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 Nie wszystkim muszą się podobać ob-
razy świętych, którzy z wywróconymi oczyma 
i pełnymi zachwytu twarzami wpatrują się w 
niebo, gdy oprawcy dręczą ich ciała przeraża-
jącymi narzędziami tortur. Im większa nie-
biańska ekstaza maluje się na ich twarzach i 
im żarliwiej ich oczy wypatrują tamtego 
świata, tym mniej realne wydają się wszyst-
kie - nawet najbardziej 
straszne - ziemskie 
cierpienia. Błogosła-
wieni czystego serca! 
Błogosławieni, którzy 
cierpią prześladowania 
dla sprawiedliwości! Czy tak wygląda świę-
tość? Życie Jezusa było inne. Szedł tam, 
gdzie zdawało się panoszyć ludzkie nieszczę-
ście, nie obawiał się krytykować nieludzkich 
systemów władzy, nie odstraszały Go ani lęk, 
ani choroba, sam doświadczył trwogi przed 
męką, opuszczenia przez Boga i nie skrywał 
przed światem skargi, przepełniającej Jego 
serce konające na krzyżu. Obce Mu było kie-

rowanie pełnego zachwytu spojrzenia w nie-
bo i odwracanie go od nędzy świata, i to na-
wet w nowoczesnym wariancie, który znaczy 
mniej więcej tyle: ,,Każdy musi sam wiedzieć, 
na czym polega jego szczęście!" Dlatego Je-
zus nazywa błogosławionymi tych, którzy 
jeszcze nie urządzili się w realiach tego świa-
ta. Którzy zakłócają spokój społeczeństwa 

swoim smutkiem, swoją 
naiwnością, swoim gło-
dem za sprawiedliwo-
ścią. Listę błogosławio-
nych można by oczywi-
ście wydłużyć: Błogosła-

wieni, których ogarnia smutek, gdy słyszą o 
tragediach, jakie codziennie spotykają nie-
winnych ludzi. Błogosławieni, którzy nie mil-
czą, gdy w rozmowach przy stole zaczyna się 
mówić o „tych innych, którzy przecież wszy-
scy są terrorystami, bezbożnikami, zdrajca-
mi". Błogosławieni, którzy niewzruszenie 
wierzą w nowe niebo i nową ziemię: to oni są 
na najlepszej drodze do świętości.  
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 Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z 

mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, al-

bowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Mt 5, 1 – 12. 

 Im bliżej Jezus jest Jerozolimy, tym 
staje się surowszy, bardziej krytyczny i pole-
miczny, zajmując nieomal skrajne stanowi-
ska i pokazując, jak bardzo Jego sąd różni się 
od obiegowych opinii. Nie obawia się toczyć 
sporów, sięgając przy tym 
po ostre słowa i jaskrawe 
przykłady, które miały 
zwrócić uwagę słuchaczom 
na to, co jest dla Niego 
ważne. W przypadku Jezu-
sa jest tak samo. Jezus ma 
wiele sympatii do uczonych w Piśmie, którzy 
interesują się orędziem Bożym. Ale jest roz-
czarowany, podobnie jak dzisiaj każdy z nas 
czuje się zdegustowany, widząc, jak naduży-
wa się dobra, które się czyni, dla wzbogace-
nia samego siebie - niekoniecznie musi cho-
dzić o bogacenie się w sensie materialnym; 

może też chodzić o sławę, uznanie w oczach 
pobożnych, zapewnienie sobie lepszego miej-
sca w niebie, zaskarbienie sobie większych 
łask Bożych. Nawet własna, mozolnie strze-
żona uczciwość może być taka, bo i jej chodzi 

o zachowanie, i to wszyst-
kimi siłami i środkami, te-
go, co udało się ostatecznie 
osiągnąć czy zdobyć z ta-
kim trudem. Jezus zatem 
wskazuje na ubogą kobie-
tę, która dała ,,ze swego 

ubóstwa”, jak dosłownie mówi się w Ewange-
lii, Jezus kocha wielkoduszne serce i dlatego 
wskazuje na biedną wdowę. Orędzie Jezusa 
ma wiele wspólnego z szaloną obietnicą, któ-
ra ma nas przekonać, że właśnie w oddawa-
niu czy oddawaniu siebie i wielkoduszności 
znajdziemy bogate życie... 

UROCZYSTOŚĆ  

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

1 listopada 2014 r.  

  Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „zaprawdę powia-

dam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do 

skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego 

niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie.  Mt 12, 38 – 44 

XXXII NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
8 listopada 2015 r.  
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 A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź 

nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy 

ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.  Mt 13, 24 – 32. 
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 Na koniec roku kościelnego czytania w 
sposób jasny i dobitny przypominają nam, że 
Jezus jest nie tylko miły i przyjemny. Potrafi 
też upominać, a nawet 
ostrzegać. Bądźcie czujni, 
mówi Jezus, ma się ku 
końcowi. Świat nie jest 
wszystkim. Nawet wasze 
życie nie jest wszystkim, 
mówi Jezus. Bądźcie czujni. To znaczy: Wy-
patrujcie tego, co jeszcze przed wami. Wybie-
gajcie myślą naprzód. Tam z pewnością jest 

jeszcze coś. Syn Człowieczy przyjdzie. Świat 
się skończy, i wy, ludzie, tego doświadczycie. 
Potem nastanie sąd, ocena życia każdego. 

Kto pełnił wolę Bożą i we-
dług niej żył? O tym roz-
strzygnie Sędzia. Nie wie-
my, co ostatecznie zade-
cyduje. Bóg jest sprawie-
dliwy, ale też miłosierny. 

Nie musimy się zamartwiać sądem Bożym. 
Możemy przecież pełnić wolę Bożą i cieszyć 
się na Jego wieczne królestwo.  

XXXIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

15 listopada 2015 r. 

 Uroczystość Chrystusa Króla zanim 
została wprowadzona na początku XX wieku, 
była obchodzona jako święto Jego triumfu. Z 
tej triumfalnej at-
mosfery niewiele się 
już dziś wyczuwa. 
Jaki jest tego po-
wód? Z Ewangelii 
jasno wynika, że 
królestwo Chrystusa 
jest królestwem 
spod znaku korony cierniowej. Królestwem - 
które zostało obwieszczone światu na drew-

nianej tabliczce zawieszonej na szczycie krzy-
ża: królestwem - którego dwaj poddani, i to 
obydwaj łotrzy, zawiśli po lewej i prawej 

stronie Jezusa; kró-
lestwem - które słu-
ży już tylko za 
punkt oskarżenia. 
Ale mimo to króle-
stwem pełnym wła-
dzy i godności: wła-
dzy miłości Jezusa i 

godności, którą Jezus przywrócił wszystkim 
uciemiężonym tego świata. 

 Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby króle-

stwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany 

Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd.  J 18, 33b – 37 

UROCZYSTOŚĆ  
JEZUSA CHRYSTUSA 

KRÓLA WSZECHŚWIATA 
22 listopada 2015 r. 

 Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów 

bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze stra-

chu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios 

 Czytania z Ewangelii, które przezna-
czone są na Adwent, roztaczają przed nami 
apokaliptyczne obrazy. Katastrofy, zagłada 
naszego świata i to ma być 
początek zbawienia? Być mo-
że tak musi się stać. Być mo-
że to, do czego się przyzwy-
czailiśmy, na co się nastawi-
liśmy, musi zniknąć, abyśmy 
mogli się przygotować na spotkanie z tym, co 
niespodziewane, nieprzewidywalne, za-
skakujące - z Bogiem, który chce zburzyć na-
szą codzienną rutynę. Zapewne już nie raz 
doświadczyliśmy, że przyzwyczajenia, do 

których się przywiązujemy, które są nam tak 
drogie, rozleniwiają nas i tak bardzo stajemy 
się wygodniccy, że poszukiwanie i tęsknota 

za światem, który naznaczony 
jest przez Boga i Jego miłość, 
wydają się nam sprawą nie 
wartą żadnego zachodu. 
Niech Adwent z jego czytania-
mi będzie dla nas okazją do 

zakwestionowania wszystkiego, co w ubie-
głym roku było powodem naszego wygodnic-
twa i rozleniwienia, abyśmy znowu zatęsknili 
i przygotowali się na przyjęcie Boga, który 
chce przyjść do nas i odmienić nasze życie. 

