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 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który 

uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, 

która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.  J 15, 1 - 8 

 Zatrważający obraz: 
latorośle, które nie przyno-
szą owocu, zostają wycięte, 
a gdy tylko uschną, wrzuco-
ne w ogień. Dokładnie to sa-
mo czeka również mnie i 
ciebie, jeśli nie przynosimy 
żadnego owocu! Czy takie jest przesłanie dzi-
siejszej przypowieści o winnicy? Czy tak ma-
my odbierać zawartą w niej groźbę? Byłoby 
błędem pomijać wszystko, czym moglibyśmy 
się zrazić, co mogłoby nas zniechęcić, czym 
moglibyśmy się zgorszyć. Jezus nie jest po-
chlebcą; właśnie chce „gorszyć”, 
,,prowokować", „wstrząsać”, „budzić ze snu”. 
A ten, kto już się zbudził ze snu, słyszy w Je-
go przypowieści jeszcze coś zupełnie innego. 
Naszym przeznaczeniem jest „przynieść 

owoc obfity”. Czy pod koniec 
życia możemy doświadczyć 
czegoś wspanialszego od 
świadomości i poczucia, że 
nasze życie mimo wszystko 
było owocne? Że nie tylko 
tak sobie upłynęło i stopnio-

wo rozmyło, lecz wydało też coś dobrego i 
coś zmieniło? By tak się stało, nie trzeba wie-
le. Wystarczy, powiada Jezus, byśmy ,,w Nim 
trwali”, zachowywali Jego słowa, nie pozwo-
lili na zerwanie z Nim więzi. Dlatego przyno-
szenie owoców nie jest przywilejem tylko ak-
tywnych członków Kościoła, lecz obietnicą 
daną wszystkim, także „utraconym”, samot-
nym, słabym, starym. Wszystkim, którzy 
trwają w Jezusie; wszystkim, w których trwa-
ją Jego słowa. Jak pociecha.  

V NIEDZIELA  

WIELKANOCNA 
3 maja 2015 r.  

 Być może oglądaliśmy 
w filmach taką oto scenę: 
gospodarz słabym głosem 
wypowiada na łożu śmierci 
ostatnie życzenia, a jego na-
stępca przysłuchuje się im z kamienną twa-
rzą, świadom trudności, z jakimi będzie mu-
siał się borykać, by je wypełnić w nowych 
warunkach. Dzisiejsi prawnicy z pewnością 
wynaleźliby jakieś kruczki, by tego rodzaju 
życzenia uznać za niewiążące, ale my, zwykli 
śmiertelnicy, wciąż myślimy, że to, co jest 
wyrażone w testamencie, musi – jako 
„ostatnia wola” - zostać wypełnione. Czyżby z 
tego właśnie powodu ewangelista Jan usytu-
ował to przykazanie o miłości, w mowie po-
żegnalnej Jezusa? My czytamy ją już po 
śmierci Jezusa i zdajemy sobie sprawę, że ta 
mowa pożegnalna była dla Niego ostatnią 
szansą, aby jeszcze raz przypomnieć uczniom 
wszystko, co ważne, i to, co najważniejsze: 
„Miłujcie się wzajemnie!” My „spadkobiercy” 
być może czujemy się nieco zakłopotani, słu-
chając tej ostatniej woli Jezusa. Jak mamy ją 

teraz wypełnić? Kocham mę-
ża, dzieci. Zapewne też swo-
ich rodziców, swojego psa. 
Swój spokój. Jeszcze coś? 
Ale kochać wszystkich - a 

przynajmniej wszystkich w parafii - to już ra-
czej jest niemożliwe... Mimo to słowa: 
„Miłujcie się wzajemnie!” są zapisane w Te-
stamencie. Nie możemy ich nie zauważać. 
Jest to jedyne kryterium, po którym można 
rozpoznać uczniów Jezusa. To nie nasze re-
gularne chodzenie do kościoła ani odmawia-
nie pacierza, ani wspaniałomyślne datki 
świadczą przed „światem”, kogo chcemy na-
śladować, kto jest naszym Mistrzem. A jedy-
nie owo: „Miłujcie się wzajemnie!”. Wzajem-
na miłość jest tego rodzaju zleceniem czy 
może misją, z których nie sposób tak się wy-
wiązać, jak z wielu innych zadań, których nie 
da się po prostu raz na zawsze i dobrze zała-
twić. Wykonanie tego właśnie testamentu 
pozostaje wciąż aktualne i otwarte. Może być 
jedynie wykonywane...  

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

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

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

      J 15, 9 - 17 

VI NIEDZIELA  

WIELKANOCNA 
10 maja 2015 r.  



 SPES MAJ 2015 r.  

 

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy 

boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i po-

twierdził naukę znakami. Mk 16, 15 – 20 11 - 18 
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 Wniebowstąpie-
nie w liturgii Kościoła 
ma wielką rangę - jest 
uroczystością, ale w po-
bożności chrześcijan 
jakby nie zajmuje zbyt 
ważnego miejsca. Może niesłusznie. Wniebo-
wstąpienie przypomina, że Jezus odszedł do 
Boga, Jego i naszego Ojca, a skoro jest u Bo-
ga, nie można Go spotykać tak, jak spotykali 
się z Nim ludzie, gdy przebywał między ni-
mi". A po drugie wniebowstąpienie wyjaśnia 

pozycję, ja-
ką Jezus 
zajmuje po 
z m a r -
twychwstaniu: ,,Jezus 
jest władcą wyniesio-

nym ponad wszystkie potęgi i możnych" - ta-
kie wyznanie wiary składamy o Jezusie wła-
śnie dzięki prawdzie o Jego wniebowstąpie-
niu. Jest to ważne wyznanie, bo pozwala 
nam pozostawać bez lęku w obliczu wszyst-
kich wielkich i małych szefów tego świata. 

WNIEBOWSTĄPIENIE  
PAŃSKIE 

17 maja 2015 r. 

 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali ucz-

niowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, sta-

nął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam!  J 20, 19-23 

 „Nie dotykać!” -
ostrzegła mnie mama, 
gdy wreszcie udało mi 
się za pomocą liścia wy-
łowić z wody na wpół 
m a r t w e g o  m o t y l a . 
„Tylko delikatnie dmuchać. Tylko tak możesz 
mu pomóc, przywrócić życiu”. Ostrożnie 
więc dmuchałem na mokre, sklejone skrzy-
dełka motyla i z coraz większą fascynacją ob-
serwowałem, jak to kruchutkie zwierzątko 
powoli wraca do życia, znowu zaczyna poru-
szać czułkami, skrzydełkami. W końcu odle-
ciał. Dzięki mnie i mojemu oddechowi - o 
czym byłem jako pięciolatek niezłomnie 
przekonany - ten skazany na śmierć motyl 
powrócił do życia. Coś z tego doświadczenia 
wyczuwa się również w dzisiejszej Ewangelii. 
Podobnie jak Bóg na początku stworzenia 

tchnął ży-
cie w swo-
je dzieło, 
tak Jezus 
tchnął no-
we życie w wylęknionych, 

odrętwiałych ze smutku uczniów. Ducha 
Świętego, który umacniał Go podczas Jego 
życia na ziemi i Mu towarzyszył, oddał na 
krzyżu - i teraz mógł Go jako Zmartwych-
wstały przekazać tym, którzy mieli konty-
nuować Jego dzieło. Powinniśmy o tym pa-
miętać, gdy z bojaźni zamykamy drzwi przed 
światem albo pogrążeni w smutku, a nawet 
rozpaczy jesteśmy w drodze do naszego 
Emaus: Jezus przyłącza się do nas ze swoim 
Duchem życia, idzie z nami, tłumaczy, łamie 
się z nami chlebem, i posyła nas – i dba o to, 
żeby nie zabrakło nam tchu.  

