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Ona jest Kobietą Najpiękniejszą 

Nad słońce i gwiazdy jaśniejszą 

Wszyscy szacunek do Niej mają 

I codziennie cześć i chwałę oddają 

 

Sowa dla Niej pióra swoje czyści 

Wiatr obrazy układa z jesiennych liści 

Skowronek piękne trele śpiewa 

Gdyby mógł pofrunął by prosto do Nieba 

 

Ona zawsze wierzyła Słowu Boga 

Bo Bóg to dla człeka jedyna droga 

Jemu do końca Życia swego ufała 

I na wieki z Nim w Niebie zamieszkała 

 

W Sanktuariach wielu Imię Jej czcimy 

I w naszych potrzebach z ufnością modlimy 

Ona zawsze nas wysłuchiwała 

I łaskę dla każdego człowieka miała 

 

Więc przyjaciele dążmy do tego 

Aby po zakończeniu życia naszego 

W Niebie jak Najświętsza Maryja Panna 

Śpiewać Bogu radosne Hosanna 

   Marcin Janicki 
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 Jezus zabiera 
uczniów w odosob-
nione miejsce. Wy-
prowadza ich na gó-
rę. Muszą się trochę 
zmęczyć. Muszą zo-
stawić świat za sobą. 
Na górze pokazuje 
im Swoje Piękno. 
Czy pamiętasz takie 
momenty, gdy Jezus olśniewał Cię Swoim 
Pięknem, gdy zachwycał Swoim dobrem, mi-
łością, gdy doświadczyłeś Go jako przenikają-
ce wszystko Światło, gdy płynął od Niego po-
kój i ukojenie, gdy ogarniał Cię zachwyt, któ-
rego nie dało się wyrazić, gdy cieszyłeś się, że 
możesz na Niego patrzeć, że On Jest? Pamię-
tasz? 
Czy pozwalasz sobie na takie spotkania z Je-
zusem? A może szkoda Ci na nie czasu? Na 
takie siedzenie przed Nim i cieszenie się Jego 
obecnością. Na adorację. Na kontemplowa-
nie Piękna... 

Może nie chce Ci się wychodzić na górę Ta-
bor i przebijać przez rozproszenia, problemy, 
wyrzuty sumienia… Może tylko powierzasz 
Mu swoje sprawy, prosisz o pomoc, o wy-
trwałość, przepraszasz… Może uważasz, że 
nie warto wdrapywać się na górę jeśli na dole 
tyle rzeczy do zrobienia, tyle osób czeka… 
Może wolisz być Martą i szkoda Ci czasu na 
siedzenie u stóp Jezusa... 
Spróbuj przypomnieć sobie swoje wejścia na 
górę Tabor. Czasem warto to zrobić. Zatęsk-
nić za Jezusem. Nic nie robić tylko wpatry-
wać się w Niego i Nim cieszyć. Stracić dla 
Niego czas nie prosząc o żadną łaskę. Zatrzy-
mać się nad Dawcą a nie tylko nad darem. 

 Tam przemienił się wobec nich: 
twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie 
zaś stało się białe jak światło. A oto im 
się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy roz-
mawiali z Nim.    Mt 17,1 – 9 

II NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU 
 5 marca 2023 r.  

 Jesteś szczęśliwy? Kobieta przy stud-
ni Jakubowej nie jest szczęśliwa. Szuka 
prawdziwego szczęścia, prawdziwej miłości, 
prawdziwego życia. Wtedy spotyka mężczy-
znę, który może ukoić jej tęsknotę - Jezusa.  
Przypadek?  
Miała szczęście?  
Nie. Ważne i szczęśliwe okoliczności umoż-
liwiły to spotkanie. ,,Około szóstej godziny", 
a więc w najgorętszej porze dnia, w godzinie 

południowej, 
w godzinie 
obiadowej, 
obydwoje idą 
do studni - w 
porze, w któ-
rej mogą być 
tam sami, 
bez paplani-
ny innych ko-
biet.  
Początkowo 
jest nieufna 
względem 
nieznajome-

go, pełna uprzedzeń do Żyda Jezusa 
(Samarytanie i Żydzi byli wówczas wroga-
mi.) Ale się otworzyła, i w rozmowie została 
obdarowana: znalazła prawdziwe źródło, 
które gasi jej pragnienie życia.  

Czego ty pragniesz? Do czego tęskni twoje 
serce? „Około szóstej godziny", powinieneś 
nad tym się zastanowić. Dobra rozmowa 
może ci pomóc rozpoznać swoją tęsknotę i 
znaleźć źródło życia.  

 W odpowiedzi na to rzekł do niej 
Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów bę-
dzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę. 
którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na 
wieki, lecz woda. którą Ja mu dam, sta-
nie się w nim źródłem wody wytryskają-
cej ku życiu wiecznemu.   J 4,5 – 42 

III NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU 
12 marca 2023 r.  
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 Widzę, czego ty nie widzisz. Zabawa 
dla dzieci. Jedno dziecko patrzy na coś, a 
drugie odpowiednimi pytaniami ma odgad-
nąć na co. Obaj gracze widzą niby to samo, 
ale ich uwaga jest skupiona na czymś in-
nym. Zabawa ta może nas nauczyć umiejęt-
ności widzenia tego, co w danym momencie 
jest ważne dla drugiego. Zauważyć bliźniego 
- zabawa dla dzieci?  
 Tego, co istotne, można nawet nie do-
strzec mimo wielu okularów na nosie. Mu-
szę pozwolić, by ktoś otworzył mi oczy.  

 To powiedziawszy splunął na zie-
mię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je 
na oczy niewidomego, i rzekł do niego: 
„Idź, obmyj się w sadzawce Siloam" - 
co się tłumaczy: Posłany. On więc od-
szedł, obmył się i wrócił widząc.  
     J 9, 1 – 41 

IV NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU 
19 marca 2023 r.  

 To powiedziawszy zawołał dono-
śnym głosem: Łazarzu, wyjdź na ze-
wnątrz! I wyszedł zmarły, mając nogi i rę-
ce powiązane opaskami, a twarz jego była 
zawinięta chustą.  J 11, 1 – 45 

 Wskrzeszenie z martwych Łazarza nie 
może być dla nas żadną pociechą -
przynajmniej dopóty, dopóki historię tę czy-
tamy jedynie jako relację o jednostkowym, 
wyjątkowym i sensacyjnym przywróceniu 
umarłego królestwu żyjących. Ostatecznie 
rozpatrując ją z tego punktu widzenia cho-
dziłoby wtedy tylko o przesunięcie w czasie 
tego, co nieuniknione, o pewne odroczenie 
tego, co Łazarza (i nas wszystkich) i tak z 
pewnością czeka – śmierć. Nie, tak patrząc, 
historia ta nie przynosi nam żadnej pocie-

chy. Ale tak nie patrzyli na nią nawet ci, któ-
rzy byli jej świadkami. Zaznacza się przecież, 
że wielu z nich uwierzyło w Jezusa: ,,Wielu 
więc spośród Żydów przybyłych do Marii uj-
rzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w 
Niego". Wcale to nie znaczy, że wierzyli, iż 
Jezus i im kiedyś pozwoli umknąć spod kosy 
śmierci. Ich wiara raczej wskazuje na o wiele 
głębsze zrozumienie tego cudownego wyda-
rzenia: że nasze życie i śmierć mają nie tylko 
ziemski wymiar i już teraz i tu na ziemi 
uczestniczą w innym, boskim, życiu, które-
mu śmierć nie może zaszkodzić. Ci, którzy 
uwierzyli, dostrzegli w tym cudownym wyda-
rzeniu znacznie więcej niż tylko tę chwilową 
sensację; zrozumieli i uwierzyli, że życie nie 
może umrzeć, ponieważ sam Bóg jest pod-
stawą i celem 
wszelkiego życia. 
Ta intuicja wiary 
nie przeczy 
śmierci, ale uwal-
nia od przeraże-
nia, jakie ona bu-
dzi, i umożliwia 
zupełnie inne, 
wyzwolone, po-
dejście do niej.  

V NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU 
26 marca 2023 r.  
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Luty w naszej parafii 

CHRZTY: 
Hanna Maria Brzoza 
Stanisław Tadeusz Bujak  
Łucja Krystyna Fajkis 
Mia Nikola Gołyszna 
Michalina Sonia Słabkowska  
Małgorzata Katarzyna Środa 
 
ROCZKI: 
Zofia Alicja Andreczko 
Anna Agnieszka Górniak  
Jan Marian Polok  
Łucja Wiktoria Szmid 
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Przemysław Orzechowski – Karolina  Ścieszka 
Kamil Lubiak – Anna Krupa 
 
 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:      
50 rocznica    
Teresa i Zdzisław Konior     
Maria i Jan Sokal   
     
POGRZEBY: 
Emilia Adamowska 
Bogdan Cichowski 
Damian Kloch  
Henryk Marczak 
Leon Musioł 
Jan Pasło  
Zdzisław Piekarski 
Tadeusz Sakowski 
Wanda Sawicka-Sławek 
Henryk Tiupa 
Bernard Witoszek  
Mirosław Zarychta 