I NIEDZIELA 
ADWENTU 

29 listopada 2015 r. 
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ŚLUBY: 
Paulina Szmidt – Mateusz Kudosz  
Barbara Langer – Bartłomiej Kiczor  
Iwona Fajkis – Marcin Kijak  
Magdalena Grabowska – Grzegorz Piechoczek  
 
POGRZEBY: 
Szymon Gajda - lat 38 
Marek Grzyb - lat 60 
Józef Hanzlik - lat 64 
Franciszek Podeszwa – lat 75 
Janusz Sikora - lat 67 
Edward Wolanin - lat 65 

CHRZTY: 
Marcelina Magdalena Andrzejczak  
Kornelia Teresa Kargol  
Borys Kisza  
Gniewomir Łukasz Kisza  
Kacper Jakub Lesner  
Alex Oliwier Majchrzak  
Maria Karolina Musioł  
Olivia Władysława Pawulska  
Franciszek Karol Wojaczek  
Thomas Paul Zwolen  
 
 

 Krótkie ogłoszenie parafialne: w sobo-
tę 17 października po Mszy Św. wieczornej 
zapraszamy wszystkich parafian na modlitwę 
o wylanie darów Ducha Św. Może to ogłosze-
nie umknęło Twojej uwadze....Na ławkach 
kościelnych pojawiają się „ulotki” z zaprosze-
niem na to modlitewne spotkanie. To chyba 
zadziałało, bo 17 października wielu parafian 
odpowiada na zaproszenie Jezusa, który 
chce obdarowywać nas darami Swego Ducha 
i po Mszy Św. wieczornej pozostaje w koście-
le... 
Przed ołtarzem zostają ustawione zapalone 
świece, naczynie z żarzącymi się węgielkami, 
granulki kadzi-
dła. Ks. Dariusz 
wprowadzając w 
spotkanie obja-
śnia jego prze-
bieg, sens i znaczenie oraz zaprasza do wzię-
cia czynnego udziału. Po przywitaniu Jezusa 
Eucharystycznego rozpoczyna modlitwę 
przepraszania Boga za nasze grzechy. Spon-
taniczne wyznania naszych słabości i prze-
praszania Pana, są przeplatane stosownymi 
pieśniami oazowymi, które z gitarowym 
akompaniamentem pięknie prowadzi Mary-
sia, studentka z Rybnika. Potem w podobny 
sposób wiele osób włącza się w modlitwę 
dziękczynienia, bo przecież jest za co dzięko-
wać. Uświadamiając sobie, że wszystko jest 
Bożym darem, Jego łaską, zdajemy sobie 
sprawę, że bez Niego nic nie możemy uczy-

nić. Potrzebujemy mocy z Wysoka, ożywie-
nia darów Ducha Świętego, którymi zostali-
śmy hojnie obdarzeni w sakramencie Bierz-
mowania, a które często drzemią w naszych 
sercach. Zaczynamy więc wzywać Ducha 
Świętego aby rozpalił nasze serca swoją mi-
łością i poprzez modlitwę prośby o poszcze-
gólne Jego dary przypominamy sobie jak 
niezbędne są one w naszym życiu, w czym 
nam pomagają na drodze do świętości. Ze-
wnętrznym wyrazem naszej prośby o dar 
mądrości, rozumu, rady, umiejętności, mę-
stwa, pobożności i bojaźni Bożej jest wrzuca-
nie kilku ziaren kadzidła do kadzielnicy, aby 

unoszący się z 
niej dym uniósł 
naszą modlitwę 
prośby przed tron 
Boga... Napełnie-

ni ożywczym tchnieniem Ducha Świętego 
wszyscy radośnie zaczynamy uwielbiać Boga 
wznosząc swe ręce do Niego. Całość tego 
pięknego, ubogacającego nas wewnętrznie 
spotkania wieńczy indywidualne błogosła-
wieństwo Jezusa Eucharystycznego.... 
Wychodzimy z kościoła uradowani, ożywieni 
mocą Chrystusa Zmartwychwstałego. Ze 
zdziwieniem spostrzegamy, że samo spotka-
nie modlitewne trwało ponad 2,5 godz. Ale 
czasu „straconego” dla Boga nikt nie liczy, bo 
On daje stokroć więcej. A prośby o Jego dary 
nigdy za wiele, jak powiedział ks. Darek, któ-
ry podobne spotkanie poprowadził już rok 

MODLITWA O WYLANIE  

DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO 
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 1.11- niedziela. Uroczystość Wszystkich 
Świętych. Od południa można uzyskać od-
pust zupełny. O godz. 15.30 nabożeństwo ża-
łobne z procesją na cmentarz. 
 2.11- poniedziałek. Wsp. Wszystkich Wier-
nych Zmarłych. Kolekta przeznaczona na po-

trzeby Stolicy Apostolskiej.  
 3.11– wtorek. Do sprzątania kościoła i ka-
plicy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocław-
skiej 13 po Mszy św. wieczornej. 
 4.11- środa. Wsp. św. Karola Boromeusza. 
Biblioteka parafialna czynna od godz. 17.00  

Co czeka nas w listopadzie 

ROCZKI: 
Franciszek Adam Piechaczek 
Hanna Lucyna Śmiga 
 
18 URODZINY: 
Iwona Czapla 
Katarzyna Fijałkowska 
Aleksandra Gaj 
Michał Jaworski 
Karolina Rochowicz 
Adrian Wiora 
Kamila Wojtas 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
5 rocznica  
Sylwia i Paweł Lesner 
10 rocznica  
Iwetta i Karol Lubowscy 
20 rocznica  

Jolanta i Jacek Liszok 
25 rocznica  
Urszula i Bogdan Kolasińscy 
40 rocznica  
Alina i Jerzy Kargol 
Władysława i Witold Korowaj 
Irena i Jan Kuś 
Anna i Włodzimierz Marek 
Barbara i Janusz Stelmaczonek 
Daniela i Stanisław Szafoni 
Donata i Stanisław Wawryka 
Barbara i Jan Wyrwa 
45 rocznica  
Krystyna i Jan Dworzanowscy 
Zdzisława i Ryszard Jaśkowic 
Regina i Andrzej Jurusik 
Czesława i Jan Różankowscy 
Barbara i Leon Szewczyk 
Irena i Zygmunt Święciccy 

 3  października pojechaliśmy z Oazą 
do Szopienic napić się herbatki z podarowa-
nych ks. Grzegorzowi kubków i sprawdzić 
jak Mu się tam, żyje bez nas i czy 
bardzo tęskni. Zjedliśmy wszyst-
kie pączki, Dominika upewniła 
się czy inni księża są dla Księdza 
mili,  zdziwiliśmy się, że teraz, 
gdy się nami nie opiekuje zdarza 
się Księdzu mieć jakąś wolną chwilę, a wy-
chodząc, ku ogromnej radości Gospodarza 
zapowiedzieliśmy kolejną wizytę…  

 Natomiast 14 października razem z ks. 
Leszkiem pojechaliśmy do Ustronia, żeby 
wejść na Równicę. Udało nam się nie zmok-

nąć,  a  niektórzy nawet trochę 
pojeździli na torze saneczko-
wym, na którym nie wiadomo 
dlaczego pojawiały się tabliczki z 
informacją, żeby hamować… No 
i po co…? 

Dziękujemy ks. Leszkowi za to, że z nami po-
jechał i mamy nadzieję, że nie był to ostatni 
raz…    Ala Kaczorowska 

OAZOWE  

WYCIECZKI 

temu i zapowiada kolejne, niekoniecznie ta-
kie same. 
Dziękujemy Bogu za stałe obdarowywanie 
nas swoją niepojętą Miłością, księdzu Darko-
wi za zorganizowanie i poprowadzenie mo-
dlitwy a Marysi za jej ubogacenie pięknym 
śpiewem i graniem. Chwała Panu! 

Jeśli Twoje serce mówi „tak” spontanicznej 
modlitwie, przyjdź na spotkania grupy ORE-
MUS prowadzonej przez ks. Darka, w każdą 
środę po Mszy Św, wieczornej, na przemian: 
adoracyjne w kościele lub modlitewno - for-
macyjne w salce domu parafialnego.   
    Anna Brylewska 
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Odwiedziny duszpasterskie 

Piątek 20 listopada 2015r. 
ul. Wrocławska 1  
ul. Wrocławska 3  
Sobota 21 listopada  2015r. 
ul. Wrocławska 5  
ul. Wrocławska 7  
Niedziela 22 listopada 2015r. 
ul. Wrocławska 9  
ul. Wrocławska 11  

Piątek 27 .listopada  2015r. 
ul. Wrocławska 13  
ul. Wrocławska 15 i 16  
Sobota listopada 2015r. 
ul. Wrocławska 17  
ul. Wrocławska 19  
Niedziela 29 listopada 2015r. 
ul. Wrocławska 21  
ul. Wrocławska 23  

 5.11- I czwartek miesiąca. Msza św. w int. 
powołań o godz. 6.30. 
 6.11- I piątek miesiąca. Msza św. w int. 
czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Msza św. mło-
dzieżowa o godz. 18.00. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. 
Wrocławskiej 13 po Mszy św. młodzieżowej 
 7.11- sobota. Odw. chorych od godz. 9.00. 
 8.11- 32 niedziela zwykła. Światowy Dzień 
Modlitw za Prześladowany Kościół. Zbiórka 
przed kościołem na Fundację Papieską Po-
moc Kościołowi w Potrzebie 
 9.11- poniedziałek. Święto rocznicy poświę-
cenia Bazyliki Laterańskiej. Do sprzątania 
kościoła i kaplicy zapr. Mieszk. ul. Wrocław-
skiej 15 po Mszy św. wiecz. Katecheza dla ro-
dziców dzieci klas II z SP nr 1 o godz. 19.00.  
 10.11- wtorek. Wsp. św. Leona Wielkiego, 
papieża i doktora Kościoła. Podczas Mszy św. 
o godz. 17.00 biskup Adam Wodarczyk doko-
na obrzędu konsekracji dziewicy. 
 11.11- środa. Wsp. św. Marcina z Tours, bi-
skupa. Święto Niepodległości. Msza św. w 
int. Ojczyzny o godz. 9.0012.11- czwartek. 
Katecheza dla rodziców dzieci klasy II b z SP 
nr 19 o godz. 18.30. 
 12.11- czwartek. Katecheza dla rodziców 
dzieci klasy II b z SP nr 19 o godz. 18.30. 
 13.11- piątek. Msza św. w int. czcicieli MB 
Fatimskiej o godz. 6.30. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. 
Wrocławskiej 15 po Mszy św. wieczornej. 
 15.11- UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU 
CZCI ŚW. KATARZYNY, DZIEWICY I MĘ-
CZENNICY, PATRONKI PARAFII.  
 16.11- poniedziałek. Do sprzątania kościoła 
i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wro-
cławskiej 17 po Mszy św. wieczornej. 

