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 Ewangelista Jan uważa, że wszystko 
dokonało się w Wielki Piątek. Sam Jezus wo-
ła zresztą na krzyżu: Wykonało się. Mój Oj-
ciec zabiera Mnie do siebie. Wszyscy, którzy 
pozostają na ziemi, są jednak dobrze zabez-
pieczeni. Dlatego Jan 
nie musi już opowiadać 
żadnej szczególnej histo-
r i i  w i e l k a n o c n e j . 
Wszystko, co trzeba było 
na ten temat powiedzieć, 
napisał już w rozdziale 
14. Przenika go atmosfe-
ra zmartwychwstania, gdy czyta się 
zawarte w nim słowa Jezusa: Ja je-
stem drogą i prawdą, i życiem; nikt 
nie przychodzi do Ojca inaczej jak 
tylko przeze Mnie. Nie można 
wznioślej wyrazić wielkanocnego 
orędzia. Ale w rozdziale tym, są nie 
tylko wzniosłe słowa i nie potrzebuję by-

najmniej samych wzniosłych słów. Jeśli chcę 
zrozumieć zmartwychwstanie i nim się rado-
wać, powinny do mnie przemawiać słowa nie 
tak wzniosłe, a zupełnie proste i bliższe. 
Mniej wzniośle wypowiada się Jezus na po-

czątku 14 rozdziału 
Ewangelii Jana: Niech 
się nie trwoży serce wa-
sze. To jest ,,moje" sło-
wo. Kto chce się radować 
zmartwychwstaniem Je-
zusa i znajdować w nim 
pociechę, nie powinien 

pozwolić się zatrwożyć. Chcę trzy-
mać się mocno orędzia mojego 
Zbawcy i karmić się Chlebem Życia, 
który dzieli ze mną. Chociaż teraz 
zapewne nie mogę w pełni zrozu-
mieć Boga, to jednak objawia się mi 
pełen troski. A pewniejszej nadziei 

nie znam. 

 Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc 

możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i ży-

ciem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.  J 14, 1 – 12 
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V NIEDZIELA  

WIELKANOCNA  
14 maja 2017 r.  

 Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera 

odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wy-

prowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępu-

ją za nim. J 11, 1 – 45 

 Niedziela Dobrego Pasterza nazywała 
się wcześniej ,,Misercordias Domini" - od 
pierwszych słów Introitu: Misericordia Do-
mini plena est terra („ziemia jest pełna do-
broci Pana"). W Ewangelii myśl ta jest nadal 
obecna. Dobry Pasterz 
obiecuje swojej trzodzie, 
że znajdzie pastwiska, i 
my przecież znamy dro-
gę na nie: Jezus sam 
jest bramą do życia w 
obfitości.  
Ewangelia dzisiejsza nie 
jest do końca jasna. Czy Je-
zus jest ,,Dobrym Paste-
rzem", który wchodzi przez 
bramę, czy jest może bra-
mą, przez którą przychodzi 
pasterz? Dzisiejsza Ewan-
gelia ukazuje nam wiele ob-
razów. Ale podobnie jak w 

innych wypowiedziach typu ,, Ja jestem " 
chodzi o osiągnięcie z Jezusem i dzięki Nie-
mu życia wiecznego, które tutaj ukazane jest 
pod obrazami ,,paszy" i ,,życia w obfitości". 
Dzisiaj odnosimy obraz ,,życia w obfitości" 

także do życia ziemskie-
go, na przykład gdy my-
ślimy o sprawiedliwości 
dla biednych i uciśnio-
nych albo gdy bezsen-
sownemu nastawieniu na 
konsumpcyjny styl życia 

przeciwstawiamy życie, 
któremu chcemy nadać ja-
kiś sens. Troszczmy się o 
,,życie w obfitości" na ziemi 
- i to dla wszystkich. Trzeba 
nam również znieść myśl, 
że mimo starań nie zdoła-
my uczynić z ziemi raju - to 
jest zastrzeżone dla Jezusa.  

IV NIEDZIELA  

WIELKANOCNA  
7 maja 2017 r.  
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 „Spokój czy pokój niech sobie będzie 
na cmentarzu!” - mówią ci, którzy określenie 
„osoba szukająca zwady” uznaliby za komple-
ment. Być może ich otoczenie cierpi z tego 
powodu, ale to zdaje się tylko zwiększać ich 
radość z możliwości pro-
wadzenia nieustannych 
polemik, sporów, waśni. 
Wydaje się, że Jezus nie 
obawiał się konfliktów 
ani prowadzenia sporów, 
ale pokój cenił sobie w 
sposób szczególny, uważał za dar. 
W każdym razie ten „swój pokój”, 
który pozostawił swoim uczniom 
jako pożegnalny dar i który jest 
czymś innym niż „pokój, jaki daje 
świat” - innym niż pokój impe-
rium rzymskiego, wymuszony 
przez przewagę militarną i wyrafi-
nowaną politykę. Jeśli jednak po-
kój Jezusa nie jest takim pokojem ani też 
spokojem cmentarnym, to na czym dokład-
nie polega różnica między nimi? Możemy 
przyjąć, że pokój Jezusowy jest czymś innym 

niż pokój tego świata przede wszystkim dla-
tego, że nie pochodzi z tego świata, że nie w 
nim ma swe źródło. Pokój ten opiera się na 
przeświadczeniu Jezusa, że Ojciec otoczył Go 
chwała, i na niezachwianej pewności: „Ojciec 

większy jest ode Mnie”. 
To ta świadomość koi 
serce Jezusa, wlewa w 
nie spokój i niezmącony 
pokój i nie pozwala Mu 
tracić nadziei nawet w 
sytuacjach zdawałoby się 

bez wyjścia. Nie zapominajmy, że te 
słowa zachęty, pokoju i radości wy-
powiada Jezus w czasie, gdy - mó-
wiąc po ludzku - mógł spodziewać 
się jedynie klęski i gwałtownego 
końca. Ale wie: „Ojciec większy jest 
ode Mnie”, i nam powinna wystar-
czyć świadomość, że nasz Ojciec jest 
większy od nas i nas miłuje jako 

swoje dzieci. Być może właśnie w tych pięciu 
słowach kryje się cała tajemnica pokoju, jaki 
daje Jezus.  

Kto ma przykazania moje i zachowuje je. ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, 

ten będzie umiłowany przez Ojca mego. a również Ja będę go miłował i objawię 

mu siebie. J 14, 15 – 21 
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  Niebo Chrystusa nie jest miej-
scem, które można by zobaczyć, i to ani przez 
teleskop, ani siłą fantazji. Czym więc jest? 
Być może w jakimś 
sensie mogą pozwolić 
nam je odczuć wcze-
snochrześcijańscy ma-
larze. Z pewnością nie 
wyobrażali sobie oni 
jakiegoś ,,nieba w gó-
rze" tak prymitywnie, 
jak im to często przypisujemy. Nie malowali 
go w kolorze niebieskim, ale złotym, i obiera-
li za tło, na którym przedstawiali ludzi, za 
grunt dźwigający ludzi i aniołów. Niebo jako 

tło ludzi i świata. 
W n i e b o w s t ą p i e n i e 
Chrystusa oznacza, że 

stał się On dźwigają-
cym gruntem naszego 
istnienia. Pozostaje więc wierny ziemi. 

 Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest 

wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 

udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Mt 28, 16 – 20 

VI NIEDZIELA  

WIELKANOCNA  
21 maja 2017 r.  

UROCZYSTOŚĆ  

WNIEBOWSTĄPIENIA 

PAŃSKIEGO 
28 maja 2017 r.  
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Kwiecień w naszej parafii 
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CHRZTY: 
Lena Ledwoń  
Hanna Paulina Horak  
Przemysław Adam Pankiewicz  
Mikołaj Sylwester Sochackim  
Lilia Rozalia Szorkin  
Wiktoria Marczyk   
 
POGRZEBY: 
Katarzyna Szydłowska  82 lata  
Ludwig Fäth    88 lat  

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Michał Otulak – Agnieszka Szurma  
Martynian Kogut – Barbara Franczuk  
Artur Domaszk – Maja Józefowicz  
Łukasz Korus – Agnieszka Kandziora 
Wojciech Sobala – Magdalena Ataniel  
Grzegorz Szarek – Paulina Brudny  
Marcin Marcol – Zuzanna Niemczyk  
Tomasz Janik – Justyna Pawlinów  
 

Co czeka nas w maju 

 Przed Niedzielą Palmową Seniorzy 
wykonali żywe palmy.  
 Dzięki hojności Para-
fian, którzy nabyli palmy, 
sprzedawane przez Seniorów 
przed kościołem, zebrano 1415,73 zł 
 Serdecznie dziękujemy za wsparcie. 