ZESŁANIE  
DUCHA ŚWIĘTEGO 

24 maja 2015 r. 

 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 

chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowy-

wać wszystko, co wam przykazałem. . Mt 28, 16 – 20 

 Nikt nie wie, 
gdzie padnie ziarno i 
co się z niego rozwi-
nie. Chrystus mó-
wiąc: „Idźcie do 
wszystkich naro-
dów”, liczy się z możliwością utraty kontroli, 

a być 
może 
n a -
wet ją zakłada. Pytaj-
my zatem siebie: Co 
robimy z tą wolno-

ścią, żeby być ziarnem Jego Dobrej Nowiny? 

UROCZYSTOŚĆ  
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

31 maja 2015 r. 
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CHRZTY: 
Iga Anna Kowal 
Karol Ogrodnik 
Magda Agnieszka Oślizło  
Filip Zygmunt Pawłowski 
Julia Wiktoria Podsiadło  
Paweł Jakub Żywczak 
 
ŚLUBY: 
Piotr Popek i Elżbieta Danieluk  
Paweł Porowski i Bożena Wywiał 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Wojciech Gluza – Patrycja Antończyk  
Grzegorz Korkosz – Natalia Kajzerek   
Marcin Kostka – Justyna Fajkis  
 
POGRZEBY: 
Jadwiga Goik – 91 lat  
Zbigniew Piętowski – 68 lat  
Józef Rosół – 66 lat 
 
 

23 kwietnia ks. biskup Marek Szkudło, 
udzielił grupie młodzieży sakramentu 
bierzmowania. Poprosiliśmy kilkoro z 
nich, aby podzielili się swoimi przeżycia-
mi związanymi z przyjęciem sakramentu.  
 
Sakrament bierzmowania przyjmowałam 
w dniu, w którym pisałam ostatni już eg-
zamin gimnazjalny. Stresowałam się tym 
sakramentem bardziej niż wszystkimi eg-
zaminami. Jednak, gdy przyjęłam znamię 
Ducha Świętego, zapomniałam o stresie i 
zdenerwowaniu. Do ławki wracałam z 
uśmiechem. Niezmiernie 
cieszyłam się, że przyję-
łam sakrament dojrzało-
ści. Teraz na co dzień mo-
gę cieszyć się darami Ducha Św., które 
otrzymałam i czuć Jego obecność na każ-
dym kroku. Na pewno nigdy nie zapomnę 
tego dnia. Magda 
 
Bierzmowanie było dla mnie doświadcze-
niem, które bardzo zbliżyło mnie do Bo-
ga. Gdy przyjęłam Ducha Świętego pod-
czas Eucharystii, czułam, że Chrystus jest 
we mnie jak i obok mnie. Ten sakrament 
umocnił moją więź z Kościołem. Ksiądz 
Darek, który przygotowywał nas do tego 
wielkiego święta, przez cały rok umacniał 
młodzież naszej parafii w wierze i miłości, 
za co bardzo Mu dziękuję.  Martyna 
 

Duch Św. którego otrzymałem pomaga 
mi w codzienności. Z Nim łatwiej udaje 
mi się podejmować dobre decyzje. Dzięki 
Niemu potrafię, czytając Pismo Święte, 
odnosić Je do swojego życia i Nim żyć. 
Czuję też, że to co  tu napisałem to nie ja, 
ale Duch Św., który we mnie jest. Piotr 
 
Msza Święta to dla mnie zawsze rzecz wy-
jątkowa, ale Msza z sakramentem bierz-
mowania to dopiero było coś. Stres prze-
platał się z radością, ale po przyjęciu Du-
cha Św. została we mnie tylko radość i 

ulga. Duży wpływ na do-
bre przeżycie tego dnia 
miał mój świadek, którym 
była moja ukochana bab-

cia. Bardzo cieszę się, że dostałam od Bo-
ga szanse na przyjęcie tego ogromnego 
daru. Dzięki bierzmowaniu jestem bar-
dziej świadoma mojej wiary i czuję jak 
Duch Św. zmienia mnie na lepsze. Magda 
 
Kilka dni temu razem z moimi rówieśni-
kami przyjąłem sakrament bierzmowa-
nia. Przez wiele miesięcy wszyscy przygo-
towywaliśmy nasze serca na przyjęcie Du-
cha Św. Msza z udzieleniem sakramentu 
była dla mnie wspaniałym przeżyciem. 
Początkowy stres z czasem zamienił się w 
tryskającą ze mnie radość. Wierzę, że 
przyjęte 7 darów Ducha Świętego będą mi 
pomocne każdego dnia. Kuba 

BIERZMOWANIE 
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 1.05- święto św. Józefa, rzemieślnika. I 
piątek miesiąca. Dzień modlitw za bezro-
botnych. O godz. 6.30 Msza św. w int.  
czcicieli NSPJ. Msza św. w int.  rzemieśl-
ników o godz. 9.00. Msza św. młodzieżo-
wa o godz. 19.00. 
 2.05- sobota. Uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny, Królowej Polski, głównej 
patronki Polski. I sobota miesiąca. Od-
wiedziny chorych od godz. 9.00. 
 3.05- 5 niedziela wielkanocna. Msza św. 
w int.  OSP Jastrzębie Górne o godz. 
12.15. 
 4.05- poniedziałek. Wspomnienie św. 
Floriana, męczennika, patrona archidie-
cezji. Do sprzątania kościoła i kaplicy za-
praszamy Rodziców dzieci pierwszoko-
munijnych z SP nr 1 po Mszy św. wieczor-
nej. 
 6.05- środa. Święto św. Apostołów Fili-
pa i Jakuba. Biblioteka parafialna czynna 
od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. Pró-
ba przed przyjęciem I Komunii dla dzieci 
z SP nr 1 o godz. 18.30. 

