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 „Macie tu coś do jedzenia?”. Gdy cho-
remu wraca apetyt, to znak, że wraca do ży-
cia. Jezus chcąc przekonać swych uczniów, 
że nie jest duchem, ale człowiekiem z krwi i 
kości, po prostu pyta: „Macie tu coś do jedze-
nia?”. To ich przekonało. Prysły wszelkie 
wątpliwości. Pytania „Macie tu coś do jedze-
nia?” nie należy jednak rozumieć tylko w 
sensie dosłownym. Jest to 
pytanie o nasz głód. Czy 
może jesteśmy już tak syci 
rozczarowaniami i cierpie-
niem, że nie odczuwamy 
już żadnego głodu nowego 
życia, nowego początku, i 
to obojętnie, czy wydają się nam wciąż jesz-
cze możliwe czy już zgoła nie? Czy do tego 
stopnia obrzydła nam już tak zwana real-
ność, że nie nęci już nas żadna nowa rzeczy-
wistość Boża? Pytanie: ,,Macie tu coś do je-
dzenia?” znaczy zatem również: Czy mamy 
coś do jedzenia dla tych, którzy już się prze-
jedli i nie chcą nawet patrzeć na jedzenie?.. 
Czy mamy coś do jedzenia dla tak wielu zra-

nionych dusz? Czy mamy cos do powiedzenia 
tym, od których życie wciąż domaga się tak 
wiele, że zdają się być obrabowani z wszelkiej 
radości? Czy możemy nasycić tych. którzy 
odczuwają głód za sensownym życiem i za 
prawdziwą miłością? Wszystko to kryje się w 
banalnych zdawałoby się słowach Jezusa: 
„Macie tu coś do jedzenia?”. 

To pytanie Jezusa jest też 
zaproszeniem na Euchary-
stię. Ludzie chcieliby 
„skosztować i zobaczyć, jak 
dobry jest Pan”. Podczas 
uroczystej Mszy Świętej, 
podczas radosnej liturgii, 

p o ś r ó d  ż y w e j 
wspólnoty wier-
nych, którą przepeł-
nia miłość, można 
doświadczyć orę-
dzia wielkanocnego 
wbrew wszystkim 
wątpliwościom, tro-
skom i lękom. 

 Gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli 

zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali Mu kawałek pie-

czonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Łk 24, 35 - 48 

III NIEDZIELA  

WIELKNOCNA 

15 kwietnia 2018 r.  

 Zobaczyć może każdy. Zaufać nie. Za-
ufanie można by nazwać sztuką życia. A wi-
dzenie rzemiosłem. Na te różnice i podo-
bieństwa zwraca naszą uwagę Jan ewangeli-
sta w dzisiejszej Ewangelii. Wszyscy ucznio-
wie mogli oglądać rany 
Zmartwychwstałego. 
Wszyscy – oprócz jed-
nego. Akurat go nie by-
ło, gdy inni m o -
gli na wła-

s n e 
oczy 
zobaczyć, że Ukrzyżowa-

ny jest też Zmartwych-
wstałym. To był gorzka piguł-

ka dla Tomasza. Też chętnie by 

zobaczył. Teraz musi jedynie ufać. A to nie 
jest łatwe. Zaufanie jest trudne. Zaufać Bogu 
jest jeszcze trudniej, przynajmniej niekiedy. 
Tomasz nie może zaznać spokoju... Wreszcie 
Jezus ukazuje się jeszcze raz. Ma szczęście. 

Wielu go nie ma. Musi 
czekać i mieć nadzieję. 
Mogą zobaczyć i wi-
dzieć tylko oczyma du-
szy, jeśli w ogóle. To 
wymaga jednak wiele 
cierpliwości i wytrwało-
ści. Ale gdy oczy duszy 

raz zobaczą, że Bogu chodzi tylko o dobro, 
wtedy nigdy już nie przestaje się widzieć. 
Wtedy nawet jeśli są jeszcze jakieś wątpliwo-
ści, to jednak nie ma już ciemności.  

II NIEDZIELA  

WIELKANOCNA 

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

8 kwietnia 2018 r.  

 Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwie-

rzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a 

uwierzyli.   J 20, 19 - 31 

3 



 SPES KWIECIEŃ 2018 r.  

 

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. (…) 

Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.   

            J 10, 11 – 18  
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 Jezus podaje nam trzy podstawowe 
kryteria dobrego pasterza: 1. Staje na czele - 
w Ewangeliach usłyszymy nie raz jak Chry-
stus szedł na czele swoich uczniów, także 
wtedy do Jerozolimy, gdzie czekała go 
śmierć (por. Mk 10,32), bo nasz Zbawiciel to 
generał i szeregowiec w jednej osobie. Zaw-
sze na przedzie, nigdy za 
plecami innych, zupełnie 
inaczej, niż owi przysło-
wiowi włoscy dowódcy, 
którzy zachęcali swoich 
żołnierzy: Armiamoci e 
partite, tzn. "Bierzmy za 
broń i … ruszajcie do ataku". 
2. Prowadzi do pełni życia - Chrystusa inte-
resuje nasz los i boleje nad naszą biedą, ale 
w Ewangeliach raczej niewiele jak poprawić 
warunki życia, wiele za to, jak osiągnąć jego 
pełnię. W jednej z brazylijskich dzielnic nę-
dzy, misjonarze z Niemiec poruszeni niedolą 
jej mieszkańców, wybudowali, dzięki pomo-
cy swych rodaków, nie tylko kaplicę, ale do-

prowadzili także do faweli wodę i światło. 
Jakiś czas później pojawili się tam sekciarze 
i prawie cała dzielnica zaczęła uczestniczyć w 
ich nabożeństwach. Z rozdartym sercem, od 
drzwi do drzwi, misjonarze pytali swoich by-
łych parafian: "Dlaczego przeszliście do sek-
ty, zobaczcie ile razem udało nam się zrobić. 

- To prawda - usłyszeli - ale 
tam nam mówią o Panu Bo-
gu". 
3. Dobry pasterz gotów jest 
umrzeć za swoje owce. W 
życiu na co dzień, często 
o p e r u j e m y  p o j ę c i e m 

"dobry": "dobry kolega", "dobry przyjaciel", 
"dobrzy znajomi". Ilu z nich byłoby jednak 
gotowych, już nie mówimy oddać za nas ży-
cie, ale stanąć na świadka w sądzie czy pielę-
gnować w czasie choroby. A Chrystus? Na-
wet gdyby chodziło tylko o mnie jednego, 
tylko o moje zbawienie, jeśli byłaby taka po-
trzeba, raz jeszcze wziąłby krzyż na swoje ra-
miona. 

IV NIEDZIELA  

WIELKANOCNA 

22 kwietnia 2018 r. 

 Zatrważający obraz: latorośle, które 
nie przynoszą owocu, zostają wycięte, a gdy 
tylko uschną, wrzucone w ogień. Dokładnie 
to samo czeka również mnie i ciebie, jeśli nie 
przynosimy żadnego owo-
cu! Czy takie jest przesła-
nie dzisiejszej przypowie-
ści o winnicy? Czy tak ma-
my odbierać zawartą w 
niej groźbę? Byłoby błę-
dem pomijać wszystko, 
czym moglibyśmy się zrazić, co mogłoby nas 
zniechęcić, czym moglibyśmy się zgorszyć. 
Jezus nie jest pochlebcą; właśnie chce 
„gorszyć”, ,,prowokować", „wstrząsać”, 
„budzić ze snu”. A ten, kto już się zbudził ze 
snu, słyszy w Jego przypowieści jeszcze coś 
zupełnie innego. Naszym przeznaczeniem 
jest „przynieść owoc obfity”. Czy pod koniec 

życia możemy doświadczyć czegoś wspanial-
szego od świadomości i poczucia, że nasze 
życie mimo wszystko było owocne? Że nie 
tylko tak sobie upłynęło i stopniowo rozmy-

ło, lecz wydało też coś do-
brego i coś zmieniło? By 
tak się stało, nie trzeba 
wiele. Wystarczy, powia-
da Jezus, byśmy ,,w Nim 
trwali”, zachowywali Jego 
słowa, nie pozwolili na ze-

rwanie z Nim więzi. Dlatego przynoszenie 
owoców nie jest przywilejem tylko aktyw-
nych członków Kościoła, lecz obietnicą daną 
wszystkim, także „utraconym”, samotnym, 
słabym, starym. Wszystkim, którzy trwają w 
Jezusie; wszystkim, w których trwają Jego 
słowa. Jak pociecha.  