Siostra Joanna Wala przekaże te pienią-
dze siostrom misjonarkom z 
Togo dla Dominika Assih—
naszego podopiecznego. Bóg 
zapłać za ofiarność.  

W imieniu Seniorów   
    Krystyna Wala. 

PALMY  

SENIORÓW 

ROCZKI: 
Franciszek Mariusz Ilmak 
Oskar Józef Marek 
Zofia Laura Miśkowiec 
Oskar Marek Mroczek 
Maksymilian Dawid Polnik 
Kacper Dawid Wacnik 
 
18 URODZINY: 
Wojciech Dołowy 
Arkadiusz Gierak 
Kamil Herok 
Mikołaj Hojka 
Agata Przeliorz 
Konrad Sułkowski 
 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
1 rocznica 
Agnieszka i Gniewomir Ćwiertnia 
5 rocznica 
Laura i Przemysław Podlaszewscy 
10 rocznica 
Angelika i Krzysztof Garus 
15 rocznica  
Karina i Jerzy Piątkowscy 
25 rocznica 
Elżbieta i Paweł Antończak 
Maria i Zdzisław Kowalscy 
30 rocznica  
Barbara i Dariusz Klimaszewscy 
Romana i Bernard Mikołajek 
Hanna i Piotr Rentflejsz 
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 7.05-   IV Niedziela. Wielkanocna. Nie-
dziela Dobrego Pasterza – Światowy Dzień 
Modlitw o Powołania. Pierwsza Komunia 
św. dla dzieci z SP nr 1 o godz. 9.30 i 11.00. 
Nabożeństwo majowe dla dzieci pierwszo-
komunijnych o godz. 15.00. Kolekta na 
WŚSD. 
 8.05- poniedziałek. Uroczystość św. Sta-
nisława, biskupa i męczennika, głównego 
patrona Polski. Do sprzątania kościoła za-
praszamy Rodziców dzieci pierwszokomu-
nijnych z SP nr 19 po Mszy św. wieczornej. 
 10.05- środa. Biblioteka parafialna czyn-
na od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
 11.05 – czwartek. 26 rocznica święceń ka-
płańskich ks. Proboszcza. 
 12.05- piątek. 3 rocznica święceń kapłań-
skich ks. Dariusza. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy Rodziców dzieci pierwszoko-
munijnych z SP nr 19 po Mszy św. wieczor-
nej. 
 13.05- sobota. 22 rocznica święceń ka-
płańskich ks. Andrzeja. 100 rocznica Obja-
wień fatimskich. Spowiedź św. dla dzieci 
pierwszokomunijnych z SP nr 19 o godz. 
9.00. Święcenia prezbiteratu  godz. 10.00 
w katowickiej Katedrze.  
 14.05- V Niedziela Wielkanocna. Pierwsza 
Komunia św. dla dzieci z SP nr 19 o godz. 
9.30 i 11.00. Nabożeństwo majowe dla 
dzieci pierwszokomunijnych o godz. 15.00. 
Kolekta na potrzeby parafii. 
 15.05- poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. Wrocław-
skiej 33 po Mszy św. wieczornej. 
 16.05 – wtorek. Święto św. Andrzeja Bo-
boli, prezbitera i męczennika, patrona Pol-
ski. 
 19.05- piątek. Urodziny arcybiskupa Wik-
tora Skworca. Do sprzątania kościoła za-
praszamy parafian z ul. Wrocławskiej 33 po 
Mszy św. wieczornej. Nabożeństwo majowe 
o godz. 19.oo przy kapliczce na ul. Okopo-

wej. 
 20.05- sobota. Odwiedziny chorych od 
godz. 9.00. Nauka dla Rodziców i Rodzi-
ców chrzestnych o godz. 16.30 w Domu Pa-
rafialnym. 
 21.05- VI Niedziela Wielkanocna. Chrzty 
o godz. 12.15. Kolekta na potrzeby remon-
towe parafii. 
 22.05- poniedziałek. Dni Krzyżowe. O 
godz. 17.3o procesja do krzyża przy bramie 
kościoła. Do sprzątania kościoła zaprasza-
my parafian z ul. Wrocławskiej 35 po Mszy 
św. wieczornej. 
 23.05 – wtorek. Dni Krzyżowe. O godz. 
19.oo nabożeństwo majowe przy krzyżu na 
ul. Pszczyńskiej. 
 24.05- środa. Wspomnienie NMP Wspo-
możycielki Wiernych Dni Krzyżowe. O 
godz. 17.3o procesja do krzyża misyjnego. 
Biblioteka parafialna czynna od godz. 17.00 
w Domu Parafialnym. 
 25.05- czwartek. O godz. 19.oo nabożeń-
stwo majowe przy krzyżu na ul. Poznań-
skiej. 
 26.05- piątek. Wspomnienie św. Filipa 
Nereusza, prezbitera. Dzień Matki. Rozpo-
czynamy nowennę przed Zesłaniem Ducha 
Świętego. Do sprzątania kościoła zaprasza-
my parafian z ul. Wrocławskiej 35 po Mszy 
św. wieczornej. 
 28.05- niedziela. Uroczystość Wniebo-
wstąpienia Pańskiego. Pielgrzymka męż-
czyzn i młodzieńców do MB Piekarskiej. 
Roczki o godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie 
o godz. 16.30. Kolekta na potrzeby parafii. 
 29.05- poniedziałek. Wspomnienie św. 
Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy. Msza św. 
w intencji Koła Gospodyń, emerytów, ren-
cistów i sprzątających kościół w maju o 
godz. 18.00. Do sprzątania kościoła zapra-
szamy parafian z ul. Wrocławskiej 37 po 
Mszy św. wieczornej. Pielgrzymka wszyst-
kich parafii jastrzębskich do Turzy Śl. w 
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Wanda i Ryszard Sławek 
Barbara i Marian Żakowicz 
40 rocznica  
Teresa i Władysław Uhlarz 

45 rocznica  
Irena i Stefan Domagała 
Władysława i Józef Kukla 
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 100 rocznicę objawień fatimskich. 
 30.05- wtorek. Wspomnienie św. Jana 
Sarkandra, prezbitera i męczennika.  
 31.05 – środa. Święto Nawiedzenia NMP. 
Msza św. za zmarłych w 30 dzień oraz I 
rocznicę po śmierci o godz. 18.00. 
 1.06 – I czwartek miesiąca. Wspomnienie 
św. Justyna męczennika. Msza św. w inten-
cji powołań o godz. 6.30. Dzień Dziecka 
 2.06 – I piątek miesiąca. O godz. 6.30 

Msza św. w intencji czcicieli NSPJ. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy parafian z 
ul. Wrocławskiej 37 po Mszy św. wieczorn. 
 3.06 – I sobota. Czuwanie nocne przed 
Zesłaniem Ducha Świętego od godz. 20.oo. 
 4.06 – niedziela. Uroczy-
stość Zesłania Ducha Świę-
tego. Koniec okresu Wielka-
nocnego. Kolekta na potrzeby 
archidiecezji. 
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 „Życie nie musi obfitować w wielkie wydarzenia, 

codzienny obowiązek, prosty i niepozorny  wystar-

czy, aby je upiększyć i uszlachetnić.”  

Wszystkim Mamom życzymy cierpliwości i siły po-

trzebnych do podejmowania trudu wychowawcze-

go, a miłość i wdzięczności dzieci niech będzie dla 

Nich największą radością życia. Duszpasterze i Re-

dakcja. 

 

„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam 

będzie działał.” 

Księdzu Proboszczowi Stefano-

wi oraz księżom Andrzejowi i 

Dariuszowi z okazji rocznicy 

święceń kapłańskich życzymy, by w bliskiej relacji z 

Jezusem odnajdywali pokój i umocnienie w czynie-

niu dobra. Redakcja i Parafianie 

 

„Prawdziwe serce rozpoznaje się nie po jego bi-

ciu, ale po jego miłości.” 

Legioniście Alojzemu Szmajduchowi oraz wszystkim 

auksyliatorom, którzy obchodzą swoje urodziny lub 

imieniny w maju życzymy umiejętności realizowania 

przykazania miłości Boga i bliźniego oraz błogosła-

wieństwa Bożego. Męski Legion Maryi. 

