmunta Butora – w 10 rocznicę 
śmierci, rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji człon-
kiń z Róży Anny Ledwoń. 
18.00 – Za ++ członkini z Róży Anny Ledwoń 
oraz + Urszulę Obracaj.  
ŚRODA 19.05 
6.30– Za + Genowefę Skrzeczyna – od sąsia-
dek.  
18.00 – Za + Piotra Drzewieckiego, rodziców, 
Alojza i Annę, Leona i Apolonię Mazur, Kuzy-
nów Alojza i Józefa oraz ++ z pokrewieństwa. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem MB i Św. Franciszka w intencji powołań 
do FZŚ w naszej wspólnocie. 
CZWARTEK 20.05 
6.30– Za ++ z rodziny Poloczek, Szlezinger, 
Mazur.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji człon-
kiń z Róży Heleny Sowa.  
18.00 – Za ++ członkinie z Róży Helena Sowa.  
PIĄTEK – Uroczystość św. Jana Nepomucena 
21.05 
6.30– Za + Sylwestra Gurazdowskiego – od 
rodziny Wilk i rodziny Szewczak. 
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18.00 – Za + męża Witolda Bąk, ++ rodziców z 
obu stron, ++ dziadków, szwagrów, ++ z po-
krewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.00 – Za + Mariana Aleksińskiego – w 5 
rocznicę śmierci. 
SOBOTA 22.05 
8.00 – Za ++ Ingę i Pawła Skiba, ++ rodziców i 
rodzeństwo.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej z prośbą o zdro-
wie dla rodziców, dziadków, pokrewieństwo 
zmarłego Nikodema Pastryk, dziadka Stanisła-
wa Pastryk. 
18.00 – Za + Alojzego Brawańskiego – w rocz-
nicę śmierci, jego rodziców, teściów, dziadków, 
zięcia Bogusława, brata Józefa, żonę Annę, 
Franciszka, Irenę i Czesława Salamon, Marian-
nę i Pawła Jabłonka oraz ++ z pokrewieństwa.  
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA 
DUCHA ŚWIĘTEGO 23.05 
7.30– Za + Augustynę Ostrzołek – w rocznicę 
śmierci, męża Franciszka, Gertrudę i Rafała 
Woźnica oraz ++ z pokrewieństwa.  
9.30– Za + Stanisława Folwarczny – w 6 rocz-
nicę śmierci, rodziców, 2 braci, bratową Urszu-
lę, ++ Stefanię i Józefa Deptuła i dusze w 
czyśćcu cierpiące. 
11.00 – W INTENCJI PARAFIAN.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.30– Za ++ Leokadię i Romana Dudzik, ro-
dziców i synową Teresę.  
19.30– Za + Ludwika Cofalik, żonę Genowefę, 
syna, zięcia i dusze w czyśćcu cierpiące.  
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO NMP, MATKI 
KOŚCIOŁA 24.05 
6.30– Za + Janusza Stelmaczonek – od miesz-
kańców ul. Opolska 14. 
9.00 – Za + Marię Zajda – w 90 rocznicę uro-
dzin i 3 rocznicę śmierci, matkę Anastazję Ko-
leczko – w 25 rocznicę śmierci, ojca Francisz-
ka, wnuka Mateusza Zajda i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
18.00 Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha 
Św. w intencji Zosi, Michała i Zbigniewa z oka-
zji urodzin oraz błogosławieństwo dla całej ro-
dziny. 
WTOREK 25.05 
6.30– Za ++ Mariannę i Stanisława Wertka. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, MB Różańcowej 
w intencji członkiń z Róży Ireny Witkowskiej.  
18.00 – Za ++ członkinie z Róży Ireny Witkow-
skiej.  