 W ubiegłym miesiącu minęła 25 rocz-
nica powstania w naszej parafii grupy modli-
tewnej OREMUS, którą 22 lutego 1998 r. 
pod natchnieniem Ducha Św. założył i przez 
wiele lat prowadził jako grupę Odnowy w 
Duchu Świętym, śp. ks. 
proboszcz Wacław Basiak. 
Przez te lata wiele osób 
przeszło przez grupę, two-
rzyło ją, rozwijało się i w 
niej wzrastało duchowo. 
Dziś wśród kilkunastu star-
szych ludzi tworzących grupę jest kilka osób 
pamiętających jej początki, stąd sposób pro-
wadzenia cotygodniowych spotkań modli-
tewnych jest kontynuacją charakterystycz-
nych dla grup charyzmatycznych form mo-
dlitwy. 
 Dla uczczenia tego jubileuszu 14 lutego 
została odprawiona Msza Św., podczas której 
członkowie grupy dziękowali Bogu za dar tej 
wspólnoty, za kolejnych kapłanów - opieku-
nów duchowych, za działanie Ducha Św., 

który uświęca, prowadzi i uzdalnia do pozna-
wania i wypełniania woli Bożej, za każdą 
przemianę serca, za wszelkie otrzymane do-
bro, za możliwość wyświadczenia innym do-
bra przez posługę sobie nawzajem w rodzi-

nach i na terenie parafii. 
Pieśń uwielbienia Boga, 
który jest Miłością, zwień-
czyła piękno liturgii odpra-
wionej Mszy Świętej. 
 Grupa OREMUS 
wraz z ks. Markiem konty-

nuuje swoje spotkania, aby nadal móc do-
świadczać owoców trwania we wspólnocie i 
jednocześnie spełniać prośbę ks. proboszcza 
Stefana, aby modlić się za całą parafię. Grupa 
jest otwarta i zaprasza wszystkich chętnych 
do udziału w swoich spotkaniach, które od-
bywają się w salce katechetycznej Domu Pa-
rafialnego w każdą środę po Mszy Świętej 
wieczornej. 

 w imieniu grupy 
 Anna Brylewska 

JUBILEUSZ  

GRUPY OREMUS 
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 18 lutego nasi naj-
starsi Ministranci po feno-
menalnym występie na 
turnieju dekanalnym 
(pokonaliśmy Parafię Św. 
Brata Alberta 7:1, oraz Pa-
rafię Św. Apostołów Piotra 
i Pawła z Bzia 3:1) zagrali 
w Turnieju Archidiecezjal-
nym, który odbył się na 
MHS w Tychach. Nasi 
chłopcy po sukcesie w Ja-
strzębiu-Zdroju (bardzo 
prawdopodobne, że pierwszym w historii na-
szej parafii) chcieli podtrzymać dobrą passę, 
zwłaszcza, że zadanie nie należało do najła-
twiejszych, bowiem naszymi przeciwnikami 
były zawsze mocna Parafia Św. Maksymilia-
na Marii Kolbe z Tychów, oraz nieobliczalni i 
groźni ministranci z Pa-
rafii Matki Bożej Często-
chowskiej z Knurowa. 
W pierwszym meczu 
zmierzyliśmy się z dru-
żyną tyską. Mecz był 
bardzo wyrównany. 
Wprawdzie to gospoda-
rze mieli na początku 
więcej szans na otwarcie wyniku, ale fenome-
nalnie w bramce spisywał się Łukasz Szczy-
gieł. W końcu jednak po sporym bilardzie w 
naszym polu karnym szczęśliwie nogę doło-
żył jeden z ministrantów tyskich i strzałem 
obok naszego bramkarza otworzył wynik me-
czu. Nasi chłopcy nie poddawali się i próbo-
wali szybko odpowiedzieć, ale Darkowi Mala-
nowskiemu i Błażejowi Kołeczko albo zabra-
kło nieco szczęścia, albo górą był bramkarz 
gospodarzy. Tak czy inaczej mecz pomimo 
naszych starań zakończył się wynikiem 1:0. 
Aby myśleć o wyjściu z grupy musiały stać się 
dwa scenariusza. Pierwszy to taki, że Knurów 
pokona Tychy, a drugi musieliśmy wygrać z 
zespołem z Knurowa. Niestety mecz pomię-
dzy ministrantami z Knurowa i Tychów za-
kończył się zdecydowanym zwycięstwem 0:5 
(!) dla chłopaków z „Piwnego Miasta”. Wia-
domo było, że bez względu na wynik nasza 
grupa rozegra ostatni mecz z ekipą spod Gli-
wic, po czym będzie musiała udać się na cie-
pły obiad do swoich mieszkań w Jastrzębiu. 
W tej sytuacji większość drużyn uznałaby ten 
pojedynek za nieważny, ale nasi dzielni mini-

stranci chcieli za wszelką ce-
nę zostawić po sobie dobre 
wrażenie. I tak się stało. Na-
sza ekipa pokonała mini-
strantów z Knurowa 2:1, a 
obie bramki strzelił Błażej 
Kołeczko. Wynik mógłby być 
wyższy ale po rzucie wolnym 
najpierw Darek Malanowski, 
a później Artur Mielech 
ostemplowali słupek bramki 
rywala.  
Tak czy inaczej pozostawili-

śmy po sobie naprawdę dobre wrażenie, zwa-
żywszy na fakt, że nie mieliśmy żadnych tre-
ningów. To tylko potwierdza jak bardzo zgra-
na jest nasza drużyna. W rozgrywkach gru-
powych zajęliśmy drugie miejsce ( w grupie 
były trzy drużyny, więc musiała wyjść jedna z 

nich). Nasz dorobek za-
mknął się na jednym 
zwycięstwie i jednej po-
rażce. Miejmy nadzieję, 
że w przyszłym roku do-
pisze nam szczęście i uda 
nam się wyjść z grupy i 
powalczyć o najwyższe 
cele.    

    Marcin Janicki 
 
Dopisek redakcji : Tekst przedstawia 
zmagania najstarszej grupy ministrantów. W 
turnieju dekanalnym brały udział także dwie 
inne grupy z naszej parafii Obie zwyciężyły w 
etapie dekanalnym czego im szczerze gratu-
lujemy. Najmłodsi chłopcy podobnie jak naj-
starsi nie wyszli z grupy. Czekamy jeszcze na 
wynik rozgrywki grupy średniej.  

ARCHIDIECEZJALNY 
TURNIEJ  

MINISTRANCKI 
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• 5.03- II Niedziela Wielkiego Postu. Gorz-
kie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 
15.45. Kolekta na potrzeby parafii. Przed 
kościołem zbiórka na Fundusz Misyjny Ad 
Gentes. 
• 6.03- poniedziałek. Po Mszy św. wieczor-
nej zapraszamy parafian z ul. Poznańskiej 1 
do sprzątania kościoła. 
• 7.03- wtorek. Spotkanie rodziców dzieci 
klas III z SP nr 1 o godz. 18.00 w Domu Pa-
rafialnym. 
• 8.03- środa. Biblioteka parafialna czynna 
od godziny 17.00 w Domu Parafialnym. 
• 10.03- piątek. Droga Krzyżowa o godz. 
16.15. Po Mszy św. wieczornej zapraszamy 
parafian z ul. Poznańskiej 1 do sprzątania 
kościoła. 
• 12.03- III Niedziela Wielkiego Postu. 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 
15.45. Kolekta na potrzeby remontowe pa-
rafii.  
• 13.03- poniedziałek. Różaniec fatimski o 
godz. 6.00. Msza św. w intencji czcicieli MB 
Fatimskiej o godz. 6.30. Rocznica wyboru 
papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Po 
Mszy św. wieczornej zapraszamy parafian z 
ul. Poznańskiej 3 do sprzątania kościoła. 
• 14.03- wtorek. Spotkanie rodziców dzieci 
klas III z SP nr 19 o godz. 18.00 w Domu 
Parafialnym. 
• 17.03- piątek. Droga Krzyżowa o godz. 
16.15. Po Mszy św. wieczornej zapraszamy 
parafian z ul. Poznańskiej 3 do sprzątania 
kościoła. 
• 18.03- sobota. Katecheza dla rodziców i 
rodziców chrzestnych o godz. 15.30 w Do-
mu Parafialnym.  
• 19.03- IV Niedziela Wielkiego Postu. Nie-
dziela Leatare – Niedziela Radości. Chrzty 
o godz. 12.15. Gorzkie Żale z kazaniem pa-
syjnym o godz. 15.45. Kolekta na potrzeby 
archidiecezji.  
• 20.03- poniedziałek. Uroczystość św. Jó-
zefa, Oblubieńca NMP. Msze św. o godz. 
6.30, 9.00 i 17.00. Po Mszy św. wieczornej 
zapraszamy parafian z ul. Poznańskiej 5 do 
sprzątania kościoła. 

• 22.03- środa. Biblioteka parafialna czyn-
na od godziny 17.00 w Domu Parafialnym. 
• 24.03- piątek. Droga Krzyżowa o godz. 
16.15. Po Mszy św. wieczornej zapraszamy 
parafian z ul. Poznańskiej 5 do sprzątania 
kościoła. 
• 25.03- sobota. Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego. Dzień świętości życia. Modlimy 
się w intencji poczętych dzieci. Msze św. o 
godz. 8.00, 10.30 i 17.00. Acies Legionu 
Maryi od godz. 10.00. Odwiedziny chorych 
od godz. 9.00. 
• 26.03- V Niedziela Wielkiego Postu. Roz-
poczynamy II część Wielkiego Postu, mają-
cą charakter pasyjny. Gorzkie Żale z kaza-
niem pasyjnym o godz. 15.45. Roczki o 
godz. 12.15. Jubileusze Małżeńskie o godz. 
16.30. Spotkanie Parafialnej rady Duszpa-
sterskiej o godz. 17.30 na probostwie. Ko-
lekta na potrzeby parafii.  
• 27.03- poniedziałek. Msza św. w intencji 
sprzątających kościół w marcu oraz Koła 
Gospodyń, emerytów i rencistów o godz. 
18.00. Po Mszy św. wieczornej zapraszamy 
parafian z ul. Poznańskiej 7 do sprzątania 
kościoła. 
• 30.03- I czwartek miesiąca. Msza św. w 
intencji nowych powołań kapłańskich o 
godz. 6.3o. Nabożeństwo za powołanych o 
godz. 17.30.  
• 31.03- I piątek miesiąca. Nabożeństwo ku 
czci NSPJ o godz. 6.oo. Msza św. w intencji 
czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Droga Krzyżo-
wa o godz. 17.15. Sakrament pokuty i pojed-
nania dla dzieci o godz. 17.00. Msza św. za 
zmarłych w 30 dzień po śmierci oraz w I 
rocznicę śmierci o godz. 18.00. Po Mszy św. 
wieczornej zapraszamy parafian z ul. Po-
znańskiej 7 do sprzątania kościoła.  
• 1.04- I sobota miesiąca. Nabożeństwo 
wynagradzające NMP o godz. 7.00. 
• 2.04- Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 
15.45. Kolekta na potrzeby parafii. 

