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 Gdy nadszedł szabat, zaczął na-

uczać w synagodze; wielu, przysłu-

chując się, pytało ze zdziwieniem: 

„Skąd On to ma? I co za mądrość, 

która Mu jest dana? I takie cuda dzie-

ją się przez Jego ręce” Mk 6, 1 – 6. 

 Obronna postawa mieszkańców Na-
zaretu wobec Jezusa jest zdumiewająca. 
Był przecież jednym z nich. Sam mam in-
ne doświadczenia. Pochodzę z małej wio-
ski, z której wyszedł biskup. Gdy przybył 
do niej w odwiedziny, zbiegło się wielu lu-
dzi; wszędzie było ich pełno - i w kościele, 
gdziekolwiek się pojawił. Ludzie cenili go i 
byli z niego dumni. Podobne wrażenie 
sprawiali wszyscy znajomi i cała rodzinna 
miejscowość Karola Wojtyły, gdy został 
wybrany papieżem. Tu, w Nazarecie, sto-
sunki między Jezusem a mieszkańcami Je-
go rodzinnego miasta, wydają się być po-
stawione na głowie: nigdzie ludzie nie do-
znają większego szacunku jak w swojej ro-
dzinnej miejscowości. Czy ludzie z Nazare-
tu myśleli więc i działali inaczej niż my 
dzisiaj? Bynajmniej. Prawdopodobnie róż-
nica polega jedynie na tym, kim był Jezus. 
Nie piastował oficjalnego urzędu żadnej 
powszechnie uznawanej i szanowanej in-
stytucji i hierarchii, tak jak biskup czy pa-
pież. Jezus był prorokiem, a takie ,,typy” 
trudno sklasyfikować. Są niezależnymi 
myślicielami, ich myśli zwykle podążają 
innymi drogami niż normalnych zjadaczy 
chleba, są niewygodni, natrętni, są samot-
nymi żeglarzami płynącymi stale pod prąd 
czasów. A zarazem sądzę, że jeśli nigdy nie 
zgorszymy się Jezusem, jak zgorszyli się 
Nim mieszkańcy Nazaretu, i jeśli my sami 
- jako poszczególni chrześcijanie i jako pa-
rafia - nigdy nie poczujemy się osamotnie-
ni w naszym otoczeniu, to być może jest to 
znak, że zagubiliśmy coś zupełnie istotne-
go, mianowicie profetyczno – gorszący 
profil Jezusa i wszystkich tych, którzy chcą 
uchodzić za Jego uczniów.  

XIV NIEDZIELA  
ZWYKŁA 
5 lipca 2015 r.  

 „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był 
sam". Te słowa ze Starego Testamentu wpraw-
dzie zostały wypowiedziane w zupełnie innym 
kontekście, ale odgrywają - pośrednio - ważną 
rolę także w dzisiejszym czytaniu Ewangelii. 
Jezus rozesłał swoich uczniów po dwóch. Jest 
to, próba, jaką przeprowadza z nimi Jezus z 
myślą o tym, że po Jego śmierci i zmartwych-
wstaniu przyjdzie im głosić słowem i czynem 
Dobrą Nowinę całemu światu. Jezus był nau-
czycielem, niektórych sam wybrał sobie na 
uczniów, chciał ich czegoś nauczyć i nie jest by-
najmniej rzeczą małej wagi, czego ich uczył i w 
jakim celu. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był 
sam, gdy występuje w imieniu Boga i zachęca 
ludzi do nawrócenia, zbawienia i nowego życia. 
- Gdy pozwala się przez Jezusa wysłać na dro-
gę, mając tylko na nogach sandały, a więc nie 
będąc zbytnio chroniony; bez chleba i bez dru-
giej szaty, a więc bez zabezpieczeń i rezerw. Żą-
dania, jakie Jezus stawia swoim uczniom i 
uczennicom, są wielkie. Może zbyt wygórowa-
ne? Właściwie niesłychane jest to, do jakiego 
stopnia każe im pozostawać zależnymi od in-
nych i potrzebującymi ochrony innych. A jed-
nak - ludzie, którzy wiele pozostawili i w imię 
Boże wybrali się w drogę - są ludźmi potrzebu-
jącymi i zarazem wolnymi. Nie jest dobrze, że-
by mężczyzna był sam. Nie jest dobrze, żeby 
stał się zaciekłym, rozmiłowanym w autonomii, 
samotnym bojownikiem, i nie jest dobrze, gdy 
pozwala, by ktoś inny wynajmował go do ja-
kiejś służby i posłał. Co zatem jest dobre?- Gdy 
my, ludzie, czujemy i wierzymy, że mamy do 
spełnienia jakieś posłannictwo, jakąś misję w 
naszym życiu, którą powierzył nam Bóg. Gdy 
przez to stajemy się wolni i zdolni głosić Dobrą 
Nowinę ludziom, i gdy w pełnieniu tej misji nie 
jesteśmy samotni, gdy inni towarzyszą nam na 
tej drodze.  

 Następnie przywołał do siebie Dwu-

nastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał 

im też władzę nad duchami nieczystymi i 

przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na 

drogę prócz laski. Mk 6, 7 – 13. 

XV NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
12 lipca 2015 r.  
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Wtedy Apostołowie zebrali 

się u Jezusa i opowiedzieli Mu 

wszystko, co zdziałali i czego nau-

czali. A On rzekł do nich: „Pójdźcie 

wy sami osobno na miejsce pu-

stynne i wypocznijcie nieco”.  

   Mk 6, 30 – 34. 
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 Jezus i Jego uczniowie chcieliby 
nieco odpocząć i coś zjeść. Ale ludzie 
bezustannie się schodzą i zewsząd się 
tłoczą. Gdy czyta się ten fragment Biblii, 
zaraz przychodzą na myśl kolorowe cza-
sopisma zalegające kioski albo reportaże 
telewizyjne. Gwiazdy nie mają spokoju. 
Zawsze wokół nich pełno ludzi, reporte-
rów, fotografów. Biegną za gwiazdami, 
jakby nie było niczego ważniejszego na 
świecie. Dla jedne-
go zdję- cia, dla 
jednego d o b r e g o 
nagłów- ka gotowi 
są po- n i e ś ć 
w i e l k i e ofiary. Ale 
Jezus pa- trzy na to 
zupełnie i n a c z e j . 
Nie jest szczęśliwy 
z tego powodu, że oblega i Jego, i Jego 
uczniów tak wielu przyjaciół, ale nie 
ucieka od n ich. Ma dla nich współczucie. 
Widzi w nich owce nie mające pasterza. 
Kto potrzebuje gwiazdy, temu widocznie 
czegoś brakuje, uważa, i ma rację. Mogli-
by przecież zadowolić się jej słowem, ale 
nie — chcą czegoś więcej: zobaczyć ją, 
dotknąć, być może objąć. Mają nadzieję, 
że na nich samych przejdzie coś z mocy, 
magii, jaką promieniuje gwiazda. Jezus 
nie chce uchodzić za gwiazdę, ale nie mo-
że też temu zapobiec. A więc uczy tych, 
którzy gromadzą się wokół Niego. Po ci-
chu, ale zdecydowanie. Zaufajcie Moim 
słowom, mówi. A będziecie mieli życie. 
Nie róbcie wrzawy wokół Mnie. Proście 
Boga. To wystarczy. 

XVI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

19 lipca 2015 r. 