 8.05- piątek. Uroczystość św. Stanisła-
wa,  biskupa i męczennika, głównego pa-
trona Polski. Msza św. w I rocznicę Ko-
munii św. dla dzieci z SP nr 1 o godz. 
16.30.  O godz. 15.30 spowiedź św. Do 
sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy 
Rodziców dzieci pierwszokomunijnych z 
SP nr 1 po Mszy św. wieczornej. 
 9.05- sobota. Spowiedź św. dla dzieci 
pierwszokomunijnych z SP nr 1 o godz. 
9.00. 
 10.05- 6 niedziela wielkanocna. Pierw-
sza Komunia św. dla dzieci z SP nr 1 o 
godz. 11.00. Nabożeństwo majowe dla 
dzieci pierwszokomunijnych o godz. 
15.00. 
 11.05- poniedziałek. 24 rocznica święceń 
kapłańskich ks. Stefana Wyleżałka. Dzień 
modlitw o urodzaje- Dni Krzyżowe. Do 
sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy 
Rodziców dzieci pierwszokomunijnych z 
SP nr 19 po Mszy św. wieczornej. 
 12.05- wtorek. 1 rocznica święceń ka-
płańskich ks. Dariusza Kamińskiego. 

Co czeka nas w  maju 

ROCZKI: 
Sandra Anna Duczmal 
Judyta Barbara Najda 
Filip Robert Najda 
 
18 URODZINY: 
Łukasz Bednarek 
Wiktor Niewiadomski 
Natalia Nosalik 
Żaneta Tamborowska 
Ewa Wowra 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
1 rocznica  
Aleksandra i Mateusz Danieluk 
Natalia i Przemysław Pisarek—Gamża 
Anna i Mateusz Waleczek 
5 rocznica  

Izabela i Michał Matusik 
Anna i Przemysław Schimmelpfennig 
10 rocznica  
Monika i Marcin Majchrzak 
20 rocznica  
Alina i Adam Gąsior 
35 rocznica  
Anna i Zdzisław Kucharscy 
Danuta i Andrzej Szydłowscy 
40 rocznica  
Teresa i Czesław Błachut 
Małgorzata i Bronisław Danilczyk 
45 rocznica  
Agnieszka i Kazimierz Tokarek 
50 rocznica  
Aleksandra i Edward Pacocha 
65 rocznica  
Jadwiga i Franciszek Gajda 
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 Nabożeństwa  majowe 
 od poniedziałku do soboty o godz. 17.3o 

 w niedziele o godz. 16.00 

Dzień modlitw o urodzaje- Dni Krzyżowe. 
Poradnia Życia Rodzinnego w Domu Pa-
rafialnym o godz. 16.00. 
 13.05- środa. 15 rocznica święceń ka-
płańskich ks. Grzegorza Krzyka. Dzień 
modlitw o urodzaje- Dni Krzyżowe. Próba 
przed przyjęciem I Komunii dla dzieci z 
SP nr 19 z klasy 2a o godz. 16.30, z klasy 
2b o godz. 18.30. 
 14.05- czwartek. Święto św. Macieja, 
apostoła. 
 15.05- piątek. Rozpoczynamy Nowennę 
do Ducha Świętego. Do sprzątania kościo-
ła i kaplicy zapraszamy Rodziców dzieci 
pierwszokomunijnych z SP nr 19 po Mszy 
św. wieczornej. 
 16.05- sobota. Święto św. Andrzeja Bo-
boli, prezbitera i męczennika, patrona 
Polski. Spowiedź św. dla dzieci pierwszo-
komunijnych z SP nr 19 o godz. 9.00. 
 17.05- niedziela. Uroczystość Wniebo-
wstąpienia Pańskiego. Pierwsza Komunia 
św. dla dzieci z SP nr 19 z klasy 2a o godz. 
9.30, z klasy 2b o godz. 11.00. Nabożeń-
stwo majowe dla dzieci pierwszokomunij-
nych o godz. 15.00. 
 18.05- poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapraszamy mieszkańców 
ul. Poznańskiej 3 po Mszy św. wieczornej.  
 19.05– Katecheza dla dorosłych w Do-
mu Parafialnym o godz. 19.00 Temat: 
Cnota czystości. 
 20.05- środa. Biblioteka parafialna 
czynna od godz. 17.00 w Domu Paraf. 
21.05- czwartek. Uroczystość św. Jana 

N e p o m u c e n a , 
prezbitera i mę-
czennika. Patro-
na miasta Ja-
strzębia Zdroju. 

 22.05- piątek. Msza św. w I rocznicę Ko-
munii św. dla dzieci z SP nr 19 o godz. 
16.30. Spowiedź św. o godz. 16.00. Do 
sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy 
mieszkańców ul. Poznańskiej 3 po Mszy 
św. wieczornej. 
 23.05- sobota. Święcenia prezbiteratu o 
godz. 10.00  w katowickiej Katedrze. Nau-
ka dla Rodziców i Rodziców chrzestnych 
o godz. 16.30 w Domu Parafialnym. 
 24.05- niedziela. Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego. Inauguracja metropoli-
tarnego święta rodzin. O godz. 12.00 
Msza św. w Katedrze z udziałem małżon-
ków świętujących jubileusze.  Chrzty o 
godz. 12.15. 
 25.05- poniedziałek. Święto NMP, Matki 
Kościoła. Misyjny Dzień Chorych. Msza 
św. w int.  Koła Gospodyń, emerytów, 
rencistów i sprzątających kościół w maju 
o godz. 18.00. Do sprzątania kościoła i 
kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Po-
znańskiej 5 po Mszy św. wieczornej. 
 26.05- wtorek. Wspomnienie św. Filipa 
Nereusza, prezbitera. Dzień Matki. 
 28.05- czwartek. Święto Jezusa Chrystu-
sa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 
 29.05- piątek. Wspomnienie św. Urszuli 
Ledóchowskiej, dziewicy. Msza św. za 
zmarłych w 30 dzień oraz I rocznicę po 
śmierci o godz. 18.00. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapraszamy mieszkańców 
ul. Poznańskiej 5 po Mszy św. wieczornej. 
 30.05- sobota. Wspomnienie św. Jana 
Sarkandra, prezbitera i męczennika. 
 31.05- niedziela. Uroczystość Najświęt-
szej Trójcy. Kończy się okres spowiedzi i 
Komunii św. wielkanocnej. Pielgrzymka 
mężczyzn i młodzieńców do MB Piekar-
skiej. 
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„Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwych-

wstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkoda-

mi, które piętrzą się na drogach waszego życia.” 

Ks. Diakonowi  Przemysławowi Budnikowi życzymy, 

by każdy Jego czyn, słowo, były wyrazem wierności 

Bogu, który powołuje, uświęca i umacnia serce, wle-

wając w nie swój pokój. Jednocześnie wyrażamy 

wdzięczność za posługę w naszej parafii, za każdy 

życzliwy gest, słowo i postawę bycia świadkiem 

Chrystusa. Duszpasterze, Redakcja i Parafianie 

 

„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam 

będzie działał.” 

Księdzu Proboszczowi Stefanowi oraz księżom 

Grzegorzowi i Dariuszowi z okazji rocznicy święceń 

kapłańskich życzymy, by w bliskiej relacji z Jezusem 

odnajdywali pokój i umocnienie w czynieniu dobra. 

Redakcja i Parafianie 

 

„Kompasem, który wskazuje 

nam drogę wśród tajemnic 

Bożych, jest miłość.” 

