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 Jezus przyszedł z uczniami 

swoimi do domu, a tłum znów się 

zbierał, tak że nawet posilić się nie 

mogli. Gdy to posłyszeli Jego bli-

scy, wybrali się, żeby Go powstrzy-

mać. Mówiono bowiem: "Odszedł 

od zmysłów".  

 Natomiast uczeni w Piśmie, 

którzy przyszli z Jerozolimy, mówi-

li: "Ma Belzebuba i przez władcę 

złych duchów wyrzuca złe duchy".  

 Odpowiedział im: "Któż jest 

moją matką i którzy są braćmi?" I 

spoglądając na siedzących wokoło 

Niego rzekł: "Oto moja matka i moi 

bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten 

Mi jest bratem, siostrą i matką".  

    Mk 3, 20– 35 

 Nie rozumieli Jezusa bliscy — bo 
jak można zrozumieć człowieka, który 
jest tak pochłonięty pracą, że nie ma cza-
su na jedzenie ani na sen. Nie rozumieli 
Jezusa wrogowie, którzy podejrzewali 
Go, że czyni wielkie rzeczy mocą diabel-
ską. Nie rozumieli nawet  najbliżsi  - 
Matka i krewni. Mieli nadzieję, że Jezus 
oderwie się od swojej pracy, aby spotkać 
się z nimi. Jak mamy rozumieć wypo-
wiedź Jezusa „Ten, kto pełni wolę Ojca 
mego, jest mi bratem, siostrą i matką”? 
Więzy krwi nie są najważniejsze. Posłu-

szeństwo woli Bo-
żej tworzy rodzinę 
Chrystusa. 
Największą zasłu-
gą Maryi było nie 
to, że Jezusa uro-
dziła, ale, że z uf-
nością zgodziła się 
na to czego Bóg od 
Niej chciał. 

X NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
6 czerwca 2021 r.  

 Są takie „rzeczy" w 
życiu człowieka, których 
nie da się wyjaśnić, które 
można tylko opowie-
dzieć, i są takie ,,rzeczy", 
których nie można sa-
memu sobie zrobić czy 
dać. Po prostu trzeba po-
zwolić żeby zostały nam 
dane podarowane, a tak-
że pozwolić, by się zdarzały i zgodnie ze swoją 
naturą działy. Tak właśnie się ma sprawa z kró-
lestwem Bożym. Należy ono do tych ,,rzeczy" w 
życiu i wierze, do których można się tylko zbli-
żać, ostrożnie i wciąż od nowa. Również tak by-
ło, jak się wydaje, z Jezusem: dość często pro-
wadził rozmowy dyskusje z faryzeuszami, dość 
często jak wiemy - bez widocznego skutku 
wciąż od nowa, niezmordowanie, z różnych 
stron starał się opowiadać o królestwie Bożym i 
zachęcać do niego ludzi. Dzisiejsza Ewangelia 
poucza nas że Królestwo Boże nie jest żadną 
bierną rzeczywistością czy sprawą. Człowiek, o 
którym mówi się w przypowieści, przygotowuje 
rolę i rozsiewa nasienie, ale później wszystko 
dzieje się już bez jego udziału, i dzieje się do-
brze, aż do wydania plonu, „a on sam nie wie 
jak". Przypowieść ta mówi też o wierze, która 
uczy czekania w cierpliwości mimo wymaganej 
od człowieka potrzeby i pasji zaangażowania: o 
wierze, która uczy „namiętnej cierpliwości", jak 
czekanie to nazwał kiedyś Brat Roger, ponieważ 
jest ktoś Inny, który kiedyś ustanowi królestwo 
Boże już w sposób ostateczny, a teraz już wciąż 
na nowo pozwala mu rozbłyskać przed naszymi 
oczyma. My nie jesteśmy w stanie tego doko-
nać. My tylko możemy się wciąż na nowo do 
niego przybliżać, z pełną pasji cierpliwością.  

 Z królestwem Bożym dzieje się tak, 

jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w zie-

mię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w no-

cy, niesienie kiełkuje i rośnie, on sam 

nie wie jak.  Mk 4, 26 – 34. 

XI NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
13 czerwca 2021 r.  
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On wstał, rozkazał wichrowi i 

rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się! 

Wicher się uspokoił i nastała głę-

boka cisza. Wtedy rzekł do nich: 

Czemu bojaźliwi jesteście? Jakże 

wam brak wiary? Mk 4, 35 – 41. 

 Jak można spać w tyle łodzi, gdy 
miota nią gwałtowna wichura ? Jak 
można być tak beztroskim, tak lekko-
myślnym? Ale być może nie jest aż tak 
beztroski czy lekkomyślny ten, który 
może się zdobyć na takie ,,naganne" za-
chowanie. Być może Jezus swoje troski 
jedynie odłożył, powierzył je Bogu, Pa-
nu życia i śmierci? Nie jest się przecież 
beztroskim dlatego, że się swoje troski 
jedynie odłożyło. Na tym właśnie polega 
cud, o którym opowiada dzisiejsze czy-
tanie, mianowicie uciszenie burzy. Cu-
dem jest spokój, jaki Jezus jeszcze ma. 
Spokój ten nie bierze się jednak stąd, że 
Jezus jest beztroski, a nawet lekkomyśl-
ny. Spokój ten pochodzi z wiary. Same-
go siebie i całą moją miłość, co więcej - 
cały świat poleciłem w modlitwie Bogu. 
Nie mogę uczynić nic lepszego. Teraz 
troszcz się Ty, Boże, o mnie i o wszyst-
kich. To taka jest wiara. Gdy zrobiło się 
wszystko, co można było zrobić - wtedy 
można spokojnie spać. To jest wiara, i 
znowu wstaje ze snu, gdy nastał czas, 
gani zdenerwowanych uczniów i mówi: 
,, Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże 
wam brak wiary?" Przyznaję, nie mam 
takiej wiary. Ale chciałbym ją mieć. 
Dlatego chętnie słucham historii, o któ-
rej opowiada dzisiejsza Ewangelia, i 
chętnie ją czytam. Gdy bowiem czytam i 
słyszę, że takie zaufanie jest możliwe, 
czuję się lepiej i wszystko lepiej mi 
idzie. Niektóre bowiem cuda są właśnie 
bardzo zwykłe, również te, które zda-
rzają się w moim życiu. Na przykład cud 
zaufania.  

XII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 
20 czerwca 2021 r. 

 Człowieka, który rzucił się Jezusowi do 
nóg, znamy nawet z imienia. Jair - Bóg wskrzesi - 
tak miał na imię zrozpaczony ojciec, który zwrócił 
się do Jezusa z błaganiem, by ocalił jego córeczkę, 
nie pozwolił jej umrzeć. Śmiertelnie chore dziec-
ko zostawił w domu. Zamiast rozpaczać z innymi 
w domu, przeciska się przez tłum, on przełożony 
synagogi, a więc bądź co bądź osoba godna czci i 
poważany obywatel, aby dotrzeć do Tego, w któ-
rym dostrzegł źródło życia, do Tego, który pozo-
stał jedyną nadzieją na zachowanie córeczki przy 
życiu. Jezus dostrzegł jego wiarę i poszedł za nim. 
Ale zachowuje się tak, jakby nie było Mu spieszno 
pomóc zrozpaczonemu ojcu w nieszczęściu. Po-
zwala się dotknąć kobiecie cierpiącej na upływ 
krwi, zatrzymuje się, dopytuje się o nią, wysłu-
chuje jej historii. Nieczysta kobieta, od której 
trzyma się z daleka każdy godny czci Żyd, staje 
się nagle dla Niego ważniejsza niż umierające 
dziecko! A Jair, co można wyczytać z dzisiejszej 
Ewangelii, nie ponagla Jezusa, czeka, nie traci 
nadziei, że wszystko będzie dobrze. Nawet gdy 
słyszy, że już wszystko stracone, że jego córeczka 
już umarła, że nie ma już potrzeby trudzić Jezusa, 
na Jego słowa: ,,Nie bój się, wierz tylko!", nie czy-
ni Mu wyrzutów, że zwlekał, nie odsuwa Go od 
siebie, i został za to hojnie wynagrodzony. Na 
własne oczy zobaczył, że miłość jest silniejsza od 
śmierci. Kto pokłada ufność w życiu, choć pokusa 
rezygnacji i zwątpienia jest wielka, dozna ożywie-
nia, bo nie śmierć, a życie ma ostatnie słowo i ono 
odnosi ostateczne zwycięstwo. W żadnym kalen-
darzu świętych nie znajdzie się tego przełożonego 
synagogi z Galilei. Ale gdy śmierć wydaje się mieć 
ostatnie słowo, gdy całe zaangażowanie, wszyst-
kie wysiłki wydają się bezskuteczne, gdy wszyscy 
powtarzają: „Daj spokój, to nic nie da", wtedy 
chciałabym móc powiedzieć: ,,Święty Jairze, 
uparciuchu, proś za nami!"  

 Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł 

do niej: Talitha kum, to znaczy: Dziew-

czynko, mówię ci, wstań! Dziewczynka na-

tychmiast wstała i chodziła, miała bowiem 

dwanaście lat.   Mk 5, 21 – 43. 

XIII NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
27 czerwca 2021 r. 
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Maj w naszej parafii 

CHRZTY: 
Alicja Julia Chlebiej  
Leon Stanisław Folwarczny  
Emilia Jagoda Gara 
Alicja Marta Januszewska  
Paweł Marcin Piosek  
 
ROCZKI: 
Bartłomiej Robert Kawalec  
Amalia Wioletta Skupień  
Dominik Józef Witkowski  
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLBNE: 
Rafał Wołowiec – Justyna Podeszwa  
Marek Pesta – Karolina Rak  
Tomasz Musioł – Bianka Łuciów  
Daniel Cyprian – Agata Chmiel  
Sebastian Wójcicki – Patrycja Piorónowska  
Mateusz Nowak – Adrianna Jackowiak  
Jakub Rutka – Małgorzata Klasik  
 
ŚLUBY: 
Tomasz Sitek – Monika Zoremba  

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
15 rocznica 
Marzena i Jakub Michalczuk  
45 rocznica  
Krystyna i Mirosław Moszczyńscy  
 
POGRZEBY: 
Waldemar Bartosiak  
Józef Jackowski  
Zdzisław Michewicz  
Stefan Musioł  
Maria Pieron  
Roman Pieron  
Elżbieta Plewniak  
Stanisław Pochopień 
Szczepan Ryguła  
Tadeusz Rykała  
Inga Sitko  
Bogusław Stojka  
Irena Zbrońska  

28 maja, na naszym cmentarzu parafialnym, 
społeczność Jastrzębia Górnego żegnała Ingę 
Sitko. 
Była jednym z ostatnich już świadków Mar-
szu Śmierci. W 
styczniu 1945 roku 
jej rodzice, Gertru-
da i Erwin Moł-
drzyk udzielili 
schronienia dwóm 
zbiegłym więźniarkom – Simie i 
Malce Dafner. Inga miała wte-
dy 10 lat. 
Po latach, razem z siostrą 
Hildegardą towarzyszyła 
matce podczas odbierania 
medalu „Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata” w 
Jerozolimie. Często ją pytano o 

to wydarzenie i nikomu nie odmawiała od-
powiedzi – mimo, że musiała po raz kolejny 
zmierzyć się ze smutnym wspomnieniem o 
idących w nieznane ludziach w pasiakach. 