 17.11- wtorek. Wsp. św. Elżbiety Węgier-
skiej, zak. Poradnia Życia Rodzinnego czyn-
na o godz. 16.00 w Domu Parafialnym. Kate-
cheza dla rodziców dzieci klasy II c z SP nr 
19 o godz. 19.00. 
 18.11- środa. Wsp. bł. Karoliny Kózkówny, 
dziew. i męcz. Biblioteka parafialna czynna 
od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
 19.11- czwartek. Katecheza dla rodziców 
dzieci klasy II d z SP nr 19 o godz. 19.00. 
 20.11- piątek. Wsp. św. Rafała Kalinowskie-
go, prezb. Do sprzątania kościoła i kaplicy 
zapraszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 
17 po Mszy św. wieczornej. 
 21.11- sobota. Wsp. ofiarowania NMP. Nau-
ka dla rodziców i rodziców chrzestnych o 
godz. 15.30 w Domu Parafialnym. Msza w 
int. Ministrantów o godz. 17.00. 
 22.11- niedziela. Uroczystość Chrystusa, 
Króla Wszechświata. Chrzty o godz. 12.15. 
Msza w int. chóru „Lira” o godz. 16.30 
 23.11- poniedziałek. Do sprzątania kościoła 
i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wro-
cławskiej 19 po Mszy św. wieczornej. 
 25.11- środa. Urocz. św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej, dziewicy i męczennicy. 
 27.11- piątek. Msza św. w 30 dzień i I rocz. 
po śmierci o godz. 17.00. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. 
Wrocławskiej 19 po Mszy św. wieczornej. 
 29.11- I niedziela Adwentu. Niedziela 
Trzeźwości. Roczki o godz. 12.15. Jubileusze 
małżeńskie o godz. 16.30. 
 30.11- poniedziałek. Msza św. w int. KGW, 
rencistów, emerytów i wszystkich sprzątają-
cych kościół oraz kaplicę w miesiącu listopa-
dzie o godz. 17.00. 
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„Modlitwa winna ogarniać wszystko, co składa się na 

nasze życie.” 

Paniom Krystynie Wali, Helenie Sowie, Mariannie 

Czarnik i Janinie Karnafał życzymy, by potrafiły w 

modlitwie powierzać swoją codzienność Bogu, ufa-

jąc Mu bezgranicznie. Seniorzy.  

 

„ Jeśli chcesz mieć udział w Królestwie Chrystusa, 

musisz żyć biorąc z Niego przykład.” 

Pani Marii Kurowskiej życzymy, by Chrystus był dla 

Niej wzorem życia i drogo-

wskazem w podążaniu drogą 

świętości. Chór „Lira”.„ 

 

„ Religia jest jak lampa płonąca w ciemnym pokoju 

naszych doświadczeń” 

Auksyliatorom Urszuli Obracaj, Urszuli Piksie, Joan-

nie Grygierek, Katarzynie Juszczakiewicz, Urszuli 

Mazur, Jolancie Skonieczny, Łukaszowi Skonieczny, 

Janowi Gąsiorowi oraz Kazimierzowi Obracaj życzy-

my, aby Chrystus –Światłość świata, rozświetlał Ich 

drogę życia i dodawał siły w trudnych doświadcze-

niach codzienności. Męski Legion Maryi. 

 

 

„ Życie ubogaca się każdym darowanym gestem mi-

łości.” 

Pani Janinie Karnafał życzymy, aby nieustannie wzra-

stała w miłości, czyniąc swoje życie darem dla in-

nych. Męski Legion Maryi. 

 

„Niech znana będzie wszystkim wasza wyrozumiała 

łagodność” 

Ks. Salezjaninowi Piotrowi Wali życzymy, aby Jezus 

prowadził Go we wszystkich spotkaniach z ludźmi i 

umacniał Jego miłość. Duszpa-

sterze, Parafianie i Redakcja. 

     

„O wiele łatwiej jest być bo-

haterem niż człowiekiem uczciwym” 

Klerykowi Dorianowi Figołuszce życzymy, aby w 

swojej codzienności bohatersko walczył o miłość w 

najdrobniejszych czynach. Duszpasterze i Redakcja 

 

Człowiek bez wiary jest jak podróżny bez celu, jak 

ktoś, kto walczy bez nadziei na zwycięstwo.” 

Magdzie Tokarek, Adzie Zimończyk, Agatce Głowac-

kiej, Wojtkowi Stylokowi i Dorianowi Figołuszce ży-

czymy wiary, która nadaje sens życiu i miłości, która 

umacnia w walce o dobro. Oaza z ks. Leszkiem 

Serdeczności 

Sobota 5 grudnia 2015r. 
ul. Wrocławska 25  
ul. Wrocławska 27  
Niedziela 6 grudnia 2015r. 
ul. Wrocławska 29  
ul. Wrocławska 31  
Piątek 11 grudnia 2015r. 
ul. Wrocławska 33  
ul. Wrocławska 35  
Sobota 12 grudnia 2015r. 
ul. Wrocławska 37  
ul. Wrocławska 39  
Niedziela 13 grudnia 2015r. 
ul. Wrocławska 41  
ul. Wrocławska 43  
Czwartek 17 grudnia 2015r. 
ul. Poznańska 1  
ul. Poznańska 3  

Piątek 18 grudnia 2015r. 
ul. Poznańska 5  
ul. Poznańska 7  
Sobota 19 grudnia 2015r. 
ul. Poznańska 9  
ul. Poznańska 11  
Niedziela 27 grudnia 2015r. 
ul. Poznańska 2, 4, 6, 8  
ul. Poznańska 10, 12, 14, 16  
Poniedziałek 28 grudnia 2015r. 
ul. Poznańska 18, 20, 22, 24  
ul. Poznańska 26, 28, 13, 15  
Wtorek 29 grudnia 2015r. 
ul. Poznańska 17, 19, 21, 23  
ul. Poznańska 25, 27, 29, 31 
Środa 30 grudnia 2015r. 
ul. Poznańska 30-96 
ul. Kondziołowiec 8-51a 

Odwiedziny rozpoczynają się o godz. 15.00 
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NIEDZIELA- UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH 1 .11 
7.3o – Za ++ Romana Dudzik, synową Tere-
sę, Arnolda Reichman, Henryka Koczor oraz 
++ z pokrewieństwa Wierzgoń, Piechoczek.  
9.3o – Za ++ Józefa Pawlik, córkę Beatę Ko-
zieł, rodziców Anastazję i Ludwika Korze-
niowskich, dziadków z obu stron, teściów, 
Alicję Błaszczyk oraz ++ z pokrewieństwa 
Pawlik, Korzeniowskich, Jucha i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
10.oo  – Za ++ Marię Dudzik, męża Alfreda 
oraz ++ z rodziny Ogryzek, Nurek. 
11.oo – W INT. PARAFIAN.  
12.15 – Za + Jana Kania.  
16.3o – Za ++ Jana Sadło – w kolejną rocz.  
śmierci, żonę Sabinę, synową Urszulę.  
PONIEDZIAŁEK – WSP. WSZYSTKICH 
WIERNYCH  ZMARŁYCH 2 .11 
6.3o – Za ++ męża Sylwestra Lasko, rodzi-
ców Janinę i Stanisława Sowa, teściów Fran-
ciszkę i Karola Lasko, bratową Małgorzatę, 
szwagra Jacka i dusze w czyśćcu cierpiące.  
9.oo – Za + Dorotę Skowron, dziadków oraz 
++ z pokrewieństwa.  
16.3o – Za zmarłych zalecanych.  
18.oo – Za ++ Marię i Jana Szmid, Marię i 
Ludwika Kornas, Ryszarda Grygier, Sylwię 
Grygier, Henryka Ciemięga, ++ z rodziny 
Gajda, Szmid, Kornas, Grygier oraz ++ przy-
jaciół i znajomych.  
WTOREK 3 .11 
6.3o – Za ++ Legionistów i Auksyliatorów 
LM Męskiego. 
17.oo  – Za ++ Annę Myśliwiec – w 6 rocz. 
śm., męża Alojzego, Zofię i Franciszka Waż-
ny.  
17.oo  – Za ++ Edwarda Szymik, rodziców, 
teściów oraz ++ z rodziny Szymik, Brudny.  
ŚRODA – Wsp. św. Karola Boromeusza 4 .11 
6.3o – Za + Czesława Hojka – w rocz. śm., 
ojca Jana, teścia Reinholda, szwagra Ryszar-
da oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyść-
cu cierpiące.  
17.oo  – Za ++ Genowefę i Ludwika Cofalik, 
syna Bolesława, zięcia Pawła. 
CZWARTEK – I czwartek miesiąca 5 .11 
6.3o – W int. Powołań.  