„Kompasem, który wskazuje nam drogę wśród tajem-

nic Bożych, jest miłość.” 

Paniom Bogumile Krajewskiej i Krystynie Muszyń-

skiej życzymy ufności w sercu i przeświadczenia, że 

Bóg w swojej miłości prowadzi nas przez życie. 

Żeński Legion Maryi. 

 

„Modlić się to stopniowo wprowadzać w siebie wo-

lę Bożą zamiast swojej woli.” 

Paniom Helenie Papszun i Zofii Nawrockiej oraz pa-

nu Alojzemu Szmajduchowi ży-

czymy, by poprzez modlitwę 

odkrywali obecność Boga w 

swoim życiu i na co dzień reali-

zowali Jego wolę. Chór „Lira.” 

 

„Radość zrodzona z dobroci jest sakramentem 

obecności Boga.” 

Paniom Wacławie Butorze, Bogumile Krajewskiej i 

Wandzie Wołkowicz życzymy, aby Ich serce zawsze 

wypełniała radość płynąca ze świadomości bycia 

kochanym przez Boga i bliskich. Seniorzy. 

 

 

Serdeczności 

Serdecznie dziękuję Panu, który tuż przed Świętami Wielkanocnymi, odniósł do kasy sklepu „Biedronka” 

przy ul. Warszawskiej, moje dokumenty i portfel z pieniędzmi, pozostawione w wózku sklepowym.  

Podziękowania nie mogę  przekazać osobiście, ponieważ Pan zdecydował się pozostać anonimowy.  

Niech Bóg Panu zapłaci za życzliwość i uczciwość. Zapewniam o modlitwie.  Teresa  

 Nabożeństwa  majowe 
 od poniedziałku do soboty o godz. 17.3o 

 w niedziele o godz. 16.00 
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Ostatni raz posłuchałem 
jakiegoś księdza! Mówił ta-
ki jeden niedawno, że zmęczenie ma głęboki sens, że 
niby wtedy spotyka się Jezusa, że warto tego doświad-
czać i takie tam inne gadanie. Sami wiecie najlepiej, 
jak to księża potrafią nawijać. No, ale z tym spotka-
niem Jezusa to mi się nawet spodobało. To nie powin-
no być takie trudne. Zmęczę się porządnie i zobaczymy 
co z tego wyjdzie. Może spotkam Jezusa. I postanowi-
łem spróbować. Ja to się zawsze dam nabrać. Najpierw 
chciałem podnieść taką wielgaśną skrzynię 40 razy 
większą ode mnie. Trochę się zmęczyłem tym próbo-
waniem, ale Pan Jezus się nie pojawił. Pomyślałem, że 
to jeszcze za mało i zauważyłem taki wózeczek z gruba-
śnymi książkami (kto to w ogóle czyta...?) No to go 
troszkę powożę. To mnie na pewno zmęczy. Nie ma in-
nej opcji. Kazałem jeszcze Krecikowi wejść do góry i 
zabrać tam kilka zwierzątek. Niech będzie, jak najcię-
żej. No i zacząłem ciągnąć. Długo wózek nie chciał ru-
szyć, aż w końcu... Wszystko się wysypało, wózek się 
połamał, a ja mam złamaną nogę, bo mnie jedno tomi-
sko przygniotło (słyszałem, że wiedza może być przy-
tłaczająca...) Niestety to jeszcze nie koniec. Tata się 
trochę zdenerwował i wymyślił, że mi pomoże się zmę-
czyć bez głupich pomysłów. Głupich?! A jak niby na-
zwać Jego pomysł, że mam zmywać naczynia przez na-
stępny miesiąc....? No i nie spotkam Jezusa...   

      Osiołek Ofiarka 

Dla dzieci 

R O B O T G P D O Y 

M Z I Z O L A T K A 

R O B A K M R R R Ę 

Ó C U Z A E A Ą Ę K 

W N Ł S T Ó Ł B T O 

K R A W A T Y A I T 

A E W A R O Ż N O E 

Y O N Z I G K R O K 

K S Ł O Ń O A R A A 

Z A M N I N Ł K O Ń 

M I Ś O Ś S T O C I 

Chyba, jak zawsze, pomożemy Osiołkowi zro-
zumieć o co chodziło z tym spotkaniem Pana 
Jezusa i przybliżeniem się do Niego. Jeśli sam 
nie bardzo wiesz, najlepiej rozwiąż zadanie. 
Trzeba wykreślić z tabelki wszystkie podane ni-
żej rzeczowniki. Literki, które zostaną utworzą 
rozwiązanie. Gdy je przeczytasz dowiesz się, 
kiedy przy zmęczeniu można spotkać Jezusa. 
Rozwiązanie prześlij na adres krecikpolar-
ny@gmail.com A nagrodę za rozwiązanie z po-
przedniego numeru otrzymują Paulina Kania i 
Joanna Pazdzior. Można je odebrać 14 maja na 
Mszy św. o godz. 11.00. Gratulujemy. 

STÓŁ, KRAWATY, SŁOŃ, MIŚ, ŁYŻKA, WAZON, ROBOT, 
ROŻNO, ROBAK, KATAR, IZOLATKA, TRĄBA, OKRĘT, 
BIBUŁA, MRÓWKA, PARA, ARA, OGON, KOTEK, KOŃ, 
KROK, STO, OSA 
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IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 7.05 
7.3o – Za + Marię i Emila Urbańczyk, An-
toniego Piszczek oraz ++ z pokrewień-
stwa.  
9.3o – I KOMUNIA ŚWIĘTA – SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 1  
11.oo – I KOMUNIA ŚWIĘTA – SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 1.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.3o – Za + męża Jana Lazar – w 4 rocz-
nicę śmierci, jego ++ rodziców, brata, te-
ściów, szwagrów i siostrzeńca, dziadków z 
obu stron, ++ z pokrewieństwa.  
19.3o – Za + Józefa Świercz – w 9 roczni-
cę śmierci, rodziców, brata, Annę i Czesła-
wa Pośpiesznych, Teresę Wiącek. 
PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
STANISŁAWA, BPA I MĘCZ. 8.05 
6.3o – Za duszę śp. Stanisława. 
9.oo – W intencji dzieci pierwszokomu-
nijnych ze Szkoły Podstawowej Nr 1  
z podziękowaniem za dar I Komunii Świę-
tej. 
18.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Stanisława Olejnik z okazji  
70 rocznicy urodzin i imienin. 
WTOREK 9.05 
6.3o – Za + Roberta Rusieckiego – od są-
siadów z ul. Wrocławskiej 1.  
18.oo – Za ++ Kazimierza, Helenę i Emila 
Kopertowskich oraz ++ z pokrewieństwa 
Marks, Kopertowski, Grygierek. 
18.oo – Za + Waleskę Powieśnik – w rocz-
nicę śmierci, męża Leona, ++ Adolfa Kuź-
nika, żonę Helenę, ich rodziców oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
ŚRODA 10.05 
6.3o – Za + Henryka Koczor – w rocznicę 
śmierci oraz ++ rodziców.  
18.oo – Za + żonę Lidię Zarembik – w 33 
rocznicę śmierci. 
18.oo – Za + Reinholda Królik, rodziców, 
2 braci oraz ++ z pokrewieństwa Królik, 

Szczęsny, Hojka, Domagała.  
CZWARTEK 11.05 
6.3o – Za + Eryka Lazara, żonę Amalię, 
ich rodziców, rodzeństwo oraz ++  
z pokrewieństwa, ++ Irenę i Władysława 
Koniec.  
18.oo – Za ++ z rodziny Langer, Sitek, Ko-
rus.  
18.oo – Za ++ Ludwika Cofalika, żonę Ge-
nowefę, syna Bolesława, zięcia Pawła.  
PIĄTEK 12.05 
6.3o – Za + Ryszarda Dębowskiego – od 
sąsiadów z ul. Wrocławskiej 7.  
6.3o – Za + Roberta Rusieckiego – od są-
siadów z ul. Wrocławskiej 1.  
18.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Kazimierza z okazji 65 rocznicy 
urodzin.  
SOBOTA 13.05 
8.oo – W intencji czcicieli MB Fatimskiej. 
8.oo – Za ++ Annę i Wiktora Kołeczko, 
synów Franciszka i Józefa, synową Zofię, 
Martę i Jana Gajda, Jerzego Majka, Kazi-
mierza Obracaj oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji rodziny Fukała oraz w intencji 
Andrzeja z okazji kolejnych urodzin .  
V NIEDZIELA WIELKANOCNA 14.05 
7.3o – Za + męża Stanisława Folwarczny 
– w 2 rocznicę śmierci, rodziców, 2 braci, 
bratową Urszulę oraz ++ Józefa i Stefanię 
Deptuła.  
9.3o – I KOMUNIA ŚWIĘTA – SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 19. 
11.oo – I KOMUNIA ŚWIĘTA – SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 19.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Romany i Bernarda Mikołajek  
z okazji 30 rocznicy ślubu.  
16.3o – Za + Ewę Lach.  
19.3o – Za + Henryka Wierzgoń, żonę Ku-