ŚRODA – Wspomnienie św. Filipa Neri 26.05 
6.30– Za + Dorotę Hojka – w 2 rocznicę 
śmierci, męża Józefa.  
18.00 – Za + Genowefę Skrzeczyna, męża Sta-
nisława – od córek Teresy i Krystyny.  
18.00 – Za + Ludwika Matera – w rocznicę 
śmierci, żonę Irenę, rodziców i rodzeństwo, po-
krewieństwo z obu stron.  
CZWARTEK – ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTYSA 
NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA 
27.05 
6.30– Za ++ Urszulę, Henryka i Krzysztofa 
Maleska oraz ++ z rodziny. 
18.00 – Za + Alojzego Michalskiego – w 26 
rocznicę śmierci, żonę Otylię, Halinę i Leonar-
da Spałek, Marię Dobrowolską oraz ++ z po-
krewieństwa.  
18.00 – Za + Jana Antończyk – w rocznicę 
śmierci, rodziców Luizę i Franciszka Antoń-
czyk, teściów Gertrudę i Teodora Oczadły oraz 
++ z pokrewieństwa Antończyk, Oczadły.  
PIĄTEK 28.05 
6.30– Za ++ śp. Marię i Stanisława Smyrak – 
od Marii i Jana Czarowskich z dziećmi.  
18.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1 
rok po śmierci.  
18.00 – Za ++ rodziców Alojzego i Lidię Kolar-
czyk, Jana i Łucję Langer, dziadków z obu 
stron, szwagra Antoniego Reniec oraz + Izydo-
ra Dobisz.  
SOBOTA – Wspomnienie św. Urszuli Le-
dóchowskiej 29.05 
8.00 – Do Miłosierdzia Bożego za ++ członki-
nie z Roży Krystyny Smorzyk.  
18.00 – Za + Joannę Musioł – w kolejną rocz-
nicę śmierci, męża Feliksa, syna Kazimierza, 
zięcia Józefa, Stefanię Deptuła, Józefa Deptuła, 
zięcia Stanisława oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.00 – Za + Zygfryda Szlezak, syna Pawła, 
córkę Jolantę, synową Bożenę, ++ rodziców z 
obu stron.  
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘT-
SZEJ TRÓJCY 30.05 
7.30– Za ++ Arkadiusza i Zofię Marek, Gertru-
dę i Pawła Gajda oraz ++ z pokrewieństwa.  
9.30– Za ++ rodziców Barbarę i Antoniego 
Wrzoł, ich córkę, syna, synową, zięcia oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
11.00 – W INTENCJI PARAFIAN.  
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI. 
16.30– JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.30– Za ++ Wiktorię i Wiktora, syna Henry-
ka, wnuka Krzysztofa Antończyk, ++ dziadków 
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z obu stron, rodzeństwo, ++ z rodziny Antoń-
czyk, Goik, ++ Marię i Stanisława Filipczyk 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
PONIEDZIAŁEK - ŚWIĘTO NAWIEDZENIA 
NMP 31.05 
6.30– Za + męża Władysława Cholajda, te-
ściów, + ojca oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji KGW, 
emerytów i rencistów oraz sprzątających ko-
ściół w miesiącu maju.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji sy-
nowej Anny z okazji kolejnej rocznicy urodzin. 
WTOREK – Wspomnienie św. Justna 1.06 
6.30– Za + Antoniego Goik – w rocznicę 
śmierci, żonę Joannę, rodziców Jadwigę i Ry-
szarda, Anastazję i Alberta Grabarczyk oraz ++ 
z pokrewieństwa.  
18.00 – Za ++ rodziców Alojzego i Helenę 
Krótki, Tadeusza i Wacławę Antczak oraz ++ 
Bolesława, Urszulę i Dariusza Krótki, Annę So-
bik, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + Tomasza Kusy, żonę Salomeę i 
++ z pokrewieństwa.  
ŚRODA 2.06 
6.30– Za + Irenę Mazur, ++ z rodziny Mazur, 
Sas.  
18.00 – Za + Jana Piotrowskiego – w 5 roczni-
cę śmierci.  
18.00 – Za ++ Janinę i Henryka Mąśka, 
Agnieszkę i Stanisława Maśka, Stefanię Duka, 
Pawła i Marię Kokot, Pelagię i Konrada Chrza-
nowskich, Bronisława i Bronisławę Nadraj-
kowskich.  
CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. CIA-
ŁA I KRWI CHRYSTUSA 3.06 
7.30– W INTENCJI PARAFIAN.  
Po Procesji – W INT. NOWYCH POWOŁAŃ. 
12.15 – Za ++ rodziców Mariannę i Kazimierza 
Rajskich, brata Zdzisława, jego żonę Stanisła-
wę, Józefa i Dominikę Borowskich, brata Cze-
sława, ++ z rodziny Rajskich i Borowskich.  
16.30– Za + Zofię Szymańską, 2 mężów, syna 
Tadeusza oraz ++ z rodziny Szymańskich.  
19.30– Za + Danutę Grabowską – od Anny 