Paniom Bogumile Krajewskiej i Krystynie Muszyń-

skiej życzymy ufności w sercu i przeświadczenia, że 

Bóg w swojej miłości prowadzi nas przez życie. 

Żeński Legion Maryi. 

 

„Modlić się to stopniowo wprowadzać w siebie wo-

lę Bożą zamiast swojej woli.” 

Pani Helenie Papszun oraz panu Alojzemu Szmajdu-

chowi życzymy, by poprzez modlitwę odkrywali 

obecność Boga w swoim życiu i na co dzień reali-

zowali Jego wolę. Chór „Lira.” 

 

„ Prawdziwe serce rozpoznaje się nie po jego bi-

ciu, ale po jego miłości.” 

Legioniście Alojzemu Szmajduchowi oraz auksyliato-

rom Julianowi Kędzia, Helenie Siekaniec, Mirosławie 

Karwowskiej, Jadwidze Grzonce, Piotrowi Drze-

wieckiemu, Józefowi Grabowskiemu, Annie Partyce, 

Zdzisławie Borek, Annie Kowalczyk, Stanisławowi 

Olejnikowi, Janowi Biernatowi, Bernadecie Polok i 

Arkadiuszowi Markowi życzymy umiejętności realizo-

wania przykazania miłości Boga i bliźniego oraz bło-

gosławieństwa Bożego. Męski Legion Maryi. 

 

„Radość zrodzona z dobroci jest sakramentem 

obecności Boga.” 

Paniom Wacławie Butorze, Bogumile Krajewskiej i 

Wandzie Wołkowicz życzymy, aby Ich serce zawsze 

wypełniała radość płynąca ze świadomości bycia 

kochanym przez Boga i bliskich. Seniorzy. 

 

„Życie nie musi obfitować w 

wielkie wydarzenia, codzienny 

obowiązek, prosty i niepozor-

ny  wystarczy, aby je upiększyć i uszlachetnić.”  

Wszystkim Mamom życzymy cierpliwości i siły po-

trzebnych do podejmowania trudu wychowawcze-

go, niech miłość i wdzięczności dzieci  będzie dla 

Nich największą radością. Duszpasterze i Redakcja. 

 

„Miłość nie stara się panować, robi coś więcej – 

kształtuje” 

Martynie Zimończyk i Basi Stencel życzymy, aby w 

spotkaniach z człowiekiem pamiętały zawsze o tej 

prawdzie i by takiej miłości uczyli się od Jezusa. 

Oaza z ks. Grzegorzem 

8 

Serdeczności 

W pierwszym tygodniu wakacji od 29 czerw-
ca do 3 lipca organizujemy wspólnie z para-
fią w Ornontowicach pieszą pielgrzymkę na 
Jasną Górę szklakiem Or-
lich Gniazd. Przewodnika-
mi w  naszej drodze będą 
ks. Grzegorz Krzyk  i ks. 
Grzegorz Lech  Zapisy roz-
poczną się po 10 maja i bę-
dą trwały do 15 czerwca. Będzie ich można 
dokonać w  kancelarii parafialnej. Tam też 
każdy zainteresowany otrzyma szczegółowe 

informacje, opis trasy, warunków. 
(niepełnoletni uczestnicy również druki 
oświadczeń, które będą musieli wypełnić ich 

rodzice) Koszt pielgrzymki 
(noclegi, powrotny trans-
port, chleb, apteczka) to 
180 zł Przy zapisie trzeba 
podać PESEL, adres, nr tel. 
oraz wpłacić zaliczkę 50 zł  

Serdecznie zapraszamy do wspólnego piel-
grzymowania. W szczególny sposób zachę-
camy do tego młodzież.  

ZAPRASZAMY  
NA PARAFIALNĄ  

PIESZĄ PIELGZYMKĘ  
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V NIEDZIELA WIELKANOCNA 3 .05 
7.3o – Za + Stanisława Adamczyk – w 5 r. 
śm. 
9.3o – Do O. B.  za wstawiennictwem MB Ró-
żańcowej, z podz.  za życie i zdr., z proś.  o 
dalsze błog. op. i zdr. w int.  Zuzanny z ok.   
18 r. ur. 
10.oo – Za ++ Gertrudę Gonsior – w r. śm., 
Józefa i Wiktora Gonsior, Elżbietę, Agniesz-
kę, Bolesława i Jana Krupa oraz Anastazję 
Mołdrzyk. 
11.oo – W INTENCJI PARAFIAN. 
12.15 – Do O. B.  za wstawiennictwem Św. 
Floriana w int.  strażaków OSP Jastrzębie 
Górne. 
12.15 – Za ++ Dorotę Skowron, dziadków 
Skowronów i Sztajnowskich oraz ++ z pokr. . 
16.3o – Za + Mirosława Jóźwiak – w 1 r. śm. 
PONIEDZIAŁEK  4 .05 
6.3o – Za ++ Jana Ostrzołek – w rocznice 
śmierci, żonę Agnieszkę, córkę Łucję, zięciów 
Franciszka i Romana, Gertrudę Uherek oraz 
++ z rodz.  Sitko, Ostrzołek. 
18.oo – Do O. B.  z podz.  za otrz. łaski, z 
proś. o dalsze błog. op. i zdr. w int.  Jolanty z 
ok.   50 r. ur. 
18.oo – Do O. B. za wstawiennictwem MB 
Częstochowskiej, z podz. za dar życia, otrzy-
mane łaski, z proś. o błog. Boże, dary Ducha 
Św. w intencji Pauliny z ok. ur.  
WTOREK 5 .05 
6.3o – Za + Ryszarda Grygier, synową Syl-
wię, Roberta Grygier, żonę Gertrudę, Alberta 
Mołdrzyk, żonę Stefanię, Ks. Augustyna Ma-
chalica oraz dusz. w czyś. cier. 
18.oo – Za ++ Henryka Koczor – w r. śm., 
rodz. i ++ z pokr. . 
18.oo – Za ++ Dorotę Wrożyna – w 14 r. śm., 
męża Alfreda.  
ŚRODA – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH  
 APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA 6 .05 
6.3o – Za ++ Salomeę Kusy, męża Tomasza 
oraz ++ z pokr. . 
18.oo – Za + Jerzego Kapała – od kuzyna Je-
rzego z rodziną. 
18.oo – Za + męża Sylwestra Lasko – w 3 r. 
śm. 