9 
INTENCJE MSZALNE 
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10 
negundę.  
PONIEDZIAŁEK  15.05 
6.3o – Za + Roberta Rusieckiego – od są-
siadów z ul. Wrocławskiej 1. 
6.3o – Za + Jerzego Mrozka.  
18.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Juliana z okazji 73 rocznicy uro-
dzin.  
WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA 
BOBOLI 16.05 
6.3o – Za + Roberta Rusieckiego – od są-
siadów z ul. Wrocławskiej 1.  
18.oo – Za + Marię Biernat – w 1 rocznicę 
śmierci. 
18.oo – Za ++ Różę i Józefa Gruchlik.  
ŚRODA 17.05 
6.3o – Za ++ Alberta Mołdrzyka, żonę 
Stefanię, Ryszarda Grygier, synową Syl-
wię Grygier, Marię Mołdrzyk oraz ++ z 
pokrewieństwa Burlikowski, Mołdrzyk, 
Fabian i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.oo – Za + Annę Zacierka – w 25 rocz-
nicę śmierci, męża Władysława, dziadków  
z obu stron oraz ++ z rodziny Zacierka, 
Doren, Książek.  
18.oo – Za + Martę Brudny, syna Jana 
oraz ++ z rodziny.  
CZWARTEK 18.05 
6.3o – Za ++ członkinie z Róży Bernadety 
Sacher.  
18.oo – Do Opatrzności Bożej w intencji 
członkiń z Róży Heleny Sowa.  
18.oo – Za ++ członkinie z Róży Heleny 
Sowa.  
PIĄTEK 19.05 
6.3o – Za ++ Brunona Guzy, Apolonię 
Guzy, Zygmunta i Zofię Polnik, Ryszarda 
Polnik, Annę Job oraz ++ z pokrewień-
stwa Gajda, Guzy, Polnik, Grabarczyk.  
18.oo – Do Opatrzności Bożej w intencji 
członkiń z Róży Anny Ledwoń.  
18.oo – Za ++ członkinie z Róży Anny Le-
dwoń.  
SOBOTA 20.05 
8.oo – Za + Mariana Oleksińskiego – w 1 

rocznicę śmierci. 
18.oo – Za ++ Alojzego Brawańskiego, je-
go rodziców, dziadków, teściów, brata Jó-
zefa, żonę Annę, Mariannę i Pawła Ja-
błonka oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.oo – Za + Annę Wzientek – w 12 rocz-
nicę śmierci, męża Antoniego oraz ++ ro-
dziców. 
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 21.05 
7.3o – Za ++ rodziców z obu stron, dziad-
ków z obu stron, szwagra, siostrę oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
9.3o – Za + Stanisława Stachowicz – w 20 
rocznicę śmierci.  
11.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Władysławy i Józe-
fa Kukla z okazji 45 rocznicy ślubu oraz 
błogosławieństwo dla całej rodziny. 
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.3o – Za + Zbigniewa Sternal, ++ rodzi-
ców – od siostry Małgorzaty z rodziną.  
19.3o – Za + córkę Justynę – w 8 rocznicę 
śmierci, mamę Jadwigę.  
PONIEDZIAŁEK  22.05 
6.3o – Za ++ Halinę Krystaszek i Zbyszka 
Gryczanowskiego oraz ++ z pokrewień-
stwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.oo – Do Opatrzności Bożej w intencji 
członkiń z Roży Bernadety Sacher.  
18.oo – Do Opatrzności Bożej w intencji 
członków Męskiego Legionu Maryi oraz 
opiekuna Ks. Dariusza.  
WTOREK 23.05 
6.3o – Za ++ Marię i Adolfa Musioł, Ger-
trudę i Henryka Wieczorek oraz ++  
z pokrewieństwa. 
18.oo – Za + Zofię Marek, ++ Gertrudę i 
Pawła Gajda.  
18.oo – Za ++ członkinie z Koła Gospo-
dyń.  
ŚRODA – Wspomnienie NMP Wspomo-
życielki Wiernych 24.05 
6.3o – Za + Augustynę Ostrzołek – w 
rocznicę śmierci, męża Franciszka, Ger-
trudę  
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i Rafała Woźnica, ich rodziców i teściów 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.oo – Do Opatrzności Bożej, MB Różań-
cowej, z podziękowaniem za zdrowie  
i otrzymane dary Ducha Św. w intencji 
członkiń z Róży Krystyny Smorzyk.  
18.oo – Do Miłosierdzia Bożego za ++ 
członkinie z Róży Krystyny Smorzyk.  
CZWARTEK 25.05 
6.3o – Za + Henryka Figołuszka.  
18.oo – Za ++  Antoninę Lazar, jej męża 
Franciszka, synów Jana i Andrzeja, wnu-
ka Zbigniewa, zięcia Stanisława, ++ Józe-
fa Musioł, jego rodziców, syna Krystiana, 
zięcia Eugeniusza.  
18.oo – Za ++ Irenę i Edwarda Zawada.  
PIĄTEK – Wspomnienie św. Filipa Nere-
usza 26.05 
6.3o – Za ++ Marię, Edwarda, Katarzynę i 
Józefa Korpowskich, Marię i Franciszka 
Koch, Rocha i Józefę Gajek oraz dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
18.oo – W INTENCJI MATEK.  
18.oo – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem Matki Boskiej Fatimskiej,  
z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. i 
zdrowie dla Mariana, Barbary, Piotra, 
Pawła, Weroniki, Wiktorii i Rafała  
z okazji kolejnych urodzin.  
SOBOTA 27.05 
8.oo – Za ++ Wiesława i Danutę Rabiniak 
– w rocznicę śmierci – od syna i córki  
z rodzinami.  
13.oo – Ślub.  
18.oo – Za ++ Alojzego Michalskiego – w 
22 rocznicę śmierci, żonę Otylię, Halinę  
i Leonarda Spałek, Marię Dobrowolską 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.oo – Za ++ Joannę Musioł – w kolejną 
rocznicę śmierci, męża Feliksa, syna Kazi-
mierza, zięcia Józefa, Stefanię i Józefa 
Deptuła, zięcia Stanisława oraz ++ z po-
krewieństwa.  
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WNIE-
BOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 28.05 
7.3o – Za + Łucję Papierok – od córek z 

rodzinami.  
9.3o – Za ++ Barbarę i Antoniego Wrzoł, 
syna Józefa, synową Alfredę i dusze  
w czyśćcu cierpiące.  
11.oo – W INTENCJI PARAFIAN.  
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIE-
CI.  
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.3o – Za ++ Gertrudę i Czesława Wro-
żyna, Gertrudę i Pawła Gajda, Grzegorza 
Salamon oraz ++ z pokrewieństwa.  
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Ur-
szuli Ledóchowskiej 29.05 
6.3o – Za + Andrzeja Jasińskiego – w 3 
rocznicę śmierci, jego rodziców i brata 
Ludwika oraz ++ z pokrewieństwa, dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
6.3o – Za + męża Mieczysława Brodzik – 
w 3 rocznicę śmierci.  
18.oo – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprząta-
jących kościół w miesiącu maju.  
WTOREK – Wspomnienie św. Jana Sar-
kandra 30.05 
6.3o – Za ++ Elżbietę i Józefa Kłósko, 
córkę Irenę, synów Stanisława i Jana, zię-
ciów Romana i Piotra oraz ++ z pokre-
wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.oo – Za + Jana Antończyk – w 30 rocz-
nicę śmierci, rodziców Luizę i Franciszka 
Antończyk, teściów Gertrudę i Teodora 
Oczadły oraz ++ z pokrewieństwa Antoń-
czyk, Oczadły.  
18.oo – Za ++ Reginę Skubis – w rocznicę 
śmierci, męża Mieczysława, Eugenię  
i Alojzego Langosz oraz ++ z rodzin Szu-
lik, Wala, Langosz, Skubis.  
ŚRODA – ŚWIĘTO NAWIEDZENIA 
NMP 31.05 
6.3o – Za ++ rodziców Alojzego i Lidię 
Kolarczyk, Agnieszkę i Konstantego Sład-
kowskich, Izydora Dobisz oraz Jana i Łu-
cję Langer.  
18.oo – Msza św. za zmarłych w 30-dzień 
i 1 rok po śmierci.  
18.oo – Za ++ Dorotę Skowron, Wiktorię i 
Józefa Skowron, Henryka Sztajnowskiego 



 SPES MAJ 2017 r.  