Gdyby Jezus dzisiaj pojawił się pośród nas, nie 
spotykałby ludzi głodnych. Przynajmniej nie 
głodujących z powodu braku chleba czy ryb. A 
ci, którzy wybierają się w podróż, zwykle zabie-
rają ze sobą ,,chleb” i ,,ryby" - wszystko dobrze 
zapakowane, chronione w podróżnych lodów-
kach. Poza tym nierzadko spotyka się takich, 
którzy w zasadzie już nie oczekują ani od Ko-
ścioła, ani od wiary żadnego cudu; wręcz prze-
ciwnie, sceptycznie odnoszą się do biblijnych 
opowieści o cudach, ponieważ nie pasują do ich 
naukowego obrazu świata. Z pewnością nie są 
to najlepsze okoliczności do wysłuchania i przy-
jęcia historii o cudownym rozmnożeniu chleba, 
o której opowiada dzisiejsza Ewangelia Jana. 
Ale być może ludzie dzi-
siaj też są c z e g o ś 
głodni, też c z e g o ś 
o c z e k u j ą ? Gdy Jezus 
zaczął to, czego było 
za mało na- wet dla 
Niego i Jego uczniów, a 
więc owych pięć chle-
bów i dwie ryby, roz-
dzielać między ludzi, którzy rozsiedli się wokół 
Niego, wtedy i oni otworzyli swoje podróżne to-
bołki i zaczęli dzielić się tym, co mieli, z innymi, 
rozmawiać ze sobą i znaleźli nagle czas jeden 
dla drugiego, słuchali siebie wzajemnie, dowie-
dzieli się o nadziejach i potrzebach sąsiadów i 
nasycili swe dusze i ciała; ich głód wspólnoty i 
bliskości został zaspokojony, i spojrzeli na Jezu-
sa, który umożliwił tę przemianę dzięki swemu 
małemu gestowi i modlitwie, i sami zaczęli dzię-
kować i modlić się, i postanowili w przyszłości 
nie tracić z oczu tych, którzy cierpią głód na cie-
le i duszy, i tak stał się cud.  

 Usiedli więc mężczyźni, a liczba 

ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus 

więc wziął chleby i, odmówiwszy 

dziękczynienie, rozdał siedzącym, po-

dobnie uczynił i z rybami, rozdając ty-

le, ile kto chciał”.  Mk 6, 1 – 15. 

 

XVII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 26 lipca 2015 r. 
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Czerwiec w naszej parafii 
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CHRZTY: 
Piotr Paweł Barchański  
Nadia Maria Kałuża  
Michał Paweł Mastela  
Zofia Marta Podeszwa  
Maria Anna Skonieczna  
 
POGRZEBY: 
Maria Filusz  - 69 lat  
Wincenta Iwaniec – 88 lat  
Szczepan Kuśpit—75 lat 
Kazimierz Wilczyński – 66 lat 
Irena Zawada – 82 lata  
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 

Kajetan Dymnicki – Alicja Kloczkowska  
Grzegorz Gruchała – Martyna Więtczak  
Mateusz Kafel – Kamila Kolorz  
Robert Kunda – Renata Krzempek 
Adam Nosol – Karolina Daniszewska  
Tomasz Piecha – Aneta Dyduch  
Paweł Sitko – Joanna Świech  
Adam Spandel – Karolina Korus  
 
ŚLUBY: 
Patrycja Antończyk – Wojciech Gluza  
Grażyna Cichoń – Marcin Kwaśkiewicz 
Justyna Fajkis – Marcin Kostka  
Hanna Krzystała – Tomasz Banasik  
Anna Nowak – Kamil Solich  

 Chcemy poinformować, że nasz pa-
rafianin Grzegorz Mirosław ze SP nr 19, 
zajął  I miejsce w XX konkursie biblijnym 
dla szkół podstawowych 
na etapie diecezjalnym. 
Musiał przeczytać Ewan-
gelię wg. św. Marka i po-
znać ją ze szczegółami, wraz ze wstępem, 
przypisami i słownikiem. Oprócz samo-
dzielnej pracy w domu, Grzesiu uczył się 
pod kierunkiem pani Sylwii Oleksy. Jak 

mówi, sięga po Pismo Święte nie tylko 
sam, ale i z rodziną. Słowo Boże jest dla 
niego ważne, bo jest Słowem Boga i jest 

zawsze aktualne. Ma swój 
ulubiony cytat: "Wszystko 
jest możliwe dla tego, kto 
wierzy" (Mk 9,23). Razem 

z Grzesiem w konkursie brała udział jego 
młodsza siostra Łucja. Gratulujemy wy-
granej i życzymy, by rozważanie Słowa 
budowało bliskość z Jezusem. 

WYGRANY  
KONKURS BIBLIJNY 

 W ostatnią sobotę maja naszą para-
fię odwiedzili oazowicze z całego miasta, 
aby przeżyć rejonowy Dzień Wspólnoty. 
Po rozważaniu Słowa Bożego, Adoracji i 
Mszy św. mieliśmy bawić się na placu 
przy Domu Parafialnym i zajadać grillo-
wane kiełbaski. Ponie-
waż jednak, oprócz za-
proszonych gości, od-
wiedziła nas także burza 
i ulewa musieliśmy wszyscy zmieścić  się 
w  sali budynku, która raczej nie jest 100 
osobowa… Tańczyć się nie dało, grill w 
deszczu jakoś nie chciał dobrze działać… 
Przeżyliśmy mały kryzys… Sytuację oczy-
wiście  uratował ks. Grzegorz, który jed-

nocześnie rozpalał ogień, piekł kiełbaski i 
zabawiał gości, gitarą i śpiewem… A po-
dobno mężczyźni potrafią robić jedną 
rzecz na raz... 
 5 czerwca pojechaliśmy na rowerach do 
Karwiny, aby zjeść lody, pograć w  „jadę 

do Afryki” i nauczyć się co 
robić, gdy na skrzyżowa-
niu nie działają światła…  
A 14 czerwca zrobiliśmy 

sobie oazowe pochody zakończone ogni-
skiem. Dziękujemy ks. Grzegorzowi za to, 
że był z nami w tym wszystkim, za cierpli-
wość, gdy zawodzimy, pomoc, gdy nie 
wiemy co robić i za to, że nie szkoda Mu 
dla nas czasu.  Ala Kaczorowska 

OAZOWE IMPREZKI 
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Co czeka nas w lipcu 

ROCZKI: 
Gabriela Oliwa Chmiel 
Mikołaj Henryk Kończak 
 
18 URODZINY: 
Tomasz Gierałtowski 
Natalia Lipska 
Anna Maria Mitko 
Dominika Smul 
Roman Stylok 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
1 rocznica  
Monika i Daniel Werner 
5 rocznica  
Gabriela i Wojciech Hojka 
Sylwia i Arkadiusz Marek 
Anna i Tomasz Pielesz 
10 rocznica  
Monika i Wojciech Długosz 
Joanna i Krystian Kąsek 
Paulina i Konrad Konieczny 

Marta i Roland Moskwa 
Aneta i Dominik Ząbczyńscy 
15 rocznica  
Monika i Robert Duda 
Małgorzata i Marek Matuszak 
Alicja i Tomasz Mycka 
Ewa i Zbigniew Podeszwa 
Anita i Sebastian Wawer 
20 rocznica  
Magdalena i Grzegorz Borowiec 
Krystyna i Grzegorz Drążkowscy 
25 rocznica  
Dorota i Krzysztof Łysiak 
Beata i Dariusz Sochańscy 
30 rocznica  
Teresa i Andrzej Czerwińscy 
40 rocznica  
Zofia i Adam Hess 
Danuta i Henryk Porębny 
Zdzisława i Andrzej Wyczynek 
45 rocznica  
Katarzyna i Ryszard Juszczakiewicz 

 2.07 - I czwartek miesiąca. Msza w in-
tencji powołań o godz. 6.30. Nabożeń-
stwo w intencji powołanych o 17.30. 
 3.07- I piątek miesiąca. Msza św. w in-
tencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Do 
sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy 
parafian z  ul. Opolskiej 2 po Mszy św. 
wieczornej. 
 4.07– I sobota miesiąca. Różaniec wy-
nagradzający o godz. 7.00. Msza św. w in-
tencji pielgrzymów o godz. 17.00. Festyn 
parafialny o godz. 18.00.  
 5.07- Odpust ku czci Opatrzności Bożej. 
 6.07- poniedziałek. Wspomnienie bł. 
Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy. 
Święto patronalne Apostolstwa Chorych. 
Do sprzątania kościoła i kaplicy zaprasza-

my parafian z  ul. Opolskiej 4 po Mszy św. 
wieczornej.  
 8.07- środa. Wspomnienie św. Jana z 
Dukli, prezbitera. 
 10.07- piątek. Do sprzątania kościoła i 
kaplicy zapraszamy parafian z  ul. Opol-
skiej 4 po Mszy św. wieczornej.  
 11.07- sobota. Święto św. Benedykta, 
opata, patrona Europy. Odwiedziny cho-
rych od godz. 9.00. 
 12.07- 15 niedziela zwykła. 
 13.07- poniedziałek. Wspomnienie św. 
pustelników Andrzeja Świerada i Bene-
dykta. Do sprzątania kościoła i kaplicy za-
praszamy parafian z  ul. Opolskiej 6 po 
Mszy św. wieczornej.  
 15.07- środa. Wspomnienie św. Bona-
wentury, biskupa i doktora Kościoła. 
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„ Znaleźć własną radość w radości bliźniego, oto 

tajemnica szczęścia.” 