CZWARTEK 7 .05 
6.3o – Za ++ Urszulę Sadło, Jana i Sabinę 
Sadło, Rafała, Leokadię i Józefa Cuber, Stani-
sława i Władysławę Lukanek. 
18.oo – Za ++ Reinholda Królik, rodz. , braci, 
2 zięciów oraz ++ z pokr.  Królik, Szczęsny. 
18.oo – Do O. B. w int.  rodz. , dziadków 
zmarłego Nikodema Pastryk. 
PIĄTEK – UROCZ. ŚW. STANISŁAWA – 
głównego patrona Polski 8 .05 
6.3o – Za ++ rodz.  Marię i Antoniego, Annę i 
Stanisława oraz ++ z pokr. . 
16.3o – MSZA SZKOLNA – Rocznica I Ko-
munii Św. dzieci z SP-1. 
16.3o – Za ++ Kazimierza i Natalię Kołodziej-
czyk – od sąsiadów z ul. Poznańskiej 5. 
18.oo – Za ++ Waleskę Powieśnik, męża Leo-
na, rodz. , ++ z pokr.  z obu stron i dusze w  
czyśćcu cierpiące. 
SOBOTA 9 .05 
8.oo – Za + Jana Lazar – w 2 r. śm. oraz jego 
ojca Franciszka – w 40 r. śm. 
8.oo – Do O. B.  MB Fatimskiej w int.  człon-
kiń z Róży Teresy Fajkis. 
18.oo – Za ++ z rodzin Langer, Sitek i Korus. 
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 10 .05 
7.3o – Za ++ rodz.  Stanisława i Helenę Ro-
gowskich, braci Kazimierza i Edwarda, ojca 
Tadeusza Langer. 
9.3o – Do O. B.  z podz.  za otrz. łaski, z proś.  
o dal. błog. op. i zdr. w int.  Juliana z ok. ur.  
10.oo – Za ++ Emila i Marię Urbańczyk, An-
toniego Piszczek oraz ++ z pokr. . 
11.oo – I KOMUNIA ŚW. – Szkoła Podstawo-
wa nr 1. 
12.15 – Do O. B.  z podz.  za odebrane łaski, z 
proś.  o dalsze błog. op. i zdr. w int.  rodz.  
Fukała. 
16.3o – Za ++ Maksymiliana i Annę Kryp-
czyk, Ryszarda Pęcherczyk, rodz. . 
PONIEDZIAŁEK 11 .05 
6.3o – Za ++ męża Stefana Barczak – w 8 r. 
śm., rodz. , brata, teścia oraz ++ z pokr.  i 
dusz. w czyś. cier. 
9.oo – Do O. B. w int.  dzieci Pierwszokomu-
nijnych ze Szkoły Podstawowej Nr 1, z podz.  
za dar I Komunii Św. 
18.oo – Do O. B.  z podz.  za otrz. łaski, z 
proś.  o dalsze błog. op. i zdr. w int.  Mariana 
z ok.   75 r. ur. 
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WTOREK 12 .05 
6.3o – Za ++ Eryka Lazara, żonę Amalię, ich 
rodz. , rodzeństwo i pokrewieństwo oraz Ire-
nę i Władysława Koniec i dusz. w czyś. cier. 
18.oo – Za ++ rodz.  Martę i Jana Gajda, 
rodz.  Annę i Wiktora Kołeczko, braci Fran-
ciszka i Józefa, bratową Zofię, Jerzego Majka 
oraz ++ z pokr. . 
18.oo – Za ++ Genowefę i Ludwika Cofalik, 
syna Bolesława, zięcia Pawła, Marię i Rein-
holda Kałuża, córkę, synów, synowe i zięcia. 
ŚRODA 13 .05 
6.3o – W int.  czcicieli MB Fatimskiej. 
18.oo – Za ++ Martę Brudny, syna Jana oraz 
++ z rodz. . 
18.oo – Za + Ewę Lach. 
CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, 
APOSTOŁA 14 .05 
6.3o – Za ++ rodz.  Martę, Jana, Eryka, Hen-
ryka Stachoń, Annę i Alojzego Paszek, Mał-
gorzatę i Antoniego Goraus. 
18.oo – Za + Grzegorza Mączka – od kuzynki 
Ewy z rodziną. 
18.oo – Za + Grzegorza Mączka – od kuzynki 
Izabeli z rodziną. 
PIĄTEK 15 .05      
6.3o – Do O. B. w int.  członkiń z Róży Kune-
gundy Wierzgoń. 
6.3o – Za ++ członkinie z Róży Kunegundy 
Wierzgoń. 
18.oo – Za ++ Henryka Wierzgoń, żonę Ku-
negundę. 
SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA  
BOBOLI 16 .05 
8.oo – Za ++ rodz.  Ingę i Pawła Skiba, 
dziadków oraz ++ z pokr.  i dusz. w czyś. cier. 
18.oo – Za ++ Helenę i Kazimierza Koper-
towskich. 
18.oo – Za ++ Annę Wzientek – w 10 roczni-
cę  śmierci, męża Antoniego oraz ++ rodz. . 
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBO-
WSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 17 .05 
7.3o – Do O. B.  z podz.  za otrz. łaski, z proś.  
o dalsze błog. op. i zdr. w int.  Mariana z ok.   
65 r. ur. oraz syna Szymona z ok.   35 r. ur. 
9.3o – I KOMUNIA ŚWIĘTA SP-19. 
10.oo – Za ++ Joannę Musioł – w 8 r. śm., 
męża Feliksa, syna Kazimierza, zięcia Józefa, 
Stefanię i Józefa Deptuła oraz ++ z pokr. . 
11.oo – I KOMUNIA ŚWIĘTA SP-19. 

12.15 – Do O. B.  z podz.  za otrz. łaski, z 
proś. o dalsze błog. op. i zdr. w int.  syna 
Konrada z ok.   21 r. ur. 
16.3o – Za ++ Józefa i Bolesławę Fukała, cór-
kę Wandę oraz ++ z pokr. . 
PONIEDZIAŁEK  18 .05 
6.3o – Za + Helenę Simko – od Teresy i Ta-
deusza Piksa z Maszkowic. 
18.oo – Do O. B.  z podz.  za otrz. łaski, z 
proś. o dalsze błog. op. i zdr. w int.  Leopolda 
z ok. ur.  
18.oo – Do O. B. w int.  członkiń z Róży Ber-
nadety Sacher. 
WTOREK 19 .05 
6.3o – Za ++ Marię Sawczuk, męża Józefa 
oraz ++ z pokr.  z obu stron i dusz. w czyś. 
cier. 
18.oo – Za + córkę Justynę – w 6 r. śm. 
18.oo – Za ++ Alojzego Brawańskiego – w 30 
r. śm., brata Józefa, żonę Annę, rodz. , te-
ściów, dziadków, Mariannę i Pawła Jabłonka 
oraz ++ z pokr. . 
ŚRODA 20 .05 
6.3o – Za ++ członkinie z Róży Bernadety 
Sacher. 
18.oo – Do O. B.  z podz.  za otrz. łaski, z 
proś. o dalsze błog. op. i zdr. w int.  Leokadii 
Dudzik – z ok.   85 r. ur. – od III Zakonu 
Franciszkańskiego. 
18.oo – Za + żonę Lidię Zarembik – w 31 r. 
śm.  
CZWARTEK – Urocz. św. Jana Nepomucena  
patrona miasta 21 .05 
6.3o – Za ++ Oswalda Guzy, żonę Gertrudę, 
Annę i Wincentego Piecha, Wiktora Guzy 
oraz ++ z pokr.  Guzy, Piecha 
18.oo – Do O. B.  MB Królowej Różańca Św. 
o zdr. i błog.  Boże dla członkiń z Róży Kry-
styny Smorzyk. 
18.oo – Do Miłosierdzia Bożego za ++ człon-
kinie z Róży Krystyny Smorzyk. 
PIĄTEK 22 .05 
6.3o – Za ++ Antoninę Lazar, jej męża Fran-
ciszka, synów Jana i Andrzeja, wnuka Zbi-
gniewa, zięcia Stanisława, Gertrudę Musioł, 
jej męża Franciszka, wnuka Krystiana, Euge-
niusza Sładkowskiego. 
16.3o – Rocznica I Komunii Św. dzieci z SP-
19. 
18.oo – Za ++ rodz.  Annę i Władysława 
Krawczyk, córkę Józefę, Czesławę Krawczyk, 
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...nagrody 