 

12 
oraz ++ z rodziny Sztajnowskich, Skowro-
nów, Wiśniewskich, Jędrusików i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
CZWARTEK – Wspomnienie św. Justyna 
– I czwartek miesiąca 1.06   
6.3o – W intencji Powołań.  
18.oo – Za ++ Eugeniusza Sładkowskiego, 
matkę Teresę, brata Tadeusza, teścia Jó-
zefa oraz ++ dziadków z obu stron.  
18.oo – Za + Stefana Barczak – w 10 rocz-
nicę śmierci, ++ rodziców, braci, teścia 
Alfonsa Pająk – w 32 rocznicę śmierci, ++ 
rodziców, braci, siostrę, szwagra Józefa i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
PIĄTEK – I piątek miesiąca 2.06   
6.3o – W intencji czcicieli NSPJ.  
16.3o – Za + Antoniego Goik – w rocznicę 
śmierci, żonę Joannę, rodziców, Alberta 
Grabarczyk oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.oo – Za ++ Anastazję i Wincentego 
Śmietana, ++ z rodzin Śmietana, Przyby-
ła, ich rodziców i rodzeństwo oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
SOBOTA – Wspomnienie świętych mę-
czenników Karola Lwangi i Tow. - I sobo-
ta miesiąca 3.06 
8.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Alojzego Szmajducha z okazji 
urodzin.  
8.oo – Za ++ Gertrudę i Jana Sitek, Ry-

szarda Dudzik, syna Henryka, ++ Annę  
i Ignacego Grabiec.  
14.3o – Ślub.  
18.oo – Za ++ Bolesława i Józefa Fukała, 
Wandę Klement, Kazimierza Kras i dusze  
w czyśćcu cierpiące.  
18.oo – Za ++ Gertrudę i Franciszka 
Zniszczoł, rodziców z obu stron, wnuka 
Grzegorza, Cecylię i Karola Rączka, rodzi-
ców z obu stron, wnuczkę Sylwię, chrze-
śniaczkę Izabelę, Emilię i Franciszka 
Brzoza, ++ z pokrewieństwa Rączka, Ko-
cur, Zniszczoł, Penkala, Nitner, Wajs, 
Trybuś, Nikiel, Musiolik, Szotek oraz ++ 
księży, zakonników, zakonnice i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ZESŁA-
NIA DUCHA ŚWIĘTEGO 4.06  
7.3o – Za + Lidię Witak – w 5 rocznicę 
śmierci, męża Franciszka.  
9.3o – Za + Jana Piotrowskiego – w 1 
rocznicę śmierci.  
11.oo – Za + Henryka Jurkiewicz.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB Częstochowskiej,  
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę 
i zdrowie w intencji Norberta Jędrzejow-
skiego z okazji 75 rocznicy urodzin.  
16.3o – Za + Zofię Drewicz.  
19.3o – Za ++ Jana i Stefanię Lomozik, 
Marka Gemza oraz ++ z pokrewieństwa.  

Psalm 6  
Błaganie o litość 

 

1 Kierownikowi chóru. Na instrumenty strunowe. 
Na oktawę. Psalm. Dawidowy.  
2 Nie karć mnie, Panie, w swym gniewie  
i nie karz w swej zapalczywości.  
3 Zmiłuj się nade mną, Panie, bom słaby;  
ulecz mnie, Panie, bo kości moje strwożone  
4 i duszę moją ogarnia wielka trwoga;  
lecz Ty, o Panie, jakże długo jeszcze...?  
5 Zwróć się, o Panie, ocal moją duszę,  
wybaw mnie przez Twoje miłosierdzie,  
6 bo nikt po śmierci nie wspomni o Tobie:  

któż Cię wychwala w Szeolu? 
7 Zmęczyłem się moim jękiem,  
płaczem obmywam co noc moje łoże,  
posłanie moje skrapiam łzami.  
8 Od smutku oko moje mgłą zachodzi,  
starzeję się z powodu wszystkich mych wrogów.  
9 Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy zło czyni-
cie,  
bo Pan usłyszał głos mojego płaczu;  
10 Pan usłyszał moje błaganie,  
Pan przyjął moją modlitwę.  
11 Niech się wszyscy moi wrogowie zawstydzą i 
bardzo zatrwożą,  
niech odstąpią i niech się zawstydzą!   
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  „Zmęczyłem się moim jękiem” tych 
słów nie napisano z powodu natchnienia 
poetyckiego, wypowiedział je ktoś, kto nie 
mógł już wytrzymać ze swoim życiem, ze 
sobą… Czy nie tak właśnie czasami się 
czujesz…? Zdarzyło Ci się, że słuchałeś 
kogoś, kto powiedział dokładnie to, co 
myślałeś, czułeś, a nie do końca potrafiłeś 
nazwać, albo bałeś się nazwać? Ten cytat, 
to nie urywek rozmowy wspólnie narze-
kających osób - to fragment Psalmu 6. 
Bogu udaje się wyrazić to, co w nas jest 
niewypowiedziane. Nie tylko to co boli. 
Nazywa także to, co trudno nam wyrazić, 
bo dzieje się jakby na pograniczu światów 
– duchowego, emocjonalnego, intelektu-
alnego a nawet fizycznego. To On jest tym 
Kimś, kto potrafi wyrazić dokładnie to, co 
chciałeś powiedzieć, ale nie wiedziałeś 
jak. Każde Słowo w Biblii jest Jego Sło-
wem, nawet jeśli wypowiada Je człowiek. 
Szczególną księgą jest księga Psalmów –  
księga modlitw ludzi, którzy byli przed 
Bogiem zupełnie szczerzy. W Psalmach, 
każdy z nas może odnaleźć siebie. Tym 
tekstem, napisanym w oparciu o konfe-
rencję o. Augustyna Pelanowskiego, chcę 

Cię zachęcić do modlitwy Psalmami. 
Modlić się Psalmem to jakby wyśpiewać 
Bogu siebie, ale Jego Słowami. Można tę 
pieśń wykonać z akompaniamentem in-
strumentu. Ale czym jest człowiek w tym 
duecie - psalmem czy instrumentem? Kto 
do kogo się dostraja – Duch Święty do 
Ciebie czy Ty do Niego? Kiedy modlimy 
się własnymi słowami, zwykle mówimy 
tak – Panie Boże, zrób to, albo tamto, 
niech tak się stanie, niech on wyzdrowie-
je, niech zdobędę pracę, niech zdam egza-
min, niech przestanie mi być smutno, 
niech ktoś mnie pokocha, niech będzie 
jutro pogoda… Chcemy dostroić Boga do 

swoich pragnień. Kiedy modlimy się Psal-
mami jest inaczej. To my dostrajamy się 
do Boga. Psalm mówi Ci co masz czuć, al-
bo raczej pokazuje Ci co naprawdę czu-
jesz - co czujesz, ale ukrywasz, co czujesz, 
choć wcale nie chcesz tego czuć… 
Rabin Nachman z Bracławia wybrał 10 
Psalmów, do codziennego odmawiania. 
Były w nich wyrażane rożne emocje, prze-
życia, stany – uważał, że stanowią 
„doskonałość naczyń” i że odmawiane co-
dziennie, prowadzą do uzdrowienia we-
wnętrznego. W ogóle wśród Żydów w sta-
rożytności  i średniowieczu panowało 
przekonanie, że Psalmy dają odkupienie, 
ponieważ zapis liczby 150 (tyle jest psal-
mów) brzmi tak samo, jak hebrajskie sło-
wo הגאולה  oznaczające odkupienie. 
Psalmy to dar Boga dla człowieka, aby ten 
zrozumiał siebie w chwili, gdy jego modli-
twa staje się wyznaniem, przyznaniem. 
Zmuszają do bezwzględnej uczciwości, 
dlatego czasem nas denerwują. Uczciwość 
jest kosztowna, szczególnie wobec siebie 
samego. Jest irytująca, odpychająca. Mo-
że być środowiskiem, w którym człowiek 
nie chce siebie samego przyjąć  - Psalm to 

ujawni… Bo to 
nie jest ckliwa 
modlitewka, sta-
rannie ułożona, 
ugłaskana, ozdo-

biona, która mdło i słodko mówi o Bogu i 
o naszej z Nim relacji - słodka i… pusta. 
To nie są pochlebstwa, to nie wymuszona 
grzeczność. Lubisz, gdy ktoś tak do Ciebie 
mówi? Bóg też nie… On nie lubi po-
chlebstw, sztucznej serdeczności – mó-
wienie tak do Niego, to zniewaga, to tak, 
jakbyś nie doceniał Jego zdolności do do-
strzeżenia Twoich prawdziwych uczuć i 
myśli… Możesz je wypierać i przed sa-
mym sobą udawać, że ich nie masz. Ale 
On i tak wie… Pierwszym krokiem ku od-
kupieniu jest prawda, a Psalmy te prawdę 
o Tobie ujawniają, wydobywają ją z Cie-
bie. Psalmy istnieją, bo jest to modlitwa, 