Auksyliatorom Teresie Neuman, Marii Mądrej, Marii 

Potoczek, Tadeuszowi Drzewieckiemu, Janowi 

Grundowi, Irenie Borowskiej, Stanisławowi Polako-

wi oraz Marii Biernat życzymy, by odnajdywali ra-

dość życia w obdarzaniu szczęściem bliźnich.  

Męski Legion Maryi. 

 

„Jakość dokonywanych wyborów sprawdza się w 

trudnych momentach i chwi-

lach próby.” 

Marii Orawskiej oraz Marii 

Kaczorowskiej życzymy, by 

w trudnych doświadczeniach życiowych potrafiły 

przylgnąć do Chrystusa i Jemu powierzyć swoją 

codzienność. Żeński Legion Maryi. 

 

„Zwyczajnie być dobrym, a wtedy już nie trzeba 

niczego poprawiać.” 

Paniom Danucie Kaweckiej, Marii Mądrej i Oldze 

Pochopień życzymy, by każda myśl, słowo, czyn od-

zwierciedlały dobroć Ich serca a Pan wynagradzał 

Im trud służby innym. Seniorzy. 

„Mielibyśmy wielu świętych, gdybyśmy uwierzyli, że 

możemy dojść do świętości.” 

Paniom Małgorzacie Adamczyk, Annie Marek, Małgo-

rzacie Trybuchowskiej i Annie Drożniak życzymy 

wiary w to, że z Bożą pomocą można pokonywać 

wszelkie trudności na drodze do świętości.  

Chór „Lira” 

 

„Człowiek jest dobry, kiedy innych czyni lepszymi” 

Klerykowi Krzysztofowi Jarczokowi życzymy tego, 

by całe Jego życie obfitowa-

ło w  owoce miłości, dobra, 

zaangażowania, a Jezus zaw-

sze był bardzo blisko i prze-

prowadzał przez najtrudniejsze odcinki drogi do 

Nieba. Duszpasterze i Redakcja 

 

„Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miło-

ści.” 

Żanecie Namielskiej i Krzysiowi Jarczokowi życzymy 

pokoju, radości i nadziei, których źródłem jest 

przekonanie o byciu kochanym przez Boga.  

Oaza z księdzem Grzegorzem 

Serdeczności 
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 16.07- czwartek. Wspomnienie NMP z 
Góry Karmel. 
 17.07- piątek. Do sprzątania kościoła i 
kaplicy zapraszamy parafian z  ul. Opol-
skiej 6 po Mszy św. wieczornej.  
 18.07- sobota. Nauka dla Rodziców i 
Rodziców chrzestnych o godz. 16.30 w 
Domu Parafialnym. 
 19.07- 16 niedziela zwykła. Chrzty o 
godz. 12.15. 
 20.07- poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapraszamy parafian z  ul. 
Opolskiej 8 po Mszy św. wieczornej. 
 22.07- środa. Wspomnienie św. Marii 
Magdaleny. 
 23.07- czwartek. Święto św. Brygidy, za-
konnicy, patronki Europy. 
 24.07- piątek. Wspomnienie św. Kingi, 
dziewicy. Do sprzątania kościoła i kaplicy 

zapraszamy parafian z  ul. Opolskiej 8 po 
Mszy św. wieczornej. 
 25.07- sobota. Święto św. Jakuba, apo-
stoła. 
 26.07- 17 niedziela zwykła. Roczki o 
godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o 
godz. 16.30.  
 27.07- poniedziałek. Msza św. w intencji 
Koła Gospodyń, emerytów, rencistów i 
sprzątających kościół w lipcu o godz. 
18.00. Do sprzątania kościoła i kaplicy 
zapraszamy parafian z  ul. Opolskiej 10 
po Mszy św. wieczornej. 
 29.07- środa. Wspomnienie św. Marty. 
 31.07- piątek. Wspomnienie św. Ignace-
go z Loyoli, prezbitera. Msza św. za zmar-
łych w 30 dzień oraz I rocznicę po śmierci 
o godz. 18.00. Do sprzątania kościoła i 
kaplicy zapraszamy parafian z  ul. Opol-
skiej 10 po Mszy św. wieczornej. 
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Ratunku! Musicie rato-
wać Ofiarkę! Siedzi od 
miesiąca przy komputerze i nic chce od niego 
odejść. Usłyszał, że nie wiadomo kiedy przyjdzie 
Pan Jezus i się uparł, że On to znajdzie, bo przecież 
Google wie wszystko... Nawet jedzenie i picie trze-
ba Mu przynosić do komputera. Nie da się Go ode-
rwać od ekranu. Masakra. Śpi na klawiaturze... 
Myślałem, że jak zmarznie to się stamtąd ruszy w 
końcu, ale gdzie tam. Jak już strasznie kichał, to 
się nad nim zlitowałem i zacząłem Go przykrywać, 
jak zasypiał między jednym a drugim kliknięciem. 
Zresztą można do Niego podejść tylko kiedy śpi. 
Raz spróbowałem Mu przeszkodzić i namówić, że-
by się już nie wygłupiał, ale ledwo to przeżyłem. 
Zepchnął mnie z laptopa i obrzucił wyzwiskami. 
Powiedział, że jestem świnia, bo Mu specjalnie 
przeszkadzam, w tak ważnym zajęciu. Przecież, 
trzeba to w końcu ustalić , kiedy ten Jezus przyj-
dzie, żeby być gotowym I jeszcze powiedział, że na 
pewno Mu zazdroszczę, że będzie sławny... Co ja 
mam robić? Jak Go przekonać? Pomóżcie. On zwa-
riował. Będzie ślęczał przed tym ekranem  i na 
pewno się rozchoruje. Zrozpaczony Kłapcio 

Dla dzieci 

Jak pomóc Kłapciowi przekonać Ofiar-
kę, żeby przestał się martwić o datę po-
nownego przyjścia Jezusa? A przy oka-
zji dowiedzieć  się, co najlepiej robić, 
by być gotowym na spotkanie z Nim? 
Możesz rozwiązać zadanie. Aby to zro-
bić uporządkuj wyrazy i wpisz w odpo-
wiednie miejsce tabelki. Litery z zazna-
czonych kratek, czytane kolejno, tworzą hasło. Prześlij je na adres krecikpolarny@gmail.com  Osio-
łek je przeczyta, a Ty weźmiesz udział w losowaniu nagród. A nagrody za rozwiązanie z poprzednie-
go numeru otrzymują Wiktoria Brawańska i Wiktoria Wykner. Można je odebrać 12 lipca na Mszy 
Św. o godz. 11.00. Gratulujemy. A Wam wszystkim  życzymy fantastycznych wakacji :) 

1. TOWIEGOPO 

2. OWKRY 

3. JECKO 

4. GANRAST 

5. RACTEMA 

6. PANAKA 

7. LERKTO 

8. BAWAZA 

9. SZEŃRSZE 
10. WAPRAU 

11. NICAGRA 

12. BURES 

13. PEZACZ 

14. KĘRA 

15. ŚYMLI 

16. NAWIPA 

17. MĆA 

18. JERYK 

19. ZOKA 

20. PUSTAKA 
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XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – ODPUST 
KU CZCI OPATRZNOŚCI BOŻEJ 5.07 
7.3o – W intencji Pielgrzymów z Żor i Ja-
strzębia Bzia. 
9.3o – W intencji Pielgrzymów z Rybnika 
i Świerklan. 
11.oo – SUMA ODPUSTOWA W INTEN-
CJI PARAFIAN.  
12.15 – Do O. B. z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji 
małżonków Katarzyny i Ryszarda z okazji 
45 rocznicy ślubu.  
16.3o – Za ++ Stefanię Biadała, męża 
Władysława – w 23 rocznicę śmierci. 
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie bł. Ma-
rii Teresy Ledóchowskiej 6.07 
6.3o – Za ++ rodziców Michała i Helenę, 
teściów Edwarda i Wandę, syna Marka, 
rodzeństwo Stanisławę, Marię, Kazimie-
rza, Alfonsa, Jana, 3 szwagrów, bratową 
Marię, dziadków, babcie z obu stron.  
18.oo – Do O. B. z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji 
Marii i Tomasza z okazji ich urodzin.  
WTOREK 7.07 
6.3o – Za + Augustyna Szymon – w 5 
rocznicę śmierci, rodziców oraz ++ z po-
krewieństwa z obu stron. 
18.oo – Za ++ Agnieszkę i Ryszarda Krót-
ki – w rocznicę śmierci, syna Leona, córkę 
Gertrudę, 4 zięciów, Annę i Franciszka 
Antończyk oraz ++ z pokrewieństwa i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
ŚRODA -  Wsp. Św. Jana z Dukli 8.07 
6.3o – Za + Grzegorza Kowalskiego. 
18.oo – Za ++ córkę Beatę Kozieł, męża 
Józefa Pawlik, rodziców, Alicję Błaszczyk i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
CZWARTEK 9.07 
6.3o – Za ++ Daniela Grzonka, rodziców z 
obu stron, ++ z pokrewieństwa – od szwa-
gierki Bożeny z rodziną.  