Janisławę Trzmiel, teścia Jana i syna Tadeu-
sza Jabłońskich. 
18.oo – Za ++ członkinie KGW. 
SOBOTA 23 .05 
8.oo – Za ++ Marię Piechoczek, męża Ludwi-
ka, synów Rafała i Donata, córkę Kunegundę. 
18.oo – Za + Stanisława Kruszyńskiego – w 
19 r. śm. 
18.oo – Za ++ Apolonię Guzy, męża Brunona 
ich rodz. , Ryszarda Polnik i Annę Jop oraz 
++ z pokr.  Gajda, Guzy. 
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA 
DUCHA ŚW. 24 .05 
7.3o – Za ++ Zofię Szymańską, 2 mężów, sy-
na Tadeusza ++ z rodz.  Szymańskich. 
9.3o – Do O. B. w int.  grupy OREMUS – od 
Ks. Dariusza. 
10.oo – Za + Antoniego Wziętek. 
11.oo – W INTENCJI PARAFIAN. 
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA. 
16.3o – Za ++ Ryszarda Szalast i Jana Gryn-
kiewicz oraz ++ z rodzin Kępski, Sobczyk i 
Wójcik. 
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO NMP  
MATKO KOŚCIOŁA 25 .05 
6.3o – Za ++ Martę Marcisz, męża Pawła, 
Marię i Franciszka Biernat, Romana Holewik 
oraz ++ z pokr. . 
9.oo – Do O. B. w int.  Męskiego Legionu 
Maryi. 
16.3o – Za ++ Augustynę Ostrzołek – w r. 
śm., męża Franciszka, Rafała Woźnica, ich 
rodz.  i teściów oraz ++ z pokr. . 
18.oo – Do O. B. w int.  KGW, emerytów i 
rencistów oraz sprzątających kaplicę i kościół 
w miesiącu maju. 
WTOREK- Wsp. św. Filipa Nereusza 26 .05 
6.3o – Za ++ Mariannę, Edwarda, Katarzynę 
i Józefa Korpowskich, Marię i Franciszka 
Koch oraz dusz. w czyś. cier. 
18.oo – W int.  Matek naszej Parafii. 
18.oo – Do O. B.  za wstawiennictwem MB 
Fatimskiej, z podz.  za odebrane łaski, z proś.  
o dalsze błog. op., zdr. i dary Ducha św. dla 
Barbary, Piotra i Błażeja Ciemięga z ok.   ko-
lejnych ur.  
ŚRODA 27.05 
6.3o – Za + Alojzję Łukasik oraz ++ z pokr. . 
6.3o – Za ++ Zofię Godecką, męża Władysła-
wa, córkę, zięcia, siostrę, Reginę i Pawła Moł-
drzyk. 

18.oo – Do O. B.  z podz.  za otrz. łaski, z 
proś. o dalsze błog. op. i zdr. w int.  Jadwigi 
Odorskiej z ok.   93 r. ur. 
CZWARTEK – ŚWIĘTO JEZUSA  
CHRYSTYSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNE-
GO KAPŁANA 28 .05 
6.3o – Za ++ Marię i Józefa Ochojskich, sy-
nów Jana, Pawła, Alojzego i Ludwika, córki 
Pelagię i Elżbietę, dziadków z obu stron. 
18.oo – Za ++ Zofię Marek, Gertrudę i Pawła 
Gajda. 
18.oo – Za ++ Leona Krótki – w r. śm., rodz.  
Agnieszkę i Ryszarda, siostrę Gertrudę, 4 
szwagrów, Annę i Franciszka Antończyk oraz 
++ z pokr. . 
PIĄTEK – Wspomnienie św. Urszuli  
Ledóchowskiej  29 .05 
6.3o – Za + Władysława Nowak – od Heleny 
i Mariana Ochodek. 
6.3o – Za + Władysława Nowak – od Teresy i 
Mariana Sroka z rodziną. 
18.oo – Msza św. za zmarłych w 30 dzień i 1 
rok po śmierci. 
SOBOTA – Wsp. św. Jana Sarkandra 30 .05 
8.oo – Za ++ Reginę Skubis – w r. śm., męża 
Mieczysława, Eugenię 
i Alojzego Langosz oraz ++ z rodzin Wala, 
Langosz, Skubis, Gajos. 
18.oo – Do O. B. za wstawiennictwem MB 
Częstochowskiej, z podz.  za otrz. łaski, z 
proś.  o dalsze błog. op., dary Ducha Św. i 
zdr. w int.  Mariana i Pawła Grygier z ok.   
kolejnych ur.  
18.oo – Za ++ Gertrudę Wrożyna, męża Cze-
sława, ++ z rodz. , Gertrudę i Pawła Gajda 
oraz ++ z rodz.  Wrożyna, Gajda. 
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ  
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 31 .05 
7.3o – Za + Jana Antończyk – w 28 r. śm., 
rodz.  i teściów. 
9.3o – Za ++ Alojzego Michalskiego – w 20 r. 
śm., żonę Otylię, Halinę i Leonarda Spałek, 
Marię Dobrowolską oraz ++ z pokr. . 
10.oo – Za ++ rodz.  Barbarę i Antoniego 
Wrzoł, ich syna, synową, zięcia oraz dusz. w 
czyś. cier. 
11.oo – W INTENCJI PARAFIAN. 
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI. 
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE. 
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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 
umieścić w rubryce Serdeczności. Aby plik mógł być umieszczony w odpowiednim 
numerze gazety, należy przesłać go do redakcji do 20 dnia miesiąca, poprzedzającego 
miesiąc ukazania się czasopisma. (ale  jeśli ten termin nie jest możliwy warto 
spróbować i później) Redakcja 