Bogu wyśpiewać  siebie 
Ala Kaczorowska 
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której Bóg sobie życzy, którą wkłada w 
nasze usta. Jest to jedyny język, który od-
słania nasze prawdziwe oblicze, sprawia, 
że stajemy się sobą. 
Psalmy pozwalają też pamiętać o Bogu, 
który jest mój – to najczęstszy zaimek, 
który w tej Księdze się pojawia. Nie Bóg 
wielki, wszechmogący itd., ale mój Bóg. 
To wyklucza relację z innymi bogami i 
przypomina o tym, że Bóg jest bliski. Pa-
miętać o Bogu moim, to pamiętać o swo-
jej historii, tożsamości, bólu i grzechu , o 
tym kim jesteśmy – niewolnikami siebie, 
swoich uczuć i niewolnikami innych. Co 
najczęściej, najintensywniej odczuwasz? 
Czy nie lęk, samotność, bezsilność. Jak 
często czujesz się jak zagubiona drachma, 
a jak rzadko jak talent…? Ale właśnie to, 
że zawiodłeś się na sobie i innych, to że 
widzisz swoją bezsilność sprawia, że za-
czynasz liczyć na Niego. Gdy wszyscy za-
wiodą zostaje tylko On, dlatego czasem 
doświadczenie rozczarowania jest po-
trzebne – gdy za bardzo pokładasz na-
dzieję w innych i w sobie. Niektóre Psal-
my to właśnie słowa prośby o pomoc w 
słabości, to pokorne uznanie, że jestem 
mały i potrzebuję Bożej pomocy. Bóg 
stworzył świat z niczego – odpowiedz 
więc sobie co musi się w Tobie stać, jeśli 
On zechce się Tobą posłużyć, przy Twojej 
pomocy coś stworzyć…? Czy nie ogołoce-
nie…? Bóg stworzył świat z chaosu, więc 
nie powinieneś się dziwić, że zanim posłu-
żysz ku czemuś dobremu, On musi Cię 
odnaleźć w chaosie Twoich przeżyć, w bu-
rzy emocji… Bóg stwarzał świat rozdziela-
jąc, a może raczej rozdzierając, więc nie 
powinieneś się dziwić, że doświadczasz 
rozdarcia, nim posłużysz do budowy cze-
goś naprawdę dobrego… Te doświadcze-
nia są potrzebne, a przede wszystkim 
prawdziwe… Warto wypowiadać je przed 
Bogiem, aby mogły prowadzić ku czemuś 
dobremu. 
Kiedy po raz pierwszy czytamy Psalmy, 
wydają się być niezrozumiałe, albo nawet 

gorszące. Okazuje się, że mają lepszy 
wgląd w duszę człowieka, niż najlepsza 
psychoanaliza. Coś w nas budzą, są jak te-
rapia, krótkotrwała. Ujawniają nagle 
prawdę o Bogu i o nas. Ujawniają naszą 
złość, mściwość, lęk, żądze, zazdrość. 
Ścierają z nas wszystkie kosmetyczne po-
prawki, które nałożyliśmy, by podobać się 
sobie, Bogu i innym. To bardzo ważne do-
świadczenie – przyznać przed Bogiem - 
tak, naprawdę czuję to wszystko… choć 
nie chcę… Jestem wobec tego bezradny… 
To mnie zupełnie rozkłada. Heraklit z 
Efezu mówił o punkcie krytycznym. Zaob-
serwował, że w przyrodzie, gdy jakiś ży-
wioł dochodzi to tego punktu, zmienia się 
w coś przeciwnego – np.: wrząca woda 
staje się parą. Czy tak może być za mną – 
tak bardzo cierpię, że aż staję się szczęśli-
wy, doświadczam takiej beznadziei, że w 
końcu pojawia się pewność Bożej miłości, 
jestem na samym dnie rozpaczy, tak głę-
boko, że mogę już doświadczyć zachwytu 
ocalenia. Tak dzieje się w Psalmie 6 i w 
wieli innych Psalmach - następuje mo-
ment przesilenia - człowiek, żali się, pła-
cze i nagle mówi – „Pan usłyszał moje 
błaganie, Pan przyjął moja modlitwę”.  
Gdy żalę się przed Bogiem, On w pewnym 
momencie mówi – już dość, oddaj mi te 
uczucia, ja się nimi zajmę. Jezus też mo-
dlił się Psalmami. Na Krzyżu modlił się 
Psalmem 22, który zaczyna się od słów 
„Boże mój, Boże mój czemuś mnie opu-
ścił”. Psalmem, który jest pełen lęku, żalu 
i wyrzutów, a potem nagle zamienia się 
pieśń uwielbienia. Ojcowie Kościoła mó-
wią, że nie musiał się tak modlić, nie było 
w Nim nieuporządkowania i buntu prze-
ciw Ojcu, ale modlił się w naszym imie-
niu, w imieniu tych wszystkich, którzy nie 
potrafią przed Ojcem szczerze wypowie-
dzieć swoich lęków, żalu, nienawiści, chę-
ci odwetu… modlił się zamiast Ciebie i za-
miast mnie… 
Psalmy to także pieśni uwielbienia – jed-
ne z najpiękniejszych, bo przecież, jest to 
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wychwalanie Boga Słowami, które On 
sam natchnął. Mówią o Jego zwycię-
stwach, o miłosierdziu, o łaskawości, o 
obecności. Mówią o doświadczeniu ludzi, 
którzy zaznali Jego pomocy, przebacze-
nia, umocnienia. Jeśli to przeżywasz, a 
nie wiesz jak wyrazić swoją wdzięczność i 
zachwyt nad Bogiem sięgnij po Psalmy 
chwały, które jeszcze mocniej rozpalą 
Twoją Miłość ku Niemu i Twoje uwielbie-
nie. Jeśli dawno tego nie doświadczyłeś, 
to módl się tymi Psalmami, aby nauczyć 
się zauważać Bożą obecność i działanie… 
W Liturgii Godzin każdy Psalm kończy się 
uwielbieniem Trójcy Świętej, modlitwą 
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Święte-
mu… Bo każdy szczerze przemodlony 
Psalm oddaje Bogu chwałę i sprawia Mu 
radość… 
Niektóre Psalmy są wyraźnie złorzeczące, 
są prośbą o to by Bóg zemścił się na wro-
gu, by dołożył krzywdzicielowi, by nie 
okazał miłosierdzia… To modlitwa, czy 
grzech…? Ojcowie Kościoła podpowiada-
ją, że dotyczy to przede wszystkim demo-
nów – to one są naszym prawdziwym 
wrogiem, z którym nie warto wchodzić w 
dialog. Ale czy te Psalmy nie ujawniają 
także naszych uczuć do ludzi, krzyczącej 
w nas nienawiści, pragnienia zemsty. Tak. 
Czy możemy się tak modlić? Tak. Dlacze-
go? Bo gdzieś musimy dać upust naszym 
uczuciom, a tylko Bóg, nie pozwoli nam 
poddać się ich żywiołowi. Nie wypowiada-
jąc ich wcale, w końcu wyładujemy się na 
kimś i go skrzywdzimy. Wypowiadając je 
przed przytakującym nam człowiekiem, 
zwykle podsycamy nasze uczucia jeszcze 
bardziej. Tylko przed Bogiem możemy 
wszystko wyrzucić z siebie, a On to przyj-
mie i poprowadzi ku przebaczaniu. Bóg 
pragnie szczerej modlitwy, dlatego po-
zwala istnieć takim Psalmom. One poma-
gają nam wypowiedzieć przed Nim to, co 
siedzi głęboko w nas. A tylko, gdy się do 
tego przyznamy, możemy doświadczyć 
uleczenia i pokoju, doświadczyć pomocy 