18.oo – Za ++ Zofię Stencel – w rocznicę 
śmierci, męża Franciszka, ich rodziców i 
rodzeństwo, ++ z rodziny oraz ++ księży, 
siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpią-
ce.  
PIĄTEK 10.07 
6.3o – Za ++ braci Władysława i Mikoła-
ja.  
18.oo – Za + Stanisława Mastej – w  9 
rocznicę śmierci. 
SOBOTA – ŚW. ŚW. BENEDYKTA 11.07 
8.oo – Do Opatrzności Bożej i MB Fatim-
skiej, z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo, 
dary Ducha Św. i zdrowie dla Anieli Kor-
nas z okazji 75 rocznicy urodzin.  
12.oo – Ślub  
13.oo – Ślub  
14.3o – Ślub  
18.oo – Za + Zytę Potyka – w rocznicę 
śmierci oraz ++ z rodziny.  
XV NIEDZIELA ZWYKŁA 12.07 
7.3o – Za + Marię Szmid – w 4 r. śm. 
9.3o – Za + Zofię Marek – w r. śm. 
11.oo – Do O. B. z podziękowaniem za 
odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji 
Maksymiliana z okazji 50 rocznicy uro-
dzin i Beaty z okazji 45 rocznicy urodzin 
oraz błogosławieństwo dla całej rodziny. 
12.15 – Do O. B. z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji 
Piotra z okazji 60 urodzin oraz błogosła-
wieństwo dla synów z rodzinami. 
16.3o – Za ++ Emila Kopertowskiego, żo-
nę Helenę, syna Kazimierza, Marię i Leo-
na Grygierek oraz dusze w czyśćcu cier-
piące. 
16.3o – Za ++ Krystynę Adamek – w 10 
rocznicę śmierci, męża Alfreda oraz ++ z 
pokrewieństwa. (Ks. Gość) 
PONIEDZIAŁEK - Wsp. św. pustelników 
Andrzeja Świerada i Benedykta 13.07 
6.3o – Za ++ Augustyna i Wiktorię Nogły, 
córkę Marię, zięcia Henryka oraz ++ z ro-
dziny Nogły, Kocur, Schroeder. 
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18.oo – Do O. B. z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji 
Olgi z okazji 65 rocznicy urodzin. 
WTOREK 14.07 
6.3o – Za ++ Martę Marcisz – w rocznicę 
śmierci, męża Pawła, Marię i Franciszka 
Biernat, Romana Holewik oraz ++ z po-
krewieństwa.  
18.oo – Za + męża Alojzego Polnik oraz 
++ z pokrewieństwa Polnik, Kowalik, 
Grabarczyk. 
ŚRODA – Wsp. św. Bonawentury 15.07 
6.3o – Za ++ Wiktora Oczadły, żonę Anie-
lę, Mariannę Błatoń, męża Teodora oraz 
++ z pokrewieństwa Oczadły, Błatoń, Wi-
ta, Żywczak, Płonka, 
18.oo – Do Opatrzności Bożej w intencji 
członkiń z Róży Heleny Sowa. 
CZWARTEK – Wspomnienie NMP z Góry 
Karmel 16.07 
6.3o – Za ++ członkinie z Róży Apoloni 
Mazur. 
18.oo – Za + Franciszkę Głodek, jej rodzi-
ców i teścia. 
PIĄTEK 17.07 
6.3o – Za + Jolantę Rufert , brata Pawła i 
ojca Zygfryda Szlezak oraz ++ z pokre-
wieństwa. 
18.oo – Za ++ Kunegundę Wierzgoń – w 
2 rocznicę śmierci, męża Henryka. 
SOBOTA 18.07 
8.oo – Do O. B. MB Nieustającej Pomocy, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o Boże Błogosławieństwo, dary 
Ducha Św. i zdrowie dla Gabrieli, Fran-
ciszka, Natalii i Anny  z okazji kolejnych 
urodzin. 
13.oo – Ślub.  
14.oo – Do Opatrzności Bożej za wsta-
wiennictwem MB Częstochowskiej z po-
dziękowaniem za dar życia, otrzymane ła-
ski, z prośbą o błogosławieństwo Boże , 
dary Ducha Św. w intencji Józefa z okazji 
80 rocznicy urodzin.  
18.oo – za ++ rodziców Gertrudę i Pawła 
Gajda oraz ++ z pokrewieństwa.  

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 19.07 
7.3o – Za ++ Wiktora i Agnieszkę – w 
rocznicę śmierci, Elżbietę, Bolesława i Ja-
na Krupa, Józefa, Wiktora i Gertrudę 
Gonsior oraz Anastazję Mołdrzyk.  
9.3o – Za + Marię Kachel – w 7 rocznicę 
śmierci, jej męża Stanisława oraz rodzi-
ców i teściów.  
11.oo – W INTENCJI PARAFIAN. 
12.15 – MSZA CHRZCIELNA. 
16.3o – Za ++ Ryszarda Domagała, ojca 
oraz ++ z pokrewieństwa Domagała, Kró-
lik, Hojka, Szczęsny.  
PONIEDZIAŁEK 20.07 
6.3o – Za ++ Jerzego Płonka – w rocznicę 
śmierci, żonę Gertrudę, rodziców z obu 
stron oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.oo – Do O. B. z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji 
wnuka Maksymiliana z okazji urodzin.  
WTOREK 21.07 
6.3o – Za ++ Alberta Grabarczyka, córkę 
Joannę, męża Antoniego, ++ z rodziny 
Grabarczyk, Szlosarek, Mazur, Miłek oraz 
Marię i Teodora Czic, zięcia Jerzego, cór-
kę Dorotę.  
18.oo – Za ++ Tadeusza Balzam – w 6 
rocznicę śmierci, jego rodziców, teściów, 
syna Zbigniewa, Alfreda Wowra, Krystia-
na Balzam oraz ++ z pokrewieństwa Ko-
łeczko, Wrożyna. 
ŚRODA – Wspomnienie św. Marii Mag-
daleny 22.07 
6.3o – Za ++ z rodzin Zychowicz, Rawiak, 
Michajluk i Ludwik.  
18.oo – Do Opatrzności Bożej za wsta-
wiennictwem MB Częstochowskiej, z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-
bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i 
zdrowie w intencji Tadeusza z okazji 50 
rocznicy urodzin. 
CZWARTEK – ŚW. ŚW. BRYGIDY 23.07 
6.3o – Za ++ Agnieszkę i Henryka Płonka, 
syna Jerzego, żonę Gertrudę, zięcia Józefa 
Cimała. 
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18.oo – Do O. B. z podziękowaniem za 
odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji 
Adriany i Roberta z okazji 20 rocznicy 
ślubu.  
PIĄTEK – Wspomnienie św. Kingi  24.07 
6.3o – Za ++ Albinę Orszulik, męża Fran-
ciszka, Benedykta Wróblewskiego, 2 żony, 
Jana Wróblewskiego oraz ++ z pokre-
wieństwa z obu stron.  
18.oo – Za ++ Hieronima Wala, jego ro-
dziców, teściów i rodzeństwo.  
SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA 25.07 
8.oo – Za ++ Wincentego Śmietana, żonę 
Anastazję, rodziców i rodzeństwo z obu 
stron oraz ++ z rodziny Mazur.  
18.oo – Do O. B. z podziękowaniem za 
odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji 
Danieli i Józefa z okazji urodzin.  
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 26.07 
7.3o – Za ++ tragicznie Piotra, Elżbietę, 
Dominikę, Mateusza i Adriannę Piasec-
kich – w 9 rocznicę śmierci, ojca Kazimie-
rza oraz ++ z rodziny Piaseckich, Zamiec-
kich, Wojtalów i Grabarskich. 
9.3o – Do O. B. z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji 
Czesława z okazji 60 rocznicy urodzin.  
11.oo – Do O. B. z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji 
małżonków Joanny i Krystiana Kąsek – z 
okazji 10 rocznicy ślubu.  
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIE-
CI.  
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE. 
PONIEDZIAŁEK 27.07 
6.3o – Za + ojca Walentego Danieluk, 
dziadków z obu stron, siostry Annę i Sta-
nisławę.  
18.oo – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprząta-
jących kaplicę i kościół w miesiącu lipcu.  
WTOREK 28.07 
6.3o – Za + Ewę Olszowską-Nowak – w 2 
r. śm. 