Była niezwykle 
serdeczną, życzli-
wą osobą. Rodzi-
na, ale i my wszy-
scy – żegnaliśmy ją 
jako osobę, która 

prowadziła „dom otwartych drzwi” 
i dzieliła się ostatnią kromką 

chleba. 
Każdego witała szczerym, 
dobrym uśmiechem – i taką 
uśmiechniętą ją zapamięta-
my. 

  Katarzyna Gibes 

ODCHODZĄ  

ŚWIADKOWIE HISTORII 
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 6.06 – X Niedziela Zwykła. Kolekta na WT 
UŚ. 
 7.06 – poniedziałek. Do sprzątania kościoła 

zapraszamy parafian z ul. Leśmiana i ul. 
Staffa po Mszy św. wieczornej. 
 8.06 – wtorek. Wspomnienie św. Jadwigi, 

królowej. 
 9.06 – środa. Biblioteka parafialna czynna 

od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
 11.06 - piątek. Uroczystość Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. Msze Święte o godzinie 
6.30, 9.00 i 18.00. Do sprzątania kościoła za-
praszamy parafian z ul. Leśmiana i ul. Staffa 
po Mszy św. wieczornej. 
 12.06 – sobota. Wspomnienie Niepokalane-

go Serca NMP. 
 13.06 – XI Niedziela Zwykła. Msza św. w 

intencji czcicieli MB Fatimskiej o godz. 7.30. 
Różaniec fatimski o godz. 15.45. Kolekta na 
potrzeby parafii. 
 14.06 - poniedziałek. Wspomnienie bł. Mi-

chała Kozala, biskupa i męczennika. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. 
Polnej i ul. Pochwacie po Mszy św. wieczor-
nej. 
 17.06 – czwartek. Wspomnienie św. Brata 

Alberta Chmielewskiego, zakonnika.  
 18.06 - piątek. Do sprzątania kościoła za-

praszamy parafian z ul. Polnej i ul. Pochwa-
cie po Mszy św. wieczornej.  
 19.06 - sobota. Odwiedziny chorych i star-

szych wiekiem parafian od godz. 9.oo. Nauka 
dla Rodziców i Rodziców chrzestnych o godz. 
16.30 w Domu Parafialnym. Msza św. dla 
młodzieży z okazji zakończenia roku szkolne-
go i formacyjnego o godz. 18.00. 
 20.06 – XII Niedziela Zwykła. Chrzty o 

godz. 12.15. Kolekta na potrzeby remontowe 
parafii. 
 21.06 – poniedziałek. Wspomnienie św. 

Alojzego Gonzagi, zakonnika. Do sprzątania 

kościoła zapraszamy parafian z ul. Długiej po 
Mszy św. wieczornej. 
 23.06 - środa. Biblioteka parafialna czynna 

od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
 24.06 - czwartek. Uroczystość Narodzenia 

św. Jana Chrzciciela.  
 25.06 – piątek. Msza św. na zakończenie 

roku szkolnego o godz. 8.00. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy parafian z ul. Długiej po 
Mszy św. wieczornej.  
 27.06 – XIII Niedziela Zwykła. Roczki o 

godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o godz. 
16.30. Kolekta na WŚSD w Katowicach.  
 28.06 - poniedziałek. Wspomnienie św. Ire-

neusza, biskupa i męczennika. Msza św. w 
intencji sprzątających kościół w czerwcu oraz 
Koła Gospodyń, emerytów, rencistów o godz. 
18.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Strażackiej po Mszy św. wie-
czornej. 
 29.06 - wtorek. Uroczystość Świętych Apo-

stołów Piotra i Pawła. Msze św. o godz. 6.30, 
9.00 i 18.00. Kolekta na Stolicę Apostolską 
tzw. Świętopietrze. 
 30.06 – środa. Msza św. za zmarłych w 30 

dzień oraz I rocznicę po śmierci o godz. 
18.00. 
 1.07 – I czwartek miesiąca. Msza św. w in-

tencji powołań o godz. 6.30.  
 2.07 – I piątek miesiąca. Msza św. w inten-

cji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy parafian z ul. Strażac-
kiej po Mszy św. wieczornej. 
 3.07 – I sobota miesiąca. Święto św. Toma-

sza, Apostoła. Nabożeństwo wynagradzające 
NMP o godz. 7.00. Msza św. w intencji piel-
grzymów i parafian o godz. 17.00 
 4.07 – niedziela. Odpust ku czci Opatrzno-

ści Bożej. Suma odpustowa o godz. 12.15. Ko-
lekta na potrzeby parafii. 
 

Co nas czeka w czerwcu 
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„Dzień powszedni większości ludzi jest cichym bohater-

stwem na raty.” 

Wszystkim Ojcom życzymy, by codziennie potrafili z 

miłością, cierpliwością i mądrością serca pochylać się 

nad swoimi dziećmi, wychowując je w duchu Ewangelii. 

Duszpasterze i Redakcja. 

 

 „Żyć, znaczy być nieustannym nosicielem Chrystusa, 

który jest życiem.” 

Legioniście Markowi Stachowi-

czowi oraz wszystkim auksyliato-

rom, którzy obchodzą swoje 

urodziny i imieniny w czerwcu życzymy, by Ich życie 

było świadectwem przynależności do Chrystusa i Ko-

ścioła. Męski Legion Maryi. 

 

„Kto żyje dla dobra innych, ten żyje naprawdę.” 

Paniom Teresie Krajewskiej, Barbarze Łukasik życzymy, 

aby Ich życie obfitowało w czyny miłości, a Boże Słowo 

było Drogowskazem w dążeniu ku świętości. Żeński Le-

giom Maryi. 

„Zgięte kolana i złożone ręce są gestami wolnego czło-

wieka.” 

Paniom Krystynie Grabek, Iwonie Trzaskorskiej i Rena-

cie Parzych oraz panu Edwardowi Murazowi życzymy, 

by modlitwa czyniła Ich życie wolnym od zła. Chór „Lira” 

 

„O nic się nie martwcie, lecz we wszystkim zanoście 

wasze prośby do Boga.” 

Pani Małgorzacie Mądrej oraz panu 

Stanisławowi Łukasikowi życzymy, 

by swoją ufność pokładali w Panu 

i Jemu powierzali troski codzien-

ności. Seniorzy. 

 

 „To co zdobyliśmy z największym trudem, najbardziej 

kochamy” 

Ewie Bryi i Weronice Pasek życzymy takiej miłości, któ-

ra nie pozwala zaprzestać stawiania sobie wymagań, a 

także tego, by doświadczała serdeczności i dobra od 

bliźnich. Oaza z ks. Mateuszem. 

Serdeczności 

O Sercu Jezusa będzie ta pieśń 
W której chcę oddać Sercu Mego Pana Cześć 
Ciche Serce Boga Mojego 
Każdy potrzebuje schronienia Twojego 
 
REF: Serce Jezusa Króluj Nam Zawsze 
Serce Jezusa Króluj Nam wszędzie 
 
Na Krzyżu za Nas przebić się dałeś 
Bo Zbawienia dla każdego wyjednać chciałeś 
Serce Jezusa Święta Krynico 
Łask niepojętych Niebiańska Świątnico 
 
REF: Serce Jezusa Króluj Nam Zawsze 
Serce Jezusa Króluj Nam wszędzie 
 
Czerwiec to miesiąc, kiedy czcimy Ciebie 
Pozwól nam dostąpić Twojej Chwały w Niebie 
Każdy chwałę Tobie Oddaje 
I lepszym człowiekiem przez to się staje 
 
REF: Serce Jezusa Króluj Nam Zawsze 
Serce Jezusa Króluj Nam wszędzie 
 
A gdy już życia tego kres osiągniemy 
Jednego tylko wtedy pragniemy 
Byś Ty o Serce Boga Jedynego 
Raczyło Zbawić człowieka grzesznego 

 
REF: Serce Jezusa Króluj Nam Zawsze 
Serce Jezusa Króluj Nam wszędzie 
 
    Marcin Janicki 
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Wykonaj zadania zgodnie z poleceniami. Rozwiązania prześlij 
na adres  

krecikpolarny@gmail.com  

Nagrody za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Wiktoria Wojtan i Matyl-
da Pancherz. Gratulujemy! Można je odebrać w kancelarii. Godzinach pracy kancela-
rii można znaleźć na stronie parafialnej www.katarzynajastrzebie.com. 

Dla dzieci 
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X NIEDZIELA ZWYKŁA 6.06 
7.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Jadwigi z 
okazji 75 rocznicy urodzin.  
9.30 – Za ++ Leona, Martę, Irenę, Romana i Al-
berta Mazur.  
11.00 – Za ++ rodziców Praksedę i Wacława Ku-
czyńskich, Tadeusza Sokala i kuzyna Marka So-
kala.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Za + Beatę Antończyk w 3 rocznicę 
śmierci, rodziców Marię i Wilhelma Cnotę, brata 
Czesława, jego żonę Pelagię, teściów Anastazję i 
Józefa Antończyk, szwagrów Lucjana i Leona, 
Herberta Kotas, Felicję Goluch, Cecylię i Kazi-
mierza Kuczko, Henryka i Adelajdę Dudzik, Ma-
nuela Giza. 
19.30 – Za ++ Bolesławę i Józefa Fukała, Wandę 
i Eugeniusza Klement, Kazimierza Kras oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
PONIEDZIAŁEK 7.06 
6.30 – Za + Łucjana Franek oraz ++ z pokre-
wieństwa. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji małżonków 
Aliny i Romana Drescher z okazji 20 rocznicy 
ślubu. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę, zdrowie i Dary Ducha Św. w 
intencji Łukasza i Dominiki z okazji urodzin.  
WTOREK – Wspomnienie św. Jadwigi, królowej 
8.06 
6.30 – Za + Feliksa Grzonka, Ernę Grzonka, syna 
Daniela, ++ dziadków z obu stron, Henryka 
Śmietana, + Sandrę, Agnieszkę Mrowiec, Euge-
niusza Mstowskiego, żonę Janinę i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + Franciszkę Szlosarek – w 11 roczni-
cę śmierci, męża Franciszka, rodziców z obu 
stron, siostry, braci, zięciów Zbigniewa i Ryszar-
da oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
18.00 – Za ++ rodziców Gertrudę i Pawła Gajda i 
Eryka Gorażdża. 
ŚRODA 9.06 
6.30 – Za + Sylwestra Mitula – od pracowników 
BEL-POL Bielsko-Biała.  
18.00 – Za ++ teściów Julię i Romana Kupny, ++ 
z rodziny, + Gerarda Kupny. 
18.00 – Za + Alberta Mołdrzyk, żonę Stefanię, 