17.oo  – Za ++ Joannę Goik – w 7 rocz. 
śm., męża Antoniego, ojca Alberta, Jadwigę i 
Ryszarda Goik oraz ++ z pokrewieństwa.  
17.oo  – Za ++ Marię i Bertholda Janocha, 
Janinę i Bronisława Kapuścińskich oraz ++ z 
rodzin Janocha, Wierzgoń, Kapuścińskich, 
Baran.  
PIĄTEK – I piątek miesiąca 6 .11 
6.3o – W int. czcicieli NSPJ.  
17.oo  – Za ++ Marię Machnik, męża Fran-
ciszka, syna Bernarda, zięcia Leona, wnuka 
Bolesława, Kazimierza Rozwora oraz ++ z 
pokrewieństwa Gajda, Machnik.  
17.oo – Za ++ Gertrudę Gajda, męża Pawła, 
synów Leona, Józefa, Jana i Pawła, synową 
Gertrudę, zięcia Franciszka, wnuki Jolantę i 
Bolesława.  
SOBOTA I sobota miesiąca 7 .11 
8.oo – Za ++ członkinie z Róży Teresy Fajkis: 
Zytę Potyka, Emmę Fajkis, Łucję Wojak, 
Agnieszkę Adamek, Agnieszkę Płonka, Hele-
nę Kopertowską, Agnieszkę Kuzara, Elfrydę 
Bronny, Martę Durczok, Eugenię Langosz, 
Hildegardę Szulik, Otylię Michalską.  
8.oo – Za ++ Franciszka Stencel, żonę Zofię, 
ich rodziców, rodzeństwo, Ojca Leonarda 
Stencel, ++ z rodziny Wala oraz ++ księży, 
siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.oo – Za ++ Józefa Gruchlik – w 9 rocz. 
śm., żonę Różę, rodziców z obu stron oraz ++ 
z rodziny Dreczkowskich i Piechoczek.  
17.oo – Za ++ podopiecznych Hospicjum.  
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 8 .11 
7.3o – Za ++ Alojzego Langosz, żonę Euge-
nię, Reginę i Mieczysława Skubis oraz ++ z 
rodzin Wala, Langosz Skubis.  
9.3o – Za ++ Leona i Martę Mazur, Cecylię i 
Albina Stencel oraz ++ z pokrewieństwa Ma-
zur, Sitek, Stencel.  
10.oo  – Za ++ Mirosława Jóźwiak, jego ro-
dziców, Jana Ostrzołek – w rocz. śm., żonę 
Irenę, ich rodziców oraz Kazimierza Gruca.  
11.oo  – Do O. B., za wst.MB Fatimskiej, z 
podz. za otrz. łas., z prośbą o dalsze błog., op. 
i zdr. w int. Krystiana z ok. 60 r. ur. .  
12.15  – Za ++ Aleksandra Trzonkowskiego, 
rodziców z obu stron, Antoniego Trzonkow-
skiego, żonę Łucję, Leona Sitek, żonę Annę, 
Ryszarda Holesza, żonę Monikę, jej syna Ja-
na i wnuka Czesława Dobruckiego, Antonie-
go Jarząbowskiego i dusze w czyść. cierpiące.  
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16.3o – Do O. B., z podz. za odebrane łaski, z 
prośbą o dalsze błog., op. i zdr. w int. Jacka z 
ok. ur..  
PONIEDZIAŁEK – ŚW. ROCZ.  POŚWIĘCE-
NIA BAZYLIKI LATERIAŃSKIEJ 9 .11 
6.3o – Za ++ rodziców Tadeusza i Stanisławę 
oraz ciocię Zofię Pomykała. 
17.oo – Do O. B., za wst.MB Pompejańskiej, z 
podz. za otrz. łas., z prośbą o błog., opiekę 
Trójcy Świętej, dary Ducha Św. w int. Haliny 
z ok. ur..  
17.oo – Do O. B., z podz. za otrz. łas., z proś-
bą o dalsze błog., op. i zdr. w int. Krystyny z 
ok. ur..  
WTOREK – Wsp. św. Leona Wielkiego 10 .11 
6.3o – Za + żonę Annę Zacierka – w 3 rocz. 
śm., synów Zbigniewa i Ryszarda oraz ++ ro-
dziców z obu stron.  
17.00 - Msza święta z obrzędem konsekracji 
dziewicy. 
17.oo – Za ++ Jana, Łucję, Tadeusza i Ewę 
Langer, Hildegardę, Jana i Michalinę Chole-
wa.  
17.oo – Za ++ Eugeniusza Sładkowskiego, 
matkę Teresę, brata Tadeusza.  
ŚRODA – Wsp. św. Marcina z Tours 11 .11 
6.3o – Za ++ Tadeusza Pietrzyk, rodziców, 
teściów, zamordowanych na Wołyniu oraz 
++ sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące.  
9.oo – W int. Ojczyzny.  
17.oo – Za ++ rodziców Czesławę i Alojzego.  
CZWARTEK – Wsp. św. Jozafata  12 .11 
6.3o – Za ++ Łucję Hetmaniok, męża Anto-
niego, Marię Gawełczyk, Roberta Gawełczyk 
oraz ++ z rodziny Hetmaniok, Gawełczyk i 
Hieronima Guzy.  
17.oo – Za ++ Annę Prajs, Ewę Langer oraz 
++ z rodziny.  
17.oo – Za ++ Beatę Kozieł – w 3 rocz. śm., 
męża Józefa Pawlik, rodziców, ++ z pokre-
wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
PIĄTEK – Wsp. św.św. Benedykta, Jana, 
Mateusza, Izaaka i Krystyna 13 .11 
6.3o – W int. czcicieli MB Fatimskiej.  
17.oo–Za ++ Feliksa Barczyńskiego, żonę 
Mariannę oraz ++ z pokr. z obu str. i d. w cz.  
17.oo – Za ++ Stefana i Cecylię Byczek, 
Edwarda i Józefę Żabickich.  
SOBOTA 14 .11 
8.oo – Za ++ Zofię i Aleksego Nejman, syna 
Henryka, Barbarę i Jana Kawala oraz ++ z 
rodziny Tokarskich i Zagrodnik.  

17.oo – Za ++ Jana Brzoza, żonę Krystynę, 
rodziców i teściów, ++ z rodzin Brzoza, Gaj-
dzik, Matera, Wala, Lichtańskich.  
17.oo – Za + Jana Zuchalskiego – w 5 rocz. 
śm..  
NIEDZIELA—UROCZ. ODPUST. ŚW. KATA-
RZYNY ALEKSAND. DZIW. I MECZ. 15 .11 
7.3o – Za ++ Jana Piotrowskiego, rodziców z 
obu stron oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
9.3o – Za ++ Krystynę Pikuta, rodziców, Zo-
fię Wiśniewską i jej rodziców.  
10.oo  – Za ++ Cecylię i Karola Rączka, ro-
dziców z obu stron, wnuczkę Sylwię, Fran-
ciszka Zniszczoł, rodziców Emilię i Francisz-
ka Brzoza, Annę i Franciszka Chmiel, ++ z 
pokrewieństwa Rączka, Kocur, Zniszczoł, Pę-
kala, ++ księży, siostry zakonne, misjonarzy.  
11.oo  – SUMA ODPUSTOWA.  
12.15  – Do O. B. z podz. za otrz. łas., z proś-
bą o dalsze błog., op. i zdr. w int. Krystyny 
Jurkiewicz z ok. 80 ur..  
16.3o – Do O. B., za wst.MB Częstochow-
skiej, z podz. za otrz. łas., z prośbą o dalsze 
błog., op. i zdr. w int. małżonków Weroniki i 
Krzysztofa z ok. 5 rocznicy ślubu.  
PONIEDZIAŁEK 16 .11 
6.3o – Za ++ Edwarda i Annę Szczepanow-
skich, Jana i Leokadię Naruk, ++ z pokre-
wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.oo – Do O. B., z podz. za otrz. łas., z proś-
bą o dalsze błog., op. i zdr. w int. Urszuli, Ka-
zimierza i Andrzeja z ok. ich ur..  
17.oo – Do O. B. w int. członkiń z Róży Apo-
lonii Mazur.  
WTOREK – Wsp. św. Elżbiety Węgierskiej 
17 .11 
6.3o – Za ++ rodziców Marię i Pawła Mrzyk i 
brata Stefana. 
17.oo – Za ++ Gertrudę i Oswalda Guzy, An-
nę i Wincentego Piecha, Ludwinę i Wiktora 
Guzy oraz ++ z pokrewieństwa Piecha, Guzy.  
17.oo – Za ++ Józefa i Martę Poloczek, Leona 
i Martę Mazur, Wiktorię i Justyna Ledwoń 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
ŚRODA – Wsp. bł. Karoliny Kózkówny 18 .11 
6.3o – Za ++ Alfreda Grabarczyk, jego rodzi-
ców oraz ++ z pokrewieństwa.  
17.oo – Za ++ Stanisława Smyrak – w 3 rocz. 
śm. – od żony, dzieci i wnucząt.  
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były występy 

...nagrody 

17.oo – Za ++ Rozalię Drescher – w rocz. 
śm., męża Józefa, synową Krystynę oraz ++ z 
rodzin Drescher, Jonderko. 
CZWARTEK 19 .11 
6.3o – Za + Irenę Zawada – od pracowników 
z przedszkola nr 2  
17.oo – Za ++ rodziców z obu stron: Czesła-
wę, Alojzego, Katarzynę i Władysława oraz 
dziadków z obu stron, Zygmunta i rodziców 
chrzestnych. 
17.oo – Za + męża Eryka Mazur, rodziców, 
teściów.  
PIĄTEK – Wsp. św. Rafała Kalinowskiego 
20 .11 
6.3o – Za + Irenę Zawada – od pracowników 
przedszkola nr 2  
6.3o – Za + Irenę Zawada – od wnuka z żoną 
i dziećmi. 
17.oo– Za ++ Annę i Maksymiliana Kryp-
czyk, Ryszarda Pęcherczyk oraz ++ z rodziny. 
SOBOTA – Wsp. Ofiarowania NMP 21 .11 
8.oo – Za ++ legionistów i auksyliatorów Mę-
skiego Legionu Maryi. 
8.oo – Za ++ Hildegardę i Tadeusza Langer, 
Marię i Piotra Oczadły, Łucję i Jana Langer 
oraz Józefa Kania oraz ++ z pokrewieństwa.  
17.oo – W INT. MINISTRANTÓW.  
NIEDZIELA – UROCZ.  JEZUSA CHRYSTU-
SA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 22 .11 
 7.3o – Za ++ Reinholda Szymura, ojca Jana, 
brata Maksymiliana, bratową Helenę, Łucję i 
Józefa Cebula.  
9.3o – Za ++ Otylię Michalską – w 3 rocz. 
śm., męża Alojzego, Halinę i Leonarda Spa-
łek, Marię Dobrowolską, Stanisława Sitek 
oraz ++ z pokrewieństwa. 
10.oo  – Za ++ Mirosława Matera, ojca Hen-
ryka, rodziców, teściów i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
11.oo  – W INT. PARAFIAN.  
12.15  – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.3o – Do O. B., za wst.św. Cecylii, w int. 
chóru „Lira” 
PONIEDZIAŁEK 23 .11 
6.3o – Do O. B. w int. członków z Róży Mę-
skiej.  
6.3o – Za ++ członków z Róży Męskiej.  
17.oo – Do O. B., z podz. za otrz. łas., z proś-
bą o dalsze błog., op. i zdr. z ok. 25 r. ur.  
wnuka Michała – od babci.  
WTOREK- Wsp. św. męczenników Andrzeja 
Dung-Lac 24 .11 