Grabowskiej z rodziną.  
PIĄTEK 4.06 
6.30– W intencji czcicieli NSPJ.  
18.00 – Za ++ Gertrudę i Czesława Wrożyna, 
Pawła Gajda, Grzegorza Salamon oraz ++ z ro-
dziny Gajda, Wrożyna.  
18.00 – Za ++ Henrykę i Stanisława Hes.  
SOBOTA – Wspomnienie św. Bonifacego 5.06  
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie 
Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca Je-
zusowego i zadośćuczynienie za grzechy wła-
sne, swoich bliskich, naszej Ojczyzny i całego 
Świata. 
18.00 – Za + Stanisława Gajdzik, rodziców 
Marię i Ignacego, brata Jerzego, Helenę i Fran-
ciszka Skucik, Agnieszkę, Franciszka i Alfreda 
Bratoń, Eryka Polnika, ++ z pokrewieństwa 
Gajdzik, Kocur i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za ++ Gertrudę i Franciszka Zniszczoł, 
rodziców z obu stron, wnuka Grzegorza, Cecy-
lię i Karola Rączka, rodziców z obu stron, 
wnuczkę Sylwię, chrześnicę Izabelę, Emilię i 
Franciszka Brzoza, ++ z pokrewieństwa Znisz-
czoł, Penkała, Rączka, Kocur, Nitner, Wajs, 
Trybuś, Nikiel, Musiolik oraz ++ księży i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
X NIEDZIELA ZWYKŁA 6.06 
7.30– Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Ja-
dwigi z okazji 75 rocznicy urodzin.  
9.30– Za ++ Leona, Martę, Irenę, Romana i 
Alberta Mazur.  
11.00 – Za ++ rodziców Praksedę i Wacława 
Kuczyńsich, Tadeusza Sokala i kuzyna Marka 
Sokala.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30– Za + Beatę Antończyk, rodziców Marię 
i Wilhelma Cnotę, brata Czesława, teściów 
Anastazję i Józefa Antończyk, Herberta Kotas, 
Felicję Goluch, Cecylię i Kazimierza Kuczko, 
Henryka i Adelajdę Dudzik.  
19.30– Za ++ Bolesławę i Józefa Fukała, Wan-
dę i Eugeniusza Klement, Kazimierza Kras oraz 
dusze w czyśćcu cierpią-
ce.  
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 od poniedziałku do soboty o godz. 17.30 
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Człowiek pragnie dowiedzieć się wszyst-

kiego o tym, co go otacza. Pacjent chce wie-
dzieć na co choruje i czy powróci do zdrowia. 
Inżynier i naukowiec pytają: jak to działa? 
Na co dzień zadajemy pytania: Co się stało? 
Dlaczego? Jest w nas pragnienie prawdy. 
Ona daje nie tylko wiedzę, ale także sposób 
odniesienia do otoczenia – daje tożsamość. 
Dzięki prawdzie wiem kim jestem. Poszuki-
wanie odpowiedzi na pytania o Boga, o czło-
wieka, o przyrodę nie jest czymś przeciwnym 
Bogu, nie jest brakiem pobożności. Bóg bo-
wiem postrzegany jest przez chrześcijan jako 
Bóg – Stwórczy Rozum, a jeszcze bardziej 
Rozum Miłujący. Religia nie jest dla chrze-
ścijanina ucieczką od myślenia, ale oparciem 
w odkrywaniu prawdy i porządkowaniem 
rzeczywistości, w której żyje. To się dokonuje 
poprzez poszukiwanie i poznawanie. Dlacze-
go mam tak, a nie inaczej postępować? Co to 
ma wspólnego z Bogiem? Dlaczego mnie to 
spotkało? Gdzie jest Bóg? Jak On się do tego 
odnosi? Te pytania są świadectwem poszuki-
wania prawdy. 
Jak jej poszukiwać? Gdzie szukać prawdy? 
 