PONIEDZIAŁEK – Wsp. św. Justyna  1 .06 
6.3o – Za + Władysława Nowak – od rodz.  
Nowaków.  
6.3o – Za + Władysława Nowak – od chrze-
śniaka z rodziną. 
18.oo – Do O. B.  z podz.  za otrz. łaski z proś.  
o dalsze błog. op. i zdr. w int.  zięcia Łukasza 
z ok. ur.  oraz wnuków Dominiki, Kasi i Krzy-
sia z ok. ur.  
WTOREK  2 .06 
6.3o – Za + Mieczysława Brodzik – w 1 r. śm. 
13.oo – Ślub. 
18.oo – Za ++ Eugeniusza Sładkowskiego, 
matkę Teresę, brata Tadeusza, dziadków z 
obu stron. 
18.oo – Za + Stanisława Oleksy – w 3 r. śm. 
ŚRODA - Wspomnienie św. męczenników 
Karola Lwangi i Tow. 3 .06 
6.3o – Za ++ Marię Gawełczyk, męża Rober-
ta, rodz. , Łucję Hetmaniok, męża Antoniego 
i dusz. w czyś. cier. 
6.3o – Za ++ Antoniego Goik – w 12 r. śm., 
żonę Joannę, ojca Alberta, teścia Ryszarda, 
rodz.  Jadwigę i Ryszarda Goik oraz ++ z 
pokr. . 
12.oo – Ślub. 
18.oo – Za + Jerzego Kapała – od Stanisławy 
Oczkowskiej z córką. 
CZWARTEK – UROCZ. NAJŚW. CIAŁA I 
KRWI CHRYSTUSA I czwartek mies. 4. 06 
7.3o – W int.  Parafian.  
Po Procesji - W int.  powołań. 
12.15 – Za ++ rodz. Gertrudę i Stanisława 
Sendal, synów Ryszarda, Kazimierza, Zyg-
munta i Stefana. 
16.3o – Do O. B.  z podz.  za otrz. łaski, z 
proś.  o dalsze błog. op. i zdr. w int.  Tadeu-
sza, Stanisławy, Bogusława, Grzegorza i Ka-
rolinę. 

PIĄTEK – Wspomnienie św. Bonifacego –  
I piątek miesiąca  5 .06 
6.30 – W int.  czcicieli NSPJ 
16.3o – Za ++ Leona Mazur, żonę Martę, Jó-
zefa i Martę Poloczek oraz ++ z rodz. .  
18.oo – Za ++ Wandę i Alfreda Niedziela 
oraz ++ z rodz.  Niedziela, Szymański. 
SOBOTA – I sobota miesiąca 6 .06 
8.oo – Za ++ Feliksa Grzonka, żonę Ernę, sy-
na Daniela, dziadków z obu stron, Henryka 
Śmietana, + Sandrę, Agnieszkę Mrowiec, Eu-
geniusza Mstowskiego, żonę Janinę oraz ++ z 
rodzin i dusz. w czyś. cier. 
18.oo – Za ++ Leona i Martę Mazur, Cecylię i 
Albina Stencel oraz ++ z rodz.  Mazur, Sten-
cel, Sitek. 
18.oo – Za ++ Ignacego i Annę Grabiec, sy-
nów, córki, zięciów, Jana i Gertrudę Sitek, 
Ryszarda Dudzika, syna Henryka oraz ++ z 
pokr. . 
X NIEDZIELA ZWYKŁA 7 .06 
7.3o – Za ++ Reinholda Szymura, ojca Jana, 
brata Maksymiliana, bratową Helenę, Józefa 
i Łucję Cebula. 
9.3o – Za ++ Lidię Witak – w 3 r. śm., męża 
Franciszka oraz ++ rodz.. 
10.oo – Za ++ Franciszkę Szlosarek – w 5 r. 
śm., męża Franciszka, rodz. z obu stron, zię-
cia Ryszarda oraz ++ z pokr.  i dusz. w czyś. 
cierp. 
11.oo – Do O. B.  z podz.  za otrz. łaski, z proś. 
o dalsze błog. op., zdr. i dary Ducha Św. w 
int.  Natalii Wojna z ok.   18 r. ur. 
12.15 – Za + męża Alojzego Sikora – ku pa-
mięci ur. , rodz. Leona i Elżbietę Śmietana. 
16.3o – Za ++ Stefanię i Władysława Biada-
łów. 
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 Lubisz, gdy ktoś mówi Ci coś dobre-
go? Kiedy Cię chwali? Kiedy swoimi sło-
wami sprawia Ci przyjemność? Składa ży-
czenia? – czyż nie wtedy Cię błogosławi – 
czyli błogo, słodko, przyjemnie mówi, wy-
chwala, obdarowuje … ? Źródłem i po-
czątkiem wszelkiego błogosławieństwa 
jest Bóg ponad wszystko błogosławiony 
(Rz 9,5). On, jedyny dobry, wszystko do-
brze uczynił, aby swoje stworzenia napeł-
nić błogosławieństwami i nieustannie, 
także po upadku człowieka, udzielał ich 

na znak miłosierdzia. Błogosławienie jest 
czynnością Boską, która daje życie i której 
źródłem jest Ojciec. Jego błogosławień-
stwo jest równocześnie słowem i darem 
(łac. bene-dictio, gr. eu-logia czyli dobrze 
mówić, dobre mówienie). Bóg obdarza 
dając błogosławieństwo, a jednocześnie 
odkrywa przez nie cel i powołanie czło-
wieka do szczęścia. Wielu autorów na-
tchnionych ukazuje, że w dziele stworze-
nia objawia się Boże błogosławieństwo 
(por. KKK 1079). Pomyśl, że cały świat, 
od swego zarania po kres jest jednym 
wielkim wypowiadanym błogosławień-
stwem (słowem i darem) Boga. Zatem i ty 

jesteś nie tylko błogosławiony, ale JE-
STEŚ błogosławieństwem Boga, dla Niego 
samego, dla Ciebie i innych ludzi. Czyż 
nie przyjemnie tak myśleć o swoim życiu? 
Co więcej, bez względu na to, co o swoim 
życiu myślisz Ty, lub inni ludzie – to jest 
właśnie prawda - Twoje życie jest błogo-
sławieństwem. Przy stworzeniu świata 
Bóg błogosławi istoty żywe „a w sposób 
szczególny mężczyznę i kobietę. Przymie-
rze z Noem i wszystkimi istotami żywymi 
odnawia to błogosławieństwo płodności 
mimo grzechu człowieka, z powodu które-
go ziemia została ‘przeklęta’” (KKK 1080). 
Kiedy Jezus Chrystus przychodzi na świat 
staje się nowym źródłem wszelkiego bło-
gosławieństwa (por. Ga 4,4; Ef 1,3). Daw-
ne przekleństwo przemieniło się dla nas w 
błogosławieństwo, gdy On uwolnił nas od 
potępienia i przywrócił nam łaskę. Może-
my w tym błogosławieństwie uczestni-
czyć. Pozwolił On bowiem, aby ludzie, 
zwłaszcza patriarchowie, królowie, kapła-
ni, lewici i rodzice, sławili i błogosławili 
Jego imię oraz obdarowywali w Jego 
imieniu innych ludzi boskimi błogosła-
wieństwami i sprowadzali je na rzeczy 
stworzone. Kiedy Bóg błogosławi osobi-
ście albo za pośrednictwem innych osób, 
zawsze obiecywana jest pomoc Pana, gło-
szona Jego łaska i Jego wierność zawarte-
mu przymierzu. Kiedy zaś błogosławią lu-