6.3o – Za + Antoniego Rosner oraz ++ 
z rodziny.  
17.oo – Za ++ Helenę Kopertowską, męża 
Emila, syna Kazimierza, Marię i Leona Gry-
gierek.  
17.oo – Za ++ Paulinę Kasza – w 20 rocz. 
śm., 2 mężów, synów Jana i Wiktora, synową 
Lidię, ++ z rodzin Kasza, Piksa, Plewniak, 
Żymła.  
ŚRODA 25 .11 UROCZ. ŚW. KATARZYNY 
ALEKSANDRYJSKIEJ DZIEW. I MĘCZ. 
6.3o – Za ++ Franciszka Sitko – w 2 rocz. 
śm., rodziców Katarzynę i Teofila, teściów 
Jana i Agnieszkę Ostrzołek, Różę Sitko, Ger-
trudę Uherek i dusze w czyśćcu cierpiące. 
17.oo – Za ++ członków III Zakonu Francisz-
kańskiego oraz ++ z ich rodzin.  
17.oo – Za + Alojzję Łukasik oraz ++ z pokre-
wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
CZWARTEK 26 .11 
6.3o – Za + Irenę Zawada – od brata i brato-
wej z rodziną.  
6.3o – Za ++ Legionistów i Auksyliatorów.  
17.oo – Do O. B., z podz. za odebrane łaski, z 
prośbą o dalsze błog., op. i zdr. w int. Natalii 
z ok. ur..  
PIĄTEK 27 .11 
6.3o – Za + Jerzego Bagińskiego – w 25 rocz. 
śm., rodziców z obu stron.  
6.3o – Za ++ Pawła Kłapczyka, 2 żony, syna, 
2 zięciów, pokrewieństwo, Annę Ostrzołek, 2 
mężów, 2 synów, synową Marię, za + Emilię 
Chrobok, Mariana Skórskiego, Lucjana Czo-
gala i Adolfa Musioła.  
17.oo – Msza św. w 30 dzień i 1 rok po śm..  
SOBOTA 28 .11 
8.oo – Za ++ Martę Goik, męża Ludwika, sy-
na Jana i dusze w czyśćcu cierpiące.  
8.oo – Do O. B., z podz. za otrz. łas., z prośbą 
o dalsze błog., op. i zdr. w int. Marty z ok. 18 
ur..  
17.oo – Za + Ryszarda Koprianiuk – w 2 rocz. 
śm..  
I NIEDZIELA ADWENTU 29 .11 
7.3o – Za + męża Antoniego Bugdoł – w 4 
rocz. śm..  
9.3o – Za ++ Zygmunta i Zofię Polnik, Martę 
i Józefa Mrowiec, ++ z pokrewieństwa i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
10.oo  – Za ++ Marię i Emila Urbańczyk, An-
toniego Piszczek oraz ++ z pokrewieństwa.  

11 
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11.oo  – Do O. B., z podz. za otrz. łas., z proś-
bą o dalsze błog., op. i zdr. w int. Doriana i 
Donata z ok. ich ur..  
12.15  – W INT. ROCZNYCH DZIECI. 
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE 
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZE-
JA APOSTOŁA 30 .11 
6.3o – Za ++ Teresę Dudzik, Wiktorię i Sta-
nisława Wieczorek.  
17.oo – Do O. B. w int. KGW, emerytów i ren-
cistów oraz sprzątających kościół i kaplicę w 
miesiącu listopadzie.  
17.oo – Do O. B. w int. członkiń z Róży Tere-
sy Kusy.  
WTOREK 1 .12 
6.3o – Za ++ Piotra Wywiał i Jerzego Kubas 
– od sąsiadów z ul. Wrocławskiej 13.  
17.oo – Za ++ rodziców Leokadię i Jerzego 
Łasa, dziadków oraz ++ z pokrewieństwa.  
17.oo – Za ++ męża Henryka – w 15 rocz. 
śm., rodziców, teściów, rodzeństwo z obu 
stron, ++ z rodziny Sztymelskich, Przewo-
dowskich, dusze w czyśćcu cierpiące.  
ŚRODA  2 .12 
6.3o – Za + Mariannę Kiernozek – w 1 rocz. 
śm., męża Mariana, rodziców z obu stron 
oraz ++ z pokrewieństwa Kiernozek, Parzych.  
17.oo – Za ++ Bolesława Niemczyk, żonę Ma-
rię, Reginę i Antoniego Słowik oraz ++ z ro-
dzin Niemczyk, Myśliwiec, Cnota, Mołdrzyk. 
17.oo – Za ++ męża Helmuta Zok, rodziców 
Agnieszkę i Maksymiliana Skórka, chrześnicę 
Joannę, Lidię Zarembik, Franciszka i Annę 
Zarembik. 
CZWARTEK – Wsp. św. Franciszka Ksawere-
go – I czwartek miesiąca 3 .12 

6.3o – W int. powołań.  
17.oo – Za ++ Władysława Ługowy – w 7 
rocz. śm., rodz., teściów i dziad. z obu stron.  
17.oo – Za ++ Marię Schroeder – w 11 rocz. 
śm., rodziców Augustyna i Wiktorię Nogły, 
Ernę Schroeder – w rocz. śm., męża Eryka, 
syna Karola.  
PIĄTEK – Wsp. św. Barbary  4 .12 
6.3o – W int. czcicieli NSPJ.  
9.oo – W int. Górników i ich rodzin.  
17.oo – Za ++ Jana Kiełkowskiego, żonę Bro-
nisławę, syna Ireneusza, Marię i Antoniego 
Rduch, Annę i Karola Kiełkowskich, Ewalda 
Rduch oraz ++ z pokrewieństwa.  
SOBOTA 5 .12 
8.oo – Za ++ Anastazję i Wincentego Śmieta-
na, rodziców i rodzeństwo oraz ++ z pokre-
wieństwa Śmietana, Mazur.  
8.oo – Za ++ Teresę Dudzik, Wiktorię i Sta-
nisława Wieczorek.  
17.oo – Za ++ męża Włodzimierza Sarańczak, 
teściów Stefanię i Józefa, ojca Franciszka 
Matras oraz ++ z rodzin z obu stron.  
II NIEDZIELA ADWENTU 6 .12 
7.3o – Za + Antoniego Jarczok oraz ++ rodzi-
ców i teściów.  
9.3o – Za + Józefa Cudzich – w 7 rocz. śm..  
10.oo  – Za ++ Jerzego Gajdzik, rodz. Marię i 
Ignacego oraz ++ z rodziny Kocur, Gajdzik.  
11.oo  – W INT. PARAFIAN.  
12.15  – Do O. B. z podz. za otrz. łas., z prośbą 
o dalsze błog., opiekę, zdrowie i dary Ducha 
Św. w int. Zbigniewa – z ok. 18 r. ur.  oraz Ol-
gi z ok. 40 r. ur. .  
16.3o – Za ++ Józefa i Helenę Odulińskich – 
w rocz. śm., synową Ewę oraz ++ z rodziny.  

 Biskup Adam Wodarczyk, 10 listopada 
na Mszy św. o godz. 17.oo dokona konsekra-
cji naszej parafianki Pani Alicji Kaczorow-
skiej i włączy ją w Stan Dziewic Konsekrowa-
nych. Ponieważ jest to stan mało nam znany 
pragnę przybliżyć go parafianom, zanim taka 
konsekracja zostanie udzielona. 
 Jest to najstarsza forma życia konse-
krowanego, ale przez wieki została zapo-
mniana na rzecz tworzonych później zako-
nów i zgromadzeń. Po Soborze Watykańskim 
II, Kościół powrócił do tej formy życia konse-
krowanego. W Polsce pierwsza konsekracja 
odbyła się 26 lat temu, a w naszej diecezji 
przed 16 laty. Dziewica konsekrowana jest 

osobą (kobietą), która (podobnie jak kapłan, 
brat czy siostra zakonna) zostaje zaślubiona 
Jezusowi oraz w szczególny sposób Jemu po-
święcona. Ma kochać ponad wszystko i słu-
żyć Jezusowi Chrystusowi oraz bliźnim, 
szczególnie tym tworzącym wspólnotę Ko-
ścioła. Jezus staje się jej Jedynym Oblubień-
cem. Zobowiązuje się do życia w dziewictwie, 
do uczestnictwa w codziennej Eucharystii, 
modlitwy Liturgią Godzin (Brewiarzem), 
częstej Adoracji Jezusa Eucharystycznego 
oraz stałego dbania o własną formację po-
przez rekolekcje zamknięte i poddanie się 
kierownictwu duchowemu. Wypełniając 
dwie pozostałe rady ewangeliczne - ubóstwa 
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 15 lat temu znalazłem się w sytuacji 
człowieka, który przeżywając śmierć bliskiej 
osoby, musi zając się załatwianiem tzw. 
„formalności pogrzebowych”. Po wypadku 
samochodowym, tata pozostawał w szpitalu, 
więc do mnie należał ten smutny obowiązek 

wybrania trumny, zamówienia kwiatów, 
przygotowania liturgii, czy opłacenia miejsca 
na cmentarzu. To wszystko odbywało się w 
atmosferze szoku i żalu po niespodziewanej 
śmierci mamy. Uświadomiłem sobie wtedy, 
jak mocno przenikają się ze sobą w takich 

chwilach dwie rzeczywistości: Boża i ludzka. 
Najważniejsze zatem wydaje się zwrócenie 
uwagi na to, co mają zrobić bliscy, duszpa-
sterz i wszyscy organizujący uroczystość po-
grzebową, aby przeżywający żałobę doświad-
czył wsparcia i konkretnej pomocy. 