CHCESZ PRAWDY? – NIE BĄDŹ SAM! 
Każdy z nas prawdę musi uczynić „swoją”, 
może uczynić to przez osobisty wysiłek. Sam 
muszę „rozebrać” rower, żeby wiedzieć, jak 

działają przerzutki. Sam poszukuję odpowie-
dzi na różne pytania, zatem czytam, pytam i 
myślę nad rozwiązaniem problemów. W taki 
sposób człowiek się uczy i rozwija. Warto 
jednak mieć świadomość, że nikt z nas nie 
wie wszystkiego i nie pozna wszystkiego. Nie 
wiem, jak zbudowany jest telefon komórko-
wy ani jak stworzyć gaz, który chłodzi jedze-
nie w mojej lodówce. Kupując te urządzenia 
wierzę, że ci, którzy je stworzyli wiedzieli co 
zrobić i uczynili to dobrze – wierzę im, a 
przez moją wiarę uczestniczę w ich wiedzy. 
Bez takiej wiary, bez zaufania nie sposób żyć, 
bo każdy musiałby zaczynać niemalże od po-

czątku i wszystko tworzyć sam… Ludzkie ży-
cie staje się niemożliwe, jeśli człowiek nie 
może ufać innym ludziom, ich doświadcze-
niu, ich wiedzy. Różne obszary życia człowie-
ka nie istnieją bez wzajemnego związku.  
Tak samo jest z wiarą w Boga – dowiaduję 
się o Nim od tych, którzy Go już doświadczyli 
- od świadków wiary: rodziców, katechetów, 
męczenników, mistyków.  Widzę, że ci którzy 
żyją Bogiem, dobrze (lub źle) przeżywają 
swoje życie. Łatwo jednak zauważyć, że wiele 
osób, choć godzi się z faktem, że warto a na-
wet trzeba zaufać wiedzy twórcy komputera, 
samochodu czy szczepionki, to jednak z ta-
kiego zaufania wobec czyjegoś doświadcze-
nia, wyklucza wiarę w Boga, relację z Nim. 
Wiarę, która odpowiada na pytanie o to, co 
temu życiu nadaje znaczenie i sens? Kim je-
stem? Dokąd zmierzam? Co nadaje mi war-
tość? Wielu ludzi opiera prawdę tylko na so-
bie, na swoim sposobie myślenia, na swojej 
wiedzy, doświadczeniach, przeżyciach, od-
kryciach. A kiedy za źródło prawdy nie uzna-
je się ani Boga, ani drugiego człowieka w jego 
doświadczeniu i wierze, ostatecznym kryte-
rium prawdy staje się moje „ja” i zaspokaja-
nie jego aktualnych pragnień. Przy takim 
spojrzeniu, stopniowo następuje obniżenie 
poziomów: moralności, wychowania, zacho-
wania... Wartością - tym co ważne - nie jest 
już dobro, ale pościg za chwilowymi nowin-
kami i powszechne przekonanie, że każde do-
świadczenie ma taką samą wartość. Byle cze-
goś doświadczyć – to tłumaczy chociażby się-
ganie po dopalacze, narkotyki - wiem, że być 
może to mnie zniszczy – i cóż z tego?  
Być może jest w nas taka postawa pysznej 
arogancji, w której człowiek nie osiąga przez 
swe własne poszukiwanie pewności wiary, 
lecz siedząc wygodnie w fotelu czeka, aż ta 
prawda sama ewentualnie przyjdzie do nie-
go. Tymczasem jednak pogardza tymi, którzy 
uważają, że wierzą i kierują się wiarą. Ta aro-
gancja prowadzi do zaniechania, do agnosty-
cyzmu – wierzę, że Bóg istnieje, ale żyję tak, 
jak gdyby nie istniał. Kardynał Newmann tak 
pisał za Hezjodem: „Bycie mędrcem dzięki 
głowie kogoś innego jest bez wątpienia czymś 
mniejszym niż nasza własna wiedza, lecz ma 
nieskończenie większą wagę niż jałowa pycha 

Prawda/fałsz 
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tego, który nie osiąga niezależności człowieka 
wiedzącego, a jednocześnie pogardza zależ-
nością człowieka wierzącego”. Przed takim 
panem prawda ukrywa się, a odsłania przed 
tym, kto zbliża się do niej z szacunkiem, z 
pełną czci pokorą. 
 