Ryszarda Grygier, Sylwię Grygier, Kunegundę 
Fajkis, Anielę Wuwer oraz ++ z pokrewieństwa 
Grygier, Mołdrzyk, Fabian i dusze w czyśćcu cier-
piące.  
CZWARTEK 10.06 
6.30 – Za + Zbigniewa Orłowskiego – od sąsia-
dów ul. Wrocławska 5. 
18.00 – Za + Emila Kopertowskiego, żonę Hele-
nę, syna Kazimierza, synową Halinę, Marię, Leo-
na i Andrzeja Grygierek, + Krystynę Kornas.  
18.00 – Za + Józefa Winkler, brata Michała, ro-
dziców Różę i Józefa Winkler, Martę i Jana Ję-
drzejczyk. 
PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. SERCA PA-
NA JEZUSA 11.06 
6.30 – Za + Piotra i Annę Kałuża, ich rodziców i 
rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę Dudzik, córkę 
Leokadię, syna Alfreda, synową Marię.  
9.00 – Za ++ rodziców Jana i Apolonię Tokar-
skich, teściów Zofię i Aleksego Nejman, rodzeń-
stwo z obu stron, szwagrów Jana i Tadeusza, 
dziadków z obu stron oraz ++ z rodziny Tokar-
skich, Zagrodnik.  
18.00 – Za + śp. Marię Kuczera, męża Józefa, 
córkę Danutę Grygier, ++ z pokrewieństwa Ko-
rus i dusze w czyśćcu cierpiące.  
SOBOTA – Wspomnienie Niepokalanego Serca 
NMP 12.06 
8.00 – Za + Jana Hojka, syna Czesława, Alojzego 
i Agnieszkę Szczypka, syna Franciszka, Zofię i 
Augustyna Hojka, rodzeństwo oraz + Urszulę 
Obracaj. 
18.00 – Za ++ Jana i Gertrudę Sitek, syna Hen-
ryka, żonę Adelajdę, Ryszarda Dudzik, ++ z po-
krewieństwa, ++ Annę i Ignacego Grabiec, sy-
nów, córki, ++ z pokrewieństwa Langer.  
18.00 – Za + Lidię Witak – w 9 rocznicę śmierci, 
męża Franciszka, rodziców z obu stron i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
XI NIEDZIELA ZWYKŁA 13.06 
7.30 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
9.30 – Za + Franciszka Folwarczny, żonę Annę, 3 
synów, synową Urszulę, Stefanię i Józefa Deptuła 
i dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Arkadiusza 
z okazji 50 rocznicy urodzin.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za ode-
brane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, 
opiekę i zdrowie w intencji małżonków Zofii i 
Władysława z okazji 50 rocznicy ślubu oraz bło-
gosławieństwo dla rodziny. 
16.30 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem 

INTENCJE MSZALNE 
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za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. w 
intencji Weroniki z okazji 15 rocznicy urodzin.  
19.30 – Za + męża Antoniego Reniec.  
PONIEDZIAŁEK - Wspomnienie bł. Michała Ko-
zala 14.06 
6.30 – Za + Bernadetę Skora – w 2 rocznicę 
śmierci, męża Romana, rodziców, teściów oraz 
++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
6.30 – Za + Tadeusza Piechoczek, brata Antonie-
go, bratową Olgę, rodziców, teściów oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. w 
intencji Jarosława Kacprzak z okazji 50 rocznicy 
urodzin – od rodziny.  
WTOREK 15.06 
6.30 – Za + Genowefę Skrzeczyna – od sąsiadek. 
18.00 – Za + Anielę Sobik, rodziców Oskara i 
Annę Antończyk.  
18.00 – Za + Antoniego Dulemba, jego rodziców, 
++ Jadwigę i Józefa Polnik, córkę Teresę, chrze-
śniaka Damiana Wiśniarz i jego ojca Władysława 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
ŚRODA 16.06 
6.30 – Za + Hieronima Wala – w rocznicę śmier-
ci, jego rodziców i rodzeństwo, szwagra Alojzego, 
3 braci, siostrzenicę Joannę Wala, teściów, rodzi-
ców i rodzeństwo, ++ z rodziny Trynda, Wala, 
Szulik, Howard, Fajkis.  
18.00 – Za ++ rodziców Helenę i Stanisława Ro-
gowskich, braci Kazimierza i Edwarda, + Zofię 
Jenda.  
18.00 – Za + Pawła Mołdrzyk, żonę Reginę, ro-
dziców z obu stron, syna Kazimierza, Leona Ra-
kowskiego, Tadeusza i Stefanię Domańskich, du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
CZWARTEK – Wspomnienie św. Brata Alberta 
Chmielowskiego 17.06 
6.30 – Za + Janusza Stelmaczonek – od miesz-
kańców ul. Opolska 14. 
18.00 – Za + Ryszarda Maciejczyk – w 10 roczni-
cę śmierci, żonę Magdalenę. 
18.00 – Za ++ brata Ryszarda, mamę Jadwigę, 
brata Tadeusza, córkę Justynę. 
PIĄTEK 18.06 
6.30 – Za + Jadwigę Fajkis.  
6.30 – Za ++ Amalię Lazar, męża Eryka, ich ro-
dziców i rodzeństwo oraz ++ z pokrewieństwa 
Koniec, Lazar, Michalec. 
13.00 – Ślub. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. 

w intencji Klaudii z okazji 14 rocznicy urodzin.  
SOBOTA 19.06 
8.00 – Za + Alfonsa Wowra, żonę Albinę, Alojze-
go, Czesława i Grażynę Zgrzędek, Jerzego Idzi-
kowskiego oraz ++ z pokrewieństwa.  
13.00 – Ślub.  
14.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji mał-
żonków Ewy i Grzegorza z okazji 25 rocznicy ślu-
bu.  
18.00 – Za + Ingę Sitek – w 30 dzień po śmierci. 
18.00 – Za + Jadwigę Kańską – w rocznicę 
śmierci, ++ rodziców oraz ++ z pokrewieństwa i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
XII NIEDZIELA ZWYKŁA 20.06 
7.30 – za + Bronisława Kapuścińskiego – w rocz-
nicę śmierci, żonę Janinę oraz ++ z pokrewień-
stwa Kapuściński, Baran. 
9.30 – Za + Roberta Różankowskiego – w 1 rocz-
nicę śmierci, ++ z rodzin Różankowskich, Koło-
dziejów, ++ Kazimierza Malik i Tadeusza Czajka.  
11.00 – Za + śp. Stanisława Oleksy – w 9 roczni-
cę śmierci.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.30 – Za + Mirosława Jóźwiak, jego rodziców, 
brata Zbigniewa, Jana i Irenę Ostrzołek, ich ro-
dziców oraz + Kazimierza Gruca.  
19.30 – Za ++ Elżbietę i Alfreda Owczarczyk, 
Gertrudę Uherek, bratową Annę, Różę Sitko, 
Franciszka i Jadwigę Sitko, rodziców z obu stron, 
dusze w czyśćcu cierpiące. 
PONIEDZIAŁEK - Wspomnienie św. Alojzego 
Gonzagi 21.06 
6.30 – Za + Urszulę Olejak – w kolejną rocznicę 
śmierci, ++ rodziców, teściów oraz ++ z rodziny 
Sitko.  
6.30 – Za ++ Alojzego i Jadwigę Sadło, rodziców, 
teściów oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Jana z 
okazji 70 rocznicy urodzin. 
WTOREK 22.06 
6.30 – Za + mamę Anastazję – w 21 rocznicę 
śmierci, tatę Jana, braci Augusta, Tadeusza, Ka-
zimierza, bratanicę Renatę oraz ++ z rodzin Szy-
mańskich, Kurowskich. 
18.00 – Za + Włodzimierza Goik, rodziców, te-
ściów, siostrę oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.00 – Za ++ Jadwigę i Ludwika Gajda, zięcia 
Włodzimierza, Wierę i Nikitę Suszcz, 2 zięciów 
oraz + Józefa Gonsior. 
ŚRODA 23.06 
6.30 – Za + Anielę Wowra, Marię i Kazimierza 
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Musiał, ++ z pokrewieństwa Adamczyk, Bugdoł, 
Janeta.  
18.00 – Za + męża Jana Szulik – w 4 rocznicę 
śmierci.  
18.00 – Za ++ rodziców Janinę i Franciszka Bry-
lewskich oraz ++ z rodziny Borowy, Brylewski.  
CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA 
ŚW. JANA CHRZCICIELA 24.06 
6.30 – Za + Janinę Mstowską, męża Eugeniusza, 
syna Daniela, Ernę i Feliksa Grzonka, Henryka 
Śmietana, Jana i Janinę Kasiewicz oraz ++ z ro-
dziny Jaros, Mrowiec, Jezusek. 
18.00 – Za ++ Genowefę i Józefa Musioł, synów 
Stefana i Krystiana, rodziców, dziadków, Euge-
niusza Sładkowskiego oraz ++ z rodziny Musioł, 
Lazar.  
18.00 – Za ++ rodziców, teściów, syna Adama i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
PIĄTEK 25.06 
6.30 – Za + Janusza Stelmaczonek – od miesz-
kańców ul. Opolska 14.  
18.00 – Za + Serafię Guzy – w 4 rocznicę śmier-
ci, męża Józefa.  
18.00 – Za ++ Marię i Alojzego Wuwer, Alojzego 
Rduch, Ryszarda Wiśniewskiego, ++ z rodzin 
Rduch, Simko, Oszczudłowski, Bańczyk, Kaduk, 
Kurpik.  
SOBOTA 26.06 
8.00 – Za + Jana Kasprzak – w 21 rocznicę 
śmierci, ++ z rodziny Kasprzak, Urban.  
8.00 – Za ++ Jana Kłosek, żonę Agnieszkę, syna 
Eugeniusza, żonę Anielę, Józefę i Józefa Wroży-
na oraz ++ z pokrewieństwa. 
18.00 – Za + Augustyna Stachoń – od żony i ro-
dziny.  
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 27.06 
7.30 – Za ++ rodziców Gertrudę i Wiktora Gon-
sior, brata Józefa, ++ Agnieszkę, Elżbietę, Bole-
sława i Jana Krupa, Anastazję Mołdrzyk i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
9.30 – Za + Antoniego Kisała – w 10 rocznicę 
śmierci, ++ z rodziny Kisała i Boroń.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Piotra 
Popek z okazji 40 rocznicy urodzin i syna Jacka z 
okazji 3 rocznicy urodzin.  
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE. 
PONIEDZIAŁEK - Wspomnienie św. Ireneusza 
28.06 
6.30 – Za + męża Władysława Ługowy – w 13 
rocznicę śmierci, jego rodziców Marię i Jana Łu-
gowy, teściów Mariannę i Józefa Szewczyk.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji sprząta-