w walce o to, by tym uczuciom się nie 
poddać. 
W Słowie Bożym wszystko jest ważne – 
nawet uwagi poczynione tylko (tak by się 
w pierwszej chwili wydawało) dla wyko-
nawców. Przed Psalmem 6 mamy taki za-
pis „Kierownikowi chóru. Na instrumenty 
strunowe. Na oktawę. Psalm. Dawidowy.” 
Czy to może coś dla nas znaczyć? Ojciec 
Augustyn Pelanowski twierdzi, że jak naj-
bardziej. Wskazuje na kilka prawd, które 
odkrył. 1. Psalm Dawidowy, czyli można 
powiązać go z życiem Dawida. Prawdopo-
dobnie Dawid modlił się tak, gdy był ści-
gany przez Saula. Kogoś kto wydawał się 
być jego drugim tatą, kto dbał o niego, w 
przeciwieństwie do prawdziwego ojca. 
Kogoś, kto go przygarnął i kogo starał się 
zadowolić. Ten nowy ojciec zamienił się 
teraz we wroga. Dawid został skrzywdzo-
ny przez kogoś, komu ufał i wtedy napisał 
tan Psalm 2. Na instrumenty strunowe – 
czyli np. harfę. W Psalmie 57 czytamy 
„Zbudź się, duszo moja, zbudź, harfo i cy-
tro!”,  co pozwala myśleć, że instrumen-
tem jest tutaj dusza. Bóg gra na mojej du-
szy i muszę się zgodzić na to, że nastroi 
we mnie strunę, jeśli będzie ona dawała 
fałszywy dźwięk. Jak to zrobi? Naciągnie 
ją, podkręci klucz – to może trochę boleć, 
ale jak piękny będzie efekt. 3. Na oktawę. 
Oktawa to 8 - może więc przy kolejnym 
czytaniu, modlitwie, warto spojrzeć na 
słowa tego Psalmu w duchu 8 błogosła-
wieństw: „Błogosławieni, którzy płaczą, 
albowiem oni będą pocieszeni” Mt 5,4  
Zapłacz przede Mną - mówi Bóg, nie 
wstydź się łez, niech wypłynie Twój żal, 
rozgoryczenie. „Wejdź do swej izdebki” 
Mt 6,6 i rozpłacz się przede Mną w swej 
bezsilności. Bądź sobą. 4. Kierownikowi 
chóru – któż może nim być? Tylko Bóg 
może być kierownikiem chóru, także chó-
rów anielskich, które świętują w Niebie. 
To On zna się na prawdziwych ucztach i 
prawdziwym świętowaniu. To On jest je-
dynym i prawdziwym Pocieszycielem, 
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 Według słów Chrystusa „Zawsze trzeba 
się modlić i nie ustawać” (Łk 18, 1). Ko-
ściół stosując się do tych słów, nieustan-
nie trwa w modlitwie i wzywa do niej swo-
ich wiernych słowami: „Przez Niego 
(Jezusa) składajmy Bogu ustawicznie 
ofiarę czci.” (Hbr 13, 15) Jak mówi Ogólne 
Wprowadzenie do Liturgii Godzin, Ko-
ściół spełnia to polecenie Chrystusa wła-
śnie w odprawianiu Liturgii Godzin zwa-
nej Brewiarzem. „Przykazanie to spełnia-
my nie tylko sprawując Eucharystię, ale 
także w inny sposób, a zwłaszcza przez Li-
turgię Godzin. Wyróżnia się ona spośród 
czynności liturgicznych szczególnie tym, 

że uświęca wszystkie pory dnia i nocy, jak 
o tym świadczy starożytna tradycja chrze-
ścijańska.” (OWLG 10) 
Czym więc jest Liturgia Godzin? Jest to 
modlitwa całego Ludu Bożego do Chry-
stusa, z Chrystusem i w Chrystusie mają-
ca za cel uświęcenie czasu, człowieka i 
spełnienie kapłańskiego dzieła Chrystusa 
przez oddanie chwały Bogu w jedności z 
Kościołem niebios i przedstawienie Jemu 
próśb błagalnych w intencji całego Ko-
ścioła. Liturgia Godzin ma uświęcać czas i 
pory dnia, dlatego zaleca się odprawiać 

Godziny kanonicze  zachowując czas naj-
bardziej zbliżony do właściwej pory tych 
Godzin. „Liturgia Godzin rozciąga na po-
szczególne pory dnia uwielbienie i dzięk-
czynienie oraz wspomnienie tajemnic 
zbawienia, modlitwę błagalną i przed-
smak niebiańskiej chwały dany nam w 
Eucharystii, będącej ośrodkiem i szczy-
tem całego życia wspólnoty chrześcijań-
skiej.” (OWLG 12) Brewiarz uświęca czło-
wieka i wielbi Boga. „Bóg przemawia do 
swego ludu, a lud odpowiada Bogu śpie-
wem i modlitwą” (KL 33) „W Liturgii Go-
dzin Kościół spełnia kapłański urząd 
Chrystusa, składając Bogu nieustannie 

ofiarę czci, to znaczy owoc warg, 
które wyznają Jego imię. Ta modli-
twa jest głosem Oblubienicy prze-
mawiającej do Oblubieńca. Nawet 
więcej, jest ona modlitwą Chrystusa 
i Jego Ciała skierowaną do Ojca. 

Wszyscy bowiem oddający się tej modli-
twie wypełniają zadanie Kościoła i równo-
cześnie uczestniczą w najwyższym za-
szczycie Oblubienicy Chrystusa, ponieważ 
oddają Bogu chwałę, stojąc przed Jego 
tronem w imieniu Matki Kościoła”. 
(OWLG 15) A więc, jak możemy zauważyć 
w tych cytowanych tutaj przeze mnie wy-
powiedziach Ogólnego Wprowadzenia do 
Liturgii Godzin, modlitwa brewiarzowa 
jest znaczącą formą sprawowania liturgii 
w Kościele. Dlatego w tym artykule chcę 

Liturgia Godzin 
Patrycjusz Machalski 

dlatego przed Nim warto zapłakać. Dawid 
nie powinien w Saulu szukać miłości ojca, 
Saul nie powinien w Dawidzie szukać 
chłopca, któremu pomoże i dla którego 
będzie ważny. W tej relacji popadają w 
niewolę – tylko On Kierownik chóru, zna 
drogę do wolności i może zaspokoić ich 
pragnienie miłości. Tylko On. 
Psalm to pieśń, gdzie wyśpiewuję Bogu 
siebie. Dobry muzyk, gdy dostanie nuty, 
zagra raz i drugi i jest gotowy na koncert. 
Ale my wszyscy, poza Maryją, jesteśmy w 
tym śpiewie amatorami. Potrzebujemy 