ZAUFANIE/WIARA 
Przed chwilą poznaliśmy, że nie da się żyć nie 
mając do innych zaufania. Tego rodzaju wia-
ra jest wspólnym uczestnictwem w rozumie-
niu tego świata i w panowaniu nad nim. Spo-
łeczeństwo nie może żyć bez tego zaufania i z 
tego powodu niewiara jest w istocie 
sprzeczna z naturą człowieka. Zaufanie jest 
podstawą wiary – taka jest jej struktura. Nie 
są to tylko teoretyczne rozważania, bo życie 
jest takie, że muszę podjąć wybór. Skoro 
wiem, że ten autobus ma jechać o określonej 
godzinie, bo tak napisano w rozkładzie jazdy, 
to o odpowiedniej porze wychodzę z domu. 
Skoro ufam, że lekarz nie pomylił się w dia-
gnozie, a farmaceuta trafnie dobrał składniki 
lekarstwa – zażywam je, aby wyzdrowieć. 
Wierzę, że ci ludzie, którzy napisali rozkład 
jazdy, badali mnie, robili lekarstwo, znają się 
na tym. Ufam im, dlatego podejmuję wybór 
– angażuję się, coś z tym robię. Jako ludzie 
mamy pokusę niezależności – nieangażowa-
nia się w życie, stania z boku – jak ewange-
liczny bogacz – ale wybierając taką postawę, 
tak naprawdę tracimy życie, tracimy siebie. 
Wobec wiary w Boga nikt nie może być neu-
tralny. Albo zakładam, że Boga nie ma i żyję 
tak, jakby Go nie było, albo wierzę, że On jest 
i moje decyzje, życiowe wybory kształtuję na 
fundamencie tego przekonania. Bogacz żyje 
tak, jakby Boga nie było, interesuje go tylko 
ten świat i jego sukces. Sam w tym świecie 
radzi sobie całkiem nieźle, sprawa Boga wy-
daje się być dla niego nierealna, nie interesu-
je go ta przestrzeń życia. Ów „rozumny głu-
piec” być może jest przykładem nas, którzy 
mamy w rękach niesamowite możliwości 
techniczne i ekonomiczne. Dokładność na-
szych rachunków jest oszałamiająca. Pomi-
mo wszelkich okropności naszych czasów 
(jakbyśmy ich nie zauważali) wielu z nas jest 
przekonanych, że wkrótce osiągniemy naj-
większe szczęście ludzkości dla jak najwięk-
szej ilości ludzi. Ale właśnie w tej utopii wy-

buchają złowrogie eksplozje naszego niena-
sycenia, które mówią nam, że zapomnieliśmy 
o sobie, o tym kim jesteśmy, dokąd zmierza-
my, o pragnieniu najgłębszym - pragnieniu 
Boga. Wolność ulega wypaczeniu. Wolność 
nie jest możliwością nieangażowania się. 
Wolność jest możliwością zaangażowania się 
w samo życie, które mamy od Boga. Nie moż-
na osiągnąć prawdziwej wolności oddalając 
się od Boga. Taki wybór ostatecznie ozna-
czałby odsunięcie się od Prawdy, bez której 
człowiek nie może siebie zrozumieć. To w 
wierze wolność osiąga pewność prawdy. Po-
znając Boga, nie można stać obok bezczyn-
nie. Relacja wiary wewnętrznie przynagla 
mnie do wyboru Dobra. 
 