18.oo – Za ++ Gertrudę Płonka, mę-
ża Emila, syna Jana.  
ŚRODA – Wspomnienie św. Marty  29.07 
6.3o – Za ++ żonę Marię Bella, rodziców 
oraz ++ z rodziny Bella, Szczepańskich, 
Roze.  
18.oo – Do Opatrzności Bożej w intencji 
rodziców Sentkowskich i siostry Mirosła-
wy.  
CZWARTEK 30.07 
6.3o – Za ++ Martę i Józefa Poloczek, 
Martę i Leona Mazur, ++ dziadków oraz 
++ z pokrewieństwa.  
18.oo – Za + Jerzego Kapała – od kuzynki 
Kazimiery z Chrzanowa.  
PIĄTEK – Wspomnienie św. Ignacego z 
Loyoli 31.07 
6.3o – Za ++ Magdalenę i Ryszarda Ma-
ciejczyk, rodziców Martę i Alojzego Uhe-
rek oraz Bożenę Pastusiak.  
18.oo – Msza za zmarłych w 30 dzień i 1 
rok po śmierci. 
SOBOTA – Wspomnienie św. Alfonsa 
Marii Liguoriego 1 .08  
8.oo – Za + Karola Kula – w r. śm. 
13.oo – Ślub.  
14.oo – Ślub.  
18.oo – Za ++ Reginę Mołdrzyk – w rocz-
nicę śmierci, męża Pawła, rodziców z obu 
stron, Leona Rakowskiego, Tadeusza i 
Stefanię Domański oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 2 .08 
7.3o – Za ++ Albina i Cecylię Stencel, 
Martę i Leona Mazur oraz ++ z rodziny 
Stencel, Mazur, Sitek.  
9.3o – Za ++ Alojzego Michalskiego, żonę 
Otylię, Halinę i Leonarda Spałek, Marię 
Dobrowolską oraz ++ z pokrewieństwa.  
11.oo – Do O. B. z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, dary Ducha Św. i zdrowie 
dla Natalii z okazji 18 rocznicy urodzin. 
12.15 – Za + Ludwika Ostrzołek – w r. śm. 
16.3o – Do O. B. z podziękowaniem za dar 
życia, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, 
dary Ducha Św. w intencji Kordiana z 
okazji 18 urodzin. 

11 



 SPES LIPIEC 2015 r.  

 

12 
 Gdy miałam jakieś 8 lat i byłam na 

wakacjach u Babci na wsi, dostałam od 
Cioci małego kotka. Miałam się nim zao-
piekować i zabrałam się do tego z ogrom-
nym zapałem. Nie rozstawałam się z sym-
patycznym zwierzaczkiem nawet na chwi-
lę. W pewnym momencie postanowiłam 
pojeździć na rowerze. No i oczywiście 
kotek został zaproszony na ową wy-
cieczkę. Dziś mam wrażenie, że 
chyba próbował powiedzieć, że nie 
jest w nastroju do podróży, ale 
może to czepianie się pazurka-
mi oznaczało coś innego... W 
każdym razie mój podopiecz-
ny został usadowiony na ba-
gażniku i ruszyliśmy na 
podbój świata. Tyle mu 
chciałam pokazać... Kto 
wie, może będziemy jak 
bohaterowie z „W 
osiemdziesiąt dni dookoła świata” – 
puściłam wodze fantazji. Ale kotek wyraź-
nie był innego zdania i zanim dotarliśmy 
do Bombaju, postanowił wracać. Tak nie-
fortunnie zeskakiwał z bagażnika, że 
wkręcił się biedaczek w szprychy...  
Próbowałam go ratować, ale oczywiście 
nie było już szans. Kotka pochowano… 
Strasznie płakałam... Wtedy mój starszy 
brat wziął drewniany klocek, wbił gwóźdź, 
zagiął go i zahaczył o niego smycz. Tym 
„pieskiem” opiekowałam się do końca wa-

kacji. Otrzymał imię Rolmops, a cała ro-
dzina odetchnęła z ulgą na myśl, że moja 
troskliwość nie bardzo może mu zaszko-
dzić... Ani też nikomu innemu, kim ze-
chciałbym się ewentualnie zaopiekować w 
zastępstwie... Przed wyjazdem do domu, 
razem z bratem uroczyście zakopaliśmy 
Rolmopsa w ogródku na ścieżce. Ku rado-
ści wujka... 

Nie bójcie się kochani Czytelnicy. Wcale 
nie zamierzam roztaczać swojej opieki 
nad Wami. O słyszę... Tych kamieni spa-
dających z serc starczyłoby na wybudowa-
nie nowej kaplicy... Chcę tylko ucieszyć 
się razem z Wami tym, że na szczęście Je-

zus ma w dziedzinie sprawo-
wania opieki „troszkę” większe 
sukcesy niż ja... No na tym po-
lu chyba Mu ustąpię, bo za to 
w destrukcji jestem lepsza... 
Każdy podobno ma coś w 

czym jest dobry… 
W Apokalipsie jest przedstawio-

ny obraz Anioła, który pieczętuje 
sługi Boga, aby byli rozpoznawalni 
i nie stała im się krzywda, gdy zie-

mia będzie karana. Przyjęcie pie-
częci jest oddaniem się pod 
opiekę Boga, przyjęciem Jego 

Miłosierdzia, uznaniem, że tylko 
On może ocalić to co w nas dobre i 

piękne. Przyjęcie pieczęci to znak zaufa-
nia Jezusowi i przyznania się do Niego. 
Ale przyjęcie pieczęci oznacza też to, że 
należę do Jezusa, a inni widzą, do Kogo 
należę i mogą mi utrudniać życie... 
Odbicie pieczęci może trochę boleć, bo 
nas przemienia i upodabnia do Jezusa, 
ale o tym kiedyś mówił ks. Grzegorz, na 
kazaniu w Uroczystość Wszystkich Świę-
tych… 
Na co się zdecydujesz? Sam się o siebie 

zatroszczysz czy pozwo-
lisz się opieczętować 
Bogu? Pozwolisz by się 
Tobą zaopiekował? Od-
dasz swoje bezpieczeń-
stwo w Jego ręce?  

Pozwolisz by ta pieczęć sprawiała, że bę-
dziesz się stawał do Niego podobny? 
Czy wybierzesz Jego Opatrzność, Jego 
sposób na to, by Cię ocalić i wprowadzić 
do życia w wiecznej relacji Ojca, Syna i 
Ducha Świętego? 
Życzę odwagi do podejmowania dobrych 
wyborów… ● 

Pieczęć Opatrzności Boga... 
 Ala Kaczorowska 
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 Wyraz „opatrzność” nie pojawia się 

często w Piśmie Świętym. Teksty Biblii 
zostały pierwotnie spisane w dwóch języ-
kach semickich (hebrajskim i aramej-
skim) oraz w języku greckim. Biblijne ję-
zyki semickie właściwie nie mają ścisłego 
odpowiednika tego słowa. Natomiast w 
Biblii greckiej występuje w kilku miej-
scach termin „pronoia”. Dosłownym jego 
odpowiednikiem są wyrazy: 
„przewidywanie”, „przezorność”. W staro-
żytnych tekstach medycznych odnosił się 
on do przewidywania przebiegu choroby, 
jej rozwoju, zakończenia i powikłań, czyli 
oznaczał prognozę lekarską. Autorzy bi-
blijni posługują się tym wyrazem w zna-
czeniu bliższym naszego pojmowania te-
go, czym jest opatrzność. 