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

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

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

          J 15, 9 - 17 

V NIEDZIELA  

WIELKANOCNA 

29 kwietnia 2018 r. 
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Marzec w naszej parafii 
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CHRZTY: 
Alan Patryk Brudny  
Natalia Magdalena Ćmok   
Marcel Maksymilian Fiszer  
Anastazja Hildegarda Muras  
Antoni Krzysztof Płocha  
Szymon Piotr Podeszwa  
Natalia Agata Wrona 
 
 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUNBE: 
Tomasz Nocuń – Anna Świtała  
Karol Antończyk – Anna Wolak  
 
POGRZEBY: 
Jerzy Plewniak    73 lata 
Helena Królik    85 lat 
Jacek Stasiak    70 lat  
Apolonia Mazur    82 lata  
Czesław Mlicki    68 lat 

 W czwartą niedzielę Wielkiego Po-
stu w katowickiej katedrze została odpra-
wiona uroczysta Msza św. z obrzędem 
ustanowienia nadzwyczajnych szafarzy 
Komunii Świętej. Po 
czterotygodniowych 
przygotowaniach 216 
mężczyzn zostało wy-
znaczonych przez ks. 
arcybiskupa Wiktora 
Skworca do pełnienia 
tej posługi. Wśród 

nich znalazło się trzech naszych parafian: 
Panowie Łukasz Kołeczko, Zbigniew Po-
deszwa i Dariusz Pasek. Ich podstawo-
wym zadaniem będzie pomoc prezbite-

rom w rozdzielaniu 
Komunii św., zwłasz-
cza poprzez zanosze-
nie Ciała Pańskiego do 
chorych i wiekiem 
osłabionych parafian. 
Nowi szafarze są 
szczęśliwymi mężami i 

ojcami rodzin. Ponadto an-
gażują się w życie naszej pa-
rafii i lokalnego Kościoła. Pa-
nowie Łukasz i Zbyszek nale-
żą do grupy mężczyzn św. 
Józefa oraz jako świeccy lek-
torzy czytają Słowo Boże. 
Pan Darek aktywnie udziela 
się w Oazie Rodzin. Życzymy 
im Bożej opieki i wytrwałości 
w posługiwaniu. Niech Świę-
ty Jacek, patron szafarzy wy-
prasza dla nich potrzebne ła-
ski na każdy dzień posługi.  
 Krzysztof Gorczyca 

USTANOWIENIE  

NADZWYCZAJNYCH 
SZAFARZY 

Zbigniew Zbigniew Zbigniew 
PodeszwaPodeszwaPodeszwa   

Dariusz Dariusz Dariusz    

PasekPasekPasek   

Łukasz Łukasz Łukasz    
KołeczkoKołeczkoKołeczko   
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 Społeczność Jastrzębia 
Górnego tłumnie przybyła na 
uroczystość pogrzebową 
Heleny Królik. Odszedł je-
den z ostatnich już 
świadków drugiej wojny 
światowej. W chwili jej 
wybuchu miała pójść 
do polskiej szkoły i z 
fotograficzną dokład-
nością zapamiętała to, 
co nastąpiło po pierw-
szym września 1939 
roku. To były smutne 
wspomnienia-ucieczka 
ułanów, brutalność 
Niemców, twarze więź-
niów pędzonych z Au-
schwitz w styczniu 1945 ro-
ku. A jednak zawsze chętnie 
spotykała się z uczniami, 
aby powiedzieć im, że woj-
na jest złem i sprawdzia-
nem człowieczeństwa—
wydobywa z ludzi pokłady 
nienawiści, ale i dobra. 
Opowiadała też o trudnych 

latach powojennych i czasach bu-
dowy kopalń. Życzliwie odno-

siła się do ludzi, którzy 
przybyli tu za pracą, na-

wet jeżeli nie rozumieli 
poplątanych śląskich 
losów. Była osobą po-
bożną—uważała ,że 
wiara może być  opar-
ciem w trudnych 
chwilach. 
Na ostatnim spotka-
niu z uczniami 
wszystkich zachwycił 

jej śląski strój -pani 
Helena cierpliwie usta-

wiała się więc  do niezli-
czonych zdjęć, które po-

zostaną cenną i wzruszającą  
pamiątką  szkoły. Będzie nam 

brakowało pani Heleny - 
jej mądrych opowieści o 
tym, jak można godnie 
przejść przez czasy wojny 
i pogardy…  
 Katarzyna Gibes 

OSTATNIE  

POŻEGNANIE  

PANI HELENY 
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Co czeka nas w kwietniu 

ROCZKI: 
Gabriel Antoni Adamiak 
Szymon Jan Dolej 
Miłosz Dominik Kajzner 
Patryk Arkadiusz Zając 
 
18 URODZINY: 
Monika Araszczuk 
Paulina Bieniec 
Filip Gosek 
Kinga Grzybek 
Angelika Kontowicz 
Małgorzata Suliga 
Maksymilian Sztaba 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
 
5 rocznica 
Aleksandra i Tomasz Biskupscy 
Magdalena i Dawid Dudzik 
Karolina i Norbert kruk 
10 rocznica 
Halina i Piotr Łukasik 
Marzena i Marcin Marczyńscy 
Agnieszka i Dominik Piechocińscy 
15 rocznica 
Agnieszka i Paweł Jamrozik 
20 rocznica 
Bożena i Marian Araszczuk 
Bożena i Grzegorz Kurczyk 
Beata i Robert Okła 
25 rocznica 
Barbara i Zbigniew Adamczyk 
Ewa i Krzysztof Bogusz 
Ewa i Marek Maciejowscy 
Mirela i Bogusław Pojda 
30rocznica 
Małgorzata i Janusz Bożykowscy 
Katarzyna i Dariusz Cichowicz 
Małgorzata i Ireneusz Koperscy 

Jadwiga i Marian Polok 
Urszula i Adam Wieczorek 
Małgorzata i Alojzy Trzonkowscy 
35 rocznica 
Teresa i Janusz Antończyk 
Jolanta i Krzysztof Brzoza 
Halina i Ryszard Czapla 
Barbara i Henryk Herok 
Teresa i Jacek Jaworscy 
Barbara i Marek Kowal 
Danuta i Józef Płonka 
Jadwiga i Wiesław Serwach 
Joanna i Andrzej Sitarz 
Małgorzata i Krystian Sitko 
40 rocznica 
Krystyna i Józef Karwot 
Danuta i Jan Suszka 
45 rocznica  
Elżbieta i Henryk Bartoszewscy 
Krystyna i Jan Baszczyńscy 
Irena i Wojciech Brzeziccy 
Irena i Tadeusz Kaszuba 
Elżbieta i Ryszard Knopik 
Helena i Mirosław Kopciowscy 
Jolanta i Stanisław Polak 
Barbara i Wojciech Sędek 
Cecylia i Jan Siwek 
Wanda i Henryk Suwisz 
Anna i Adam Zygmańscy 
50 rocznica 
Stanisława i Waldemar Bartosiak 
Bożena i Zdzisław Czyżnik 
Maria i Marian Mazur 
Janina i Józef Pilch 
55 rocznica 
Anna i Józef Oszczudłowscy 
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 8.04 – II Niedziela Wielkanocna – Miło-
sierdzia Bożego. Rozpoczyna się Tydzień 
Miłosierdzia. Liczenie wiernych. Kolekta 
przeznaczona na Caritas archidiecezji. 
 9.04 –Uroczystość Zwiastowania Pań-
skiego. Msze św. o godz. 6.30, 9.00 i 
18.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Opolskiej 20 po Mszy św. 
wieczornej. 
 13.04 – piątek. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 20 po 
Mszy św. wieczornej. 
 14.04 – sobota. Odwiedziny chorych od. 
godz. 9.00. 
 15.04 – III Niedziela Wielkanocna. Roz-
poczyna się Ogólnopolski Tydzień Biblij-
ny. Kolekta przeznaczona na potrzeby re-
montowe parafii. 
 16.04 – poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 
22 po Mszy św. wieczornej. 
 17.04 – wtorek. Spotkanie rodziców 
dzieci z klasy III A z SP nr 19 o godz. 
19.oo. 
 18.04 – środa. Biblioteka parafialna 
czynna od godz. 17.00 w Domu Parafial-
nym. 
 19.04 – czwartek. Spotkanie rodziców 
dzieci z klasy III B z SP nr 19 o godz. 
19.oo. 
 20.04 – piątek. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 22 po 
Mszy św. wieczornej. 
 21.04 – sobota. Nauka dla rodziców i ro-
dziców chrzestnych o godz. 16.30 w Domu 
Parafialnym. 
 22.04 – IV Niedziela Wielkanocna – 
Niedziela Dobrego Pasterza. Światowy 
Dzień Modlitw o Powołania. Rozpoczyna-
my Tydzień Modlitw o Powołania do Ka-
płaństwa i Życia Konsekrowanego. Chrzty 
o godz. 12.15. Kolekta przeznaczona na 
potrzeby parafii. 
 23.04 – poniedziałek. Uroczystość św. 
Wojciecha, biskupa i męczennika, głów-
nego patrona Polski. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 