PRAWDA JEST TWÓRCZA – przywraca 
twarz. 
„Oby twój udział w wierze okazał się twór-
czym, w pełnym poznaniu wszelkiego dobre-
go czynu” Flm3 Skoro prawda angażuje, to 
też coś sprawia. Miłująca prawda Ewangelii 
zmienia życie, czyli właśnie jest sprawcza. 
Prawda to nie tylko wiedza, informacja. Sa-
ma wiedza prowadzi do smutku – pomyśl, 
jak się czujesz obejrzawszy jakiś program in-
formacyjny. Pomijając sam fakt, że dziś za-
miast informacji podaje się opinie nazywając 
je faktami…. Co więcej zamiast rzeczowej 
dyskusji, nawet w ramach opinii, żeby zdeza-
wuować prawdę nie dyskutuje się argumen-
tami, ale obnaża się rzeczywiste lub urojone 
intencje, pozbawia moralnej wiarygodności 
tego, który prawdę głosi. A czy prawdą jest, 
że ktoś kto popełnił grzech zawsze się myli? 
Tutaj rodzi się problem świadectwa – kto jest 
godny głosić prawdę? Tak od zawsze działają 
różnego rodzaju ideologie – atakują nie tyle 
prawdę, co świadka prawdy!  
Prawda zmierza do dobra, jej celem jest po-
znanie dobra. Prawda sprawia, że stajemy się 
dobrzy, a dobro jest prawdziwe. Tam, gdzie 
to, co nazywamy prawdą, nie zmierza do Do-
bra – nie jest Prawdą! Do jakiego dobra? Św. 
Paweł w liście do Rzymian pisze tak: 
„oddajcie w ofierze swoje ciało jako wyraz 
waszej rozumnej służby Bożej” Rz 12,1. Słowo 
rozumny (w języku greckim: logiczny) odnosi 
się do Logos – a to słowo oznacza Kogoś, kto 
sam jest Porządkiem i go wprowadza. Chodzi 
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o Porządek, którego autorem jest Bóg. Logos 
to Chrystus – Słowo, które porządkuje 
wszystko a samo stało się Ciałem. Można 
więc powiedzieć, że św. Paweł zachęca - pod-
porządkujcie wszystko Prawdzie, którą jest 
Jezus. Prawda prowadzi do Dobra, którym 
jest Bóg, On jest Prawdą. 
 
PRAWDZIE PRZESZKADZA NIEPRAWOŚĆ 
Dynamika osobistego spotkania z Jezusem, 
wiedzy i świadectwa jest integralną częścią 
diakonii Kościoła wobec społeczności ludz-
kiej. Według św. Pawła, wszyscy ludzie mogą 
poznać Prawdę, ale nie chcą, bo Prawda an-
gażuje, wymaga decyzji pójścia za Bogiem. 
Jest związana z ryzykiem utraty wygody i wy-
daje się pozbawiać wolności. Bardziej, argu-
mentuje św. Paweł, zależy nam na naszej nie-
prawości – to ona nakłada Prawdzie pęta. 
Znamy to z życia. Spotkałem się nieraz z taką 
sprzecznością: „tak palenie papierosów po-
woduje raka i jest niezdrowe, ale mnie nie 
szkodzi…” albo: „tak ukradłem, ale nie je-
stem złodziejem”.  Jeżeli swoją wolę, prag-
matyzm, nawet autorytety stawiam wyżej niż 
Prawdę, wszystko w końcu ulega odwróce-
niu. Człowiek, który żyje w sprzeczności z 
Prawdą, żyje również w sprzeczności z naturą 
– tak pojawia się cywilizacja śmierci. Czy nie 
jesteśmy tego świadkami – rzeczywistości, 
gdzie Dobro nazywa się Złem, a grzech wyno-
si się do rangi cnoty? 
 
PRAWDA DO NAJWIĘKSZY ARTYSTA 
STWARZA/ODKRYWA PIĘKNO 
Im bliżej Boga, tym bliżej prawdy. Świat jest 
prawdziwszy na ile odzwierciedla Boga. 
Prawda jest królem, która wszystkim rze-
czom nadaje właściwy im blask i wielkość, bo 
ukazuje ich wewnętrzny sens w kontekście 
Bożego zamiaru i Jego miłości. Dawać świa-
dectwo Prawdzie, to czynić świat czytelniej-
szym, a prawdę o nim dostępną, żeby mogła 
stanowić kryterium wskazującym drogę. Na 
tym polega odkupienie - na czytelności świa-
ta, na odczytywaniu w nim Boga. Jeśli jest 
nieczytelny to panuje w nim pragmatyzm i 
władza silnych staje się bogiem. 
 