Starożytny mędrzec w Izraelu przypisu-
je bezpieczeństwo podróżujących po mo-
rzu przede wszystkim Bogu, a zwłaszcza 
jego trosce o nich w sytuacji zagrożenia: 
„Okręt wymyśliła wprawdzie chęć zysków, 
zaś twórcza mądrość sporządziła, ale ste-
ruje nim opatrzność (= pronoia) Twa, Oj-
cze! Bo i na morzu wytyczyłeś drogę, 

wśród fal ścieżkę bezpieczną, wskazując, 
że zewsząd możesz wybawić, by i niedo-
świadczony mógł wsiąść na okręt” (Księga 
Mądrości 14,2-3).  

Za okazywanie troski o los potrzebują-
cych są chwaleni także ludzie. Oskarżają-
cy św. Pawła próbują zyskać przychylność 
rzymskiego prokuratora, dlatego zaczyna-
ją od podkreślania jego zasług: „Dzięki to-
bie żyjemy w zupełnym pokoju, dzięki 
twej przezorności (= pronoia) polepsza 
się byt tego narodu” (Dzieje Apostolskie 
24,2). Przed przesadą w zabiegach o wy-
gląd ciała przestrzega św. Paweł, kiedy 
wzywa do nałożenia najlepszego ubioru: 

„Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chry-
stusa i nie okazujcie troski (= pronoia) o 
ciało, dogadzając żądzom” (List do Rzy-
mian 13,14). Przytoczone teksty pokazują, 
że pojęcie opatrzności jest bliskie idei tro-
ski, przezorności i zapobiegliwości.  

Nie należy jednak sądzić, że Biblia mó-
wi o opatrzności Boga, kiedy posługuje się 
tylko jednym terminem. Jeśli nawet nie 
pojawia się wyraz „opatrzność”, to od 
pierwszych stron Pisma Świętego może 
dowiedzieć się o opatrzności Stwórcy. Bóg 
nie tylko stwarza świat widzialny i niewi-
dzialny, ale także podtrzymuje go w ist-
nieniu, zabiega o jego rozwój, prowadzi 
go do celu. Takim wyrazem Jego opatrz-
ności jest powierzenie człowiekowi zada-
nia uprawiania ziemi: „Pan Bóg wziął za-
tem człowieka i umieścił go w ogrodzie 
Eden, aby uprawiał go i doglądał” (Księga 
Rodzaju 2,15). Wyrazem troski Boga o 
spełnienie tego zadania jest ostrzeżenie 
przed spożywaniem owocu z drzewa ro-
snącego w środku ogrodu, aby człowiek 
nie zaznał żadnej szkody. Stałą i skutecz-
ną opiekę nad stworzeniem nazywamy 

Bożą opatrznością (w tym przypadku wy-
raz możemy pisać małą literą).  

Psalmista wyznaje, że nawet istoty nie-
rozumne doświadczają jej na swój spo-
sób: „Wszystko to czeka na Ciebie, byś dał 
im pokarm w swym czasie. Gdy im udzie-
lasz, zbierają; gdy rękę swą otwierasz, sy-
cą się dobrami. Gdy skryjesz swe oblicze, 
wpadają w niepokój; gdy im oddech od-
bierasz, marnieją i powracają do swojego 
prochu.” (Psalm 104,27-29). 

Boża opatrzność różni się od przezor-
ności ludzi. Oni bowiem mogą prognozo-
wać tylko w ograniczonym zakresie czasu 
i przestrzeni. Ich zdolność do przezorno-

Opatrzność. Kogo i co tak nazywamy? 
 Ks. Artur Malina—biblista 
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ści zależy od wiedzy przekazanej im od 
innych oraz od wykształconych umiejęt-
ności. Natomiast Boża opatrzność zarów-
no czerpie z nieograniczonej wiedzy, jak 
też polega na doskonałej mądrości. Tego 
rodzaju wiedza i mądrość wynikają zaś z 
Boskiej natury, 

Bóg zajmuje się ludźmi – zwłaszcza 
opuszczonymi przez najbliższych, prze-
śladowanymi przez nieprzyjaciół, chory-
mi i cierpiącymi. Stary Testament opo-
wiada o pobycie Józefa w Egipcie, o Rut 
poszukującej męża, o Dawidzie przejmu-
jącym władzę w Izraelu, o Tobiaszu i Da-
nielu na wygnaniu. Zaangażowanie Boga 
w sprawy tych ludzi pięknie przedstawia 
św. Szczepan na przykładzie niedoli brata 
wydanego przez braci: 
„Patriarchowie sprze-
dali Józefa do Egiptu, 
przez zazdrość, ale 
Bóg był z nim”. W jaki 
sposób Bóg był z Jó-
zefem? Przewidział 
głód na ziemi i przez 
sprzedanego do nie-
woli zaopatrzył w 
żywność synów Jaku-
ba z ich rodzinami. 
Tak przezornego Boga, który jest z ludźmi 
i dla ludzi, nazywamy Bożą Opatrznością 
(wtedy wyraz piszemy dużą literą). 

Pomimo doświadczanego zła i braku 
szybkich odpowiedzi na przyczynę nie-
szczęścia wierzący w czasach Starego Te-
stamentu pokładali ufność w nieustanną 
opiekę Boga. Przykładem są dramatyczne 
losy biblijnego Hioba, który nie wątpi o 
niej nawet przygnieciony cierpieniem.  

W Nowym Testamencie do wiary w 
Opatrzność wzywa Syn Boży w nauczaniu 
o trosce Ojca o swoich wiernych. Tego, 
jak Bóg się troszczy o nas, doświadczają 
jednak tylko ci, którzy nie zabiegają wy-
łącznie o siebie: „Dlatego powiadam 
wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje 
życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje 

ciało, czym się macie przyodziać. Czyż ży-
cie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało 
więcej niż odzienie?” (Ewangelia św. Ma-
teusza 6,25). Następne zdania tego nau-
czania pokazują, że ta troska obejmuje 
także zwierzęta i rośliny: „Przypatrzcie 
się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną 
i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz 
niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście 
ważniejsi niż one? [...] A o odzienie cze-
mu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie 
się liliom na polu, jak rosną: nie pracują 
ani przędą. A powiadam wam: nawet Sa-
lomon w całym swoim przepychu nie był 
tak ubrany jak jedna z nich” (Ewangelia 
św. Mateusza 6,26-29). Nie sama wiara w 
Opatrzność Bożą odróżnia chrześcijan od 

pogan, ale wpływ 
tej wiary na co-
dzienne życie: „Nie 
troszczcie się więc 
zbytnio i nie mów-
cie: co będziemy 
jeść? co będziemy 
pić? czym będzie-
my się przyodzie-
wać? Bo o to 
wszystko poganie 
zabiegają. Przecież 

Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszyst-
kiego potrzebujecie” (Ewangelia św. Ma-
teusza 6,31-32). 