jących kościół w czerwcu oraz KGW, emerytów i 
rencistów. 
WTOREK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. AP. PIOTRA I 
PAWŁA 29.06 
6.30 – Za ++ Wiktorię i Jana Wierzgoń, 4 synów, 
3 córki, synowe, zięciów, Arnolda Reichman, ++ 
z rodziny Wierzgoń, Posłuszny, Reichman.  
9.00 – Za ++ ojców Pawła Filip i Ludwika Ku-
szek.  
18.00 – Za + Alicję – w 11 rocznicę śmierci i Wa-
cława Błaszczyk, ++ z rodziny Błaszczyk, 
Chrząszcz, Kazimierczak, Józefa Pawlik, Beatę 
Kozieł i dusze w czyśćcu cierpiące.  
ŚRODA 30.06 
6.30 – Za + Annę Hoszek, Wiktorię Brudny i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1 rok 
po śmierci.  
CZWARTEK – I czwartek miesiąca 1.07 
6.30 – W intencji powołań.  
18.00 – Za ++ Agnieszkę i Ryszarda Krótki – w 
rocznicę śmierci, syna Leona, córkę Gertrudę, 4 
zięciów, Annę i Franciszka Antończyk, 2 synów, 
zięcia oraz ++ z pokrewieństwa Krótki, Antoń-
czyk, Capek i dusze w czyśćcu cierpiące.  
PIĄTEK – I piątek miesiąca 2.07 
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.  
18.00 – Za + męża Ryszarda Domagała – w 8 
rocznicę śmierci.  
SOBOTA -  ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, Ap. – I 
sobota miesiąca 3.07 
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie Nie-
pokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca Jezuso-
wego i zadośćuczynienie za grzechy własne, swo-
ich bliskich, naszej Ojczyzny i całego Świata. 
17.00 – Za ++ pielgrzymów i parafian.  
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – ODPUST KU CZCI 
OPATRZNOŚCI BOŻEJ 4.07 
7.30 – W intencji pielgrzymów z Żor.  
9.30 – W intencji pielgrzymów z Rybnika.  
11.00 – Za + Jana i Franciszkę Olejnik, Jadwigę 
Omecką, Stanisławę i Ryszarda Omeckich, Klau-
dię Kaufold, Annę i Henryka Macha oraz ++ z 
rodzin Olejnik, Omecki, Markowicz. 
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Teresy z 
okazji 50 rocznicy urodzin i 1 rocznicy urodzin 
Milenki. 
16.30 – Za + męża Henryka Sztymelskiego, jego 

rodziców, teściów, rodzeństwo z obu stron, ++ z 
rodzin Sztymelskich, Przewodowskich.  
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Clive Staples Lewis to chrześcijański pisarz, 

znany chyba najbardziej z książki Opowieści z Nar-
nii. Napisał wiele cennych tekstów, w których dzie-
li się swoim poszukiwaniem Boga oraz doświadcze-
niem życia w relacji z Jezusem i prowadzoną walką 
duchową. Jedną z takich książek są Listy starego 
diabła do młodego. Jest to zbiór listów, które stary 
doświadczony diabeł Krętacz, pisze do swojego sio-
strzeńca Piołuna. Udziela mu w nich rad, w jaki 
sposób ma pracować nad powierzonym sobie czło-

wiekiem,  którego zwykle nazywa pacjentem. Pan 
Bóg w listach określny jest jako Nieprzyjaciel. Pisa-
na ze szczyptą humoru książka jest oczywiści fik-
cją, ale zwraca naszą uwagę na to, w jaki sposób 
grzech zadomawia się w naszym życiu. Ujawnia ta 
także pułapki, w które często dajemy się złapać. 
Zachęcam oczywiście do przeczytania całej książki 
- nie jest długa - a w tym numerze gazety zamiesz-
czam kilka fragmentów. Chyba warto się nad nimi 
zastanowić. Może odnajdziesz w nich siebie… ●  

 Mój drogi Piołunie! 
Bardzo jestem zadowolony z tego, co mi donosisz o 
stosunku Twego pacjenta do matki. Lecz musisz 
wyzyskać pomyślną dla Ciebie okoliczność. Nie-
przyjaciel będzie działał od środka na zewnątrz, 
ujarzmiając stopniowo postępowanie pacjenta i 
poddając je nowym wymogom; w każdym momen-
cie może więc dosięgnąć sprawy jego ustosunkowa-
nia się do tej starszej pani. Ty go musisz w tym 
uprzedzić. Bądź w ścisłym kontakcie z naszym ko-
legą Glubosem, który ma pod swoją opieką matkę, 
i razem z nim utrwalajcie w tym domu zwyczaj 
wzajemnego dokuczania sobie; codzienne ukłucia 
szpilką. Użyteczne są następujące metody: 
1. Nastawiaj umysł jego na życie wewnętrzne. On 
sądzi, że jego nawrócenie jest sprawą czysto we-
wnętrzną i dlatego uwaga jego jest obecnie skiero-
wana głównie na stany umysłu - lub raczej na ich w 
wysokim stopniu uwzniośloną treść i to jest 
wszystko, na co mu w tej chwili możesz pozwolić. 
Popieraj to. Odwracaj jego uwagę od najelementar-
niejszych obowiązków przez kierowanie jej na obo-
wiązki szczególnie wzniosłe i duchowe. Pogłębiaj tę 
niezwykle pożyteczną cechę ludzką, jaką jest lekce-
ważenie i pogarda tego, co jest jasne i proste. Mu-
sisz doprowadzić do takiego stanu, w którym go-
dzinami mógłby analizować swoje postępowanie 

nie odkrywając w sobie żadnej z tych rzeczy, które 
są widoczne dla każdego, kto kiedykolwiek miesz-
kał z nim pod jednym dachem czy też pracował w 
tym samym biurze. 
2. Bez wątpienia niemożliwą jest rzeczą przeszko-
dzić jego modlitwom za matkę. Istnieje jednak spo-
sób, by te modlitwy unieszkodliwić. Postaraj się o 
to, by były zawsze bardzo "uduchowione", by tro-
ska jego dotyczyła zawsze stanu jej duszy, a nigdy 
jej reumatyzmu. Wyniknie stąd podwójna korzyść. 
Po pierwsze myśli jego będą się zwracać ku temu, 
co uważa za jej grzechy, a przy odrobinie pomocy z 
twej strony doprowadzić można do tego, że zacznie 

zaliczać do grzechu wszystkie jej czynności, które 
są dla niego niewygodne lub irytujące. W ten spo-
sób możesz dalej rozjątrzać istniejące zadrażnienia, 
nawet wówczas, gdy znajduje się na klęczkach. 
Przeprowadzenie tego nie jest wcale trudne, a 
przekonasz się, że to jest bardzo zabawne. Po dru-
gie, skoro jego wyobrażenia o duszy matki będą 
bardzo prymitywne i często błędne, będzie on w 
pewnym stopniu modlić się za osobę nierealną, a 
to już twoje zadanie, by ten urojony obraz uczynić z 
dnia na dzień coraz mniej podobny do rzeczywistej 
matki, do owej sarkastycznej starszej pani, siedzą-
cej z nim przy śniadaniu. Z czasem będziesz mógł 
tę rozbieżność tak pogłębić, że żadna myśl lub 
uczucie zrodzone w czasie modlitwy za urojoną 
matkę nie zaważy już na jego ustosunkowaniu się 
do matki rzeczywistej. Swego czasu miałem wła-
snych pacjentów tak pewnie w ręku, że można ich 
było w jednej chwili oderwać od żarliwej modlitwy 
za "duszę" żony lub syna po to, aby bili lub zniewa-
żali, bez żadnych skrupułów, prawdziwą żonę czy 
syna. 
3. Gdy dwie ludzkie istoty mieszkają latami wspól-
nie, to zwykle zdarza się, że każda z nich miewa 
tony głosu i wyraz twarzy, które w sposób wprost 
nieznośny działają na nerwy drugiej osoby. Wyko-
rzystaj to. Rozbudź u swego pacjenta świadomość 
tego szczególnego marszczenia brwi u jego matki, 
do którego nabrał odrazy jeszcze w dzieciństwie, i 
niech sobie uświadamia, jak bardzo tego nie lubi. 
Niech w myśli będzie przekonany o tym, że ona 
wie, jak go to drażni i że czyni to celowo; jeśli znasz 
się na swej robocie, nie zauważy nawet, jak bardzo 
niedorzeczna jest taka myśl. No i oczywiście niech 
nigdy nie podejrzewa, że i on ma tony i miny, które 
ją w podobny sposób drażnią. Ponieważ nie może 
on siebie zobaczyć ani usłyszeć, przeto sytuację ta-
ką da się bez trudu wytworzyć. 
4. W świecie cywilizowanym nienawiść w rodzinie 
uzewnętrznia się zwykle w wyrażeniach, które na-
pisane wydawałyby się całkiem niewinne (same 
słowa nie są obraźliwe), lecz wypowiedziane są ta-
kim tonem lub w takim momencie, że niewiele róż-
nią się od uderzenia w policzek Aby tę grę podtrzy-
mać, musicie wspólnie z Glubosem zadbać o to, by 
każdy z tych głupców stosował coś w rodzaju po-
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dwójnej miarki. Twój pacjent musi żądać, aby 
wszystkie jego wypowiedzi brane były za dobrą 
monetę i osądzane po prostu na podstawie treści 
użytych słów; równocześnie wszystkie wypowiedzi 
matki oceniać z przeczuloną wrażliwością, inter-
pretującą ich ton, kontekst oraz podejrzane inten-
cje. Ją trzeba zachęcać, aby postępowała w ten sam 
sposób. W następstwie tego oboje mogą wyjść z 
każdej kłótni przekonani, lub prawie przekonani, 
że są zupełnie niewinni. Znasz takie sytuacje: "Ja ją 
po prostu pytam, kiedy będzie obiad, a ona wpada 
w złość". Z chwilą utrwalenia się tego zwyczaju 
stwarza się rozkoszną sytuację, w której człowiek 
mówi rzeczy z wyraźnym zamiarem dokuczenia 

drugiej osobie, mając równocześnie za złe, gdy ta 
osoba czuje się naprawdę dotknięta. 
Na zakończenie donieś mi cośkolwiek o religijnej 
postawie starszej pani. Czy jest w ogóle zazdrosna 
o ten nowy czynnik w życiu swego syna? - zgoła do-
tknięta tym, że musiał się uczyć od innych i tak 
późno tego, do czego dawała mu, w jej mniemaniu, 
tyle sposobności już w dzieciństwie? Czy nie odczu-
wa tego, że on wokół tej sprawy czyni zbyt wiele 
"zamieszania" - lub że mu to wszystko zbyt łatwo 
przychodzi? Pamiętaj o starszym bracie z przypo-
wieści Nieprzyjaciela. 
  Twój kochający stryj Krętacz ●  