Co nas czeka w marcu 
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„Wszystko, co Bóg ma nam do powiedzenia, może-
my odczytać z Jezusa Chrystusa.” 
Pani Marii Jeglorz życzymy, by Jezus Chrystus był 
dla Niej wzorem posłuszeństwa Ojcu i najpewniej-
szą Drogą do Nieba. Seniorzy. 
 
„Dozwól się prowadzić, szczególnie w rzeczach, 
które ci się nie podobają.” 
Wszystkim legionistom oraz 
auksyliatorom, którzy obcho-
dzą w marcu swoje urodziny 
lub imieniny, życzymy, by w 
Panu pokładali nadzieję i pozwolili, by On kierował 
Ich życiem. Męski Legion Maryi. 
 
„Wszystko co robimy dla miłości nabiera wartości i 
piękna” 
Pani Helenie Klimczuk życzymy odwagi do walki o 
to, by pięknie żyć oraz tego by i Ją otaczało piękno 
miłości innych. Żeński Legion Maryi 

„Człowiek, aby się wznieść, musi uklęknąć” 
Hani Podeszwie, Zosi Adamczyk i Michałowi Gry-
gierowi życzymy, aby czas spędzony z Jezusem owo-
cował nieustannym wzrastaniem miłości.  
Oaza z ks. Sławkiem 
 
„Zawsze zachowaj łagodność wobec bliźniego i 

święta pokorę przed Bogiem.” 
Michałowi Grygierowi, Łuka-
szowi Dolejowi i Wiktorowi 
Walczakowi życzymy umiejęt-
ności dostrzegania oblicza Bo-

ga w bliźnich i służenia im z pokorą serca.  
Ministranci z ks. Markiem 
 
„Nie opieraj się na własnych siłach, ale zasadź moc-
no podstawy swojej nadziei w Bogu.” 
Mai Kucy życzymy, by z relacji z Jezusem czerpała 
siłę do dawania świadectwa i do służby innym. 
Dzieci Maryi z ks. Markiem 

Serdeczności 

Droga Krzyżowa: piątki Wielkiego Postu godz. 16.15  (31 marca 17.15)  

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

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE 

25 marca odbędzie się w naszej parafii  
Acies Legionu Maryi 

W programie: 
10.00 - modlitwy legionowe w kościele 

10.30 - Msza św. w kościele 
Po Mszy św. - Agapa w Domu Parafialnym 

Zapraszamy Auksyliatorów i Parafian 
       Legion Maryi 

Przypominamy, że od 27 marca   

Msze św. wieczorne będą sprawowane o godz. 18.00 
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II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
5.03 
7.30 – Za + męża Władysława Wala – w 
rocznicę śmierci, córkę S. Joannę Wala, ++ z 
rodziny Wala, Stencel. 
9.30 – Za ++ Eugenię i Alojzego Langosz.  
11.00 – Za + Elżbietę Reichman – w 1 rocz-
nicę śmierci. 
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
16.30 – Za ++ Annę i Wiktora Kołeczko, 
Martę i Jana Gajda, siostrę, ++ braci, brato-
wą, szwagrów, ++ dziadków z obu stron.  
19.30 – Za + Stefanię Antończyk – od rodzi-
ny z Bytomia. 
PONIEDZIAŁEK 6.03 
6.30 – Za + Aurelię Piechaczek – od koleża-
nek  
6.30 – Za ++ Kazimierza i Jadwigę, córkę 
Annę, syna Stanisława. 
17.00 – W INTENCJI PARAFIAN.  
WTOREK 7.03 
6.30 – Za + Genowefę Rakowską – w 20 
rocznicę śmierci, męża Tadeusza, córkę Kry-
stynę, synów Leszka, Wiesława i Henryka, 
synową Halinę, ++ z pokrewieństwa, ++ z ro-
dzin Kowalskich, Fijałkowskich, Marciniak, 
Gabryś, Golec, Szpak, Olma, Arcikiewicz, Ru-
teckich i Abramczyk, ++ Mariannę i Adama 
Madera, Irenę Podsiadło i dusze w czyśćcu 
cierpiące. 
17.00 – Za + Wiesława Rytel – w 7 rocznicę 
śmierci oraz ++ z rodziny Misiun, Dziankow-
ski, Michałojć, Błaszczyk. 
17.00 – Za ++ rodziców Genowefę i Leona 
Wielgat, męża Edwarda Leśniak, zięcia Wal-
demara Wdowiak, ++ z rodziny Wielgat, Le-
śniak, Sętek i dusze w czyśćcu cierpiące.  
ŚRODA 8.03 
6.30 – Za ++ Anielę i Wiktora Oczadły, 
dziadków z obu stron oraz ++ z rodziny Wita, 
Żywczak. 
17.00 Za + Barbarę Sajdak – od sąsiadów ul. 
Opolska 8. 
17.00 – Za + brata Tadeusza – w 18 rocznicę 
śmierci, brata Ryszarda, córkę Justynę, ma-
mę Jadwigę.  
CZWARTEK 9.03 
6.30 – Za + Marię Dudzik – w kolejną rocz-
nicę śmierci, męża Alfreda, ++ z rodziny Du-

dzik, Ogryzek, Nurek, Kuś. 
17.00 – Za + Teresę Orszulik, Bożenę Gór-
niak, Annę i Emila Sobik, ++ Agnieszkę i Flo-
riana Górniak oraz ++ z rodziny Sobik, Or-
szulik, Górniak, Tomanek i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
17.00 – Za + Lidię Witak, męża Franciszka, 
rodziców, Lidię Drobczyk, męża Huberta, ++ 
z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.  
PIĄTEK 10.03 
6.30 – Za ++ rodziców Piotra i Janinę Nat-
kaniec, zięcia Bogdana, ++ z pokrewieństwa.  
17.00 – Za + męża Kazimierza Podeszwa – 
w 3 rocznicę śmierci, ++ rodziców Jadwigę i 
Jana Mazur, teściów Martę i Franciszka Po-
deszwa, ++ z pokrewieństwa z obu stron, du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za ++ rodziców Urszulę i Kazimie-
rza Obracaj, rodziców, teściów oraz ++ z po-
krewieństwa.  
SOBOTA 11.03 
8.00 – Za + męża Daniela Grzonka – w 8 
rocznicę śmierci, rodziców Ernę i Feliksa 
Grzonka, Janinę i Eugeniusza Mstowskich 
oraz ++ z rodziny. 
17.00 – Za + Jana Kowalczyk – w rocznicę 
śmierci, Hildegardę i Ireneusza Kowalczyk, 
++ dziadków, ++ z pokrewieństwa. 
17.00 – Za + Wiktorię Nogły – w 23 rocznicę 
śmierci, męża Augustyna, córkę Marię, syna 
Antoniego, Ernę i Eryka Schroeder, syna Ka-
rola, zięcia Romana, ++ Jana i Krystynę Wal-
czak, syna Zdzisława.  
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
12.03 
7.30 – Za ++ rodziców Alojzego i Lidię Ko-
larczyk, Jana i Łucję Langer, dziadków z obu 
stron oraz + Izydora Dobisz.  
9.30 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem Matki Bożej, dziękując za dar życia, 
z prośbą o dalszą opiekę, dary Ducha Św. i 
zdrowie dla Michała i Józefa z okazji kolejnej 
rocznicy urodzin.  
11.00 – Za ++ rodziców Łucję i Kazimierza 
Kubiak.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Barbary z okazji 60 rocznicy urodzin oraz 
błogosławieństwo dla rodziny. 
16.30 – Za ++ św. pamięci rodziców Marian-
nę i Józefa Wiącek, Annę i Wiktora Duda, 
braci Stanisława i Tadeusza, bratowe Irenę, 
Teresę i Zofię, siostrę Wandę, szwagra Anto-

INTENCJE MSZALNE 

9 
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niego, ++ Czesławę i Czesława Kuszczak oraz 
++ z pokrewieństwa Duda Wiącek. 
19.30 – Za ++ Tadeusza i Hildegardę Lan-
ger, Helenę i Stanisława Rogowskich, Jana i 
Łucję Langer, Piotra i Marię Oczadły, Józefa 
Kanię oraz ++ Zofię, Edwarda i Kazimierza 
Rogowskich.  
PONIEDZIAŁEK 13.03 
6.30 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej. 
6.30 – Za + Jadwigę Sitko – w 4 rocznicę 
śmierci, męża Franciszka, rodziców Agniesz-
kę i Jana Ostrzołek, Katarzynę i Teofila Sitko, 
Łucję i Romana Rduch, Gertrudę Uherek 
oraz ++ z rodziny Sitko, Ostrzołek, Adam-
czyk. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Ja-
nusza Bożykowskiego z okazji 60 rocznicy 
urodzin oraz błogosławieństwo dla rodziny. 
WTOREK 14.03 
6.30 – Za + Leszka Adasiak, Edytę i Józefa 
Obracaj, 2 synów, 2 synowe, Józefę i Józefa 
Adasiak, 3 córki, 2 synów oraz ++ z pokre-
wieństwa Obracaj, Adasiak, Lazar. 
17.00 – Za + Alfreda Ledwoń, rodziców i te-
ściów, Matyldę Łuczyński, Bożenę Kuczyński, 
+ męża. 
17.00 – Za + Janinę Majda – od sąsiadów 
ul. Poznańska 3. 
ŚRODA 15.03 
6.30 – Za ++ Jana i Marię Goik, zięcia Ro-
mana, jego rodziców oraz ++ z pokrewień-
stwa Smorzyk i Goik. 
17.00 – Za + Janinę Majda – od kuzynki 
Marii z rodziną.  
17.00 – Za ++ rodziców Annę i Władysława 
Krawczyk, córkę Józefę, bratową Czesławę, 2 
szwagrów, Janisławę Trzmiel, teściów Kazi-
mierę i Jana Jabłońskich, syna Tadeusza, 
Elżbietę Pankowską, dusze w czyśćcu cierpią-
ce.  
CZWARTEK 16.03 
6.30 – Za + Bogumiła Płocha, jego rodziców, 
Agnieszkę i Alojzego Szczypka, syna Fran-
ciszka, córkę Annę, ++ wnuków oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
17.00 – Za + Lidię Zarembik, ++ rodziców 
Wiktorię i Antoniego, brata Franciszka, sio-
strę Krystynę, Helmuta Zok, teściów, szwa-
grów i szwagierki. 
17.00 – Za ++ rodziców Hildegardę i Alojze-
go Sikora, rodziców z obu stron, ++ szwa-