Modlitwa. „Mężny 
Juda upomniał lud, 
aby strzegli samych 
siebie i byli bez grze-
chu mają przed oczy-
ma to, co się stało na 

skutek grzechu tych, który zginęli. Uczyniw-
szy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do 
Jerozolimy około dwu tysięcy srebrnych 
drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo 
pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem 
o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był 

Idąc cmentarną aleją 
 O wymowie pogrzebu ks. Leszek Czernecki 

i posłuszeństwa (chociaż formalnie nie skła-
da takiego ślubu), powinna żyć skromnie, 
poświęcać się dziełom miłosierdzia, oraz być 
posłuszną swojemu bezpośredniemu przeło-
żonemu, którym jest biskup ordynariusz.  

 Obowiązki dziewic konsekrowanych 
mogą być różne w poszczególnych diece-
zjach. Dziewice konsekrowane żyją w świe-
cie, wśród ludzi, pracują zawodowo, same się 
utrzymują, dlatego też biskup bierze to pod 
uwagę proponując im różne zadania, by w 
miarę swoich możliwości mogły służyć Ko-
ściołowi. Najczęściej jest to zaangażowanie w 
życie parafii. Od sióstr zakonnych różnią się 

przede wszystkim tym, że nie żyją wspólno-
towo, ale indywidualnie, a tylko kilka razy w 
roku spotykają się z innymi dziewicami (w 
naszej diecezji, jest takich osób kilkanaście). 
Nie mają też jakiejś jednej, wspólnej ducho-

w o ś c i , 
c h a r y -
z m a t u , 
jak to jest 
we wspól-
n o t a c h 
z a k o n -
n y c h . 
Znakiem 

konsekracji jest obrączka , taka jaką noszą 
małżonkowie. Dziewice nie noszą stroju, któ-
ry by je wyróżniał. 
 Do konsekracji trzeba się przygotowy-
wać kilka lat poprzez formację w szerokim 
słowa tego zakresie. O tym, czy dana osoba 
może rozpocząć przygotowanie decyduje bi-
skup ordynariusz. ●    
 

Dziewice konsekrowane 
to ani nowość ani dziwactwo 
 ks. Stefan Wyleżałek—proboszcz 

 Proszę Was o modlitwę, abym potrafiła 
jak najlepiej przyjąć dar wyjątkowej relacji, ofia-
rowany mi przez Pana Jezusa, mojego Jedynego 
Oblubieńca i zapraszam na Eucharystię 10 listo-
pada o godz. 17.00, w czasie której 
dostąpię zaszczytu konsekracji. 
 W maju 2011 roku uzyska-
łam zgodę Arcybiskupa Damiana Zimonia i roz-
poczęłam formację przygotowującą mnie do 
konsekracji. Towarzyszyła mi w tym jedna z już 

konsekrowanych dziewic wyznaczona przez Or-
dynariusza oraz kapłan - kierownik duchowy. W 
Jego obecności w lipcu 2013 roku złożyłam ślub 
czystości, który odnowię podczas obrzędu kon-

sekracji. We wrześniu obecnego 
roku Arcybiskup Wiktor Skworc 
pozytywnie odpowiedział na moją 

prośbę o konsekrację, wcześniej zapoznawszy 
się z opiniami osób odpowiedzialnych za moją 
formację.    Alicja Kaczorowska 

ZAPROSZENIE 
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przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, 
to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbęd-
nym i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że 
dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przy-
gotowana najwspanialsza nagroda - była to 
myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie spra-
wił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabi-
tych, aby zostali uwolnieni od grzechu”. /2 
Mch 12, 41-45/ 
Powyższy tekst ze starotestamentalnej Księgi 
Machabejskiej jest bardzo wyraźną wska-
zówką, że wiara w „świętych obcowanie, cia-
ła zmartwychwstanie i życie wieczne” od naj-
dawniejszych czasów wiązała się z modlitwą 
i składaniem ofiary Bogu za zmarłych. Nau-
czanie Kościoła o czyśćcu, a także o sądzie 
ostatecznym obliguje wspólnotę, by przez 
sprawowanie Eucharystii i przyjęcie Komu-
nii świętej wynagradzającej wspomagać tych, 
którzy pielgrzymują do niebieskiej ojczyzny.  
Pogrzeb w świetle prawa kanonicznego Krą-
ży wiele mitów dotyczących problemów, z 
jakimi rzekomo spotyka się rodzina zmarłej 
osoby podczas rozmowy w kancelarii para-
fialnej, czy przy ustalaniu z duszpasterzem 
szczegółów dotyczących pogrzebu. Warto za-
tem przytoczyć kilka kanonów prawa, które 
regulują najbardziej sporne kwestie.   
Kan. 1176 - § 2. Pogrzeb kościelny, w którym 
Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, 
okazuje szacunek ich ciału i równocześnie 
żywym niesie pociechę nadziei, należy od-
prawiać z zachowaniem przepisów liturgicz-
nych. 
§ 3. Kościół usilnie zaleca zachowanie poboż-
nego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie 
zabrania jednak kremacji, jeśli nie została 
wybrana z pobudek przeciwnych nauce 
chrześcijańskiej. 
Liturgia pogrzebowa ma swój określony 
rytm i musi prowadzić wiernych do spotka-
nia z Jezusem, który jest „Życiem i Zmar-
twychwstaniem”. Coraz powszechniejsza 
kremacja jest dopuszczalna, ale pogrzeb z 
urną ma nieco inny przebieg niż tradycyjny z 
ciałem zmarłego umieszczonym w trumnie. 
Kanon 1176 przypomina, że złożenie pro-
chów nie może oznaczać odrzucenia prawd 
wiary dotyczących rzeczy ostatecznych.         
Kan. 1184 - § 1. Jeśli przed śmiercią nie dali 
żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego 
powinni być pozbawieni: 

1. notoryczni apostaci, heretycy i schizmaty-
cy; 
2. osoby, które wybrały spalenie swojego cia-
ła z motywów przeciwnych wierze chrześci-
jańskiej; 
3. inni jawni grzesznicy, którym nie można 
przyznać pogrzebu bez publicznego zgorsze-
nia wiernych. 
§ 2. Gdy powstaje jakaś wątpliwość, należy 
się zwrócić do miejscowego ordynariusza, do 
którego decyzji należy się dostosować. 
Kan. 1185 - Pozbawienie pogrzebu zawiera w 
sobie także odmowę odprawienia jakiejkol-
wiek Mszy świętej pogrzebowej. 
 Każdy ksiądz pracujący w duszpaster-
stwie parafialnym, spotkał się z osobą, która 
kategorycznie twierdziła, że nie życzy sobie 
pogrzebu kościelnego po swojej śmierci. Na-
wet w tak trudnych okolicznościach jak 
śmierć, Kościół musi uszanować wolę czło-
wieka i jego świadomą decyzję. Czasami ro-
dzina załatwiając formalności pogrzebowe, 
stara się wymusić na proboszczu odprawie-
nie pełnej formy pogrzebu. Zachowując deli-
katność i rozumiejąc sytuację bliskich, dusz-
pasterz jest niekiedy jednak zobowiązany 
odmówić, by nie naruszyć prawa lub by nie 
wywołać zgorszenia. 
Eucharystia za zmarłych. Obrzędy pogrzebu 
obejmują tzw. 3 stacje: kaplica przedpogrze-
bowa /dom zmarłego/,  kościół i cmentarz. 
Czasem pogrzeb zaczyna się od razu Mszą 
św. w kościele. Bywa, że pożegnanie zmarłe-
go odbywa się w danym dniu bez Mszy św. 
Niezależnie od formy liturgicznej, za każde-
go zmarłego MOŻNA I WARTO ZAMÓWIĆ 
MSZĘ ŚWIĘTĄ. Eucharystia jest najważniej-
szą modlitwą za zmarłych i za dusze w czyść-
cu cierpiące. W tradycji polskiego Kościoła 
zachował się piękny zwyczaj odprawiania 
Mszy św. w 30 dzień po śmierci. Wierni czę-
sto zamawiają Mszę św. w każdą rocznicę. W 
niektórych regionach Polski przyjęły się 
Msze święte ofiarowane przez dalszą rodzi-
nę, czy znajomych - zamiast kwiatów. Dusz-
pasterze zachęcają też do pielęgnowania gre-
gorianki (30 Mszy świętych odprawianych za 
zmarłego w kolejne dni), która wprowadzona 
przez papieża Grzegorza I Wielkiego jest 
uważana za szczególnie skuteczny ratunek 
dla dusz czyśćcowych.    
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Kazanie pogrzebowe, podziękowania, prze-
mowy na cmentarzu. Pogrzeb jest nie tylko 
obrzędem liturgicznym. Ma też wymiar dusz-
pasterski, a często wręcz ewangelizacyjny. 
Niezależnie od tego kim był zmarły, w ko-
ściele gromadzą się ludzie oczekujący słów 
pociechy, umocnienia nadziei chrześcijań-
skiej. Często na Mszy świętej pogrzebowej są 
obecne osoby mające luźny kontakt z Kościo-
łem, czy wręcz negatywny stosunek do wiary 
i praktyk religijnych. Zadaniem księdza nie 
jest recytowanie poematu o zasługach zmar-
łego. Kapłan głosi Słowo Boże, które ma 
wskazywać na Jezusa – Drogę do zbawienia. 
Homilia ma uświadamiać potrzebę gotowo-
ści na dzień śmierci i spotkania z Bogiem. 
Kardynał Suenens przypominał, że „człowiek 
ma być w każdej chwili gotowy na dwie rze-
czy: na przyjęcie Komunii świętej i na 
śmierć. Śmierć bliskiej osoby staje się często 
momentem przełomowym dla kogoś, kto za-
niedbał życie sakramentalne. Trzeba pamię-
tać o tym, żeby podziękowania nie zdomino-
wały przesłania Ewangelii, a ewentualne mo-
wy pogrzebowe na cmentarzu nie stały się 
demonstracją przekonań jakiejś grupy spo-
łecznej. Ksiądz prowadzący nabożeństwo po-
winien zadbać o prawdziwie chrześcijański 
wymiar całej liturgii. 
Pogrzeb dziecka. Szczególnie dramatycznym 
przeżyciem dla rodziców jest śmierć ich 
dziecka. Duszpasterze spotykają się w swojej 
praktyce z różnymi reakcjami z ich strony w 
momencie, kiedy trzeba podjąć decyzję o po-
żegnaniu. Psychologia zwraca uwagę na to, 
jak ważne dla dalszego życia małżonków jest 
przejście wspólnie przez traumę pochowania 
ciała ukochanego – często długo oczekiwane-
go – potomka. Przytoczę krótki fragment 
najnowszego dokumentu Konferencji Epi-
skopatu Polski dotyczącego takiej sytuacji /
forma liturgiczna pogrzebu jest ściśle okre-
ślona w Księdze Obrzędów/.  
„Zmarłe dzieci, niezależnie od tego, czy były 
ochrzczone, czy nie, czy zmarły po porodzie, 
czy też urodziły się martwe, należy pochować 
według stosownych obrzędów przewidzia-
nych na tę okoliczność. Zgodnie z miejscowy-
mi zwyczajami można odprawić zarówno na-
bożeństwo w domu, w kościele, a potem na 
cmentarzu, jak i tylko na cmentarzu. Jeśli 