Najmocniejszą zachęta do wiary w 
Opatrzność nie są tylko pojedyncze przy-
kłady z nauczania Jezusa, ale jest nią całe 
Jego życie aż do końca. Zwłaszcza Jego 
śmierć i zmartwychwstanie pokazują, że 
Bóg nie opuszcza wołających do Niego, 
nie pozostawia ich zniszczeniu, lecz pro-
wadzi do ostatecznego celu, jakim jest ich 
zbawienie. Niech uczestnictwo we mszy 
świętej wzmacnia naszą wiarę w Opatrz-
ność i ufność w troskę Boga o nas. Niech 
chroni nas przed gorszeniem się pozorną 
zwłoką w Jego działaniu i Jego rzekomą 
nieobecnością. ● 
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 Kult Opatrzności Bożej wyraża się 
przez zaufanie we wszechmocność Stwór-
cy i modlitwę o spełnianie się w świecie 
Jego woli.  
 W sztuce od XVII w. symbolem 
wiecznej obecności Boga w życiu człowie-
ka jest wszechwidzące oko, które umiesz-
czone w trójkącie oznacza Trójcę Świętą. 
Innym znakiem, który może oznaczać po-
stać Boga Ojca i Opatrzność jest ryba. 
Według XVI- wiecznego rozumowania 
zwierzę to ponieważ nie posiada powiek 
może symbolizować obecność Stwórcy, 
który nigdy nie odstępuje od człowieka, 
nie zasypia. Na kartach Pisma Świętego 
często występuje określenie Opatrzności 
jako ramienia, silnego i mocnego np. w 
Starym Testamencie kiedy Jahwe wypro-
wadza swój lud z niewoli wyciągniętym 

ramieniem. W Księdze Psalmów pojawia 
się również określenie ręki jako źródło 
łask ,,Gdy rękę swą otwierasz sycą się do-
brami’’(Ps104,28). Ręka, czy też prawica 
Pana, karmi, obdarowuje ale także karze. 
Wszystkie te symbole mają wiele znaczeń, 
której jednak są nierozerwalnie połączone 
z istotą Boga. Jest to dowód na nieroze-
rwalność Pana z jego Opatrznością, a tak-
że wielkich łaskach jakie z niej wypływają. 
 Obraz znajdujący się w naszej para-
fii, otaczany przez nas szczególną czcią 
przypomnijmy został namalowany w 1773 
roku, przez nieznanego artystę. Ufundo-
wany został przez Bractwo Opatrzności 
Bożej, założone przez ówczesnego właści-
ciela dóbr ziemskich barona Jerzego Lu-
dwika de Strachwitza. Różne były koleje 
losu obrazu warto nadmienić, że został 
uznany za cudowny po tym, jak nie do-
znał żadnego uszczerbku podczas pożaru 
kościoła, który nastąpił w 1811 r. Po tym 
wydarzeniu obraz trafił na zamek, później 

przez krótki czas wywieziony do Rybnika, 
na powrót trafił do Jastrzębia. Po wyga-
śnięciu dynastii rodziny Strachwitzów, 
obraz znajdował się w ręku protestantów. 
Do kościoła został na nowo uroczyście 
wprowadzony w 1931 r. przez proboszcza 
Józefa Czernika. W sumie obraz poza ko-
ściołem przebywał 120 lat, zaś obecnie 
mija 121 rok obecności obrazu w świątyni. 
Od tego czasu przeszedł kilkukrotnie re-
nowacje: w 1935, 1971 oraz w 1987 roku. 
 Ciekawa i ważna jest interpretacja 
obrazu, zatem teraz kilka słów przypo-
mnienia. Najpierw krótki opis: obraz 
przedstawia Oko Opatrzności w trójkącie 
adorowane przez dwa anioły. U dołu znaj-
duje się napis w języku staropolskim:  
,,Módlcie się do Opatrzności Bo 
skiey Boga naywyszego, bośmy są iego lud 

 y owieczki iego’’.  
Drugi trójkąt stano-
wi rama obrazu. 
Wokół małego trój-
kąta znajdują się 
trzy otoczki: biała – 

najbardziej wewnętrzna, przechodzi ona 
w błękit, który jest otoczony kłębiastymi 
chmurami. W nich usytuowane są, wpa-
trzone w chwałę Bożą, twarze dwóch 
aniołów. W dolnych rogach obrazu 
umieszczone są dwie plamy: niebieska (z 
lewej strony) i czarna (z prawej strony). 
Warto jednak skupić się na tym pierw-
szym trójkącie. Nad jego lewym bokiem 
widnieje wyraz ,,Providet’’ co oznacza: 
„opiekuje się” ale również „przewiduje”, 
„zabezpiecza”. Nad prawym bokiem napi-
sane jest słowo ,,Praevidet’’ oznacza: 
„przewiduje”. Z kolei nad dolnym bo-
kiem ,,Prospicit’’ co tłumaczy się jako „ 
„zapobiega”. Kluczem do interpretacji jest 
liczba ,,trzy’’. Jako przykłady można po-
dać m.in. trzy boki trójkąta, trzy napisy 
nad nimi, trzy rzędy napisu nad dolną ra-
mą i wiele innych. Dla chrześcijan ozna-
cza to przede wszystkim Trójjedność 
Osób Boskich. Inną cyfrą pojawiającą się 

Obraz Opatrzności Bożej 
 opr. Marta Olszewska 



 SPES LIPIEC 2015 r.  

 

16 
na obrazie jest czwórka, która jest symbo-
lem świata np. cztery strony, cztery pory 
roku. O obecności tej liczby świadczą pro-
porcje obrazu: mniejszy trójkąt jest czte-
rokrotnie mniejszy od większego. Stanowi 
ona przeciwieństwo do trójki – symbol 
Boga. Te dwie liczby zsumowane ze sobą 
dają siódemkę oznaczającą jedność 
Stwórcy i stworzenia. Na obrazie możemy 
zaobserwować chmury, które interpretuje 
się jako znak obecności Boga w Kościele. 
Tak jak w Starym Testamencie obłok 
oznaczał bliską obecność Jahwe wśród lu-
du. Może być również synonimem nieba. 
Jednym z najważniejszych symboli na ob-
razie jest oko, znajdujące się w central-
nym punkcie obrazu (dokładnie na prze-
cięciu trójsiecznych trójkąta). Organ ten 
przyjmuje bodźce i wrażenie zewnętrzne, 
odbiera światło. Według Platona 
jest zwierciadłem ludzkiej duszy. 
W wierze chrześcijańskiej 
symbolizuje wszechwiedzę 
Boga oraz Ojcowską tro-
skę jak i badawcze 
spojrzenie Sędziego. 
Biel jest kolorem 
uwielbienia, oznacza 
doskonałą czystość, 
zwycięstwo wieczną chwałę. Do symboliki 
bieli zbliżone jest znaczenie barwy żółtej 
symbolizującej wieczne światło, majestat i 
chwałę, a także godność i potęgę. Błękit 
ma dwojakie znaczenie: wyraża trwałość, 
stałość i wierność z jednej strony, z dru-
giej zaś strony symbolizuje niebo i to 
wszystko, co się z nim wiąże. Tak można 
interpretować dwa odcienie koloru nie-
bieskiego w kompozycji: sferę wokół trój-
kąta zgodnie z pierwszym znaczeniem, a 
plamę w lewym rogu obrazu według dru-
giego znaczenia. W prawym rogu znajduje 
się czarna plama, kolor czarny wyraża 
grzech, zło tutaj może też być interpreto-
wany jako symbol piekła. Barwa czerwona 
oznacza krew, dzięki której ciało żyje. 
Czerwień jest też kolorem ognia – ognia 

miłości, którą Bóg żywi dla człowieka. Na-
leżałoby również przypatrzeć się pewnym 
zależnościom geometrycznym. Geometria 
obrazu ma ukazać harmonię i ład, które 
istnieją w Bogu i udzielają się całemu 
stworzeniu. Obraz wykonany jest na de-
sce w kształcie trójkąta równoramienne-
go. Środkiem trójkąta jest punkt dzielący 
podstawą małego trójkąta na połowy. Nic 
na obrazie Opatrzności Bożej nie znalazło 
się przypadkiem. Jego myśl przewodnia 
brzmi: Bóg jest najwyższy, jest począt-
kiem i celem całego stworzenia, on też 
opiekuje się swoim ludem. 
  Kult obrazu otaczany był wielką 
czcią wiernych od początku jego istnienia. 
Świadczą o tym pielgrzymki odbywające 
się od 1765 roku na odpust Opatrzności 
Bożej, przypadający w szóstą niedzielę po 

Zielonych Świątkach. Przyby-
wają tu mieszkańcy Żor i 

Rybnika, aby wypełnić ślu-
by złożone Opatrzności 

Boże, a w ostatnich la-
tach również obecni 
są pielgrzymi z Ja-
strzębia z parafii Mi-
łosierdzia Bożego 
oraz Śś. Apostołów 