grów Henryka, Benedykta i Eugeniusza oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące. 
PIĄTEK 17.03 
6.30 – Za ++ Annę i Józefa Wysłucha, syna 
Krystiana, Leona i Ernę Adamek, Katarzynę 
Szymon, S. Joannę Smólską i dusze w czyść-
cu cierpiące. 
17.00 – Za ++ Irenę i Stanisława Kołodziej-
czyk, ++ z pokrewieństwa. 
17.00 – Za ++ Janinę i Henryka Maśka, 
Agnieszkę i Stanisława Maśka, Stefanię Du-
ka, Pawła i Marię Kokot, Pelagię i Konrada 
Chrzanowskich, Bronisławę i Bronisława 
Nadrajkowskich.  
SOBOTA 18.03 
8.00 – Za + Marcjannę Mazur, męża Leona, 
syna, 2 zięciów.  
17.00 – Za ++ Otylię i Alojzego Michalskich, 
Halinę i Leonarda Spałek, Marię Dobrowol-
ską, ++ z pokrewieństwa.  
17.00 – Za + Wojciecha Bachlaj, jego rodzi-
ców, Jerzego, Agnieszkę, Gerarda i Różę 
Zdrzałek, Alberta Śmietana.  
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 
LAETARE 19.03 
7.30 – Za ++ rodziców Marię i Bertholda Ja-
nocha, Adelajdę i Horsta Kornas oraz ++ z 
rodzin Wierzgoń, Janocha, Kornas. 
9.30 – Za + męża Józefa Pawlik, córkę Beatę 
Kozieł, rodziców, teściów, Alicję i Wacława 
Błaszczyk, Franciszka Kwiatkowskiego i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Za ++ Józefa, Wiktora i Gertrudę 
Gonsior, Piotra i Franciszkę Matloch, Anto-
niego i Dorotę Gatnar.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.30 – Za ++ rodziców Stanisławę i Józefa 
Łagowskich, Genowefę i Stanisława Herda, 
++ dziadków z obu stron.  
19.30 – Za ++ Katarzynę i Teofila Sitko, Zo-
fię i Franciszka Owczarczyk, ++ z rodziny 
Owczarczyk i Sitko. 
PONIEDZIAŁEK - UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP 20.03 
6.30 – Za + Marię Mazur – w rocznicę 
śmierci, męża Alojzego, córkę Lidię Śmieta-
na, męża Bolesława, córkę Eleonorę Urbań-
czyk, męża Edwarda oraz ++ z pokrewień-
stwa.  
9.00 – Za ++ rodziców Annę i Zbigniewa Ja-
nulek, ++ z rodziny Janulek, Szafiejew, Graj-
wodzki.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
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błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Jana Więtczak – z okazji 70 rocznicy uro-
dzin. 
WTOREK 21.03 
6.30 – Za ++ Alfonsa Wowra – w rocznicę 
śmierci, żonę Albinę, Alojzego Zgrzędek – w 
rocznicę śmierci, syna Czesława, synową 
Grażynę, dusze w czyśćcu cierpiące.  
6.30 – Za + Krystynę Drescher – w rocznicę 
śmierci, ++ z rodziny Drescher, Kałuża. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośba o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji małżonków Anny i Józefa Oszczudłow-
skich z okazji 60 rocznicy ślubu i w intencji 
Józefa z okazji 85 urodzin oraz błogosławień-
stwo dla rodziny.  
ŚRODA 22.03 
6.30 – Za + Małgorzatę Sitko, Piotra i Fran-
ciszka Lemcio, Różę Sitko oraz ++ z rodziny 
Sitko. 
17.00 – Za ++ członków Franciszkańskiego 
Zakonu Świeckich oraz ++ z ich rodzin.  
17.00 – Za + Janinę Majda – od chrześnicy 
Renaty z rodziną.  
CZWARTEK 23.03 
6.30 – Za ++ Marię i Józefa Niemczyk, syna 
Alojzego, córki Stefanię i Annę, 3 zięciów, Je-
rzego Witkowskiego oraz ++ z pokrewień-
stwa.  
17.00 – Za + Ks. Wacława Basiaka.  
17.00 – Za ++ teściów Stanisławę i Karola 
Wielgos. 
PIĄTEK 24.03 
6.30 – Za ++ rodziców Eugenię i Kazimierza 
Wrzos, brata Stanisława oraz ++ teściów. 
17.00 – Za + Henryka Więckowskiego – w 
10 rocznicę śmierci, Annę Stawarz, Wojcie-
cha Smoleń, ++ Annę, Józefa i Kazimierza 
Kukla, Wandę Brzykcy oraz ++ z pokrewień-
stwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za + Halinę Mołdysz. 
SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTO-
WANIA PAŃSKIEGO 25.03 
8.00 – Za + Janinę Majda – od sąsiadów 
Poznańska 3. 
10.30 – W intencji Legionistów i Auksyliato-
rów Legionu Maryi.  
17.00 – Za ++ Antoniego i Annę Wzientek, 
++ rodziców, rodzeństwo, Wiktora Winkler, 
2 żony, Bronisławę i Józefa Polok, Benicjusza 
i Katarzynę Pojda, syna Stefana oraz ++ z po-
krewieństwa.  
17.00 – Za ++ Annę i Rafała Sitek, ich rodzi-

ców, rodzeństwo, synową Irenę oraz ++ z po-
krewieństwa Sitek, Kocur, Barchański. 
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
26.03 
7.30 – Za + Stefanię Langer – w 5 rocznicę 
śmierci, ++ rodziców Teresę i Gintra Sład-
kowski, Łucję i Jana Langer oraz ++ dzieci. 
9.30 – Za + proboszcza Ks. Wacława Basia-
ka.  
11.00 – Za + Teresę Uhlarz – w 3 rocznicę 
śmierci. 
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE. 
19.30 – Za + Jana Walaszek – w 1 rocznicę 
śmierci, rodziców Pasko i Walaszek oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
PONIEDZIAŁEK 27.03 
6.30 – Za + Ludwika Goik, żonę Martę, syna 
Jana, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpią-
ce.  
6.30 – Za ++ Marię i Roberta Gawełczyk, 
rodziców Łucję i Antoniego Hetmaniok, ++ 
dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprzątają-
cych kościół w miesiącu marcu.  
WTOREK 28.03 
6.30 – Za + Martę Podeszwa, męża Fran-
ciszka, synów Kazimierza i Franciszka, córkę 
Jadwigę, zięciów Jana i Zbigniewa.  
18.00 – Za + Mirosława Adamczyk.  
18.00 – Za + Czesława Mlickiego – w 4 rocz-
nicę śmierci. 
ŚRODA 29.03 
6.30 – Za + śp. Władysława Faber, ++ z ro-
dziny Faber, Matys i dusze w czyśćcu cierpią-
ce.  
18.00 – Za + Bogusława Copija – w 2 rocz-
nicę śmierci oraz ++ z pokrewieństwa Copija, 
Brawański, Salamon, Jabłonka.  
18.00 – Za + Ks. Wacława Basiaka – od 
Żeńskiego LM. 
CZWARTEK 30.03 
6.30 – Za ++ rodziców Elżbietę i Arnolda 
Reichman, ich rodziców, rodzeństwo oraz ++ 
z rodzin Reichman, Mazur, Wierzgoń.  
18.00 – Za ++ rodziców Katarzynę i Wacła-
wa Karasowskich, Genowefę i Zygmunta 
Krawczyk oraz ++ z pokrewieństwa Karasow-
skich, Krawczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za ++ Stefanię i Józefa Deptuła, zię-
cia Stanisława, Leokadię i Czesława Bąk, sy-
nową Ewę oraz ++ z pokrewieństwa z obu 
stron.  
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PIĄTEK 31.03 
6.30 – Za ++ z rodziny Zbrońskich, Kulig. 
18.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1 
rok po śmierci. 
18.00 – Za + mamę Donatę Lęcznar – w 7 
rocznicę śmierci, tatę Juliana oraz ich ++ ro-
dziców.  
SOBOTA 1.04 
8.00 – Za + Janinę Majda – od sąsiadów 
Poznańska 3.  
18.00 – Za + Edwarda oraz ++ z rodziny. 
18.00 – Za ++ Bolesława i Emę Wrożyna, 
ich rodziców, zięcia Włodzimierza, Walde-
mara Karpińskiego. 
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃ-
SKIEJ 2.04 
7.30 – Za ++ rodziców Janinę Kapuścińską 
– w kolejną rocznicę śmierci, męża Bronisła-
wa, Czesława Baran oraz ++ z pokrewieństwa 

Baran, Kapuściński. 
9.30 – Za + Janinę Majda – od brata Leszka 
z rodziną.  
11.00 – Za + Dorotę Skowron, Adelę i Hen-
ryka Sztajnowskich, Wiktorię i Józefa Skow-
ron.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Du-
cha Św. w intencji Dawida Grabowskiego z 
okazji 18 rocznicy urodzin.  
16.30 – Za ++ męża Władysława, syna Grze-
gorza, rodziców Adolfa i Franciszkę, ++ z ro-
dziny Lisowskich, ++ Mikołaja i Marię z ro-
dzeństwem, ++ z rodzin Pawlaczek, Miter, 
Czop i dusze w czyśćcu cierpiące.  
19.30 – Za + Bonifacego Gajda, żonę Krysty-
nę, rodziców, teściów, rodzeństwo, córkę Ma-
rię, męża Mieczysława, wnuka Krzysztofa. 