rodzice o to proszą, wówczas przed pogrze-
bem dziecka winna być odprawiona Msza 
święta, a ksiądz powinien być ubrany w szaty 
białego koloru. Należy wyjaśnić, że ta Msza 
św. nie ma charakteru przebłagania za grze-
chy dziecka, ale jest prośba o pociechę dla 
rodziców. Dziecko zmarłe przed porodem 
należy traktować jak dziecko zmarłe przed 
chrztem. Możliwy jest zatem pogrzeb dziec-
ka, które rodzice stracili na skutek poronie-
nia (płody poronione), nawet w bardzo wcze-
snym etapie ciąży, o ile będą dokumenty ko-
nieczne do pogrzebu zgodnie z prawem pań-
stwowym. Jedynym kryterium rozróżnienia 
dla formy pogrzebu jest przyjęty chrzest.”  
Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
2006 r. rodzice (lub inne osoby uprawnione) 
dzieci urodzonych martwo albo po poronie-
niu mają prawo otrzymać akt zgonu i doko-
nać ich pochówku. Minister Zdrowia określa 
ciała tak zmarłych dzieci jako „szczątki ludz-
kie”, którym należy się „ludzki” pochówek. 
Rozporządzenie zwraca uwagę, że nie jest 
istotne, jak długo trwała ciąża. Właściwe zro-
zumienie i wykorzystanie nowego rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia pozwala duszpaste-
rzom na kształtowanie świadomości wszyst-
kich wiernych, że są to pogrzeby istot ludz-
kich, i że już od poczęcia mamy do czynienia 
z człowiekiem.  
Co czuje ksiądz… Pytano mnie kilka razy o 
to, czy podczas odprawiania liturgii pogrze-
bowej towarzyszą mi jakieś emocje, czy zda-
rza mi się jako księdzu jeszcze wzruszać? 
Myślę, że odpowiedź na to pytanie będzie do-
brym podsumowaniem niniejszej refleksji. 
Do każdego pogrzebu staram się przygoto-
wać tak, żeby głoszone słowo nie tylko opie-
rało się na Ewangelii, ale miało też ten osobi-
sty charakter i było naznaczone odniesie-
niem do sytuacji uczestników nabożeństwa. 
To oczywiste, że kapłan inaczej przeżywa 
śmierć bliżej znanej osoby, czy np. młodego 
człowieka, który zmarł nagle. Księża w tym 
względzie reagują tak samo jak wszyscy lu-
dzie. Nad wszystkim jednak musi górować 
prawda, która przynosi największe pociesze-
nie i nadzieję: JEZUS JEST ŻYCIEM I 
ZMARTWYCHWSTANIEM! ●  
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 Zdarza się, że żałobę sprowadzamy tyl-
ko do noszenia czarnych strojów i układania 
zniczy na płycie nagrobka.  Ale kiedy umiera 
ktoś bardzo nam bliski, szczególnie taki, któ-
ry w naszym osądzie odszedł zbyt wcześnie i  
zbyt nagle, potrzebujemy czasu, aby nauczyć 
się, jak dalej żyć, już bez niego…  Żyć tak, by 
znów było to życie, w którym wzrastamy w 
naszej miłości. Ten tekst o przeżywaniu żało-
by, piszę po przeczytaniu książki C.S. Lewisa 
(autora Opowieści z Narnii) Smutek, która 
nie jest żadnym traktatem filozoficznym, ani 
zbiorem mądrości psychologa i znawcy ludz-
kich uczuć, tylko zapisem jego własnych 
przeżyć i myśli po śmierci ukochanej żony, z 
którą udało mu się zbudować piękną małżeń-
ską relację. Zachęcam, by ją samodzielnie 
przeczytać, bo kiepsko wychodzi mi oddanie 
w tym tekście tego, czym dzieli się Lewis. 
 Na pewno nie jest tak, że żałoba ma 
jakiś konkretny schemat, przebieg – jest 
czymś indywidualnym, ale chyba można wy-
dzielić w niej pewne etapy, nawet jeśli, nie-
które z nich powracają wtedy, gdy wydawało-
by się, że ma się je już za sobą…  
 Zwykle na początku doświadczamy 
przejmującego bólu, smutku, który właściwie 

nas paraliżuje, jak strach. Nie umiemy nor-
malnie funkcjonować, nie wiemy co się dzie-
je, nie rozumiemy co ktoś do nas mówi – tak, 
jak gdyby byśmy byli za jakąś zasłoną. I na-
wet nie chcemy rozumieć. Po co…? Nie chce 
nam się nic robić, starać, wszystko wydaje się 
niepotrzebne i bez sensu. Niektórzy nie je-
dzą, nie myją się, zaniedbują, uciekają przed 
jakimkolwiek wysiłkiem. To nie jest lenistwo, 
ale brak poczucia sensu. Przecież nie będzie 
już jak dawniej, więc po co się starać. Towa-
rzyszy nam nieuświadomione przekonanie, 
że będzie źle, gorzej. Lewis pisze, że choć cią-
gle w tym czasie wspominał żonę, to nie po-
trafił się z nią spotkać. Także z Bogiem, który 
wcześniej był dla niego Kimś bliskim. Jakby 
zatrzaśnięto przed nim drzwi.  
 Potem może nastąpić czas buntu prze-
ciw Bogu. Mogą być to wątpliwości co do te-

go czy istnieje, ale częściej będzie to zwątpie-
nie w to, że Bóg jest dobry. To czas, gdy poja-
wia się mnóstwo myśli, które podejrzewają 
Go o brak miłości, oskarżają o okrucieństwo, 
o to, że się bawi człowiekiem, że nie można 
Mu wierzyć, że kłamie, oszukuje, że jest Kimś 
innym, niż się wcześniej myślało. Pragnie się 
wtedy zadać Mu ból, dlatego wypowiada się 
słowa prawdy o tym co się na Jego temat my-
śli. Lewis pisze, że tak naprawdę wcale tak 
nie myślał o Bogu, ale chciał Go zranić.  
 Niektórzy na zawsze pozostają na tym 
etapie, ale można iść dalej. Czytając zapiski 
Lewisa zauważamy, jak powoli zaczyna przy-
glądać się swoim dwóm relacjom: do żony i 
do Boga. Zauważa, że ciągle celebrował swój 
smutek, skupiał się na swoim bólu, ale zupeł-
nie nie zastanawiał się nad tym co czuje żo-
na. Dopiero teraz pojawiają się pytania: czy 
ona cierpi, czy jest szczęśliwa, czy chciałby 
wrócić i potem jeszcze raz przeżywać swoją 
śmierć. Odkrywa, że to co uważał za miłość, 
było egoizmem, bo cały czas zajmował się so-
bą. Także wcześniej, gdy ona jeszcze żyła – 
pragną jej dla siebie, a nie kochał czystą mi-
łością, która pragnie czyjegoś dobra. Widzi 
też, że podobnie wygląda jego relacja z Bo-

giem – te wszystkie oskar-
żenia, które w nim są 
wskazują na to, że nie tyle 
wierzył w Boga i Go ko-
chał, ale raczej wyobrażał 
sobie, że tak jest. Wyobra-

żał sobie, że kocha żonę i ją zna, wyobrażał 
sobie że kocha Boga i Go zna. Bóg burzy te 
wyobrażenia. Nie dlatego, że jest okrutny i 
chce zadać mu ból, ale dlatego, że chce dać 
mu szansę zbudowania tych relacji na nowo, 
lepiej, zdrowo. Jakby był lekarzem, który nie 
boi się zadać bólu, po to, żeby wyleczyć – 
operacje bywają bolesne… Okazuje się, że do-
piero wtedy, gdy Lewis przestaje kurczowo 
trzymać się pragnienia by spotkać znów żo-
nę, udaje mu się doświadczyć spotkania, zni-
ka bariera, której wcześniej nie umiał poko-
nać. Dlaczego dopiero teraz? Dlaczego wte-
dy, gdy się pragnie czegoś za bardzo, zbyt na-
tarczywie, to się tego nie dostaje? Silne pra-
gnienie, przywiązanie sprawia, że nie potrafi-
my przyjąć daru. Jest w nas zbyt dużo na-
miętności, pożądania, pragnienia, a zbyt ma-
ło miejsca na dar, na spotkanie z osobą. 