 Mój drogi Piołunie! 
Dyletanckie sugestie zawarte w twym ostatnim li-
ście ostrzegają mnie, iż czas najwyższy, bym ci wy-
czerpująco napisał o kłopotliwym przedmiocie, 
mianowicie o modlitwie. Mógłbyś zaoszczędzić so-
bie komentarza, że moja rada co do modłów twego 
pacjenta za matkę okazała się szczególnie niefor-
tunna". To nie jest sposób, w jaki bratanek winien 
pisać do swego stryja, ani też młodszy kusiciel do 
podsekretarza departamentu. Zdradza to również 
nieładną chętkę wykręcenia się od odpowiedzial-
ności; musisz się nauczyć sam płacić za swe błędy. 
Najlepszą rzeczą, tam gdzie to możliwe - jest chro-
nić skutecznie pacjenta od poważnej intencji mo-
dlenia się. Kiedy pacjent, podobnie jak twój, jest 
już dorosły i dopiero od niedawna przynależy do 
stronnictwa Nieprzyjaciela najlepiej będzie zachę-
cać go, by sobie przypomniał lub przynajmniej są-
dził, że sobie przypomina, swój papuzi sposób mo-
dlenia się w dzieciństwie. W związku z tym można 
go nakłonić, aby w modlitwie unikał formalizmu 
oraz dążył do czegoś całkowicie spontanicznego i 
wewnętrznego, niekonwencjonalnego. To zaś u po-
czątkującego będzie równoznaczne z usiłowaniem 
wytworzenia w sobie bliżej nieokreślonego nastro-

ju nabożnego, nie mającego nic wspólnego z praw-
dziwym skupieniem myśli i woli. Jeden z ich poet-
ów, Coleridge, wspomina, że nie zwykł się modlić 
"poruszając wargami i zginając kolana", lecz jedy-
nie "skłaniał swego ducha do miłowania” i oddawał 
się "swoistemu uczuciu błagalnemu”. To jest wła-
śnie ten rodzaj modlitwy, jakiego my chcemy; po-
nieważ zaś powierzchownie jest ona podobna do 
milczących modlitw praktykowanych przez ludzi 
daleko zaawansowanych w służbie Nieprzyjaciela, 

pomysłowi a zarazem gnuśni pacjenci mogą ulegać 
takiemu złudzeniu przez długi czas. A przynajmniej 
mogą być przekonani, że pozycja ciała nie wpływa 
w żaden sposób na ich modlitwę; zapominają usta-
wicznie, o czym ty winieneś pamiętać zawsze, że są 
wszakże zwierzętami, i że wszystko, co czynią ich 
ciała, oddziaływa również na ich duszę. Zabawne 
jest, jak śmiertelnicy stale wyobrażają nas sobie 
jako tych, którzy wtłaczają im coś w głowę; w rze-
czywistości najlepszą robotę wykonujemy wtedy, 
gdy pewnych rzeczy nie dopuszczamy do ich świa-
domości. Jeśli powyższa metoda zawiedzie, musisz 
uciec się do subtelniejszego zmylenia jego intencji. 
Ilekroć uwaga ich zwraca się do samego Nieprzyja-
ciela, jesteśmy bezradni, lecz istnieją sposoby, by 
im w tym przeszkodzić. Najprościej jest odwrócić 
ich uwagę od Niego kierując ją na nich samych. 
Niech śledzą własne myśli i niech przy pomocy 
własnej woli próbują wywoływać w sobie uczucia. 
Gdyby zamierzali prosić Go o miłosierdzie, spraw, 
by zamiast tego próbowali sfabrykować uczucie li-
tości nad sobą i by się nie spostrzegli, że w ten spo-
sób postępują. Kiedy zamierzali modlić się o odwa-
gę, spraw, by istotnie próbowali czuć się odważny-
mi. Kiedy mówią, że modlą się o przebaczenie, 
niech próbują odczuć, że im przebaczono. Naucz 
ich oceniać wartość każdej modlitwy według tego, 
w jakim stopniu wywołuje ona żądane odczucia, 
lecz nigdy nie dozwól im podejrzewać, jak bardzo 
tego rodzaju powodzenie lub niepowodzenie zależy 
od tego, czy są w danej chwili zdrowi lub chorzy, 
rześcy lub znużeni. Jest rzeczą oczywistą, że Nie-
przyjaciel nie pozostanie w tym czasie bezczynny. 
Gdziekolwiek jest modlitwa, tam istnieje niebez-
pieczeństwo Jego bezzwłocznej akcji. W cyniczny 
sposób lekceważy On godność zarówno swojego, 
jak też i naszego stanowiska - stanowiska duchów 
czystych - i ludzkim zwierzakom na klęczkach 
udziela poznania samego siebie w sposób zgoła 
bezwstydny. Ale nawet jeśli udaremni On twe 
pierwsze usiłowanie wprowadzenia ludzi w błąd, 
mamy oręż jeszcze subtelniejszy. Ludzkie istoty nie 
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 rozpoczynają swej drogi od owego prostego do-
strzeżenia Go, czego my, na nieszczęście, nie może-
my uniknąć. Nigdy nie znały tej upiornej jasności, 
tego przeszywającego i palącego blasku, który sta-
nowi tło ustawicznej udręki naszych istnień. Jeśli 
zajrzysz w myśli swego pacjenta w czasie modlitwy, 
nie znajdziesz tam tego. A gdy sprawdzisz przed-
miot, ku któremu kieruje swą myśl, przekonasz się, 
że jest on złożony i zawiera w sobie wiele śmiesz-
nych składników. Będą tam wyobrażenia pocho-
dzące z malowideł przedstawiających Nieprzyjacie-
la, gdy ukazał się On w czasie niesławnego epizodu, 
znanego pod nazwą Wcielenia; będą tam niejasne, 
być może całkiem prymitywne i dziecinne wyobra-
żenia skojarzone z dwiema pozostałymi Osobami. 
Będzie tam nawet coś z jego własnej czci (i z towa-
rzyszących jej cielesnych sensacji), zobiektywizo-
wanej i przypisywanej czczonemu przedmiotowi. 
Znałem wypadki, gdzie to, co pacjent nazywał 
swym "Bogiem", w rzeczywistości umiejscowione 
było w lewym górnym kącie sufitu sypialni albo też 
w jego własnej głowie, lub też w krucyfiksie na 
ścianie. Lecz jakąkolwiek miałaby być natura tego 
złożonego przedmiotu, musisz w dalszym ciągu pil-
nować, aby modlił się on do niego, do rzeczy, którą 

sam powołał do istnienia, nie zaś do Osoby, która 
jego samego do istnienia powołała. Możesz nawet 
zachęcać go, by przywiązywał duże znaczenie do 
tego, aby złożony ten przedmiot poprawiać i udo-
skonalać i by go stale miał w wyobraźni w ciągu 
swej modlitwy. Albowiem jeśli kiedykolwiek poj-
mie to rozróżnienie i jeśli kiedykolwiek świadomie 
skieruje swe modły "nie do tego, czym ja myślę, że 
jesteś, lecz do tego, czym Ty sam wiesz, że jesteś" - 
nasza sytuacja momentalnie stanie się rozpaczliwa. 
Gdy jednak wszystkie te jego myśli i wyobrażenia 
zostaną odrzucone albo gdy człowiek wprawdzie je 
zatrzyma, lecz w pełni rozpozna ich subiektywną 
naturę, a przy tym powierzy siebie realnej, niewi-
dzialnej i istniejącej poza jego świadomością Obec-
ności, przebywającej razem z nim w pokoju - nie-
dostępnej jego poznaniu, mimo że on przez Nią 
jest poznany - wówczas stać się może coś najbar-
dziej nieobliczalnego w skutkach. W zapobieżeniu 
takiej sytuacji - owej rzeczywistej nagości duszy w 
modlitwie - będzie ci pomocny fakt, że ludzie sami 
wcale nie pragną jej tak bardzo, jak im się wydaje. 
Istota rzeczy leży bowiem w tym, że ludzie otrzy-
mują więcej, aniżeli tego sami pragnęli. 
 Twój kochający stryj Krętacz ●  

 Mój drogi Piołunie! 
W twoim ostatnim sprawozdaniu o pacjencie naj-
bardziej niepokojące jest to, że nie czyni on żadne-
go z owych dufnych postanowień, którymi nace-
chowane było jego pierwsze nawrócenie. Już nic z 
tych hojnych obietnic o wiecznej cnocie, jak miar-
kuję; nawet nie oczekuje daru "łaski" na całe życie; 
pozostała tylko nadzieja na skromną bieżącą zapo-
mogę, potrzebną do sprostania bieżącej, codzien-
nej pokusie. To bardzo źle. Chwilowo widzę tylko 
jedną rzecz, którą się trzeba zająć. Twój pacjent 
stał się pokorny; czy zwróciłeś jego uwagę na ten 
fakt? Każda cnota staje się dla nas mniej groźna z 
chwilą, gdy człowiek nabierze przekonania, że ją 
posiada, a w odniesieniu do pokory jest to szcze-
gólnie prawdziwe. Zaskocz go znienacka, w mo-
mencie, gdy będzie rzeczywiście ubogi w duchu, i 
przemyć do jego świadomości tę wynagradzającą 
refleksję: "Na Jowisza! zaczynam być pokorny", a 
prawie natychmiast pojawi się pycha - pycha z wła-
snej pokory. Jeśli spostrzeże w tym niebezpieczeń-

stwo i będzie próbował stłumić tę nową postać py-
chy, uczyń go dumnym z tej próby - i tak dalej po-
przez tyle stopni, ile ci się spodoba, lecz nie posu-
waj się w tym kierunku zbyt daleko, abyś nie obu-