Piotra i Pawła z Bzia, ufamy, że nie braku-
je również innych. Przy obrazie zawieszo-
ne były w przeszłości (1931 r.) sukienka z 
litego złota, wotum srebrne z nogą, osiem 
monet wartości dwóch guldenów – jak za-
notował kronikarz, lecz te później (1939) 
zostały skradzione przez okupanta. Za-
chęcamy i dziś, by nie tylko odpust ku czci 
Bożej Opatrzności, ale również ponie-
działkowe nabożeństwa, oraz pobożność 
prywatna, czerpała z bogactwa formy i 
treści obrazu, by wzrastała w nas ufność 
do Pana Boga, obdarzającego nas swoją 
czułą i troskliwą miłością. ● 
  Opracowanie tekstu na podstawie pracy 
magisterskiej „Kult Opatrzności Bożej w 
parafii s. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym 
od XVIII—XX wieku” ks. Mariana Kłusa. 
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 Szczęść Boże. 
Chcielibyśmy się  podzielić radością wy-
pływającą z Opieki Opatrzności Bożej. 21 
kwietnia 2015 roku Tir uderzył w tył sa-
mochodu Tico, w którym jechaliśmy z 
mężem. Wyglądało to bardzo groźnie, 

trzeba było wycinać drzwi, żeby nas wy-
ciągnąć … ale w szpitalu okazało się, że 
nie odnieśliśmy trwałego uszczerbku na 
zdrowiu (wszystkie kości mieliśmy całe), 

oboje mieliśmy „obtłuczone” kręgosłupy i 
ogólne potłuczenie, mąż miał wstrząs mó-
zgu, ale … jednocześnie byliśmy szczęśliwi 
i pewni, że to Bóg ocalił nam życie, a wła-
ściwie podarował na nowo. Nieustannie 
będziemy dziękować Opatrzności Bożej za 

uratowanie nam życia. Bogu niech będą 
dzięki.  ● 
Tytuł pochodzi od redakcji, wytłuszczenie 
tekstu od autorów. 

Świadectwo Opatrzności Bożej 
 Anna i Stefan parafianie. 

Akt zdania się  
św. Joanny Franciszki de Chantal 

O Najwyższa dobroci najsłodszej Opatrzno-
ści Bożej, oddaję się na zawsze w Twe ramio-
na. Czy okażesz mi się słodką, czy wymagają-
cą, prowadź mnie dokąd chcesz. Nie chcę pa-
trzeć na drogi, którymi mię powiedziesz, lecz 
na Ciebie Boże, który mię poprowadzisz. Du-
sza moja nie znajdzie odpocznienia, jak tylko 
w ramionach i na łonie tej niebieskiej 
Opatrzności, mej prawdziwej Matki, mej siły 
i mej podpory. I dlatego postanawiam, za po-
mocą Twej łaski, o Zbawicielu mój, spełniać 
Twe pragnienia i rozporządzenia, nie roz-
trząsając i nie dociekając przyczyn, dla któ-
rych tak, a nie inaczej postępujesz. Z za-
mkniętymi oczyma chcę wypełniać Twą Wo-
lę, nie szukając w tym własnego zadowole-
nia. Decyduję się pozwolić Bogu, by czynił ze 
mną, co zechce, pozostając w Jego ramio-
nach, nie mając żadnych pragnień, jak tylko 
te, które On sam  we mnie wzbudził. Proszę 
Cię, o Boże mój, byś je raczył błogosławić. 
Przedsiębiorę to wszystko, wsparta na Tej 
dobroci, hojności i miłosierdziu, ożywiona 
bezgraniczną ufnością w Tobie, nieskończo-
nej nędzy i słabości.  
 

Akt wynagrodzenia Opatrzności Bożej 
Z żalem i skruchą wyznaję przed Tobą, Boże 
w Trójcy Świętej Jedyny, iż tak często obra-
żałem Boski Twój Majestat licznymi grzecha-

mi swymi. Zwłaszcza z całego serca żałuję, iż 
nie pomny tej wielkiej prawdy, że Opatrz-
ność Twoja rządzi i kieruje losami jednostek 
i narodów, tak często szemrałem przeciw 
zrządzeniom Twej Boskiej Opatrzności, wi-
dząc w nich jedynie ślepy traf, złość lub nie-
nawiść ludzką. O Najświętsza Opatrzności 
Boga mojego, jakże często zapomnianą jesteś 
przez Swe dzieci, źle tłumaczone są Twe Bo-
skie zamiary, które zawsze mają na celu je-
dynie dobro wieczne Swych stworzeń. Przyj-
mij Trójco Przenajświętsza ten korny hołd 
wynagrodzenia za zniewagi wyrządzone Ma-
jestatowi Twemu przez szemranie przeciw 
Twoim najświętszym postanowieniom i zrzą-
dzeniom, przez niedocenianie rządów Twojej 
Boskiej Opatrzności nad poszczególnymi 
jednostkami i nad całym światem, przez nie-
wdzięczność za tyle i tak hojnych dobro-
dziejstw, jakie każdego dnia nam wyświad-
czasz – zachowujesz nas, usprawiedliwiając i 
uświęcając. Przez Krew Najświętszego Jezu-
sa Chrystusa, naszego Odkupiciela i Pośred-
nika u Ojca Niebieskiego, przez Jego Serce 
Najmiłosierniejsze, Jego Mękę i Jego zasługi, 
przez Serce Niepokalane Marii i Jej wszech-
pośrednictwo u Serca Jezusowego, ulituj się 
nad nami, przebacz nam wszystkie grzechy i 
ułomności i okaż nam Swą nieskończoną do-
broć i miłosierdzie w najdobrotliwszych i 
najmiłościwszych zamiarach Swych opatrz-
nościowych nad nami. 
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Redakcja gazety SPES zaprasza do współpracy przy tworzeniu pisma. Wszelkie 
uwagi oraz propozycje proszę wysyłać na adres  k r e c i k p o l a r n y @ g m a i l . c o m  
Na ten adres należy również przesyłać artykuły, sprawozdania i zdjęcia z wydarzeń 
ważnych dla grup parafialnych czy też dla całej parafii oraz życzenia, które możemy 
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Litania rodzinna do Bożej Opatrzności 
 
Kyrie, eleison. Chryste, eleison. 
Kyrie, eleison. 
Boże Ojcze, miłości ożywiająca 
- zmiłuj się nad nami. 
Boży Synu, miłości zbawiająca 
Boży Duchu, miłości objawiająca 
Boże Trzykroć Święty, miłości jednocząca 
Boże, który jesteś Bogiem prawdziwym 
- spójrz i pobłogosław 
Boże, który patrzysz, widzisz i przenikasz 
wszystko 
Boże, który jesteś tajemnicą istnienia 
Boże, który objawiasz siebie stworzeniu 
Boże, który tchniesz Ducha zaufania 
Boże, który przychodzisz w Twoim Synu 
Boże, który jesteś miłością 
Opatrzności Boża, Ty stwarzasz mężczy-
znę i kobietę na swój obraz 
Opatrzności Boża, Ty sprawiasz, że się 
poczynamy i rodzimy 
Opatrzności Boża, Ty nas karmisz i 
uczysz chodzenia po świecie 
Opatrzności Boża, Ty wychowujesz do 
pełni człowieczeństwa 
Opatrzności Boża, Ty wiążesz wolne oso-
by więzami świętej miłości 
Opatrzności Boża, Ty cieszysz się wierno-
ścią w przymierzu do śmierci 
Opatrzności Boża, Ty nie opuszczasz w 

sieroctwie i wdowieństwie 
Ojcze Niebieski, przyjacielu kochających 
Ojcze Niebieski, przewodniku przez życie 
Ojcze Niebieski, mistrzu ludzkiej mądro-
ści 
Ojcze Niebieski, świadku dobroci w cier-
pieniu 
Ojcze Niebieski, towarzyszu w samotno-
ści 
Ojcze Niebieski, oparcie w błędzie i zagu-
bieniu 
Ojcze Niebieski, miłosierdziu dla grzesz-
ników 
Opatrzności Boga Jedynego w Trójcy 
Przenajświętszej 
- przemawiaj do nas przez słowa, znaki, 
milczenie i ucz nas chodzenia Twoimi śla-
dami. 
 
Módlmy się: Boże Wszechmogący i bliski 
każdemu człowiekowi, który objawiłeś 
swoją Opatrzność wobec wielu mężczyzn 
i kobiet w historii zbawienia, daj nam, 
prosimy, za przyczyną św. Jana Pawła II 
taką wierność w przeżywaniu powołania 
do życia rodzinnego, abyśmy osiągnęli 
pełnię szczęścia we wspólnocie z Tobą w 
Kościele. Przez Jezusa Chrystusa, Pana i 
Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedno-
ści Ducha Świętego przez wszystkie wieki 
wieków. Amen. 
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