PRAWDA   – TO NAJWIĘKSZA ULGA, A 
WIĘC NAJWIĘKSZA PRZYJEMNOŚĆ 

„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” – 
to jeden z najbardziej znanych i jednocześnie 
nadużywanych fragmentów Biblii. Prawda 
wyzwala – a jeżeli nie wyzwala, to nie jest to 
prawda, tylko informacja. Zawsze warto za-
dać to pytanie: komu, czemu służy taka czy 
inna informacja?  
Często używamy tego fragmentu Biblii, kiedy 
kłócimy się i argumentujemy swoją opinię: 
„Tobie tylko powiedzieć prawdę...”, albo: 
„zaraz wygarnę mu całą prawdę…” No cóż – 
chyba nie chodzi nam o Prawdę, tylko o pał-
kę i kij, którym chcemy kogoś znokautować. 
Prawda może być mówiona tylko w miłości. 
Jeżeli nie kochasz – milcz! Jeżeli prawda, 
którą chcesz wypowiedzieć, nie ma kogoś 
„wyciągnąć” ze zła, albo mówisz to tak, że 
twoje słowa depczą kogoś i poniżają to, to co 
mówisz mało ma wspólnego z prawdą, więcej 
z zemstą. Nie dziwi fakt, że nikt nie chce ta-
kiej „prawdy” o sobie przyjąć. Nawet jeśli 
mój rozmówca ma rację, w tym co mi 
„wyrzuca”, będę się bronić, ochraniać swoją 
godność przez zaprzeczanie … prawdzie. 
Wielu właśnie tak używa tego fragmentu - 
jako uzasadnienie swojej zemsty. Tymczasem 
ma on dalszy ciąg, który zwykle bywa niezau-
ważany… Jezu mówi: „Kogo Syn wyzwoli, ten 
jest wolny”. On – Jezus jest właśnie tą Praw-
dą, która wyzwala, a nie nasza informacja na 
czyjś temat… On ludzi prowadzi do zbawie-
nia, do wolności od grzechu! A Ty? Dokąd 
chcesz swojego przeciwnika doprowadzić? 
„Mówiąc prawdę zaś w miłości wzroślibyśmy 
ku Niemu całkowicie, który jest głową Ef 4,15 
 
Poszukiwanie i poznawanie prawdy rodzą w 
naszym życiu nie tylko porządek (również, a 
może przede wszystkim ten moralny), ale 
ukierunkowuje nasze życie, czyni go sensow-
nym. Prawda jest życiem, poszukiwanie jej 
zbliża do życia.  
Kłamstwo, iluzja, zawsze czyni nasze życie 
jałowym, pozbawia radości, pozbawia samej 
jego esencji. Dlatego uczyńmy te słowa Pi-
sma Św. czymś ważnym dla siebie, nawet je-
śli nie poznamy całej prawdy o sobie ani o 
świecie, aby ostatecznie spotkać Prawdę i Ży-
cie, którym jest Bóg. „O Tobie mówi serce 
moje szukaj Jego oblicza” Ps. 27. ●  
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Litania do Matki Bożej  

z Polskich Sanktuariów 

Autor - Marcin Janicki 

 