dził w nim poczucia humoru i proporcji, w takim 
bowiem wypadku tylko się z ciebie wyśmieje i pój-
dzie spać. 
Lecz istnieją jeszcze inne korzystne sposoby przy-
kucia jego uwagi do cnoty Pokory. Przez cnotę Po-
kory, jak zresztą i przez wszystkie inne, Nieprzyja-
ciel pragnie odwrócić uwagę człowieka od niego 
samego, a skierować ją ku Sobie i ku bliźnim. Całe 
to poniżenie i znienawidzenie samego siebie ma 
ostatecznie zmierzać wyłącznie do tego celu. Jeśli 
tego celu nie osiąga, nie czyni nam wiele szkody; 
może nam nawet wyjść na korzyść, o ile skupia 
uwagę człowieka na nim samym, a nade wszystko, 
jeśli pogarda samego siebie stanie się punktem 
wyjścia do gardzenia innymi ludźmi, a wreszcie do 
przygnębienia, cynizmu i okrucieństwa. Musisz 
zatem ukryć przed pacjentem prawdziwy cel Poko-
ry. Niech nie myśli, że jest ona zapomnieniem o 
samym sobie, lecz że jest pewnego rodzaju opinią 
(mianowicie niezbyt pochlebną) o jego własnych 
talentach i charakterze. Jak wnioskuję, posiada on 
rzeczywiście pewne talenty. Ugruntuj w jego świa-
domości przeświadczenie, iż pokora polega na 
wmawianiu w siebie, że talenty te są mniej cenne 
niż on o nich sądzi. Bez wątpienia, w rzeczywistości 
są mniej cenne niż sądzi, ale nie o to chodzi. Istot-
ną rzeczą jest skłonić go, by wartość jakiegoś przy-
miotu oceniał inaczej niż jest w rzeczywistości, 
wprowadzając w ten sposób pewien element nie-
uczciwości i udawania w sam rdzeń tego, co w 
przeciwnym wypadku mogłoby się stać cnotą. 
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Dzięki stosowaniu tej metody, tysiące ludzi uważa, 
że pokora to piękne kobiety usiłujące uwierzyć, że 
są brzydkie, inteligentni mężczyźni usiłujący uwie-
rzyć, że są głupcami. A ponieważ to, w co próbują 
uwierzyć, może być w pewnych wypadkach oczywi-
stym nonsensem, nie potrafią w to uwierzyć; nam z 
kolei daje to okazję do wytworzenia sytuacji, w któ-
rej myśli ich wiecznie obracać się będą wokół ich 
własnej osoby, w usiłowaniach zmierzających do 
osiągnięcia tego, co niemożliwe. Aby uprzedzić 
strategię Nieprzyjaciela, trzeba rozważyć Jego za-
miary. Nieprzyjaciel pragnie doprowadzić człowie-
ka do takiego stanu umysłu, w którym mógłby on 
zaprojektować najwspanialszą katedrę świata i 
zdawać sobie sprawę z tego, że jest ona najwspa-
nialsza, i cieszyć się tym faktem, nie odczuwając 
jednak z tego powodu większego (ani mniejszego) 
ani innego zadowolenia niż to, jakie odczuwałby, 
gdyby tego dokonał kto inny. Nieprzyjaciel chce w 
końcu, by człowiek był tak dalece wolny od wszel-
kiej stronniczości na swoją korzyść, iżby mógł cie-
szyć się własnymi talentami tak szczerze i pogodnie 
jak talentami swego bliźniego lub wschodem słoń-
ca, słoniem czy wodospadem. Na dalszą metę chce 
On, by każdy człowiek był zdolny uznać wszelkie 
stworzenia (nawet siebie samego) za coś wspania-
łego i doskonałego. Pragnie On zabić czym prędzej 
ich zwierzęcą miłość własną; lecz obawiam się, że 
w Swej polityce długofalowej pragnie On ożywić w 
nich nowy rodzaj miłości własnej - dobroczynność i 
uczucie wdzięczności dla wszystkich, włączając W 
to także samych siebie. Z chwilą gdy się naprawdę 
nauczą kochać swych bliźnich jak siebie samych, 
wolno im będzie kochać siebie jak swych bliźnich. 
Albowiem nie możemy nigdy zapominać o tym, co 

jest najbardziej odpychającym i niewytłumaczal-
nym rysem Nieprzyjaciela; On rzeczywiście kocha 
te stworzone przez Siebie bezwłose dwunożne isto-
ty i to, co odejmuje jedną ręką, zawsze oddaje im 
drugą. Cały jego wysiłek pójdzie więc w tym kie-
runku, by całkowicie odwrócić uwagę człowieka od 
sprawy jego własnej wartości. Wolałby raczej, by 
człowiek uznał się w myśli za, wielkiego architekta 
lub wielkiego poetę, a potem o tym zapomniał, niż 
żeby tracił wiele czasu i wysiłków, próbując uważać 
się za kiepskiego. Twoje usiłowania, by wsączyć w 
pacjenta chełpliwość lub fałszywą skromność, spo-
tkają się ze strony Nieprzyjaciela ze zrozumiałą 
przestrogą, że od człowieka nie żąda się wcale, aby 
miał wyrobione zdanie o swych talentach i że nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby je dalej udoskonalał 
wedle najlepszych swych zdolności, bez dokładne-
go wyznaczania sobie właściwego miejsca w świą-
tyni Sławy. Musisz starać się za wszelką cenę nie 
dopuścić tej przestrogi do świadomości swego pa-
cjenta. Nieprzyjaciel będzie również dążył do tego, 
aby pacjent zdał sobie sprawę z realności doktryny, 
którą oni wszyscy wyznają, lecz z którą uczuciowo 
trudno im się pogodzić - doktryny, że nie oni siebie 
stworzyli, że ich talenty zostały im dane i że równie 
dobrze mogliby być dumni z koloru swych włosów, 
Nieprzyjaciel będzie się starał zawsze i wszelkimi 
sposobami odwrócić myśl pacjenta od tych zagad-
nień; twoim natomiast zadaniem będzie przykuć 
do nich jego uwagę. Nieprzyjaciel nie pragnie na-
wet, by myślał zbyt wiele o swych grzechach; skoro 
raz zostały odżałowane, to im prędzej człowiek od-
wróci od nich swą uwagę, tym bardziej Nieprzyja-
ciel będzie zadowolony. 
  Twój kochający stryj Krętacz ●  

 Mój drogi Piołunie! 
Przypadkowo w ostatnim liście, iż pacjent od chwili 
nawrócenia uczęszcza bez przerwy do jednego i tyl-
ko jednego kościoła oraz że nie jest całkowicie z 
niego zadowolony. I cóż ty na to, jeśli wolno zapy-
tać? Dlaczego dotychczas nie otrzymałem od ciebie 
sprawozdania o przyczynach wierności dla para-
fialnego kościoła? Czy zdajesz sobie sprawę, że o ile 
nie jest to przejaw obojętności, jest to rzecz bardzo 
zła? Na pewno wiesz, że gdy jakiegoś człowieka nie 
można uleczyć z chodzenia do kościoła, to najlepiej 

wysłać go w sąsiednią okolicę, by póty szukał ko-
ścioła, który by mu "dogadzał", aż stanie się wy-
brednym smakoszem i znawcą kościołów. Powody 

są oczywiste. Po pierwsze, parafialna organizacja 
powinna być zawsze atakowana, ponieważ będąc 
jednością miejsca, a nie upodobań, jednoczy w ten 
sposób zgodnie z wolą Nieprzyjaciela ludzi różnych 
klas i psychiki. Natomiast zasada kongregacyjna 
czyni z każdego kościoła rodzaj klubu i ostatecznie 
- jeśli wszystko idzie dobrze - koterię lub stronnic-
two. Po drugie, poszukiwanie "odpowiedniego" ko-
ścioła czyni z człowieka krytyka, wtedy, gdy Nie-
przyjaciel pragnie w nim widzieć ucznia. Od czło-
wieka świeckiego oczekuje On w kościele postawy, 
która wprawdzie może być krytyczna w znaczeniu 
odrzucania tego, co fałszywe i nieprzydatne, lecz 
która ma być bezkrytyczna przez to, że nie traci 
czasu na szerokie i długie roztrząsanie w myśli po-
wodów, dla których to czy owo zostało odrzucone, 
lecz raczej w skupieniu i pokornej gotowości otwie-
ra się na przyjęcie wszelkiego dobra, które mu po-
dają. (Sam widzisz, jak On się poniża, jaki jest nie-
uduchowiony, jak beznadziejnie wulgarny.) Ta po-
stawa stwarza specjalnie w czasie kazań - stan nie-

List nr 16 
C. S. Lewis (fragmenty) 



 SPES  CZERWIEC 2021 r.  

 

16 
zwykle niesprzyjający dla całej naszej polityki, w 
którym owe nudziarstwa mogą rzeczywiście trafić 
do ludzkiej duszy. Nie ma prawie kazania ani 
książki, która nie byłaby dla nas niebezpieczna, je-
śli zostanie przyjęta w tym usposobieniu. Proszę 
więc, rusz się i jak najprędzej poślij tego durnia na 
obchód sąsiednich kościołów. Rejestr twoich ostat-
nich poczynań nie daje nam zbyt wiele zadowole-
nia. W naszym biurze ewidencyjnym zasięgnąłem 
informacji o dwu kościołach w najbliższym są-
siedztwie - obydwa zasługują na uwagę. W pierw-
szym z nich proboszcz tak gorliwie zajął się roz-
wadnianiem prawd wiary, by je uczynić łatwiejszy-
mi dla niedowierzającej, jak przypuszczam, i ciężko 
myślącej kongregacji, że obecnie zaskakuje on pa-
rafian swą własną niewiarą, a nie na odwrót. W 
niejednej duszy podkopał już chrześcijaństwo. Jego 
prowadzenie nabożeństw jest również godne po-
dziwu. W celu zaoszczędzenia świeckim wszelkich 
"trudności”, zaniechał lekcjonarza i naznaczonych 
psalmów, i obecnie, nie zdając sobie z tego sprawy, 
kręci nieustannie kołowrotek swych piętnastu ulu-
bionych psalmów i dwudziestu ulubionych lekcji. 
W tym stanie rzeczy nie grozi nam niebezpieczeń-
stwo, żeby jakaś prawda, która jemu lub jego ow-
czarni nie jest jeszcze dobrze znana, dotarła kiedy-
kolwiek do ich świadomości przez Pismo Święte. 
Ale może twój pacjent nie jest na tyle głupi - lub 
jeszcze nie - by kościół ten mógł nam przynieść po-
żytek? W drugim kościele mamy Fr. Spike'a. Lu-
dzie chcący ogarnąć zakres jego poglądów bywają 
często zakłopotani; nie mogą pojąć, dlaczego jed-
nego dnia jest on prawie komunistą, a następnego 
dnia jest niedaleki od pewnego rodzaju teokratycz-
nego faszyzmu - jednego dnia jest scholastykiem, 
by w następnym przeczyć prawie zupełnie wartości 
ludzkiego rozumu - jednego dnia nurza się w poli-
tyce, a nazajutrz głosi, że wszystkie państwa tego 
świata w równej mierze "podlegają sądowi". My 
naturalnie widzimy ogniwo wiążące te sprzeczno-
ści; jest nim niechęć do ludzi i przekora. Ten czło-
wiek nie potrafi głosić czegokolwiek, co nie jest ob-
liczone na poruszenie, urażenie, zakłopotanie albo 
upokorzenie swych parafian i ich przyjaciół. Kaza-
nie, na które ci ludzie mogliby się zgodzić, byłoby 
dla niego tak nudne jak oklepany poemat w ich wy-