  W dniu 19 marca przypada w Kościele 
powszechnym liturgiczna uroczystość św. Jó-
zefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny,  
patrona Kościoła powszechnego. Święty Józef 
– jako patron naszych czasów jest doskona-
łym wzorem prawdziwego, zaangażowanego i 
wiernego Bogu mężczyzny. Właśnie jego za 
patrona obrali sobie mężczyźni powstałej 
wspólnoty Mężczyzn św. Józefa. Tu doświad-
czamy jego mocy i łaski w życiu codziennym. 
Aby to doświadczenie było ciągle żywe, spoty-
kamy się na wspólnej modlitwie i rozważaniu 

słowa Bożego, gdzie wielbimy Boga i zanosi-
my swoje osobiste intencje oraz prośby. Praca 
z mężczyznami w Kościele jest dziś bardzo 
ważna. Od silnych mężczyzn zależą losy na-
szych rodzin, naszych parafii, naszej Ojczy-
zny. Misją wspólnoty jest odkrycie Bożego 
planu dla swojego życia, a celem jest świętość. 
Priorytetem jest: Bóg – relacja osobista; Żona 
– poprawa i pogłębienie relacji; Dzieci – au-
tentyczny autorytet; Praca – dla rodziny, ra-
dość, efektywność; Posługa – wsparcie braci 
w wierze. 
Zapraszamy do wspólnoty  każdego, kto chce 
odmienić swoje życie. Spotkania prowadzone 
są pod opieką księdza Sławka w drugi i czwar-

ty wtorek każdego miesiąca po Mszy św. wie-
czornej. W każdy pierwszy poniedziałek mie-
siąca o godz. 19-tej spotykamy się na Mszy 
św. wspólnotowej w Bazylice p.w. Św. Anto-
niego w Rybniku, po Mszy spotkanie 
(konferencja i dzielenie się).  
Zachęcamy także do powierzenia św. Józefowi 
siebie i swojej rodziny. Służebnica Boża sio-
stra Łucja od Jezusa, najdłużej żyjąca wizjo-
nerka z Fatimy napisała: „ostateczna bitwa 
pomiędzy Bogiem i Szatanem zostanie stoczo-
na o rodzinę.” „Bóg żąda wiele od ciebie, ale 
hojnie cię nagrodzi na tej ziemi i wywyższy 
cię, jeśli będziesz naśladować św. Józefa w je-
go cnotach” - św. Józef Sebastian Pelczar. 
Liczne proroctwa ogłaszają niezwykle ważną 
rolę św. Józefa – od objawień w Cotignac, 
przez jego pojawienie się u boku Jezusa i Ma-
ryi w Fatimie aż po współczesne wizje z Itapi-
rangi. W maju 2019 roku ks. Donald H. Callo-
way napisał do papieża Franciszka list z pro-
pozycją, aby rozważył ogłoszenie w Kościele 
Roku św. Józefa. Ojciec święty spełnił tę proś-
bę. Jako wielki apostoł św. Józefa ks. Callo-
way stworzył trzydziestotrzydniowy program 
zawierzenia się Opiekunowi Zbawiciela, który 
swoją formą nawiązuje do słynnego aktu ofia-
rowania się Jezusowi przez Maryję według 
św. Ludwika de Montfort. Ta konsekracja to 
potężna broń w walce duchowej – skutecz-
ność opieki św. Józefa potwierdzają tysiące 
świadectw wiernych. Podejmij wyzwanie i zo-
stań duchowym synem św. Józefa! ● 

Św. Józef 
Zbigniew Podeszwa 
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   Jak wyglądała droga Jezusa od aresz-
towania w Ogrójcu do ostatecznego wyro-
ku śmierci? Jak wyglądał Jego proces? 
Czy to co się stało można w ogóle nazwać 
procesem? Jakie przestępstwo popełnił 
Jezus? Za co został skazany? Kto właści-
wie wydał wyrok? Czy wyrok był zgodny z 
prawem? Czyim prawem? Dlaczego moż-
na skazać Boga? Czy skazanie Boga na 
śmierć jest zgodne z prawem? Ten tekst 
niekoniecznie odpowiada na zadane pyta-
nia.  Może raczej stawia nowe w oparciu o 
fakty, które znamy i odkrywamy dotyka-
jąc Męki Jezusa… 
Pojmanie Jezusa. Co o tym wiemy. 1. Św. 
Jan pisze, że po Jezusa przychodzi straż świątyn-
na i kohorta, ale raczej nie jest  możliwe, aby wy-
słano po jednego człowieka 600 żołnierzy. Na-
wet jeśli spodziewano się zamieszek. Pozostali 
ewangeliści mówią o zgrai straży świątynnej i tak 
to prawdopodobnie wyglądało. Po Jezusa przy-
chodzą słudzy świątyni… uzbrojeni w kije, bo 
Izraelici nie używali mieczy… Zgraja uzbrojona 
w kije – czy to nie kojarzy się bardziej z linczem, 
niż ze sprawiedliwością…? 2. Judasz całuje Je-
zusa, aby Go wskazać. Całuje prawdopodobnie w 
rękę, bo tak uczeń okazywał szacunek mistrzowi. 
Ale czy ten pocałunek naprawdę wyraża cześć…? 

Przychodzi tu na myśl inna scena – nierządnica, 
która okrywa pocałunkami stopy Jezusa… Poca-
łunek nierządnicy i pocałunek ucznia… W któ-
rym jest miłość, a w którym pożądanie…? 3. 
Piotr odcina ucho Melchosowi. Odcięte ucho to 
znak hańby – Melchos straciłby swój urząd. 
Piotr dokonuje małej zemsty – nie umie się 
przeciwstawić, obronić, ale może odebrać 
Melchosowi cześć, dobre imię… To co robi Piotr, 
można także zrobić przez słowo, obmowę, ciche 
oskarżenie… Ale Jezus na to się nie zgadza - le-
czy ucho Melchosa. Pragnienie pohańbienia nie-
przyjaciela jest Jezusowi obce. A mnie…?  4. Je-
zus mówi, skoro przyszliście po Mnie, to pozwól-
cie odejść uczniom i… straż się zgadza. Mówi je 
Jestem i… straż pada na ziemię. Bóg, który daje 
się pojmać i zabić nie traci nic ze Swej Siły… W 
czym tkwi w takim razie siła Boga? 5. Jezus zo-
staje skrępowany. Zwyczajowo robiono to w na-
stępujący sposób – dłonie przywiązywano do 
łokci, na biodra i szyję zakładano pasy, wszystko 
ze sobą łączono, a do pasa na biodrach wiązano 
4 liny bądź łańcuchy, na których prowadzono 

więźnia. Jezus idzie z obrożą na szyi i na łańcu-
chu… jak niewolnik, jak pies…  
Jezus u Arcykapłanów. Co o nich wiemy. 
1. Arcykapłan był jeden, ale zwyczajowo tytuło-
wano tak wszystkich tych, którzy kiedyś pełnili 
tę funkcję (tak jak u nas, tytułujemy byłych pre-
zydentów, premierów itd.) 2. W Izraelu panowa-
ła teokracja (państwo oparte na prawie religij-
nym) więc arcykapłani stanowili taką arystokra-
cję społeczeństwa. Była to również władza poli-
tyczna, szczególnie w sytuacji, gdy pod okupacją 
rzymską nie było prawdziwego króla izraelskie-
go. 3. W czasie rzymskiej okupacji byli zależni 
od namiestnika – to on przechowywał ich szaty 
kapłańskie (musieli się każdorazowo zwracać z 
prośbą o ich wydanie) Taka zależność powodo-
wała wzajemną niechęć (widać ją także podczas 
procesu Jezusa) 4. Arcykapłani na stanowisku 
zmieniali się często (zwykle co pół roku, rok), ale 
w czasach okupacji, urząd można było kupić u 
namiestnika. Kajfasz w momencie śmierci Jezu-
sa, był arcykapłanem od 18 lat. Co roku płacił 
Piłatowi za urząd, bo to on mógł go odwołać ze 
stanowiska.  To rodziło jeszcze większą zależ-
ność. 5. Naprawdę za urząd płacił teść Kajfasza - 
Annasz, w którego domu Kajfasz mieszkał.  Ar-
cykapłan był więc zależny i od Piłata i od teścia. 
6. Prowadzanie Jezusa od Annasza do Kajfasza 
odbywało się w obrębie jednego (choć pewnie 
bardzo dużego) domu – domu Annasza, który 
tak naprawdę rządził. Tam właśnie zebrali się 
przywódcy i tam odbyła się narada co zrobić z 
Jezusem. Chcieli się Go pozbyć, ale nie wiedzieli 
o co Go oskarżyć. Musieli znaleźć Mu winę. Ale 
czy ja nie robię podobnie…?  
Jezus przed Sanhedrynem.  
Co wiemy o Sanhedrynie: 1. Istniał od II 
wieku przed Chrystusem i w czasach królew-
skich był tylko ciałem doradczym. 2. Zyskał na 
znaczeniu w czasach okupacji – prokuratorzy, 
namiestnicy nie znali się na prawie Izraelskim, 
dlatego chętnie zgodzili się by Sanhedryn był or-
ganem sądowniczym, choć nie dano mu pełni 
władzy – nie mógł zasądzać i wykonywać kary 
śmierci (wyrok w sprawie Jezusa musiał zatwier-
dzić Piłat) 3. Składał się z 71 członków i dzielił 
na trzy grupy. Pierwszą stanowili arcykapłani, 
drugą starsi (bogaci, mający znaczenie) Te dwie 
grupy należały do stronnictwa saduceuszy, któ-
rzy nie wierzyli w zmartwychwstanie, życie 
wieczne, a w czasach okupacji decydowali się na 
kolaborację z Rzymianami, aby zachować pokój i 
dobrobyt. Trzecią grupą byli faryzeusze czyli 
uczeni w Piśmie, prawnicy - często niewygodni 
dla arcykapłanów i saduceuszy, bo wykazywali, 
iż coś jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie 
potrzebni jako znawcy tego prawa w sytuacji, 
gdy trzeba było uzasadnić jakieś decyzje korzyst-
ne dla saduceuszów np. wyrok śmierci dla Jezu-