Kyrie Eleison, Chryste Eleison, Kyrie Eleison 

Ojcze z Nieba Boże, Któryś wybrał Maryję 

na Matkę Twego Syna – Zmiłuj Się nad nami 

Synu Odkupicielu Świata Boże, Ciebie poro-

dziła Niepokalana Maryja – Zmiłuj się nad 

nami 

Duchu Święty, Który zstąpiłeś na Maryję i 

Apostołów w Wieczerniku - Zmiłuj się nad 

nami 

Święta Trójco Jedyny Boże, z Którą Maryja 

Króluje na wieki w Niebie - - Zmiłuj się nad 

nami 

Matko Boża Jasnogórska, Która Swym Naj-

świętszym Obliczem, bronisz Polski Naród 

cały, który żyje dla Twej Chwały – Módl się 

za nami 

Bolesna Matko Boża z Lichenia, trzymająca 

w Swych Dłoniach Orła Białego i Błogosła-

wiąca i Syna Błagająca by Polska była w Bo-

ga wierząca - Módl się za nami 

Matko Boża Pszowska, Pani Uśmiechnięta, 

Której Promienny wizerunek każdy Piel-

grzym do końca życia zapamięta - Módl się 

za nami 

Matko z Wzgórza Piekarskiego, górników i 

wszystkich ludzi pracy Matko, Śląskiej Zie-

mi Pani, do Której Sanktuarium zdążają 

wierni Tobie oddani - Módl się za nami 

Fatimska Pani z Krzeptówek w Zakopanem 

oręduj za nami przed Najświętszym Panem, 

Na Góry Tatry spoglądająca każdego turystę 

w Opiece Swej mająca - Módl się za nami 

Matko Boża Krasnobrodzka, na Swym Ob-

razku Dziecię Boże Adorująca oraz Koza-

kom Chmielnickiego zniewagę przebaczają-

ca - Módl się za nami 

Matko Górki Szczyrkowskiej, Królowo, pro-

simy pozwól nam zdrowie odzyskać na no-

wo, szlaków i szczytów beskidzkich Pani 

prosimy Ciebie - Módl się za nami 

Matko Wambierzycka Patronko Kłodzkiej 

Ziemi, prosimy broń nas od wszelkich grze-

chów cieni i od złego ducha co życie nasze 

mami, błagamy Ciebie - Módl się za nami 

Matko Boża z Gietrzwałdu Ziemi Podlaskiej 
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Pani - Módl się za nami 

Matko Boża z Leśniowa każdego człowieka 

w Opiekę przyjąć gotowa, oręduj za naszymi 

kochanymi rodzinami, Matko Kochana - 

Módl się za nami 

Matko Boża z Ludźmierza, Tyś w Swym 

Sanktuarium gościła Świętego Polskiego Pa-

pieża, Ty Jesteś Gaździną Podhala, niech 

Ciebie zatem lud Boży wychwala, my wierni 

Tobie oddani Chwalimy Ciebie i prosimy - 

Módl się za nami 

Matko Boża z Sanktuarium w Sianowie, Kró-

lowo ludu kaszubskiego, prowadź wszyst-

kich ludzi do Syna Swojego - Módl się za na-

mi 

Matko Boża z Niepokalanowa, każda duża 

jest Cześć Tobie oddać gotowa. Łask wszel-

kich Jesteś Pośredniczką u Boga, Matko na-

sza Droga, miej Swą opiekę nad nami i pro-

simy codziennie - Módl się za nami 

Matko Boża Płacząca z Sanktuarium w Lu-

blinie, prosimy Cię niech człowiek w grze-

chach nie zginie, Łzy Twoje Święte niech 

wyproszą przebaczenie grzechów dla tych, 

którzy o zmiłowanie proszą. Lublińska Pła-

cząca Pani, błagamy Cię - Módl się za nami 

Matko Boża z Sanktuarium z Pasierbca, każ-

dy się tuli do Twego Niepokalanego Serca. 

Tyś Matką Pocieszenia we wszystkich na-

szych smutkach i strapieniach, Pociesz nas o 

Dobra Pani i prosimy - Módl się za nami 

Matko ze Wzgórza Kalwaryjskiego, Któraś 

cierpiała nad Męką Syna Swego, uproś nam 

przebaczenie u Niego byśmy na wieki nie 

żyli bez Niego. Byś już nad naszymi grze-

chami nie płakała, tylko radość z każdego 

Twego dziecka zawsze miała. Spraw to Prze-

można Kalwaryjska Pani - Módl się za nami 

Matko z Pacławskiego Sanktuarium przed 

Tobą modlili się Polscy Królowie, każdy 

pielgrzym Ave Maria Tobie powie, Ciebie 

zdobi na obrazie przeczysta szata, Prosimy 

Cię więc Królowo Świata, byśmy w szaty 

Zbawienie po śmierci byli ubrani, dlatego 

błagamy - Módl się za nami 

Matko Boża każdej Rodziny, błogosław pro-

simy starców i dzieciny, niech każdy czło-

wiek Imię Twoje Chwali, Matko nas Wszyst-

kich - Módl się za nami 

Baranku Boży Który gładzisz grzechy świata 

– Przepuść nam Panie 

Baranku Boży Który gładzisz grzechy świata 

– Wysłuchaj nas Panie 

Baranku Boży Który gładzisz grzechy świata 

– Zmiłuj się nad nami 

Módl się za nami Najświętsza Panno Maryjo 

– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chry-

stusowych 

Módlmy się: Boże Ty pozwalasz nam czcić 

Twoją Matkę w wielu Jej Świętych wizerun-

kach daj nam prosimy już tu na Ziemi cie-

szyć się Jej Przemożną Opieką, a w Niebie 

obdarz nas radością przebywania z Tobą i 

Twoją Matką. Przez Chrystusa Pana Nasze-

go. Amen 
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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 

 