konaniu. Jest w nim również pewna obiecująca 
skaza nieuczciwości; można go skusić, aby mówił 
"Kościół naucza...", podczas gdy w rzeczywistości 
myśli: "Jestem tego prawie pewien, że czytałem 
ostatnio u Maritaine'a czy u kogoś podobnego". Ale 
muszę cię ostrzec, iż posiada on jedną fatalną wa-
dę: on naprawdę wierzy. A to może jeszcze wszyst-
ko popsuć. Lecz istnieje jedna korzystna okolicz-
ność, wspólna obu kościołom - oba są kościołami 
partykularnymi. Zdaje się, iż ostrzegałem cię 
uprzednio, że o ile nie da się utrzymać pacjenta z 
dala od Kościoła, to należy go przynajmniej zwią-
zać mocno z jakimś stronnictwem w Kościele. Nie 
myślę tu o jakimś odłamie na tle prawdziwie dok-
trynalnym; w tych sprawach im bardziej jest obo-
jętny, tym lepiej. Poza tym przy wytwarzaniu zło-
śliwości nie liczymy w pierwszym rzędzie na kwe-
stie doktrynalne. Prawdziwa uciecha to wytworze-
nie nienawiści między tymi, którzy mówią "msza", 
a tymi, którzy mówią "święta komunia", gdy rów-
nocześnie żadna ze stron nie potrafiłaby na przy-
kład wyjaśnić różnicy między doktryną Hookera a 
Tomasza z Akwinu, w sposób, który ostałby się kry-
tyce bodaj przez pięć minut. A jakiż cudowny grunt 
dla naszej działalności stanowią takie skądinąd ob-
ojętne rzeczy, jak świece, szaty i inne podobne dro-
biazgi. Usunęliśmy prawie zupełnie z świadomości 
ludzkiej to, czego ten tak bardzo dla nas szkodliwy 
kaznodzieja Paweł nauczał swego czasu o pokar-
mach i innych nieistotnych rzeczach - mianowicie, 
iż człowiek bez skrupułów winien się zawsze liczyć 
w postępowaniu z człowiekiem skrupulatnym. Wy-
dawałoby się, że aktualność tej zasady jest dla nich 
jak najbardziej oczywista. Można by się spodzie-
wać, że zobaczysz człowieka "Niskiego Kościoła" 
klękającego i żegnającego się z obawy, by nie zgor-
szyć delikatnego sumienia brata z "Wysokiego Ko-
ścioła" brakiem religijnego uszanowania; i prze-
ciwnie, członka "Wysokiego Kościoła" wstrzymują-
cego się od tych oznak czci w obawie, by nie za-
wieść swego brata z "Niskiego Kościoła" do bałwo-
chwalstwa. I tak by istotnie było, gdyby nie nasz 
nieustanny wysiłek. Bez niego rozmaitość zwycza-
jów anglikańskiego Kościoła mogłaby się stać istną 
cieplarnią chrześcijańskiego miłosierdzia i pokory. 
  Twój kochający stryj Krętacz ●  

 Mój drogi Piołunie! 
Lekceważenie, z jakim wyrażałeś się w twym ostat-
nim liście o obżarstwie jako sposobie zdobywania 
dusz, jest świadectwem twej ignorancji. Jednym z 
wielkich osiągnięć ostatniego stulecia jest znieczu-
lenie ludzkiego sumienia na tym punkcie, tak iż 
obecnie, jak Europa długa i szeroka, z trudnością 
usłyszałbyś kazanie piętnujące obżarstwo lub zna-
lazłbyś sumienie nim zaniepokojone. 
Osiągnęliśmy ten sukces głównie przez ześrodko-

wanie wszystkich naszych wysiłków na obżarstwie 
Smakoszostwa, nie zaś na obżarstwie pochodzącym 
z Nadmiaru. Dobrym tego przykładem jest, jak do-
wiaduję się z jej akt, matka twego pacjenta, o czym 
mogłeś się był zresztą dowiedzieć od Glubose'a. 
Byłaby zdumiona - i mam nadzieję, że pewnego 
dnia będzie - gdyby się dowiedziała, że całe jej ży-
cie wciągnięte jest w jarzmo tego rodzaju zmysło-
wości; nie może zaś tego dostrzec, ponieważ ilości 
pokarmu, które tu wchodzą w grę, są niewielkie. 
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Lecz cóż za znaczenie ma ilość w wypadku, gdy 
możemy użyć ludzkiego żołądka i podniebienia do 
sprowokowania kłótliwości, zniecierpliwienia, nie-
życzliwości i przesadnej troski o siebie? Glubose 
trzyma tę starą kobietę mocno w garści. Jest ona 
istnym postrachem goszczących ją gospodyń i słu-
żących. Zawsze się odwraca od tego, co jej podano, 
aby z delikatnym westchnieniem powiedzieć: "Ależ 
błagam... wszystko, czego mi potrzeba, to filiżanka 
herbaty, słaba, ale nie za słaba i naprawdę malutki 
kawałek kruchej grzanki". 
Pojmujesz? Ponieważ to, czego żąda, jest mniejsze i 
mniej kosztowne od tego, co jej podano, nigdy nie 
uzna za obżarstwo swej stanowczej chęci otrzyma-
nia tego, czego pragnie, nawet jeśli to może być 
bardzo kłopotliwe dla innych. W chwili prawdziwe-
go folgowania swemu apetytowi wierzy, iż prakty-
kuje umiarkowanie. Na widok talerza stawianego 
przed nią przez zapracowaną kelnerkę w zatłoczo-
nej restauracji wydaje lekki okrzyk i mówi: "Och, 
to za dużo, o wiele za dużo. Proszę to zabrać i przy-
nieść mi mniej więcej czwartą część tego". W razie 
sprzeciwu powiedziałaby, że postępuje tak przecież 
tylko dlatego, aby uniknąć marnotrawstwa. W rze-
czywistości powodem jej postępowania jest osobli-
wy odcień smakoszostwa, którym myśmy ją ujarz-
mili, a które zostało urażone widokiem większej 
ilości pożywienia, niż jej akurat potrzeba. 
Rzeczywistą wartość spokojnej i dyskretnej pracy, 
którą Glubose pełni od lat przy tej starej kobiecie, 
można ocenić wedle skali, w jakiej jej żołądek pa-
nuje obecnie nad jej życiem. Kobieta ta jest w sta-
nie umysłu, który można wyrazić powiedzeniem: 
"Wszystko, czego mi potrzeba". Wszystko, czego 
potrzebuje, to filiżanka herbaty należycie zaparzo-
nej lub jajko należycie ugotowane, lub wreszcie 
kromka chleba należycie przyrumieniona. Nigdy 
jednak nie natrafia ona na służącą czy też przyja-

ciółkę, która potrafiłaby przyrządzić te proste po-
trawy "należycie", a to dlatego, że jej "należycie" 
kryje w sobie nienasycone pożądanie jakiegoś do-
skonałego, prawie że niemożliwego do osiągnięcia 
dogodzenia podniebieniu; którego jak się jej wyda-
je, doznawała w przeszłości: Przeszłość, którą ona 
opisuje jako "czasy, w których można było znaleźć 
dobrą służącą", my znamy jako dni, kiedy jej zmy-
sły łatwiej doznawały zadowolenia, a ponadto znaj-
dowała ona wówczas przyjemności innego rodzaju, 
które czyniły ją mniej zależną od uciech stołu Tym-
czasem obecnie codzienne rozczarowania powodu-
ją codzienne złe humory - kucharki składają wypo-

wiedzenia, a przyjaźnie ostygają. Jeśli Nieprzyja-
ciel budzi w jej świadomości słabe podejrzenie, iż 
zbyt troszczy się o pożywienie, to Glubose przeciw-
waży je natychmiast, sugerując jej, iż nie chodzi jej 
przecież o to, co sama jada, lecz "lubi, aby jej chło-
pak miał wszystko dobrze przyrządzone". W grun-
cie rzeczy jej łakomstwo jest właśnie jedną z głów-
nych przyczyn jego, trwającego od lat, niezadowo-
lenia z rodzinnego domu. 
Otóż twój pacjent jest nieodrodnym synem swej 
matki. Czyniąc, co możesz, zresztą zupełnie słusz-
nie, na innych frontach, nie powinieneś zaniedby-
wać powolnej infiltracji na odcinku obżarstwa. Bę-
dąc mężczyzną, nie da się przypuszczalnie złapać 
na zwodniczy frazes: "Wszystko, czego mi potrze-
ba". Mężczyzn łatwiej przemienia się w żarłoków, 
wykorzystując ich próżność. Należy ich tak urobić, 
by uważali się za znawców w dziedzinie kulinarnej, 
by na przykład chełpili się tym, że odkryli w mie-
ście jedyną restaurację, w której naprawdę zrazy są 
"należycie" usmażone. To, co zaczyna się od próż-
ności, stopniowo można zamienić w przyzwyczaje-
nie. Lecz, niezależnie od tego, jak podejdziesz do 
tej sprawy - najważniejsze jest doprowadzić pa-
cjenta do takiego stanu, w którym niemożność do-
godzenia sobie - obojętnie czy to będzie chodzić o 
szampana, herbatę czy papierosy - "wyprowadza go 
z równowagi”, wówczas bowiem jego cnoty - miło-
sierdzie, sprawiedliwość, posłuszeństwo - zdane są 
wszystkie na twoją łaskę i niełaskę. 
Samo nieumiarkowanie w jedzeniu jest o wiele 
mniej cenne niż smakoszostwo. Jego główne zasto-
sowanie jest czymś w rodzaju przygotowania arty-
leryjskiego do ataku na czystość. W tej sprawie, jak 
zresztą w każdej innej, utrzymuj swego człowieka 
w stanie fałszywego uduchowienia. Niech w niej 
nigdy nie dostrzeże aspektu medycznego. Niech 
zastanawia się i dziwi, co za pycha czy też brak wia-
ry popchnął go w twe ręce, podczas gdy proste 
spojrzenie wstecz i przebadanie tego, co jadł czy pił 
w ciągu ostatnich 24 godzin, wykazałoby mu, skąd 
pochodzi twoja amunicja, i w ten sposób przez ma-
łą nieraz abstynencję twoje linie komunikacyjne 
mogłyby zostać zagrożone. Jeśli twój pacjent musi 
już myśleć o fizjologicznej stronie czystości, to 
karm go wielkim kłamstwem, w które za naszą 
sprawą Anglicy uwierzyli, iż nadmierne ćwiczenia 
fizyczne oraz wynikające stąd zmęczenie szczegól-
nie sprzyjają tej cnocie. Można się słusznie zapytać, 
jak wobec powszechnie znanej pożądliwości mary-
narzy i żołnierzy potrafią oni w to jeszcze wierzyć. 
Lecz myśmy użyli nauczycieli szkolnych, by ten po-
gląd rozpowszechnić - ludzi, którzy naprawdę byli 
zainteresowani czystością, traktując ją jako uspra-
wiedliwienie gier sportowych i zalecając gry jako 
pomoc do zachowania czystości. Lecz cała ta spra-
wa jest zbyt obszerna, by zajmować się nią na sa-
mym końcu listu. Twój kochający stryj Krętacz ●  
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 Mój drogi Piołunie! 