24 po Mszy św. wieczornej. 
 25.04 - środa. Święto św. Marka, Ewan-
gelisty. Dzień modlitw o urodzaje.  
 27.04 - piątek. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 24 po 
Mszy św. wieczornej. Kwartalne dni mo-
dlitw o powołania do służby w Kościele. 
Msza św. za zmarłych w 30 dzień i I rocz-
nicę po śmierci o godz. 18.00. 
 28.04 – sobota. Kwartalne dni modlitw 
o powołania do służby w Kościele.  
 29.04 - V Niedziela Wielkanocna. Dzień 
Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. 
Roczki o godz. 12.15. Jubileusze Małżeń-
skie 0 godz. 16.30. Kolekta przeznaczona 
na potrzeby parafii. 
 30.04 - poniedziałek. Msza św. w inten-
cji sprzątających kościół w kwietniu, Koła 
Gospodyń, emerytów i rencistów o godz. 
18.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
Rodziców dzieci komunijnych z SP nr 19 
po Mszy św. wieczornej. 
 1.05 – wtorek. Święto św. Józefa, rze-
mieślnika. Msza św. w intencji rzemieślni-
ków i robotników o godz. 9.00.  
 2.05 - środa. Wspomnienie św. Atanazego, 
biskupa i doktora Kościoła.  
 3.05 – I czwartek miesiąca. Uroczystość 
NMP Królowej Polski. Msze św. według 
porządku niedzielnego. Msza św. w inten-
cji powołań o godz. 7.30.  
 4.05 – I piątek miesiąca. Wspomnienie 
św. Floriana, męczennika, patrona archi-
diecezji. Msza św. w intencji czcicieli 
NSPJ o godz. 6.30. Msza św. szkolna o 
godz. 16.30. Do sprzątania kościoła zapra-
szamy Rodziców dzieci komunijnych z SP 
nr 19 po Mszy św. wieczornej. 
 5.05 – I sobota miesiąca. Nabożeństwo 
wynagradzające NMP o godz. 7.00. 
 6.05 - VI Niedziela Wielkanocna. Na 
Mszach św. o godz. 9.30 i 11.00 I Komu-
nia Święta dzieci z SP nr 19. Msza św. w 
intencji OSP o godz. 12.15. Diakoni WŚSD 
rozpoczynają rekolekcje przed święcenia-
mi prezbiteratu. Kolekta na WŚSD w Ka-
towicach. 
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II NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁO-
SIERDZIA BOŻEGO 8.04  
7.30– Za ++ rodziców Józefa i Helenę Pie-
tras, Wincentego i Helenę Władczyk, brata 
Henryka oraz ++ z rodziny Pietras, Faryna, 
Władczyk, Kucia i dusze w czyśćcu cierpiące.  
9.30– Za + Elżbietę Jankowską – w 15 rocz-
nicę śmierci, rodziców, brata Henryka oraz 
++ z rodziny Szandała, Felski.  
11.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Heleny Kuszek – z okazji 9 rocznicy uro-
dzin.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji małżonków Bożeny i Zdzisława Czyżnik z 
okazji 50 rocznicy ślubu.  
16.30 – Za + Kazimierza Gruca, jego rodzi-
ców, Irenę i Jana Ostrzołek, ich rodziców 
oraz Mirosława Jóźwiak.  
19.30– Za ++ Ludwinę Brzoza, męża Anto-
niego, córkę Apolonię, wnuka Alojzego oraz 
++ z pokrewieństwa Mazur, Drzewiecki.  
PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ZWIA-
STOWANIA PAŃSKIEGO 9.04 
6.30– Za + Czesława Mlickiego – od sąsia-
dów z ul. Opolskiej 6. 
9.00– W intencji Parafian.  
18.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Elżbiety z okazji 70 rocznicy urodzin.  
WTOREK 10.04 
6.30– Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą 
opiekę i błogosławieństwo Boże dla Parafian 
zamieszkałych przy ul. Opolskiej 10. 
18.00– Za ++ rodziców Martę i Alojzego Po-
deszwa, syna Henryka, wnuka Mariana, Ire-
neuszę Gajda, rodziców Piotra i Gertrudę, 
Irenę i Mateusza Kowal, Wiesława Żurek, 
Dariusza Kałuża, Antoniego, Kazimierza Mo-
lenda, oraz ++ Helenę i Alojzego Krótki, ++ z 
pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.00Za + Mieczysława Pękal, żonę Krystynę, 
Sylwestra i Bertę Godziek, Helenę i Józefa 

Pękal, brata Andrzeja, siostrę Janinę, Henry-
ka i Augustynę Szkatuła, siostrę Wiktorię, sy-
nów Leona i Jana, wnuka Henryka, Włady-
sława i Stefanię Kowalskich oraz + Renatę 
Olszowską. 
ŚRODA 11.04 
6.30– Za ++ Pawła i Annę Kałuża, ich rodzi-
ców i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę Dudzik, 
córkę Leokadię, syna Alfreda i synową Marię.  
18.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Dawida z okazji kolejnej rocznicy urodzin.  
18.00– Za + Bożenę Górniak – od koleżanek 
z roku ze Studiów.  
CZWARTEK 12.04 
6.30- Za + Stanisława Stolarek – od siostry 
Zofii z mężem.  
18.00– Za + Czesława Kondziołka, ojca Jana 
oraz ++ teściów, dziadków, ich rodzeństwo, 
Marię i Józefa Klepek, ++ z pokrewieństwa 
Kondziołka, Nogły, Budziński. 
18.00– Za + męża Józefa Winkler, rodziców 
Józefa i Różę Winkler, brata Michała, ++ 
Czesława Krzyżak, Jana Jędrzejczyk, Apolo-
nię i Ignacego Boruta.  
PIĄTEK 13.04 
6.30– W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
18.00– Za ++ Annę i Erwina Adamczyk, Er-
wina Otręba, Jadwigę i Feliksa Pieter i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
18.00Za + Katarzynę Szydłowską – w 1 rocz-
nicę śmierci, męża Marcina, zięcia Ryszarda 
oraz + Stanisławę Maksymowicz.  
SOBOTA 14.04 
8.00– Za + Piotra Homskiego – w 3 rocznicę 
śmierci, ++ dziadków Annę i Józefa Duda.  
14.00 – Ślub.  
15.00 – Ślub.  
18.00– Za + Helenę Kafka, męża Maksymi-
liana, rodziców z obu stron, ++ z pokrewień-
stwa Kafka, Gajda, Kondziołka, Uliarczyk, 
Rduch, Gembalczyk i dusze w czyśćcu cier-
piące.  
18.00– Za + Jana Zuchalskiego, jego rodzi-
ców, Leona i Różę Kłosek, ich rodziców, cór-
kę Różę, syna Józefa, Anielę Krzystała oraz 
Eugeniusza Banasik. 
III NIEDZIELA WIELKANOCNA 15.04 
7.30– Za ++ Alojzego Mazur – w rocznicę 
śmierci, żonę Marię, córki Lidię Śmietana i 

9 
INTENCJE MSZALNE 
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Eleonorę Urbańczyk, ++ księży Jana i Teofila 
Chodzidło, ++ siostry zakonne Serafię Liszka 
i Salwatorę Komraus, siostrę Celinę Adam-
czyk.  
9.30– Za ++ Wiktorię i Franciszka Kaczo-
rowskich, Leona, Stanisławę i Zbigniewa Ka-
mińskich, za ++ z rodziny Grafów i Piekiełek.  
11.00– Za ++ Stanisławę i Czesława Doniec 
oraz ++ z rodziny Doniec.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji małżonków Bożeny i Marcina z okazji 20 
rocznicy ślubu oraz Moniki z okazji 18 rocz-
nicy urodzin.  
16.30 – Za ++ Alfonsa i Martę Adamczyk, 
Apolonię, Alfreda i Henryka Adamczyk oraz 
Jana Wowra i Antoniego Bugdoł.  
19.30– Za ++ Martę, Piotra, Anielę, Jerzego i 
Monikę Paluch oraz ++ z rodziny Kupny.  
PONIEDZIAŁEK 16.04 
6.30– Za ++ rodziców Anastazję – w 8 rocz-
nicę śmierci i Ludwika Korzeniowskich, mę-
ża Józefa Pawlik, córkę Beatę Kozieł oraz ++ 
z pokrewieństwa.  
18.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Felicjana z okazji 70 rocznicy urodzin.  
18.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Małgorzaty Bożykowskiej z okazji 50 rocz-
nicy urodzin oraz w intencji Beaty i Roberta 
Okła z okazji 20 rocznicy ślubu.  
WTOREK 17.04 
6.30– Za ++ Urszulę Sadło, Jana i Sabinę Sa-
dło, Rafała, Leokadię i Józefa Cuber, Stani-
sława i Władysławę Lukanek oraz dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
18.00– Za + męża Antoniego Naróg – w 14 
rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Gniadzik i 
Naróg.  
18.00– Za + Zbigniewa Balzam – w 18 rocz-
nicę śmierci, ojca Tadeusza, teściów Cecylię i 
Zygmunta Lubszczyk oraz ++ z pokrewień-
stwa z obu stron.  
ŚRODA 18.04 
6.30– Za + Rudolfa Sobik, żonę Marię, syna 
Feliksa, synową Annę, 2 zięciów, Mariannę 
Wnuk, Jana Krótki, żonę Zofię, syna Alojze-