Proces Jezusa 
Ala Kaczorowska 
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sa.  Oprócz tych 3 grup, w skład Sanhedrynu 
wchodził jeszcze konsystorz, czyli: arcykapłan, 
kapłan świątyni, kapłan kultu i bezpieczeństwa, 
przełożony straży świątynnej, straż świątynna, 
podskarbi. Prawdopodobnie w domu Annasza na 
naradzie spotkał się właśnie konsystorz. 
Przepisy dotyczące procesów przeprowa-
dzanych przez Sanhedryn, jeśli ktoś miał 
być uznany za winnego i skazany na 
śmierć:  
1. Na posiedzeniu musiało być przynajmniej 23 
członków 2. Proces mógł się toczyć tylko od rana 
do godz. 9.00 lub do godz. 16.00. Sprawy karne 
roztrząsało się w dzień i w dzień się kończyły 3. 
Wyrok musiał zapaść na następny dzień, dlatego 
nie wolno ich było prowadzić przed dniem szaba-
tu (nigdy nie godzono się na procesy przed Pas-
chą, bo nie zdążono by wydać wyroku) 4. Sprawy 
karne zaczynały się od obrony oskarżonego.  
5. W głosowaniu nad winą oskarżonego o jego 
winie decydowała większość dwóch głosów. W 
głosowaniu nad niewinnością wystarczyła więk-
szość jednego głosu. 6. Sędziowie mogli podawać 
tylko dowody uniewinnienia (dowody winy 
przedstawiali świadkowie) 7. W sprawach kar-
nych wyrok najpierw wydawali sędziowie młodsi, 
aby nie sugerowali się tym co powiedzą starsi (z 
większym autorytetem) 8. Ktoś kto przed naradą 
i głosowaniem obstawał za tym, że oskarżony jest 
niewinny, nie mógł zmienić zdania i głosować 
potem za jego winą, natomiast ktoś przekonany o 
winie, mógł ostatecznie zmienić zdanie. 9. Zada-
wano świadkom siedem pytań 10. Oskarżony nie 
mógł świadczyć przeciw sobie – nie wolno go by-
ło pytać w taki sposób, aby poświadczył swoją 
winę, udowodnił ją 11. Winę musiało poświad-
czyć przynajmniej dwóch wiarygodnych świad-
ków, których świadectwa niebyły ze sobą 
sprzeczne.  
Jakie  możemy zatem wnieść zarzuty wo-
bec procesu, który toczy się przed Sanhe-
drynem w sprawie Jezusa: 1. Prawdopodob-
nie niewłaściwe miejsce, choć nie do końca wie-
my, gdzie toczył się proces. 2. Annasz nie był 
najwyższym kapłanem - nie miał kompetencji, by 
prowadzić proces. 3. Zadawano Jezusowi pyta-
nia w taki sposób, by poświadczył Swoją winę, by 
Go sprowokować, by wydał niewłaściwe świadec-
two o Sobie 4. Proces karny toczył się w nocy 5. 
Proces powinien rozpocząć się od obrony oskar-
żonego  - nie było takiej obrony 5. Świadectwa 
świadków były sprzeczne i niezgodne z prawdą – 
Jezus nie mówił, że zburzy świątynię, ale, że jeśli 
oni ją zburzą to w ciągu trzech dni ją odbuduje.  
Czy zatem to co się wydarzyło w nocy po 
pojmaniu Jezusa było procesem? O tym, że 
Jezus ma umrzeć, zdecydowano przecież w domu 
Annasza (a może nawet dużo wcześniej). 

Owszem Annasz chciał śmierci Jezusa, ale nie 
chciał za ten wyrok odpowiadać, wygodniej było 
podzielić się odpowiedzialnością z Sanhedrynem. 
A ja… jak poszukuję uzasadnień i wspólników, 
gdy moje uczucia mówią, że Boga trzeba się jakoś 
pozbyć…? 
O co Jezusa ostatecznie oskarżono? 
Na początku pojawia się oskarżenie o chęć zbu-
rzenia świątyni. To wywołało wiele emocji – ze 
świątyni utrzymywało się mnóstwo osób – arcy-
kapłani, ok 7 tys. kapłanów, ok. 10 tys. lewitów. 
Poza tym właściwie cała Jerozolima czerpała ko-
rzyść z rozwiniętego kultu - ze sprzedaży zwierząt 
ofiarnych i pamiątek, z organizacji noclegów i 
żywności dla pielgrzymów itd. A choć Jezus nie 
mówił naprawdę, że świątynię zburzy, to przecież 
powiedział, że świątynia będzie niepotrzebna… 
Nie było to jednak na tyle mocne oskarżenie, by 
mogło zakończyć się wyrokiem śmierci. Muszą 
wymyślić coś innego. Dlatego zaczynają Jezusa 
pytać, czy uważa się za Mesjasza, Syna Bożego. 
Prowokują Go, aby wypowiedział Imię Boże, 
przysiągł na Imię Boże. Trochę błądzą po omac-
ku, z nadzieją, że się uda, ale nawet gdyby Jezus 
przyznał, że jest Mesjaszem, to i tak nie mogliby 
Go skazać na śmierć. Mesjasz był wówczas rozu-
miany, jako wyzwoliciel, przywódca powstania 
(za to nie mogli wydać wyroku) Czasem uznawa-
no też, że ktoś kto ogłasza się Mesjaszem jest 
chory psychicznie. Można więc powiedzieć, że 
Jezus ułatwia trochę sprawę Sanhedrynowi. Nie 
odpowiada: „tak jestem Mesjaszem”, ale mówi, 
że jest Synem Człowieczym, który siedzi po pra-
wicy Wszechmogącego – dla nich oznacza to, że 
stawia się na równi z Bogiem, a więc bluźni. A za 
bluźnierstwo można już było skazać na śmierć. 
Po tych słowach sprawa toczy się już szybko, bra-
kuje szczegółowego sprawdzenia, zbadania. Mo-
gą iść do Piłata, by zatwierdził wyrok. Reagują 
emocjonalnie, bezwzględnie, natychmiastowo. 
Tak sobie myślę, że równie szybko jak ja…  
W tle odbywa się jeszcze jeden prywatny pro-
ces nad Jezusem. W tym momencie Piotr mówi 
„nie znam tego Człowieka” wypiera się Go. Tak to 
przetłumaczono, ale zostało tam użyte słowo 
„anatema” – czyli właściwie Piotr wyklina Jezusa 
– tak bardzo się od Niego odcina, skazuje Go na 
zupełne wykluczenie, mówi nie mam nic wspól-
nego z tym Człowiekiem. Nie mam nic wspólne-
go z tym Bogiem – czy to nie brzmi znajomo…?  
Proces u Piłata 
1. Opór Piłata. Piłat nie korzysta z prawa wyda-
nia wyroku od razu, chce zbadać sprawę, chyba 
czuje, że Sanhedryn chce go w coś wmanewro-
wać – pamiętamy, nie lubili się za bardzo… 2.  
Rozmowa wokół tytułu króla. Na pytanie „czy 
jesteś królem” Jezus odpowiada niejednoznacz-
nie „ty to powiedziałeś”, a następnie mówi coś, 
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co zmienia rozumienie pojęcia tego, kim jest 
prawdziwy król. Po pierwsze mówi, że Jego słu-
dzy nie biją się o Niego – nie stanowi więc zagro-
żenia dla Piłata i Rzymu. Po drugie mówi: „ Ja 
jestem Królem, by dać świadectwo prawdzie” 
Jest Królem, ale bez władzy i przemocy... istotą 
królowania Jezusa  jest Prawda. Papież pisze 
„Człowiek i świat stają się prawdziwe, gdy zbli-
żają się do Boga... prawda nadaje wszystkim 
bytom i ich blask i wielkość – pozwala im kró-
lować.” Jezus każdego z nas zaprasza do królo-
wania. Mówi do Ciebie i do mnie: patrząc na sie-
bie, na innych, na świat moimi oczami, widzisz 
prawdziwe piękno, wartość i godność. Nie mu-
sisz tego nigdzie szukać i nigdzie potwierdzać. 
Wiesz, że masz wartość dlatego stajesz się wolny 
i królujesz jak Ja. 3. Próba uniewinnienia. Piłat 
nie chce skazywać Jezusa na śmierć, uważa, że 
jest On niewinny. Problem w tym, że według 
prawa, jeśli ktoś wniósł fałszywe oskarżenie, mu-
siał ponieść taką samą karę, jaką przewidywano 
dla tego, który był przez niego oskarżony. To 
oznacza, że uniewinniając Jezusa, Piłat musiałby 
skazać na śmierć cały Sanhedryn. Na pewno wy-
wołało by to zamieszki. 4. Sanhedryn gwałtow-
nie uzasadnia swoje racje  - mówi, że Jezus pod-
burza naród, odwodzi od płacenia podatków, że 
ogłasza się królem, a oni, poza cezarem nie mają 
króla – pojawiają się oskarżenia polityczne.  5. 
Piłat próbuje się ratować i odsyła Jezusa do He-
roda. Nie lubi go, bo ten donosi na niego cezaro-
wi. Nie ufa Herodowi, ale próbuje zrzucić odpo-
wiedzialność... Brzmi znajomo…? Jezus wraca 
jednak przed Piłata. 6. Namiestnik podejmuje 
jeszcze jedną próbę. Stawia przed tłumem Bara-
basza i Jezusa. Myślimy o Barabaszu, jak o ja-
kimś potworze i zbóju, a jego imię mówi, że 
prawdopodobnie był kimś zupełnie innym  - Bar 
Abbas znaczy Syn Ojca - czyli kto? Mesjasz… 
Ktoś, kto trafił do rzymskiego więzienia, bo pró-
bował walczyć o wolność Izraela. To nie zbir, ale 
bohater narodowy. Piłat stawia tych dwóch  
przed ludem, jakby pytał – którego Mesjasza wo-
licie – Barabasza, który walczy siłą, przemocą i 
może wywalczyć coś konkretnego - niepodle-
głość, czy Jezusa, który mówi o Królestwie Bo-
żym i obiecuje szczęśliwe życie, ale po śmierci, i 
który nie używa siły…? A którego Mesjasza ja 
wybieram…? Siłę czy miłość…? 7. W końcu, pod 
wpływem groźby, że oskarżą go przed cesarzem, 
Piłat częściowo ulega. Boi się nie tylko tego 
oskarżenia, ale w ogóle zamieszek - gdyby sobie 
z nimi nie poradził, zdjęto by go ze stanowiska. A 
jednak postępuje dziwnie – mówi „nie znajduję 
w Nim winy, więc wydaję Go na ubiczowanie…” 
Niewinnego? Ubiczowanie bywało także karą 
śmierci. Chce uratować Jezusa, czy tylko próbuje 
nie poddać się szantażowi Sanhedrynu tak w 