Trzeba przyznać, że wszystko idzie doskonale. Szcze-
gólnie zadowolony jestem z tego, że tych dwoje no-
wych przyjaciół zapoznało go z całą swoją grupą. Jak 
zmiarkowałem z kartotek biura ewidencyjnego, 
wszyscy oni to z gruntu pewni ludzie: niezmienni i 
konsekwentni kpiarze, oddani sprawom doczesnym, 
zdążający bez żadnych sensacyjnych przestępstw, w 
spokoju i wśród wygód do domu naszego Ojca. Mó-
wisz, że są wielkimi śmieszkami. Mam nadzieję, że 
to nie oznacza, jakobyś sądził, że śmiech jako taki 
zawsze przynosi nam korzyść. Warto tej sprawie po-
święcić nieco uwagi. Jako przyczyny ludzkiego śmie-
chu wyróżniam: Radość, Uciechę, Żart Właściwy i 
Płytką Paplaninę. Pierwsze spotkasz wśród przyja-
ciół i zakochanych, spotykających się u progu waka-
cji. Wśród dorosłych znajdzie się wówczas zwykle 
coś z żartów, lecz łatwość, z jaką najmniejsze dowci-
py wywołują wtedy śmiech, wskazuje, że nie one są 
jego istotną przyczyną. Co jest rzeczywistą przyczy-
ną, nie wiemy. Coś podobnego wyraża znaczna część 
tej obmierzłej sztuki, którą ludzie nazywają Muzyką, 
coś podobnego dzieje się również w Niebie - owo 
bezsensowne przyspieszenie rytmu niebiańskich do-
znań, dla nas całkowicie niezrozumiałe. Taki śmiech 
nie przynosi nam nic dobrego i należy mu zawsze 
zapobiegać. Ponadto zjawisko to jest samo w sobie 
odrażające i jest jawną zniewagą realizmu, godności 
i surowości Piekła. Uciecha jest blisko spokrewniona 
z radością - to pewien rodzaj emocjonalnego wzbu-
rzenia, mającego swe źródło w instynkcie zabawy. 
Niewiele z niej mamy pożytku. Można ją oczywiście 
niekiedy wykorzystać, aby odciągnąć ludzką uwagę 

od przeżywania lub czynienia innych rzeczy, których 
życzyłby sobie Nieprzyjaciel; lecz uciecha, sama w 
sobie, zawiera zgoła niepożądane tendencje: skłania 
do miłości bliźniego, odwagi, pogody ducha i do wie-
lu innych kategorii zła. Żart Właściwy, który polega 
na nagłym dostrzeżeniu niedorzeczności, jest dzie-
dziną dla nas o wiele bardziej obiecującą. Wcale nie 
myślę tylko o nieprzyzwoitym lub sprośnym humo-
rze, który choć wiele sobie po nim obiecują kusiciele 
drugorzędni, w skutkach prowadzi często do rozcza-
rowań. Faktem jest, że ludzie dzielą się w tej materii 
dość wyraźnie na dwie klasy. Są ludzie, dla których 
"żadna namiętność nie jest tak poważna jak pożądli-
wość" ' i u nich nieprzyzwoita historia przestaje wy-
woływać lubieżność dokładnie w takim samym stop-
niu, w jakim staje się zabawna; są inni, u których i 
śmiech, i pożądanie budzą się równocześnie i z tych 
samych powodów. Pierwsza grupa ludzi żartuje na 
temat płci, ponieważ daje to sposobność do stwarza-

nia wielu zabawnych sytuacji; druga natomiast 
stwarza sytuacje zabawne, ponieważ dostarczają one 
pretekstu do rozmawiania o płci. Jeśli twój pacjent 
należy do ludzi pierwszego typu, to sprośny humor 
nic tu nie pomoże. Nigdy nie zapomnę zmarnowa-
nych godzin (dla mnie nieznośnie nudnych), spę-
dzonych w towarzystwie jednego z moich pierw-
szych pacjentów w barach i palarniach, zanim po-
znałem tę regułę. Zorientuj się, do której grupy nale-
ży twój pacjent - lecz pilnuj uważnie, aby on sam się 
nie zorientował. Prawdziwego pożytku z Żartów lub 
Humoru należy szukać zupełnie gdzie indziej; szcze-
gólnie wiele można sobie przy tym obiecywać po An-
glikach, którzy swój „zmysł humoru" traktują tak 
bardzo na serio, że brak tego zmysłu jest nieledwie 
jedynym brakiem, którego się wstydzą. Humor jest 
dla nich wszechosładzającym i (zauważ to) wszech-
wybaczającym wdziękiem życia. Z tego też względu 
jest on nieocenionym środkiem niszczenia wstydu. 
Jeśli ktoś po prostu pozwala innym płacić za siebie, 
uchodzi za pospolitego skąpca; jeśli się tym chełpi w 
sposób żartobliwy i natrząsa ze swych kolegów, że 
dali się nabrać, nie jest już skąpcem, lecz zabawnym 
towarzyszem. Samo tchórzostwo jest czymś, co przy-
nosi wstyd; tchórzostwo, którym się ktoś przechwala 
z pełną humoru przesadą oraz groteskowymi gesta-
mi, może uchodzić za zabawne. Okrucieństwo jest 
haniebne, chyba że jego sprawca potrafi je przedsta-
wić jako figiel spłatany dla żartu. Tysiące sprośnych 
czy nawet bluźnierczych żartów nie przyczynia się w 
tej mierze do potępienia człowieka, co uczynione 
przezeń odkrycie, że prawie wszystko, cokolwiek 
pragnie czynić, może uczynić nie tylko bez nagany, 
lecz nawet zyskując jeszcze podziw swych towarzy-
szy -jeśli tylko potrafi podciągnąć to pod Żart. Poku-
sę tę da się prawie z całą pewnością ukryć przed 
twym pacjentem dzięki owej angielskiej powadze, z 
jaką traktuje się tam Humor. Każdą myśl, która su-
gerowałaby mu, że przebrał miarę, można mu przed-
stawić jako "purytańską" lub zdradzającą "brak hu-
moru”. Lecz płytka paplanina jest ze wszystkiego 
najlepsza. Przede wszystkim jest bardzo ekonomicz-
na. Tylko człowiek inteligentny może ukryć Żart na 
temat cnoty lub w ogóle na jakikolwiek inny temat; 
natomiast każdy może nauczyć się paplać o cnocie 
jako o czymś zabawnym. Między ludźmi tego pokro-
ju zawsze się zakłada, że został zrobiony Żart. W 
istocie jednak nikt go nie robi, lecz na każdy poważ-
ny temat dyskutuje się w taki sposób, jakby już z gó-
ry odkryto jego śmieszną stronę. Płytka Paplanina, 
uprawiana nawykowo na dłuższą metę, buduje wo-
kół człowieka najsubtelniejszy pancerz, jaki znam, 
chroniący go przed Nieprzyjacielem; ponadto jest 
ona całkowicie wolna od niebezpieczeństw, które 
tkwią w innych źródłach śmiechu. Tysiąc mil dzieli 
ją od radości; zabija intelekt, zamiast go wyostrzać, 
a między tymi, którzy ją praktykują, nie wywołuje 
uczuć wzajemnego przywiązania.   
   Twój kochający stryj Krętacz ●  
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Droga Krzyżowa 
 

Ukrzyżuj, Ukrzyżuj tak wołał tłum przed sądem Piłata 
Tak bardzo nienawidzili Króla tego Świata 

 
Nie chcieli patrzeć na Tego, co ludzkie grzechy gładził 

I niewidomego ze ślepoty i ciemności wyprowadził 
 

Nie znali Tego co chodzeniem obdarzył chromego 
I mową czystą obdarzył niemego 

 
Obcy im był Ten co dał roślinom korzenie 

I cudzołóstwo przebaczył Marii Magdalenie 
 

Nic nie znaczył dla nich Pan co Świat ten stworzył 
I każdemu człowiekowi Drogę do Nieba otworzył 

 
Krzyż ciężki na Święte Plecy Panu nałożyli 

A przy tym strasznie Króla Niebiosów i Ziemi tej lżyli 
 

W czasie drogi na Golgotę ostrymi biczami smagali  
Odpocząć Panu nawet na chwilę nie dali 

 
Gdy Go Matka na Drodze Krzyżowej Spotkała 

Głośno płacząc do Serca Swego przytulała 
 

Jednak były osoby co Panu Jezusowi Mu pomagały,  
Bo Mistrza Swego nad wszystko Ukochały 

 
Chociaż trzy razy Pan Jezus pod Krzyża ciężarem upadał 
To dla Zbawienia ludzkiego po trzykroć z ziemi wstawał 

 
Gdy Pana Jezusa na Golgocie Ukrzyżowali 

Dwóch łotrów razem z Nim na krzyżach powieszali 
 

Zły Gestas o uratowanie własnego życia Chrysta Pana prosił 
Dobry Dyzma natomiast o przebaczenie dla siebie modły wznosił 

 
Gdy wszyscy patrzyli jak Pan Życia kona 
Rozdarła się na dwoje Niebiosów zasłona 

 
Wtem Mesjasz na Krzyża Drzewie Życie Swe zakończył 

I Na wieki ze Swoim Ojcem w Niebie się połączył 
  

Po zdjęciu z Krzyża w Grobie Ciało Pana złożyli 
Józef z Nikodemem nabożnie Je uczcili 

 
Po trzech dniach okazało się że Grób Pański jest pusty 

Że nie ma tam nikogo tylko pogrzebowe chusty 
 

Pan jak pismo głosi z Grobu Żywy wstał 
I w ten sposób Tobie człowiecze życie wieczne dał 

 
Jezu Chryste Królu Wiecznej Chwały dziś prosimy Ciebie 
Abyś pozwolił nam kiedyś radować się z Tobą w Niebie 

 

    Marcin Janicki 

 