go, żonę Helenę oraz ++ z pokrewieństwa i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00– Do Opatrzności Bożej w intencji 20 
lat profesji Daniela Guzy.  
18.00– Za + Pawła Filip, rodziców, dziad-
ków, braci i bratowe z obu stron, rodziców 
chrzestnych, Ludwika Kuszek i Zygmunta 
Glezner. 
CZWARTEK 19.04 
6.30– Za + Andrzeja Kiełkowskiego – w 7 
rocznicę śmierci, rodziców, teścia oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
18.00– Za + Henryka Barcik – w 11 rocznicę 
śmierci. 
18.00– Za ++ Marię i Czesława Pisz oraz ++ 
z pokrewieństwa.  
18.00– Za ++ kolegów i przyjaciół – Mariana 
Okła, Stanisława Szczęsny, Bogdana Płocha, 
Henryka Gajda, Aleksandra Matusik, Anto-
niego Nogły, Wacława Błaszczyk, Stanisława 
Kowal, Jerzego Podeszwa, Mariana Telega, 
Zenona i Jagodę Majcherskich, Józefa Górny 
– od rodziny Tokarek. 
PIĄTEK 20.04 
6.30– Za + Piotra Szymczyk – od chrześnia-
ka Marcina z rodziną.  
18.00– Za + Józefę Kowalską – w 14 rocznicę 
śmierci, męża Grzegorza, ++ z pokrewień-
stwa, za ++ z rodziny Rakowskich, Fijałkow-
skich, Marciniak, Gabryś, Golec, Wąsik, 
Olma, Szpak, Szelągowskich, Abramczyk, Ar-
cikiewicz, Mariannę i Irenę i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
18.00– Za + Izydora Urbańczyk, Marię i Ad-
olfa Musioł, Pawła i Martę Marcisz, córkę 
Marię Bernat, + Mariana Aleksińskiego i Bo-
gumiła Płocha oraz dusze w czyśćcu cierpią-
ce.  
SOBOTA 21.04 
8.00– Za + Wiktorię Wieczorek, męża Stani-
sława, córkę Teresę Dudzik.  
12.00 – Ślub.  
18.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Tomasza z okazji kolejnej rocznicy uro-
dzin.  
18.00– Za + Różę Zdrzałek, rodziców Jana i 
Marię, ++ rodzeństwo, Alberta Śmietana 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – NIE-
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DZIELA DOBREGO PASTERZA 22.04 
7.30– Za ++ Wiktorię i Brunona Sobik, 4 sy-
nów, 3 wnuków, Tamarę Sobik, Stanisława i 
Anielę Ślipek. 
9.30– Za ++ Dorotę Skowron, Wiktorię i Jó-
zefa Skowron, Henryka Sztajnowskiego oraz 
++ z rodziny Sztajnowskich, Skowronów, Wi-
śniewskich, Jędrusików i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
11.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji małżonków Jadwigi i Mariana z okazji 40 
rocznicy ślubu.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.30– Do Opatrzności Bożej, MB Często-
chowskiej, z podziękowaniem za dar życia, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha 
Św., zdrowie, z podziękowaniem za opiekę 
nad całą rodziną i ludzi, którzy byli na drodze 
życia i wsparcie w dalszej drodze do świętości 
w intencji Pauliny z okazji 35 rocznicy uro-
dzin. 
19.30– Za + mamę Jadwigę, córkę Justynę, 
brata Tadeusza, ojca Józefa.  
PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA 
23.04 
6.30– Za + Czesława Mlickiego – od rodziny 
Stalów z Jasła i Bąków z Poznania. 
18.00– Do Opatrzności Bożej w intencji An-
ny i Henryka z okazji kolejnej rocznicy ślubu, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalszą opiekę Opatrzności Bożej 
oraz błogosławieństwo Boże dla córek z ro-
dzinami.  
18.00– Do Opatrzności Bożej z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Małgorzaty – z okazji 50 rocznicy urodzin 
oraz 30 rocznicy ślubu Małgorzaty i Janusza.  
WTOREK 24.04 
6.30– Za + Bernarda Pustelnego, jego rodzi-
ców, syna Ewalda, córkę Irenę, zięcia Tadeu-
sza, ++ Alojzego i Agnieszkę, syna Francisz-
ka, synową Dorotę oraz ++ dziadków.  
18.00– Za + Bolesława Gajda, ojca Leona.  
18.00– Za ++ Marię Machnik, męża Fran-
ciszka, syna Bernarda, zięcia Leona, wnuka 
Bolesława i Kazimierza Rozwora.  
ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. MARKA,  EWAN-

GELISTY 25.04 
6.30– Za + Czesława Mlickiego – od sąsia-
dów z ul. Opolskiej 6.  
18.00– Za ++ Jadwigę i Michała Fajkis, Annę 
i Wincentego Piecha, Martę i Jana, syna Leo-
na Fajkis oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.00– Za + Pawła Mołdrzyk – w rocznicę 
śmierci, żonę Reginę, rodziców z obu stron, 
Leona Rakowskiego, Tadeusza i Stefanię Do-
mańskich i dusze w czyśćcu cierpiące.  
CZWARTEK 26.04 
6.30– Za ++ Anielę i Wiktora Oczadły, dziad-
ków z obu stron, Jana Żywczak, ++ z rodziny 
Wita, Płonka.  
18.00– Za ++ Leona i Franciszkę Gorzelnik, 
Annę i Stanisława Sowa oraz ++ z pokre-
wieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu cier-
piące.  
18.00– Za + Ludwiga Fäth – w 1 rocznicę 
śmierci oraz ++ z rodziny.  
PIĄTEK 27.04 
6.30– Za + Józefa Winkler – od Ireny i Jana 
Chorążak.  
18.00– Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1 
rok po śmierci.  
18.00– Za + Wacława Koryto – w 6 rocznicę 
śmierci oraz ++ z pokrewieństwa Koryto, 
Brudny.  
SOBOTA 28.04 
8.00– Za ++ Ingę i Pawła Skiba, ich ++ ro-
dziców, rodzeństwo oraz ++ z pokrewieństwa 
i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00– Za ++ Emilię i Franciszka Brzoza, Ce-
cylię i Karola Rączka, rodziców z obu stron, 
wnuczkę Sylwię, Gertrudę i Franciszka Znisz-
czoł, rodziców z obu stron, wnuka Grzegorza, 
chrześniaczkę Izabelę, Annę i Franciszka 
Chmiel, Gertrudę i Zbigniewa Trybus, ++ z 
pokrewieństwa Rączka, Kocur, Zniszczoł, 
Penkala, ++ księży, zakonnice i zakonników, 
misjonarzy i misjonarki, ++ nauczycieli i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
18.00– Za ++ Ernesta Sitko, syna, rodziców, 
brata, bratową oraz ++ z pokrewieństwa. 
V NIEDZIELA WIELKANOCNA 29.04 
7.30– Za ++ Otylię i Antoniego Kustos, ich 
rodziców, rodzeństwo, córkę Agatę Wolan, 
++ z rodziny Kustos, Helczyk, Reichman. 
9.30– Za + Jerzego Kapała – w 4 rocznicę 
śmierci, jego ++ rodziców, teściów oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
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11.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Janiny z okazji 65 rocznicy urodzin.  
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI.  
16.30– JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.30– Za + Stanisława Szafrańskiego, wnu-
ka Roberta oraz ++ z rodziny Szafrańskich, 
Ochockich.  
PONIEDZIAŁEK 30.04 
6.30– Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Leokadii Dudzik z okazji kolejnej rocznicy 
urodzin.  
18.00– Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprzątają-
cych kościół w miesiącu kwietniu.  
18.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Gertrudy Ostrzołek – z okazji 70 rocznicy 
urodzin oraz błogosławieństwo dla całej ro-
dziny.  
WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. JÓZEFA, RZE-
MIEŚLNIKA 1.05  
6.30– Wolna intencja. 
9.00– W INTENCJI RZEMIEŚLNIKÓW I 
ROBOTNIKÓW. 
18.00– Za + Martę Matloch – w rocznicę 
śmierci, męża Stefana, rodziców, rodzeństwo 
z obu stron, synową Helenę, zięcia Jana oraz 
++ z pokrewieństwa Goik, Matloch i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
ŚRODA – Wspomnienie św. Atanazego 2.05  
6.30– Za + Czesława Mlickiego – od sąsia-
dów z ul. Opolskiej 6.  
13.00 – Ślub.  
18.00– Za ++ Jadwigę Remian, męża Kazi-
mierza, córkę Annę i syna Stanisława.  
18.00– Za ++ z rodziny Bobrzyk, Więtczak, 
Hałasów, Frycz i Tomaszewskich.  
CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NMP, KRO-
LOWEJ POLSKI – I czwartek miesiąca 3.05 
7.30– W intencji Powołań.  
9.30– Za ++ Irenę i Edwarda Zawada – od 
córek z rodzinami.  
11.00– Za + Irenę Podsiadło – w 2 rocznicę 
śmierci, rodziców, męża, ++ pokrewieństwo, 
za + Janinę Piwowarską, Rudolfa Ku-
baszczyk, Zbigniewa Kaczmarczyk oraz ++ z 

pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30– Za + Mirosława Jóźwiak – w 4 rocz-
nicę śmierci.  
19.30– Za ++ Andrzeja i Józefę Pancherz, sy-
na Przemysława.  
PIĄTEK – Wspomnienie św. Floriana – I 
piątek miesiąca 4.05 
6.30– W intencji czcicieli NSPJ. 
16.30– Za + Józefa Winkler – od Jadwigi i 
Józefa Czarny. 
18.00– Za ++ Ernesta Sitko, syna Marka, ro-
dziców, brata, bratową, teściów oraz ++ z po-
krewieństwa.  
SOBOTA – I sobota miesiąca. 5.05 
8.00– Ofiara wynagradzająca za cierpienie 
Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca 
Jezusowego i zadośćuczynienie za grzechy 
własne, swoich bliskich, naszej Ojczyzny i ca-
łego Świata.  
8.00– Do Opatrzności Bożej, MB Fatimskiej 
w intencji członkiń z Róży Różańcowej Tere-
sy Fajkis  
14.00 – Ślub. 
18.00– Do Opatrzności Bożej w intencji ro-
dziców, dziadków i pokrewieństwa zmarłego 
Nikodema Pastryk oraz + dziadka Stanisława 
Pastryk.  
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 6.05 
7.30– Za + Stanisława Adamczyk, jego rodzi-
ców Jadwigę i Hermana, rodzeństwo oraz ++ 
z rodzin Adamczyk, Bilik. 
9.30– I KOMUNIA ŚWIĘTA – SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 19. 
11.00– I KOMUNIA ŚWIĘTA – SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 19. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem Św. Floriana w intencji strażaków 
OSP Jastrzębie-Górne.  
16.30– Za ++ rodziców Emilia i Marię 
Urbańczyk oraz + Antoniego Piszczek.  
19.30– Za + Jana Ostrzołek – w kolejną rocz-
nicę śmierci, żonę Agnieszkę, córkę Łucję, 
zięciów Romana i Franciszka oraz ++ z rodzi-
ny Ostrzołek, Sitko, Adamczyk i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
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 Święty Bernard z Clairvaux urodził się w 
1090 roku w Burgundii. Założył klasztor w Clai-
rvaux i kierował wieloma innymi. Jest określany 
jako jeden z największych mistyków chrześcijań-
skich. W XII w. przyczynił się do odrodzenia ży-
cia kontemplacyjnego w ówczesnej Europie. Pa-
pież Pius VIII nadał mu tytuł Doktora Kościoła, 
a jego dzieła do dzisiaj stanowią podstawę du-
chowości dla wielu wspólnot i zakonów. Cieszył 

się ogromnym autorytetem. wręcz określano go 
„niekoronowanym władcą“ Europy. Był doradcą 
papieży, królów i książąt. Zmarł w 1153 roku. 
Osobiście lubię sięgać do wielkich mistrzów du-
chowości. Mam do nich duże zaufanie. Byli to 
ludzie ogromnej modlitwy, codziennie kontem-
plowali Słowo Boże w „Lectio divina”. I wpraw-
dzie nie zawsze cytowali Pismo Święte, ale każ-
dy, kto czyta ich teksty wyczuwa, że słowa te 
wpływają ze zjednoczenia się ze Słowem Bożym. 

Rozważania Świętego o pysze zostały napisane 
dla zakonników, dlatego cytując je dodaję swój 
skromny komentarz, aby przenieść je do współ-
czesności. Są to jednak przede wszystkim myśli 
Świętego Bernarda. Zobaczmy, jak zmaganie się 
z samym sobą jest ciągle niezmienne, jak czas 
tutaj się zatrzymuje. Dostrzeżemy wreszcie sie-
bie na tych przedziwnych stopniach pychy, które 
prowadzą do otchłani. 

Ostrzeżenie! Jeśli czytając poniższe słowa, bę-
dziesz dostrzegał kogoś innego poza sobą sa-
mym, będziesz w myślach widział konkretne 
osoby, to znaczy, że osiągnąłeś już trzynasty sto-
pień… 
Pierwszy stopień pychy - CIEKAWOŚĆ 
Św. Bernard określa to, jako zaniedbywanie sie-
bie i zajmowanie się bliźnimi (X. 28). To jest ta-
kie zbytnie zainteresowanie się innymi. Taka 
nieodparta chęć, by wiedzieć prawie wszystko co 

12 stopni pychy wg św. Bernarda 
ks. dr Jarosław Międzybrodzki 

„Życie jest talentem powierzonym nam, aby go prze-

kształcić, pomnażać i czynić dobrem dla innych.” 

Legioniście Danielowi Guzy oraz wszystkim auksylia-

torom, którzy obchodzą swoje urodziny lub imieni-

ny w kwietniu, umiejętności postrzegania życia, jako 

daru od Pana i wykorzystywania każdego dnia do 

wzrostu w wierze, nadziei i miłości  

życzy Męski Legion Maryi. 

 

„Wszyscy, według swych zadań 

i celów, mają miejsce w pięknie 

wszechświata.” 

Pani Teresie Piotrowskiej życzymy, by wsłuchując 

się w Słowo Boże potrafiła odczytywać i realizować 

wolę Bożą w codzienności. Żeński Legion Maryi. 

 

„Im więcej otrzymamy w modlitwie i ciszy, tym więcej 

będziemy mogli dawać z siebie w naszym aktywnym 

życiu.” 

Siostrze Klaudii oraz pani Krystynie Żmudzie życzy-

my, by z modlitwy czerpały siłę do kroczenia drogą 

Bożych przykazań i dawania świadectwa wiary. Chór 

„Lira”.  

„Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba dać 

zwycięstwo.” 

Paniom Marii Karwath, Leokadii Dudzik i Elżbiecie 

Raczek oraz panu Ryszardowi Piechoczkowi życzy-

my, by nigdy nie zniechęcali się w walce o dobro, a 

Pan wspierał Ich swoją mocą. Seniorzy.  

 

„To co zdobyliśmy z największym trudem, najbar-

dziej kochamy” 

Uli Gardziejewskiej i Michałowi 

Admaczykowi życzymy takiej 

miłości, która nie pozwala za-

przestać stawiania sobie wymagań, a także tego, by 

doświadczali serdeczności i dobra od bliźnich. Oa-

za z ks. Stefanem 

Serdeczności 
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się dzieje w moim środowisku - wewnętrzne pra-
gnienie, by wiedzieć. Są takie osoby, które będą 
się czuły trochę nieszczęśliwe, jeśli o jakichś 
sprawach dowiedzą się zbyt późno - poczują się 
wtedy pominięte i niezauważone. Mają też za-
sadniczo „wyrobione” zdanie na temat prawie 
wszystkich z otoczenia i maja na to uzasadnienia, 
bo wiedzą, że.... Dziwią się, że ktoś może mieć 
inne zdanie niż oni. Mistrz z Clairvaux tak ze-
wnętrznie opisuje taką osobę: Możesz ja rozpo-
znać z następujących objawów: gdziekolwiek 
spotkasz zakonnika, o którym miałeś dobre 
mniemanie, a który gdziekolwiek stojąc, idąc czy 
siedząc, zaczyna natychmiast wyciągać głowę, 
nadstawiać ucha, wodzić dookoła oczyma - to z 
takich zewnętrznych oznak poznasz jego stan 
wewnętrzny (X. 28). Jest to najczęściej dobry 
obserwator i jakoś zawsze znajdzie się tam, gdzie 
można coś usłyszeć. Może się taka osoba czuć 
bardzo poszkodowana, jeśli nie jest zapraszana w 
miejsca, gdzie się mówi. Dzieje się tak z człowie-
kiem, ponieważ dusza taka nie zna siebie i wy-
gnana jest jakby na zewnątrz (X. 28). Jest to lęk 
przed wchodzeniem w głąb siebie, przed pozna-
niem siebie. O wiele prościej mieć doskonalą 
znajomość wad innych, niż swoich własnych, bo 
przecież tak bardzo chcemy mieć znaczenie we 
własnych oczach. Wady innych, niejako 
„usprawiedliwiają“ nasze. 
Drugi stopień pychy - LEKKOMYŚLNOŚĆ 
Zakonnik zaniedbujący siebie i zwracający uwagę 
na innych, gdy widzi wyższych od siebie, patrzy 
na nich z dołu, gdy widzi niższych, patrzy z góry. 
U pierwszych dostrzega coś, co wzbudza w nim 
zazdrość, u drugich coś, z czego się śmieje. Skut-
kiem tego umysł, roztargniony płochliwą ruchli-
wością oczu i nie obciążony żadną troską o sie-
bie, nadyma się pychą albo zanurza się w zawi-
ści. Raz dręczy go straszliwa zazdrość, kiedy in-
dziej jak dziecię cieszy się swoją wydumaną wyż-
szością; w pierwszym wypadku okazuje się zły, w 
drugim próżny, a zawsze – pyszny (XI. 39). Te 
piękne zdania Świętego oddają w pełni istotę lek-
komyślności, jako NIEUSTANNE PORÓWNY-
WANIE SIĘ Z INNYMI. Zobaczmy, że nasz autor 
pisze o tym, jako o konsekwencji braku refleksji 
nad sobą. Taka osoba, jak gdyby nie ma swojej 
godności – wartość we własnych oczach, jest ona 
zależna od zestawienia się z innymi. Wobec, 
tych, których uważa za lepszych od siebie mówi 
niewiele, jest nieśmiała, zażenowana. Wobec 
tych, nad którymi góruje jest uszczypliwa, iro-
niczna, kpiąca i trochę pogardliwa. W naszym 
potocznym mówieniu, lekkomyślność rozumie-
my, jako pewne nieroztropne postępowanie, po-