pełni… Żeby choć trochę pokazać, że ma jakąś 
władzę, że jest ważny…  A jeśli rzeczywiście chce 
Jezusa ocalić, to ostatecznie przez swoje waha-
nie i próbę zadowolenia wszystkich, przez brak 
zdecydowanego opowiedzenia się po którejś ze 
stron, dodaje Jezusowi cierpień - sama kara 
ukrzyżowania byłaby lżejsza… Ilu ludzi cierpiało 
przez to, że bałam się jednoznacznie wybrać…? 
8. Piłat ukazuje tłumowi poranionego Jezusa i 
mówi Oto Człowiek. Tłum krzyczy, odwraca 
wzrok, szydzi – gdy człowiek odwraca się od Bo-
ga, staje się jeszcze bardziej agresywny…  Ale im 
bardziej tłum szydzi tym bardziej spełnia się za-
powiedź Izajasza, który pisał o Jezusie – cierpią-
cym Słudze Jahwe… 9. W końcu Piłat ulega zu-
pełnie. Skazuje Jezusa, jako politycznego bun-
townika, choć wie, że nie stanowi On zagrożenia, 
że jest niewinny. Okazuje się, że nie sprawiedli-
wość jest ważna, ale pokój, który prawo miało 
zapewnić. A dla mnie co jest ważniejsze – dobre 
relacje, brak konfliktów czy sprawiedliwość i mi-
łość…? 
Niech podsumowaniem będzie rozważa-
nie do I stacji Drogi Krzyżowej napisane 
przez kardynała Ratzingera (późniejszego 
Benedykta XVI) 
Ta scena skazania jest nam dobrze zna-
na: to codzienna kronika wypadków! 
Jednak nie daje mam spokoju pewne py-
tanie: dlaczego skazanie Boga jest możli-
we? Dlaczego Bóg, który jest Wszech-
mocny ukazuje się w szacie słabości? 
Dlaczego Bóg pozwala się niszczyć przez 
pychę i wszechwładzę oraz ludzką aro-
gancję? Dlaczego Bóg milczy? Milczenie 
Boga nas dręczy jest dla nas próbą! Ale 
jest także oczyszczeniem naszego pośpie-
chu jest lekarstwem na nasze pragnienie 
zemsty. Milczenie Boga jest ziemią, gdzie 
umiera nasza pycha, a rozkwita praw-
dziwa wiara, wiara pokorna, wiara, któ-
ra nie stawia Bogu pytań, ale powierza 
się Mu z ufnością dziecka.  
Panie, jakże łatwo skazać! Jakże łatwo 
ciskać kamienie: kamienie osądu i kłam-
stwa, kamienie obojętności i odrzucenia! 
Panie, wybrałeś stronę przegranych, 
stronę upokorzonych i skazanych. (Mt 
25, 31-46) Pomóż nam, byśmy nigdy nie 
stawali się oprawcami naszych bezbron-
nych braci, pomóż nam odważnie stawać 
po stronie słabych, pomóż nam wyrzec 
się wody Piłata ponieważ nie umywa 
ona rąk, ale je kala niewinną krwią. ● 
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   Na tym grobie napisano, że umarłeś z 
głodu i pragnienia… zagłodziłem Cię… chcia-
łeś się karmić moją obecnością, ale ja nie miałem 
czasu… nie chciało mi się wysilać, dbać o relację 
z Tobą… nie chciało mi się walczyć o czas dla 
Ciebie… Czasem rzuciłem Ci jakieś okruchy… 
zdarzało się nawet, że dostałeś porządny obiad 
jakieś czuwanie, rekolekcje, ale rzadko. Stawia-
łem przed Tobą piękne talerze na ozdobionych 
stołach, żeby wszyscy widzieli jak pięknie  potra-
fię tworzyć liturgię ale naczynia były puste… Mó-
wiłem wiele pięknych słów, ale nie wiem jakich, 
bo słowa były puste jak naczynia, nie było w nich 
mnie, mojej uwagi, mojej troski o Ciebie, o rela-
cję z Tobą. Recytowałem prośby, ale nie patrzy-
łem w Twoje oczy, aby nie zobaczyć w nich smut-
ku i głodu. Deklamowałem psalmy, ale nie sły-
szałem jak mówisz „Król pragnie twego piękna”. 
Nie starałem się usłyszeć co mówisz nie zastana-
wiałem się czego byś chciał, o czym marzysz. 
Czekałeś spragniony w Namiocie Spotkania, ale 
ja nie przychodziłem, usychałeś z pragnienia 

Panie Jezu… nie chcę by moja relacja z Tobą by-
ła martwa… nie chcę byś ciągle był głodny mo-
jej obecności… Nie umiem sam uzdrowić tej re-
lacji… nie umiem sam spełnić Twego pragnie-
nia… Spraw, aby Twoje Zmartwychwstanie do-
konało się i w tym grobie. Niech Twoja miłość 
da mi siłę, bym nie rezygnował z walki o bliską 
relację z Tobą. 

Na tym grobie napisano, że skazałem Cię 

na śmierć, bo wzniecałeś zamieszki. Ucie-
kałem przed konfliktami. Nie chciałem przez 
Ciebie robić sobie wrogów. Nie chciałem mówić, 
że coś jest złem, bo ludzie się ode mnie odwraca-
li. Nie chciałem stanąć w obronie obmawianego, 
aby się nie narazić na utratę czyichś względów. 
Nie chciałem przestać żartować z chorego, aby 
nie stracić miejsca w grupie najfajniejszych. Nie 
chciałem przyjacielowi powiedzieć „tak nie wol-
no”, aby nie poczuł się przeze mnie zraniony. Nie 
chciałem spierać się o Prawdę, by nie mówili, że 
jestem kłótliwy. Chciałem mieć święty spokój i 
być lubiany. Wydawało mi się, że chrześcijanin 
powinien być przede wszystkim miły i sympa-
tyczny, więc milczałem, gdy ktoś kogoś oszuki-
wał, żeby nie okazać się niedelikatnym. A Ty cią-

gle mówiłeś konflikt nie musi być zły, nie ucie-
kaj... Zamknąłem Cię w grobie, aby tego nie sły-
szeć. Skazałem Cię na śmierć Wichrzycielu, żeby 
zagłuszyć niepokój, który rodzi we mnie Twoje 
umiłowanie prawdy i sprawiedliwości… 

Panie Jezu… nie chcę być tchórzem, ale nie mam 
dość własnych sił, by to zmienić… Chcę otwo-
rzyć grób i słuchać Twoich podpowiedzi, ale nie 
potrafię… Ilekroć zaczynam uchylać płytę para-
liżuje mnie strach i znów ją upuszczam… Boję 
się być znakiem sprzeciwu… Boję się odrzuce-
nia… Proszę Cię Panie, aby pokój płynący z 
Twego zmartwychwstania wypełnił moje serce i 
wydobył mnie z tego grobu. Proszę, abym nie 
bał się tego, czego nie należy się bać.  

Na płycie tego grobu czytam skazany na 
śmierć za złodziejstwo. Broniłem tego co 
chciałeś mi zabrać. Nie chciałem niczego przez 
Ciebie tracić. Nie chciałem rezygnować z wy-
cieczki do Anglii, choć było wiadomo, że nie będę 
mógł wtedy być na Eucharystii… Wiedziałem, że 
spotkania z tymi znajomymi sprawiają, że z ła-
twością popełniam grzech, ale było tak przyjem-
nie, że nie chciałem z nimi zrywać… Nie chcia-
łem, żebyś się wpychał na pierwsze miejsce i sta-
wał ważniejszy od osób, które są mi bliskie. Nie 
chciałem byś kradł mój czas odpoczynku i podsy-
łał mi ludzi, którzy potrzebują pomocy. Nie 
chciałem byś sprawił, że nie będzie już miejsc i 
relacji, które zaspokoją moje pragnienie bezpie-
czeństwa, szczęścia, miłości, że stale będę odczu-

wał jakiś brak, który 
wypełnia się tylko w 
Tobie. Nie chciałem 
byś pozbawił mnie 
wygody. Nie zgadza-
łem się, byś zepsuł 
moje plany i narzu-
cił Swoje. Nie chcia-
łem, byś oświetlił 
mnie Prawdą i po-

zbawił mnie poczucia, że jestem całkiem w po-
rządku. Musiałeś zginąć Złodzieju, bo inaczej nic 
by mi nie zostało. 