wielu ćwiczeń, wiele czasu, wielu prób, a i 
tak ciągle będą się pojawiać jakieś fałsze. 
Także w Psalmach, które są pieśniami 
chwały. Ktoś powiedział, że Psalm jest jak 
kwiat nenufaru – korzenie ma zanurzone 
w otchłani brudnej wody, w naszej słabo-
ści, bólu, pragnieniu zemsty, lęku i emo-
cjach, których się wstydzimy, ale Bóg 
przemienia to w piękny kwiat szczerości, 
który mógł wyrosnąć tylko dlatego, że od-
daliśmy te uczucia Jemu, który jako Jedy-
ny tworzy piękno z chaosu. ● 
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przybliżyć sam sposób celebracji tej mo-
dlitwy przez Lud Boży. Do obowiązkowe-
go odprawiania Liturgii Godzin są we-
zwani przede wszystkim biskupi, kapłani 
i diakoni oraz osoby życia konsekrowane-
go.  
Liturgia Godzin jest podzielona na 7 za-
sadniczych godzin kanonicznych: Jutrz-
nia, Modlitwa przedpołudniowa, połu-
dniowa i popołudniowa, Nieszpory, Mo-
dlitwa na zakończenie dnia – Kompleta 
oraz Godzina Czytań. W tym artykule opi-
szę jednak szczegółowo tylko dwie godzi-
ny kanoniczne, które celebrujemy wspól-
nie w naszym kościele w niedzielę. Są to 
główne godziny dziennego oficjum, czyli 
Jutrznia – modlitwa uświęcenia godzin 
porannych i Nieszpory – modlitwa uświę-
cenia godzin wieczornych. OWLG mówi o 
Jutrzni: „Ten poranny charakter Jutrzni 
najlepiej wyrażają słowa św. Bazylego: 
Jutrznię poświęcamy Bogu, jako pierwsze 
poruszenie naszej duszy i myśli i nie po-
dejmujemy żadnego innego działania, za-
nim wpierw nie napełni nas radością 
wspomnienie Boga, bo jest napisane: 
«wspomniałem na Boga i rozradowałem 
się» (Ps 77, 4 Vulg.). Także i nasze ciało 
niech nie rozpoczyna pracy, zanim nie 
spełnimy tego, co napisano: «Do Ciebie 
będę się modlił, Panie, rankiem mój głos 
usłyszysz; rano stanę przed Tobą i ujrzę 
Ciebie» (Ps 5, 4-5). Jutrznia odprawiana 
o brzasku budzącego się dnia, jest ponad-
to wspomnieniem Zmartwychwstania Pa-
na Jezusa, "Światłości prawdziwej, która 
oświeca każdego człowieka" (J 1, 9), 
"Słońca sprawiedliwości" (Ml 3, 20) i 
"nawiedzającego nas Wschodzącego Słoń-
ca" (Łk 1, 78). Zrozumiałe jest więc przy-
pomnienie dane nam przez św. Cypriana: 
Należy się modlić rano, aby poranną mo-
dlitwą wysławiać Zmartwychwstanie Pa-
na”. Natomiast Nieszpory, czyli modlitwa 
wieczorna ma charakter bardziej dzięk-
czynny. „Nieszpory odprawia się w porze 
wieczornej, gdy dzień się już kończy, 

"dzięki składając za to, co w tym dniu zo-
stało nam dane, i za dobro, które przez 
nas było dokonane". Ta modlitwa 
"wznosząca się jak kadzidło przed obli-
czem Pana i wzniesienie rąk naszych w 
wieczornej ofierze" jest również pamiątką 
Odkupienia.” (OWLG 39) Jutrznia i Nie-
szpory rozpoczynają się od wersetu wpro-
wadzającego: Boże, wejrzyj ku wspomo-
żeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunko-
wi memu, po którym dodaje się: Chwała 
Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu… 
oraz Alleluja (opuszczane w okresie Wiel-
kiego Postu). Ten werset oraz Chwała Oj-
cu… opuszcza się wtedy, gdy Jutrznię roz-
poczyna się od Wezwania. Następnie 
śpiewa się lub odmawia odpowiedni 
hymn. Hymn nadaje każdej Godzinie czy 
świętu właściwy ton, a równocześnie 
wprowadza w atmosferę radosnej modli-
twy, zwłaszcza gdy wierni biorą w niej 
udział. Po hymnie następuje psalmodia. 
Psalmodia Jutrzni składa się z jednego 
psalmu przystosowanego do godziny po-
rannej, z pieśni zaczerpniętej ze Starego 
Testamentu oraz z drugiego psalmu o 
charakterze pochwalnym zgodnie z trady-
cją Kościoła. Psalmodia Nieszporów skła-
da się z dwóch psalmów (albo dwóch czę-
ści jednego, gdy ten jest dłuższy), dosto-
sowanych do tej godziny dnia, oraz pieśni 
zaczerpniętej z Listów Apostolskich lub 
Apokalipsy. Po psalmodii następuje czy-
tanie. Czytanie jest dobrane odpowiednio 
do dnia, okresu liturgicznego lub święta. 
Należy je odczytać jako głoszenie Słowa 
Bożego i tak też go słuchać. Gdy Jutrznię i 
Nieszpory odprawia się przy udziale wier-
nych i kapłana lub diakona, można czyta-
nie, wyjaśnić w krótkiej homilii. Po czyta-
niu bądź też homilii wypada zachować w 
skupieniu chwilę milczenia. Odpowiedzią 
na Słowo Boże jest krótkie responsorium 
śpiewane lub recytowane, które jednak 
wedle uznania można opuścić. Następnie 
wykonuje się uroczyście pieśń z Ewangelii 
z jej własną antyfoną: w Jutrzni Pieśń Za-
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chariasza: Błogosławiony Pan, Bóg Izrae-
la..., a w Nieszporach Pieśń Maryi: Wielbi 
dusza moja Pana… . Obie te pieśni, mają-
ce za sobą wielowiekową i powszechną 
tradycję Kościoła rzymskiego, wyrażają 
pochwałę dzieła odkupienia i dziękczynie-
nie. Antyfony tych pieśni są dostosowane 
do dnia, okresu liturgicznego lub święta. 
Po pieśni odmawia się rano: modlitwy 
poświęcające Panu dzień i jego prace, a 
wieczorem: modlitwy wstawiennicze. Po 
tych prośbach odmawia się wspólnie Oj-
cze nasz. Bezpośrednio po Ojcze nasz od-
mawia się modlitwę kończącą te Godziny. 
Na zakończenie kapłan lub diakon prze-
wodniczący liturgii pozdrawia wiernych 
słowami: Pan z wami i udziela im błogo-
sławieństwa, jak we Mszy św., po czym 
dodaje: Idźcie w pokoju, na co obecni od-
powiadają: Bogu niech będą dzięki. W 
przypadku braku kapłana lub diakona, 
czy przy indywidualnym odmawianiu, li-
turgia tych Godzin kończy się błogosła-
wieństwem: Niech nas Pan błogosławi… 
Co do pozostałych Godzin. Godzina Czy-
tań może być odprawiana o dowolnym 
czasie. Składa się z hymnu, psalmodii (3 
psalmy lub pieśni z antyfonami) oraz z 2  
czytań i ich responsoriów i końcowej mo-
dlitwy. Pierwsze czytanie zaczerpnięte 
jest z Pisma Świętego, a drugie z tekstów 

Ojców Kościoła, świętych, błogosławio-
nych albo dokumentów Kościoła.  Modli-
twa w ciągu dnia składa się hymnu, psal-
modii, krótkiego czytania ze Słowa Boże-
go i  końcowej modlitwy. Odmawia się ją 
w miarę możliwości o godz. 9.00 
(przedpołudniowa) 12.00 (południowa) 
15.00 (popołudniowa) - osoby zobowiąza-
ne odprawiają jedną wybraną godzinę. 
Natomiast Kompletę odmawia się tuż 
przed snem. Po wezwaniu Boga przepro-
wadza się rachunek sumienia, a potem 
następuje hymn, jeden bądź dwa psalmy,  
czytanie, responsorium, Pieśń Symeona z 
antyfoną, modlitwa końcowa i antyfona 
do NMP np. Pod Twoją Obronę. 
Po tym bardzo krótkim opisie (można by 
było wiele więcej napisać) czym jest Li-
turgia Godzin w Kościele i dla Kościoła 
zachęcam wszystkich do włączenia się w 
tą nieustanną modlitwę Kościoła i Chry-
stusa czy to indywidualnie, czy wspólno-
towo (oczywiście najlepiej codziennie).  
W naszym kościele w niedzielę o godzinie 
9.00 możemy uczestniczyć w Jutrzni 
(poza czasem wakacji), natomiast o 16.00 
w Nieszporach. Trwajmy na nieustannej 
modlitwie w odpowiedzi na polecenie 
Chrystusa i wezwanie Kościoła Powszech-
nego. ● 

W pierwszym tygodniu wakacji od 26 do 30 
czerwca organizujemy pieszą pielgrzymkę na 
Jasną Górę szklakiem Orlich Gniazd. Zapisy 
rozpoczną się  8 maja i będą 
trwały do 9 czerwca. Będzie 
ich można dokonać w  kan-
celarii parafialnej. Tam też 
każdy zainteresowany otrzy-
ma szczegółowe informacje, opis trasy, wa-
runków. (niepełnoletni uczestnicy również 
druki oświadczeń, które będą musieli wypeł-

nić ich rodzice) Koszt pielgrzymki (noclegi, 
powrotny transport, chleb, apteczka) to 250 
zł Przy zapisie trzeba podać PESEL, adres, 

nr tel. oraz wpłacić zaliczkę 
50 zł  

Serdecznie zapraszamy do 
wspólnego pielgrzymowa-
nia. W szczególny sposób 

zachęcamy do tego młodzież. Głównym or-
ganizatorem pielgrzymki jest Oaza. 

ZAPRASZAMY  
NA PARAFIALNĄ  

PIESZĄ PIELGRZYMKĘ  
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