zbawione głębszej refleksji - kierowanie się tylko 
zewnętrznymi impulsami. Podobnie nasz stosu-
nek do innych, może być nacechowany lekko-
myślnością.  Jeśli nie wchodzimy w głąb samych 
siebie, to bardzo łatwo będą nad nami górowały 
emocje. Dobrymi będziemy określali tych, którzy 
powodują, że sią „lepiej czujemy”, a złymi tych, 
którzy psują nasze dobre samopoczucie. Ta cho-
roba porównywania się z innymi jest zawsze lę-
kiem o samego siebie. Wydaje mi się, że im ktoś 
ma głębszą relację z Panem Bogiem, tym bar-
dziej dostrzega, że nie da się Go jakoś oszukać. 
Trzeba stanąć w prawdzie wobec Niego, z całą 
nędzą naszego wnętrza. Dostrzeżenie własnej 
słabości, czyni nas miłosiernymi wobec słabości 
innych. Natomiast pewna „płytkość” relacji z Bo-
giem, powoduje irracjonalne budowanie własnej 
pozycji w zestawieniu z innymi - jakby Bóg dał 
się na to nabrać… Takiej osobie jest również bar-
dzo trudno być do końca szczerym w spowiedzi. 
Zawsze jej zależy - choćby to był całkiem niezna-
jomy ksiądz - aby wypaść jak najlepiej, aby ka-
płan dobrze o niej pomyślał. Nawet najgorsze 
grzechy przedstawi tak, aby nie wypadło tak źle. 
Skrajną postacią tego stopnia pychy jest nieu-
miejętność uznania obdarowania innych. Jeśli 
Bóg działa bardziej w sercu mojego brata (w in-
nej wspólnocie, rodzinie) niż w moim (naszej), to 
na pewno jest to jakoś podejrzane. Tak łatwo 
można lekkomyślnie wypowiadać zdania podej-
rzenia względem innych! Można wreszcie lekko-
myślnie odrzucić autentyczne działanie Boga. 
Trzeci stopień pychy - NIESTOSOWNA WESO-
ŁOŚĆ 
Charakterystyczną cechą pysznych jest szukanie 
tego, co rodzi wesołość, i unikanie tego, co wy-
wołać może smutek (XII. 40). Święty Bernard 
nie mówi tutaj o Bożej radości, ale o wesołkowa-
tości. Bardzo ciekawie podpowiada, że taka we-
sołość rodzi się z unikania myślenia o swoich ne-
gatywach. Jakby chcąc pocieszyć siebie, ktoś cią-
gle pobudza się do śmiechu. Często są to osoby, 
które będą żartować prawie zawsze i z wszystkie-
go „byle było śmiesznie”, „byle śmiali się z moich 
żartów”. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, 
ktoś z tych salw śmiechu wraca poraniony, z po-
czuciem poniżenia. Jakże często taka wesołość 
jest kosztem innych np.: blondynek, Marklowi-
czan, braci Żydów czy kogokolwiek innego. 
Patrz, po jakich znamionach możesz go rozpo-
znać w sobie albo bliźnich. Otóż prawie nigdy nie 
słyszysz, by taki człowiek wzdychał lub płakał. 
Patrząc nań, mógłbyś przypuszczać, że albo o so-
bie zapomniał, albo został już oczyszczony z 
wszelkiej winy. W jego ruchach widzisz błazeń-
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stwo, na czole bezmyślność, w chodzie próżność. 
Jest skory do żartów, skłonny i pochopny do 
śmiechu. Usunąwszy z pamięci wszystko, co do-
tychczas uznawał w sobie jedynie za godne po-
gardy, a więc przykre, a zebrawszy to, co według 
niego zasługuje na szacunek, nie myśląc przy 
tym o niczym innym, jak tylko o tym, co mu się 
w sobie podoba - nie potrafi dłużej wytrzymać 
od wybuchu śmiechu i głupawej radości, nie ba-
cząc, czy to w ogóle wypada (XII.40). Pan daje 
radość serca, ale ona nigdy nie jest kosztem in-
nych. Prawdziwa radość rodzi się z obecności 
wobec Pana. Smutek rodzi to, co nas od Niego 
oddziela. Dlatego tak ważne jest dostrzeżenie 
tego w sobie. Wesołość jest krótkotrwała, mija 
prawie błyskawicznie. RADOŚĆ JEST WIECZ-
NA. 
Czwarty stopień pychy - CHEŁPLIWOŚĆ 
Gdy próżność się wzmaga... para koniecznie mu-
si znaleźć większe ujście... Będzie więc albo mó-
wił, albo pęknie! Jest bowiem wypełniony gada-
niną i ciśnie go para, która w nim jest (XIII.41). 
Ten stopień pychy charakteryzuje się potrzebą 
mówienia. Osoba, która mu ulega ma zawsze coś 
do powiedzenia, zna się na każdej dziedzinie. 
Może się wypowiadać na dowolny temat i zawsze 
wie najlepiej. Zawsze w swoim mówieniu będzie 
jakoś podkreślać siebie: albo to, że wie dużo na 
ten temat, albo to, że ona tego doświadczyła naj-
lepiej. Oddajmy glos mistrzowi słowa, który tak 
charakteryzuje osobę chełpliwą: Łaknie i pragnie 
słuchaczy, przed którymi mógłby się popisać 
swoją próżnością, na których mógłby wylać to, 
co czuje, aby dowiedzieli się o jego wielkości. 
Przy nadarzającej się okazji, ilekroć rozmowa 
dotyczy nauki, on przytacza problemy stare i no-
we - płyną błyskotliwe sentencje, łatają pompa-
tyczne frazesy. Odpowiada, chociaż go nikt nie 
pyta. Sam zadaje pytania i sam udziela odpowie-
dzi; przerywa mówiącemu... Nie myśli uczyć cie-
bie, albo uczyć siebie, ale mówi i mówi, by wie-
dziano, do czego jest zdolny. Gdy rzecz jest o po-
bożności, natychmiast zaczyna się rozwijać o wi-
dzeniach i snach. Potem zachwala posty, zaleca 
nocne czuwania, ponad Wszystko ceni modlitwy. 
O pokorze i innych cnotach rozprawia szeroko, 
niestety z próżnością, tak, aby słuchający mogli 
go chwalić: „Z obfitości mówią jego usta” i 
„dobry człowiek z dobrego skarbca swego wydo-
bywa dobro" (Łk 6, 45)... Wszystko to można 
ująć krótko: w wielomówstwie rozpoznasz cheł-
pliwość (XIII.41)! Czasami chełpliwość nie zale-
ży od ilości słów, ale od podkreślania siebie. Są 
osoby które mają szczególny dar takiego mówie-
nia, by zwrócić na siebie uwagę. Dla tak wielu 
mówienie jest celem samym w sobie, wręcz cere-