Panie Jezu… nie chcę tak ciągle obawiać się, że 
coś utracę… Chciałbym umieć tracić dla Ciebie i 
ze względu na relację z Tobą, ale zupełnie mi to 
nie wychodzi... Mój egozim ciągle kopie dla Cie-
bie nowe groby… Tak bardzo jestem przywiąza-
ny do wielu osób, rzeczy, wartości, mojego ja… 
Nie umiem sam przeciąć tych przywiązań… Lu-
zuję na chwilę, a potem przywiązuję się jeszcze 
bardziej… Proszę Cię Panie, aby Twoje Zmar-
twychwstanie mnie uwolniło. Przetnij moje wię-
zy. Zmartwychwstań i w tym grobie 

Tu napisałem skazany na śmierć  za oszu-
stwo. Rozczarowałeś mnie… Myślałem, że 

Modlitwa człowieka,   
który skazał Jezusa na śmierć... 
Ala Kaczorowska 
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uchronisz mnie od bólu, że uzdrowisz, że nie bę-
dę już czuł się samotny, że nagle wszystko stanie 
się proste, że zawsze będę wiedział jak postąpić, 
że będę pełen przyjemnych uczuć, że już więcej 
nikt mnie nie zrani, że ja już nie będę nikogo ra-
nił, że już nigdy nie zachowam się głupio, że ża-
den grzech mnie nie pokona, że modlitwa będzie 
łatwizną, że inni będą podziwiali, jak jestem To-
bie bliski… Ale to nie była prawda, wszystko było 
inaczej. Rozczarowałeś mnie… Nie chciałem Cie-
bie takiego. Musiałem Cię usunąć do grobu i po-
szukać innego Boga… 

Panie Jezu… rozczarowanie ciągle wkrada się 
do mojego serca i każe od Ciebie uciekać… Czuję 
się oszukany i przytłoczony tym, że tak trudno 
jest trwać przy Tobie… i że ta relacja nie daje 
mi tego co chciałbym mieć… Poddaję się znie-
chęceniu, nie chce mi się walczyć, bo nie widzę 
efektów… Tak bardzo chciałbym niczego od Cie-
bie nie oczekiwać, a po prostu cieszyć się Tobą, 
ale zwykle nie potrafię… Proszę Cię Panie, wy-
dobywaj mnie z tego grobu rozczarowania, ile-
kroć mnie dopadnie. Sam nie potrafię wyjść. 
Tak słaba jest moja miłość do Ciebie 

Na kolejnym grobie napis  -  zginął w wal-
ce. Ta pokusa była silniejsza niż miłość do Cie-
bie. Nie chciało mi się czytać Twego Słowa, aby 
stało się dla mnie mieczem do walki. Nie chcia-
łem na moją głowę nakładać hełmu zbawienia – 
nie chciałem, by Prawda o Twojej zwycięskiej 
Miłości przeniknęła mój sposób myślenia i doda-
ła sił w walce, wolałem myśleć po swojemu. Nie 
przepasałem się Prawdą - wolałem mieć na sobie 
opaskę kłamstwa i oszukiwać się, że sam dam 
radę. Nie chciałem nałożyć pancerza sprawiedli-
wości  - bo wtedy musiałbym przyznać, że istnie-
je pewna logiczna prawidłowość – jeśli się nara-
żam na grzech to z większa łatwością ulegnę… 
Nie chciałem tego przyjąć, bo musiałbym się od-
ciąć od źródła pokusy… Nie wziąłem do ręki tar-
czy wiary, bo trudno mi Tobie zaufać. Stanąłem 
więc do walki nieuzbrojony i poległeś - pokusa 
wygrała. Przytłoczyłem ciężkim kamieniem Cie-
bie i zbroję, którą mi dałeś do walki. Nie mam 
siły jej z stamtąd wydobyć… 

Panie Jezu… widzisz jak mało jestem gotowy do 
walki z grzechem we mnie… Patrzę na Ciebie, 
który zwyciężasz Miłością i bardzo chciałbym 
walczyć i zwyciężać u Twego boku… Proszę Cię 
Panie daj mi cierpliwość, która pozwoli mi się 
uzbroić do walki… Daj mi wytrwałość w spo-
tkaniach z Tobą, by relacja z Tobą była moją 
największą siłą w walce z pokusami… Udziel mi 
siły Twego Zmartwychwstania, bo sam zawsze 
przegram 

A tu napisano, że zginąłeś w wypadku czy-
li przez przypadek. Wcale nie chciałem Two-

jej śmierci tak jakoś wyszło… Nie przeczytałem 
instrukcji, takie małe zaniedbanie… Nie chciało 
mi się poznawać Prawdy, uczyć Ciebie, rozma-
wiać o Tobie i Twych sprawach. Dlatego nie wie-
działem, że tak łatwo Cię zabić i umieścić w gro-
bie, bo się nie bronisz i nie używasz siły. Zginą-
łeś, bo właściwie Ciebie nie znałem i nie chcia-
łem poznawać. Zabiłem Cię przez przypadek, bo 
byłem troszkę nieostrożny - to nie była moja de-
cyzja. Nie pomyślałem, że jeśli będę ciągle z kimś 
rozmawiał o moje krzywdzie, to nie będzie mi 
wcale łatwiej przebaczyć, ale raczej zacznę plano-
wać zemstę. Nie pomyślałem, że jeśli pójdę w 
tym towarzystwie na imprezę, to nie wytrzymam 
i się upiję… Głupio ryzykowałem, wyłączyłem 
myślenie i niechcący Cię wepchnąłem do grobu…  

Panie Jezu… tak trudno przyznawać się do głu-
poty i braku rozwagi. Ale prawda o mnie jest 
taka, że często pakuję się w grzech zupełnie bez-
myślnie… Proszę Cię Panie, abyś dał mi dar bo-
jaźni Bożej, abym miał w sobie taką troskę, by 
niczym Cię nie zranić. Proszę uwolnij mnie od 
ucieczek w bezmyślność i beztroskę. Tak łatwo 
im ulegam. Wydobądź mnie z tego grobu mocą 
Twego Zmartwychwstania 

Na tej tablicy można przeczytać skazany 
na śmierć za oszczerstwo. Musiałeś zginąć, 
bo zacząłeś pokazywać jaki jestem naprawdę. 
Musiałem chronić swoje „ja”. Nie chciałem byś 
ujawniał jaki jestem. Nie chciałem byś pokazywał 
prawdę o mnie. Ta prawda była nie do zniesie-
nia… To niemożliwe, że jestem taki słaby i ma-
ły… Myślałem - nie kochasz mnie, skoro tak o 
mnie mówisz. Potem zacząłem myśleć, że nie 
możesz mnie kochać, skoro jestem taki bezna-
dziejny. Czułem, że chciałeś mnie upokorzyć, ob-
nażyłeś mnie, czułem się nagi… Nie chciałem się 
tak czuć. Musiałem znaleźć jakieś okrycie w 
kłamstwie i zgasić Światło, by nie było widać mo-
jej słabości. Ty jesteś Światłem, więc musiałeś 
zginąć… schowałem Cię w grobie, bo wydawało 
mi się, że tam zgaśniesz 

Panie Jezu… wstydzę się tego jaki jestem, moich 
słabości, grzechów i wad i bardzo chcę je ukryć i 
o nich nie myśleć… Grób pychy jest tym, z które-
go wyjść mi najtrudniej, bo pokorne stanięcie w 
prawdzie zwykle bardzo boli, a ja uciekam 
przed bólem… Proszę Cię Panie, niech światło 
Twego Zmartwychwstania przenika mój grób 
pychy. Bardzo chciałbym pamiętać, że jest to 
Światło pełne Miłości, ale ciągle w to wątpię. 
Tylko Ty możesz sprawić bym za każdym razem 
wychodził z mego grobu prosto w Twoje ramio-
na ● 
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Czy wiesz z jakiej niewoli Pan Jezus nas wyprowadza? Jeśli się 
nad tym zastanawiasz  to, możesz rozwiązać przygotowane zada-
nie. Trzeba odnaleźć i wykreślić wszystkie wyrazy jakie znajdują 
się w ramce. Literki, które pozostaną, czytane kolejno w liniach poziomych utworzą rozwiązanie. 
Prześlij je na adres krecikpolarny@gmail.com  
A nagrody za  rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Łucja Kołeczko i Emilia Witkowska. 
Można je odebrać 12 marca na Mszy Św. o godz. 11.00.  Gratulujemy.  

Dla dzieci 

PŁOT 

TOPOLA 

KLOCEK 

ŁÓŻKO 

ŻUPAN 

KINO 

NERKA 

WÓR 

RANEK  

WINO 

WAZA 

RDZA 

GAZ 

WODA 

ROŻNO 

KROPLA 

KARTON 

WOREK 

SÓL 

OGRÓD 

ARKA 

S Ó L Z K N W O D A 

P A K A R T O N S Z 

Ł Ó Ż K O Y R C H K 

O G U L P R E Z W I 

T O P O L A K E I N 

C G A C A R O  Ż N O 

H R N E R K A Ó O G 

W Ó R K W A W A Z A 

R D Z A R A N E K Z 
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