O przeżywaniu żałoby 
 Ala Kaczorowska 
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No i znów mamy dzięki Osiołkowi małą zagadkę. No bo co to 
właściwie znaczy być cichym. Jaki to jest człowiek cichy. Co 
trzeba robić, by zasłużyć na taką cechę i być błogosławionym. 

Jeśli chcesz się dowiedzieć rozwiąż zadanie. Słowa trzeba odnaleźć w tabeli z literkami. 
Pierwsza litera każdego wyrazu znajduje się obok cyferki. Np.: Obok jedynki jest „N” następ-
nie musisz poszukiwać liter tak, jak wskazuje szyfr strzałkowy umieszczony w ramce. Czyli 
od „N” idziemy w prawo po skosie w doł i mamy drugą literkę „I”. Rozwiązanie prześlij na 
adres krecikpoalrny@gmail.com  A nagrodę za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzy-
mują Wiktoria Brawańska i Alinka Stylok. Może je odebrać 9 listopada na Mszy św. o godz. 
10.00. Gratulujemy! 

Pani katechetka mówiła nam ostatnio 
o Maryi i Józefie, że byli cisi i pokorni 
i że powinniśmy Ich naśladować. No to zabrałem się do tego naśla-
dowania, żeby nie było, że nigdy nikogo nie słucham. Pokorny już 
jestem więc postanowiłem poćwiczyć tę cichość.  Najpierw założy-
łem sobie na pyszczek tłumik dźwięku, ale strasznie źle mi się oddy-
chało więc musiałem sobie radzić bez tego. Ale co tam! Jasne, że so-
bie poradziłem. Mówiłem bardzo cichutko. Nikt nie słyszał co mó-
wię taki byłem cichy. A co! Jak coś robić to porządnie. Niestety pani 
z matematyki nie jest chyba zbyt religijna, bo w ogóle tego nie doce-
niła i kiedy nie usłyszała dobrej odpowiedzi postawiła mi jedynkę.  
Jędza! I jak tu naśladować Maryję jak Ci za to jedynki stawiają. Ale 
postanowiłem się nie zrażać. Po południu poszliśmy z Krecikiem 
pozjeżdżać z górki. Fajnie było! Tylko Kłapcio wszystko zepsuł. Nie 
wiem po co stał na górce i musieliśmy go rozjechać. No bo nas nie 
widział, jak zjeżdżaliśmy, a przecież nie mogłem krzyknąć, żeby 
uważał, bo miałem być cichy. No i teraz muszę się nim opiekować i 
w ogóle mam straszną karę za to, że go rozjechałem i za tą jedynkę z 
maty. Wszystko przez panią katechetkę! 
   Osiołek Ofiarka 

Dla dzieci 

 Powoli zaczyna się kolejny etap. Lewis 
odkrywa, że może uwielbiać Boga poprzez 
uwielbienie dobra i piękna, jakie jest w jego 
żonie. Tworzy pochwalne hymny o niej, 
chwaląc jednocześnie Boga, który ją stwo-
rzył. Odkrywa wtedy, że wcześniej żona była 
ważniejsza niż Bóg. Że kiedy żyła bardziej 
starał się spełniać jej wolę, jej pragnienia niż 
to czego pragną Bóg. Teraz,  gdy uwielbia, co 
raz bardziej widzi Dawcę – Stwórcę i Źródło 
tego, co kochał i cenił w swojej żonie. Dar nie 
przysłania mu już Dawcy, ale raczej do Niego 
prowadzi. Bóg nie jest drogą do ludzi – On 

jest Celem. Jeśli staje się najważniejszy, 
można spokojnie cieszyć się darami, jakie 
daje, także darem ukochanych osób. Jeśli 
one są ważniejsze od Boga, cierpimy i tak na-
prawdę nie potrafimy budować relacji z oso-
bami jakie zostały nam przez Niego podaro-
wane. Czasem potrafimy to dostrzec dopiero 
wtedy, gdy zostaną nam one odebrane.  
 Żałoba i przeżywanie straty ukocha-
nych osób to może być coś co nas niszczy, ale 
może być też szansą na to, by nauczyć się ko-

chać naprawdę… ●  
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 Bardzo mi zależało, aby odprawić Mszę 
św. w Katedrze Św. Jakuba w Santiago de 
Compostela za całą naszą parafię i wszyst-
kich ludzi, którzy mnie prosili o modlitwę w 
tym miejscu. Bóg pozwolił. Doszliśmy! 
Pielgrzymowanie do św. Jakuba albo się ko-
cha, albo się go nie zna. Już dwa razy piel-
grzymowałem do tego świętego miejsca ro-
werem z Roncesvalles (granica francusko-
hiszpańska) to dystans 850 km w 13 dni, ale 
za każdym razem piesi pielgrzymi powtarzali 
mi, że rowerem to pielgrzymowanie 
„bezkofeinowe” – cokolwiek by to znaczyło. 
Decyzja zapadła. Z okazji 50-tych urodzin idę 
wraz z dwoma kolegami na „camino”. 
LOGISTYKA  
Biura pielgrzymkowe nie oferują takich wy-
jazdów, co najwyżej wyjazdy grupowe na 
ostatnie 100 km aby otrzymać Dyplom Piel-
grzyma. Wszystko najlepiej przygotować sa-
memu. Bilety, aby się dostać do Oviedo po-
wrót do kraju, przewodnik i najtrudniejsze 
zadanie? - Co spakować do plecaka by nie 

przekraczał 10 kg. Jakie zabrać buty, by sto-
py wytrzymały marsz („blazy”, odciski, otar-
cia – widziałem dramaty jadąc wcześniej ro-
werem). Pewne jest, że co spakujesz musisz 
nieść albo wyrzucisz rzeczy zbędne. Na szla-
ku dopiero człowiek doświadcza jak niewiele 
potrzeba do życia. 
DROGA  
Dla wielu - nawet z polski – „camino” rozpo-
czyna się u drzwi mieszkania lub domu. Idą 
nawet kilka tysięcy kilometrów pieszo. Naj-
popularniejsza jest droga francuska (Camino 
Frances) z Saint Jean Pied de Port w Francji. 
Jednym z najstarszych szlaków jest trasa z 
Oviedo, gdzie znajduje się Santa Camara – 
Święta Chusta (którą według tradycji okryta 

była po śmierci twarz Chrystusa) –, to tzw. 
„Camino Primitivo” – droga pierwotna lub 
wewnętrzna. To „camino” było naszym ma-
rzeniem. Okazało się jednak, że to szlak dość 
wymagający. Prowadzi górami Asturii i Gali-
cji. Podejścia i zejścia od 200m do 1200m 
n.p.m. Teren słabo zaludniony. Długie dy-
stanse od wioski do wioski. Takie wymagania 
geograficzne dają jednak wiele bogactwa w 
sferze przeżyć duchowych i religijnych, to 
prawdziwe rekolekcje w drodze. 
REKOLEKCJE  
Nigdy nie miałem tyle i takiej ciszy, aby prze-
myśleć wiele spraw. Tyle czasu na modlitwę. 
Idziesz sam i masz dziennie 8 godzin dla Bo-
ga - prawdziwy luksus. Droga zmienia czło-
wieka wewnętrznie poprzez duchowy i fizycz-
ny wysiłek, niedogodności, obolałe nogi i ra-
miona, poprzez drugiego człowieka, którego 
spotykasz na szlaku lub w Albergue 
(schronisku dla pielgrzymów) na noclegu. 
Wszystko co ci potrzebne musisz zmieścić w 
plecaku. Nawet brak wody i jedzenia rodzą 

hart ducha. Musisz zawierzyć tę drogę Bogu, 
aby nie targały tobą lęki, że zasłabniesz, nie 
zdążysz, nogi nie wytrzymają, nie znajdziesz 
noclegu, będziesz głodny, odwodniony lub 
przemarznięty zachorujesz. Trzeba pozwolić 
aby On cię prowadził w swojej Opatrzności. 
Po 14 dniach i 336 km nagroda jest wielka. 
Dziękczynienie za dar życia i wszelkie łaski, 
błogosławieństwo, za parafię w której posłu-
guję. To wszystko złożyłem na Chwałę Bożą 
na grobie św. Jakuba Większego Apostoła 
(syna Zebedusza) w czasie Mszy św. dla piel-
grzymów o godz. 12.oo. Celem nie jest droga, 
ale Bóg do którego prowadzi.  
Życzę każdemu przeżycia takich rekolekcji w 
drodze. ●  

Do grobu św. Jakuba Apostoła 
 ks. proboszcz Stefan Wyleżałek 
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