monią. Zbyt często dar mowy jest wykorzystywa-
ny dla zbudowania własnej pozycji, dla wywyż-
szenia siebie. 
Piąty stopień pychy – ODRĘBNOŚĆ 
Wraz ze wzrostem pychy stan duchowy człowie-
ka jest coraz groźniejszy. Kolejnym stopniem 
pychy jest według świętego Bernarda 
„odrębność”. Przykro jest wynoszącemu się nad 
innych, nie czynić czegoś, co by go wyróżniało 
(XIV.42). Jest to osoba, która zawsze musi zro-
bić po swojemu. Wewnętrznie nie jest zdolna do 
podporządkowania się. Określiłbym stan tej oso-
by jako działanie pod wpływem ducha niezależ-
ności. Jest to ciągła niezależność: od wspólnoty, 
od rodziny, od Kościoła, od innych, itd. Bardzo 
trudno się z taką osobą współpracuje, bo zawsze 
będzie musiała jakoś podkreślić siebie. Wszelkie 
podporządkowanie, wydaje jej się jakimś ograni-
czeniem jej oryginalności i indywidualności. We 
wszystkim uczestniczy „nie do końca”, nie na 
100%. Jest we wspólnocie, ale ma się wrażenie, 
że sercem jest jeszcze w paru innych miejscach. 
Żona będzie miała wrażenie, że on ciągle coś 
ukrywa, że jest jakby trochę poza rodziną. Ani-
matorowi, przełożonym będzie mówił to, co on 
będzie uznawał za stosowne. Bardzo trudno ta-
kim osobom wytrzymać w swoim Kościele. Wła-
ściwie najlepszy byłby taki, który on sam by za-
łożył. Mistrz z Clairvaux podkreśla, że ta odręb-
ność będzie się zaznaczać również w pozytyw-
nych rzeczach. Więcej się szczyci z jednego po-
stu, który zachował wtedy, gdy inni jedli, niż 
gdyby razem z nimi pościł cały tydzień. Poży-
teczna jest dla niego krótka modlitwa prywatna, 
niż Wspólna całonocna... Do wszystkiego, co so-
bie wyimaginował, jest niezwykle skory, ale za to 
leniwy w spełnianiu obowiązków wspólnych 
(XIV.42). Modlitwa jego będzie prawdopodob-
nie zawsze jakaś inna, „nie taka jak Wszystkich”. 
We wspólnej modlitwie będzie go słychać naj-
bardziej, albo wcale ( w tym czasie będzie odczu-
wał nieodpartą chęć modlitwy w ciszy). Będzie 
trochę przyspieszał, albo zwalniał; będzie przy-
chodził pierwszy, albo ostatni; będzie wychodził 
pierwszy, albo jak wszyscy wyjdą, itd. Tak będzie 
w całym jego życiu. 
Szósty stopień pychy - ZAROZUMIAŁOŚĆ 
Raczej nie jesteśmy skłonni wierzyć pochleb-
stwom. Jeśli stale powtarzają nam „jacy jeste-
śmy wspaniali”, często jesteśmy skłonni podej-
rzewać, że mówią to, bo mają w tym jakiś inte-
res. Trochę łatwiej uwierzyć, gdy chwali nas 
przyjaciel. Jeśli słyszymy pochwały, tzw. 
„grzecznościowe”, raczej nie przywiązujemy do 
tego wagi, nie wierzymy w te wszystkie „piękne 
słówka”. Wiemy, że najważniejsze jest to, co o 
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nas Bóg myśli, On zna do końca nasze serca, my-
śli i pragnienia. W kolejnym stopniu pychy osoba 
może dojść do takiego stanu, że zaczyna w te 
wszystkie pochlebstwa po prostu wierzyć. Co 
więcej oczekuje ich i pragnie. I nawet jej nie 
przeszkadza, że to nie brzmi zbyt szczerze. W 
skrajnej formie jest skłonna nawet jakoś je kupo-
wać. Serce takiej osoby jest spragnione pochwał i 
słów podkreślających jej niezwykłą wartość. Jest 
nawet skłonna oceniać innych, poprzez to czy ją 
chwalą czy nie. Nasz Święty doskonale charakte-
ryzuje stan wewnętrzny takiej osoby (dla uwypu-
klenia przepiszę to w punktach): - Wierzy w to, 
co słyszy, - Chwali, co sam czyni, - Nie zważa na 
to, do czego zmierza, - Nie myśli o intencjach 
działania, - Uzależnia się od ludzkich opinii, - I 
ten sam, który we wszystkim bardziej dowierza 
sobie niż komukolwiek, gdy chodzi o sprawy oso-
biste, więcej wierzy innym... - Całym sercem wie-
rzy, że jest doskonalszy od innych (XV.43). 
Szczególnie groźna jest ta zależność od ludzkich 
opinii. Temu można nawet poświęcić całe swoje 
życie. Taka osoba, prawdopodobnie nie jest już w 
stanie pójść za Słowem Bożym na 100%. Często 
by nawet chciała, ale skoro ją atakują w domu, w 
pracy czy innym środowisku, to ona nie jest w 
stanie temu się przeciwstawić. No i czai się takie 
podświadome przekonanie, że jest jakoś lepsza. 
Czasem wystarczy zwykła świadomość, że jest 
lepsza „od tych gorszych”, „że nie jest taki naj-
gorsza”, „z innymi jest gorzej” - to wystarczy by 
poprawić swoje samopoczucie. 
Siódmy stopień pychy - ZUCHWAŁOŚĆ 
Jakże człowiek przekonany o swej wyższości mo-
że bardziej cenić innych niż siebie? Na zebra-
niach zajmuje pierwsze miejsce, w naradach 
pierwszy zabiera głos. Zjawia się nieproszony, 
wtrąca się bez przyczyny, poprawia porządek, 
kwestionuje decyzje. Czego sam nie przeprowa-
dził i nie uporządkował, nie uważa za słuszne i 
sprawiedliwie. Wydaje sądy o sędziach, wyroki 
uprzedza projektami orzeczeń... Gdy mu zalecają 
wykonanie jakiejś drobnostki, zżyma się, prote-
stuje, uważa bowiem, iż nie wypada mu zajmo-
wać się błahostkami, ponieważ jest stworzony do 
większych rzeczy (XVI.44). Jeśli w spodziewa-
nym czasie nie jest mianowany do jakiejś waż-
niejszej funkcji, niż pełnił do tej pory, nabiera 
przekonania, że jego przełożeni i odpowiedzialni 
są zazdrośni, źle poinformowani i tworzą „własne 
elity”. Generalnie czuje się niezauważony, niedo-
ceniony i pokrzywdzony. Jeśli o tym nie mówi, to 
na pewno tak myśli. Podejrzewa swoich przeło-
żonych (np. animatora) o niekompetencje i nie-
znajomość rzeczy. Ma ciągłe pretensje. „że się na 

nim nie poznali”. Święty Bernard określa to zu-
chwałością, ponieważ rzeczywiście jest to 
„zuchwałość” w myśleniu o sobie. Co gorsza , taki 
człowiek jest skłonny oskarżyć innych, że nie my-
ślą o nim tak jak on. Węszy w tym podstęp i jest 
urażony. Tak łatwo go zrazić, nawet najdrobniej-
szym przejawem niedostrzeżenia jego wartości. 
Jeśli ma coś zrobić, czuje się dobrze wtedy, gdy 
się go kilka razu poprosi (zawsze jakoś robi la-
skę) i specjalnie się mu dziękuje. I jak pisze 
Święty: Gdy mu wytykają winę, nie znika ona, a 
przeciwnie - wzrasta (XVI.44). W zasadzie nie 
jest w stanie przyjąć napomnienia. Jeśli sam nie 
dojdzie do tego, że robi coś źle, to uważa wszyst-
kie uwagi za niesłuszne. W jego przekonaniu są 
one niesprawiedliwe i są przejawem nadmierne-
go wtrącaniem się do jego osobistych spraw. Czę-
sto jego zewnętrzną reakcją na uwagi, będą sło-
wa zjadliwe i pełne wewnętrznej złości. 
Ósmy stopień pychy - OBRONA GRZECHÓW 
W tym stanie nieustannie usiłuje się usprawie-
dliwić popełniane zło, popełniane grzechy. 
Wszystkie jego złe czyny są jakby z przypadku, 
jakby z musu. On do końca jakby nie jest winny. 
On „nie chciał”, „zdarzyło się”, „nie udało się”, 
„chciałem inaczej”. Za jego grzechy, będą zawsze 
odpowiedzialni inny ludzie: „bo taka jest sytua-
cja w kraju”, „bo on zaczął”, „bo nie da się z nimi 
wytrzymać”, „bo oni mnie sprowokowali”, itd. Im 
większą ma znajomość teologii i Pisma Świętego, 
tym więcej wytłumaczeń dla swoich czynów. W 
jego szczególnym przypadku to co złe jest dobre. 
Wynika to z pewnych okoliczności, jemu zna-
nych, których inni nie rozumieją. Innymi słowy: 
jego grzech, tak do końca nie jest grzechem! 
Święty Bernard wylicza cztery sposoby tłumacze-
nia się: - "Nie zrobiłem tego”. - „Zrobiłem rzeczy-
wiście, ale dobrze”. - „Nie było to tak wielkie zło”. 
- „Owszem, popełniłem je, lecz nie ze złej intencji 
(XVII.45). Nie przyznając się do końca przed so-
bą samym i innymi do tego co zrobiłem, w jakiś 
sposób bronię zła i pochwalam szatana. Daję mu 
prawo, by kolejnym razem znowu próbował mnie 
skusić. Zło nie nazwane złem, staje się dobrem w 
naszych oczach i to jest nasza największa trage-
dia! 
Dziewiąty stopień pychy - KŁAMLIWE WYZNA-
WANIE GRZECHÓW 
Niektórzy, gdy im się zarzuca rzeczy publicznie 
znane, widząc, że zaprzeczanie im nie przyda się 
na nic, znajdą bardziej przebiegły sposób obrony 
- udawane przyznanie się do winy... Nie tylko nie 
usprawiedliwia czynionych mu zarzutów, ale 
przeciwnie - winę swą powiększa do tego stop-
nia, że widząc, jak dodaje do niej rzeczy wprost 
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niewiarygodne i dziwne, jesteś skłonny odrzucić 
nawet to, coś dotąd uważał za penne. Rozgłasza-
jąc rzeczy nie do wiary, przewrotnie zakrywają 
grzech kiedy go wyznają; słowa oskarżenia 
brzmią chwalebnie, lecz nieprawość wciąż kryje 
się w sercu – słuchacz ma utwierdzić się w prze-
konaniu, że to nie tyle prawda, ile raczej pokora 
przez nich przemawia (XVIII.46) Wyczuwany, że 
w tym wszystkim nie chodzi o autentyczną skru-
chę, ale o jakieś zewnętrzne „przykrycie” swojej 
winy. Gdy ktoś nadmiernie zacznie się korzyć i 
„kalać w popiele”, jesteśmy skłonni nawet uznać, 
że on nie jest taki zły, skoro umie się skruszyć. 
Będą padać tu słowa: „jestem wielkim grzeszni-
kiem”, „Bóg mi nigdy nie wybaczy”, „jestem gor-
szy od najgorszych”, „jestem nic nie warty”, „do 
niczego się nie nadaję”. Jakże często kryje się 
pod tymi słowami pragnienie: „powiedz, że to 
nieprawda”. Jest to tak wielkie wyolbrzymienie 
swojej winy i grzechu, takie zabarwienie poniże-
nia siebie, że osoba która tego słucha, odrucho-
wo zaprzecza. Jesteśmy nawet skłonni litować 
się nad taką osobą, że ona tak bardzo zgrzeszyła. 
Można „pięknie” publicznie wyznać grzech, tak, 
by nie musieć autentycznie za niego żałować! 
Jest to rodzaj pysznej pokory. 
Dziesiąty stopień pychy - BUNT 
Taki człowiek, jeśli nie wejrzy nań miłosierdzie 
Boże... i w milczeniu nie podda się sądowi in-
nych, wnet stanie się niesłychanie zuchwały, 
bezczelny, a co gorsza - pełen rozpaczliwego 
buntu... I jak przedtem z wewnętrzną zarozu-
miałością pogardzał współbraćmi, tak obecnie - 
już najwyraźniej zbuntowany - gardzi również 
przełożonym (XIX. 48).Jest zaskakujące jak bar-
dzo, różni autorzy duchowi, przywiązują wagę 
do posłuszeństwa przełożonym w Kościele, w 
zakonach i wspólnotach. I albo nasz świat, który 
gardzi wszelką formom podporządkowywania 
się odszedł od tej duchowej prawdy bardzo dale-
ko, albo oni wszyscy przesadzali. Niemniej, u 
praktycznie wszystkich pisarzy duchowych róż-
nych okresów, posłuszeństwo jest stawiane na 
jednym z centralnych miejsc. Wręcz nie wyobra-
żają sobie rozwoju duchowego bez posłuszeń-
stwa. Dopiero Reformacja przyniosła poważne 
(teologiczne) podważenie posłuszeństwa. Może 
dlatego tak bardzo jest podzielona. Święty Ber-
nard stawia bunt, czyli nieposłuszeństwo na 
dziesiątym stopniu pychy, jako konsekwencję 
wcześniejszych. Wręcz uważa, że poprzednie 
stopnie pracowały niejako na ten niezwykle waż-
ny. Moment, kiedy kieruję się wyłącznie sobą, 
własnym rozeznaniem dobra i zła, był uważany 
za niezwykle groźny stan duchowy. Samowola 
była określana jako śmierć duchowa. W ten spo-

sób tłumaczono też stan pierwszych ludzi, 
który doprowadził ich do grzechu. Uważano, że 
nieposłuszeństwo przełożonym jest bardzo pro-
stą drogą do pogardy Bogiem. Być może intuicja 
tych ludzi nie była bez podstaw?! Duch buntu 
prowadzi do nieustannej podejrzliwości. Wszyst-
ko jest podważane. Z czasem już nie jest ważne 
czy dobre, lub złe. Ważne bym mógł zaprzeczyć. 
Prawie każda decyzja przełożonych jest w jakiś 
sposób wykpiona, wyśmiana i skrytykowana. 
Zawsze jest coś, co się nie podoba. Staje się to 
powoli zasadą. Podświadomie wyrabia się w 
swoim wnętrzu podejrzliwość. Rodzą się pyta-
nia, w których nie chodzi o prawdę, ale dla zasa-
dy, o podważenie zdania przełożonych. Duch te-
go świata, który też jest duchem buntu, charak-
teryzuje się niszczeniem wszelkich autorytetów i 
wszystkich prawd. Nic nie jest święte, nie ma 
bezwzględnej prawdy, nie ma niczego czemu 
można zaufać. Tak łatwo wtedy ulec szatanowi. 
Jedenasty stopień pychy - SWOBODA GRZE-
SZENIA 
Osoba, która przestała się liczyć z przełożonymi i 
nie przejmuje się innymi, z coraz większą swo-
bodą zaspakaja pragnienia i żądze, jakie w niej 
drzemią. Powoli giną wszelkie hamulce. Już pra-
wie wszystko można usprawiedliwić, nie ma ab-
solutnych prawd, wszystko jest dozwolone. Zo-
stało zrzucone wszystko to, co krępowało. Swo-
bodnie czynię to, na co mam ochotę. Ta myśl, 
staje się podstawowym przykazaniem. Osoba 
taka nie widzi problemu w tym, że grzeszy. 
Dwunasty stopień pychy - NAŁÓG GRZECHO-
WY 
Gdy pierwsze występki unikną straszliwego wy-
roku Bożego, szuka się nowych rozkoszy; te zaś 
uwodzą coraz bardziej. Rozbudza się pożądanie, 
rozum popada w stan uśpienia, a nałóg zacieśnia 
pęta. Nieszczęśnik stacza się w przepaść zła i ja-
ko więzień poddany zostaje tyranii występków; 
w końcu pochłania go otchłań cielesnych pra-
gnień, zapomina o pouczeniu rozumu i bojaźni 
Bożej i jak szaleniec mówi w sercu swoim: „Nie 
ma Boga!” (Ps 13, 1). Odtąd używa tego, co przy-
jemne, zamiast tego co godziwe, nie dostrzegając 
tu żadnej różnicy; nic już nie powstrzymuje jego 
myśli, rąk, stóp od niegodziwości, o której roz-
myśla, którą popełnia i której szuka, ale wszyst-
ko, co mu przyjdzie na myśl, na usta, co mu 
wpadnie do rąk - wszystko to knuje, Wszystko, 
to czyni, wszystko to opowiada, złośliwiec, sa-
mochwalca, nikczemnik. Podczas, gdy sprawie-
dliwy, przywykłszy do dobra, wspina się po wyli-
czonych stopniach z radością w sercu i zwycię-
sko zbliża się do żywota, ów bezbożnik, schodząc 
po tych samych stopniach, bezmyślnie zbliża się 
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Armia izraelska była nieliczna, lecz posłuszna Bogu. Wpi-
sując litery do kratek, zgodnie z podpowiedzią strzałek, 
dowiesz się, jaki okrzyk wojenny wydali Izraelici. Możesz 
o tym przeczytać w księdze Sędziów w rozdziale 7.  

Rozwiązanie prześlij na adres krecikpolarny@gmail.com 

Nagrodę za roz-
wiązanie z po-
przedniego nume-
ru otrzymują Ha-
nia Grygier i Mi-
chał Sitko. Gratu-
lujemy! Można ją 
odebrać 15 kwiet-
nia na Mszy św. o 
godz. 11.00 

Dla dzieci 

do śmierci, albowiem wskutek grzesznego nało-
gu traci panowanie rozumu i wędzidło strachu 
już go nie wytrzymuje. Ci, którzy są w środku 
drogi, trwają w niepokoju, doświadczają leki; 
niekiedy dręczy ich strach przed potępieniem, to 
znowu wracają stare nałogi, i tak szamoczą się, 
opadają ku dołowi albo wznoszą się ku wyży-
nom. Jedynie ci, którzy są na szczycie drabiny 
albo, patrząc w innym kierunku, u jej początku - 
jedynie ci biegną bez przeszkód i trudności. Jed-
ni, wstępując do życia, drudzy, zstępując ku 
śmierci; pierwsi pełni są zapału, gdyż przyciąga 
ich miłość, drugich spycha ciężar namiętności; u 
pierwszych żar serca, u drugich głupota łagodzi 
zmęczenie; w pierwszych miłość najdoskonalsza, 
w drugich skończona niegodziwość niweczy lęk. 
Wreszcie, pierwszym prawda, drugim zaślepie-
nie zapewniają poczucie bezpieczeństwa. Można 

więc dwunasty stopień pychy nazwać nałogiem 
grzeszenia, w którym umiera bojaźń Boża, a ro-
dzi się pogarda (XXI.51). Tak dobrnęliśmy do 
bram piekła. Dalej, to już jest ścisła współpraca z 
tym, który jest ojcem pychy. Nie na darmo Ojco-
wie Kościoła pychę nazywają źródłem Wszelkie-
go grzechu. Od niej, od wynoszenia się od niepo-
słuszeństwa i zapatrzenia w siebie rodzi się 
wszelki grzech i niegodziwość. Przyjrzyjmy się 
zatem sobie. Może warto nie schodzić niżej... 
* * * 
Kiedy skończyłem pisać i zerknąłem na całość, 
poczułem w sercu dziwne uczucie. Ogarniało 
mnie powoli, stawało się jakby coraz cieplejsze. 
Rodziło przedziwne myśli, których nie będę po-
wtarzał. Po jakimś czasie rozpoznałem ją. Przy-
jaźnie klepała mnie po ramieniu. Była to stara 
znajoma: CIOCIA PYCHA ! ● 
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