Błogosławcie ... 
 Ks. G. Krzyk 

 Miesiąc maj oznacza dla mnie na-
bożeństwa Maryjne. A skoro nabożeństwa 
majowe to na pewno Litania Loretańska 
oraz do Matki Boskiej Piekarskiej i wiele 
innych. Ale czym jest litania? Czy tylko 
„podlizywaniem się” Bogu i Maryi przez 
prawienie komplementów? Próba ułaska-
wienia sobie Jej wstawiennictwa przez 
„piękne słówka”? Kiedy myślę o litaniach, 
szczególnie Maryjnych, myślę o błogosła-
wieństwach. W litanii błogosławimy Bogu 
przez Maryję. Dostrzegam również jak 
Boże błogosławieństwo w różnych aspek-
tach ubogacało Jej życie. Dlatego bardzo 

chciałem napisać artykuł o błogosławień-
stwach. Wtedy przypomniałem sobie cy-
tat „Nie oddawajcie złym za złe ani złorze-
czeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, 
błogosławcie! Do tego bowiem jesteście 
powołani, abyście odziedziczyli błogosła-
wieństwo”. 1 P 3,9. Św. Piotr przypomniał 
mi, że tak jak Maryi, celem mojego życia 
jest błogosławieństwo, ale też uprzytom-
nił drugą stronę medalu: przekleństwo. 
Pozwól zatem, szanowny czytelniku, na 
dwa rozpięte pomiędzy błogosławień-
stwem a przekleństwem artykuły. ● 
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dzie, wielbią i głoszą Boga jako dobrego i 
pełnego miłosierdzia. Bóg bowiem obda-
rza błogosławieństwem, udzielając swej 
dobroci albo ją zapowiadając. Ludzie bło-
gosławią Boga, głosząc Jego chwałę, skła-
dając Mu dziękczynienie, oddają Mu cześć 
i okazując posłuszeństwo. Gdy zaś błogo-
sławią innych, wzywają Bożej pomocy dla 
poszczególnych ludzi albo dla zgromadze-
nia (Obrzędy Błogosławieństw, p. 6). Dla-
tego błogosławmy innym. Warto błogosła-
wić swoich bliskich: dzieci, gdy wychodzą 
do szkoły, męża, gdy idzie do pracy…. 
Pięknym świadectwem jest błogosławień-
stwo rodziców, gdy proszą o nie dzieci za-
kładające nową rodzinę, czy prymicjant 
przed pierwszą odprawioną Mszą św. Za 
świętym Pawłem, błogosławmy nawet 
tym, którzy nam złorzeczą, być może swo-
ją modlitwą ich nawrócimy, a na pewno 
sami przez modlitwę błogosławieństwa nie 
poddamy się nienawiści. Czyż nie jest ła-
twiejszą, sensowniejszą drogą żyć i wzra-
stać w atmosferze życzliwości, wsparcia, 
łaski i miłości, która zawarta jest w błogo-
sławieństwie bliskich niż być przez nich 
przeklinanym? 

Liturgicznie błogosławieństwa nazy-
wane są sakramentaliami (KKK 1671). Za-
wierają one zawsze uwielbienie Boga za 
Jego dary, błaganie o Jego dobrodziejstwa 
oraz prośbę o udaremnienie w świecie 
władzy złego ducha. Błogosławi się osoby, 
posiłki, przedmioty, miejsca. Każde błogo-
sławieństwo jest uwielbieniem Boga i mo-
dlitwą o Jego dary. Dlatego Kościół udzie-

la błogosławieństwa, wzywając imienia Je-
zusa i czyniąc zazwyczaj święty znak krzy-
ża Chrystusa (tak błogosławi kapłan, zna-
kiem krzyża czynionym na czole błogosła-
wią rodzice swoje dzieci). Innymi znakami 
błogosławieństwa są podniesione lub wy-
ciągnięte nad osobą, rzeczą dłonie, pokro-
pienie wodą święconą a nawet okadzenia. 
„Niektóre błogosławieństwa mają charak-
ter trwały; ich skutkiem jest poświęcenie 
pewnych osób Bogu oraz zastrzeżenie 
pewnych przedmiotów i miejsc do użytku 
liturgicznego (...) Jako przykład błogosła-
wieństwa dotyczącego przedmiotów moż-
na wymienić poświęcenie kościoła lub oł-
tarza, błogosławieństwo świętych olejów, 
naczyń i szat liturgicznych, dzwonów itp.” 
KKK 1672. 

Rozpoczął się miesiąc maj, myślę, że 
najpiękniejszą modlitwą błogosławieństwa 
są litanie, także te o Matce Bożej. Modli-
twa, która zwraca uwagę na dary, którymi 
została Ona obdarzona, przez które obja-
wia się miłość i zbawczy zamiar Boga, a 
jednocześnie chwalimy Maryję, za jej po-
dobieństwo do Boga. Dla mnie litanie są 
najpiękniejszymi modlitwami błogosła-
wieństwa, odmawiając je rozpalamy w so-
bie pragnienie posiadania tych samych da-
rów, umacniamy się w gorliwości, by je 
osiągnąć, wypraszamy ich realizację w ży-
ciu naszych bliskich. I znowu, czyż nie 
chciałbyś/nie chciałabyś takich słów usły-
szeć pod swoim adresem od osoby kocha-
nej?  ● 

 „Przecież z obfitości serca mówią 
usta” – takie słowa wypowiada Jezus w 
Ewangelii św. Mateusza (12,34). To, co 
mówimy świadczy o tym, jacy jesteśmy! 
Jezus powiedział również: „kto by powie-
dział swemu bratu pusto głowo podlega 

Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: Bez-
bożniku, podlega karze piekła ognistego” 
Mt 5,22. Truizmem jest stwierdzenie, że 
słowem można człowieka zabić – a prze-
cież napisano: „nie zabijaj”. Słowo rani 
bardziej niż pięść – chociażby dlatego, że 

„Błogosławcie tych, którzy was prześladują! 

Błogosławcie, a nie złorzeczcie!” Rz 12,14 
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„sięga” w głąb człowieka. Słowem wyra-
żam moje myśli i emocje. Słowem komu-
nikuję się z Drugim, i przez nie buduję z 
tym Drugim więzi. Co mówię innym oso-
bom najczęściej: słowa raniące? Krytyki? 
Wyrażam pretensję? Jakie słowa zazwy-
czaj słyszę? Nasze poczucie własnej war-
tości, świadomość naszej tożsamości, tego 
czy uważam sam siebie za kogoś godnego 
czy też bezwartościowego tworzą po czę-
ści słowa innych: rodziców, kolegów … 
Boga. Jestem opowieścią Boga, lecz czy 
mam tego świadomość? Raczej buduję 
obraz siebie na podstawie słów ludzi, któ-
re usłyszałem i słyszę na swój temat. Jeśli 
nieustannie słyszałeś słowa obelgi, kryty-
ki, poniżania to, co musisz dziś myśleć o 
sobie? Albo jak bardzo przeceniasz siebie, 
skoro tylko Cię chwalono, rzadko upomi-
nano? Jeżeli wypowiadamy złe słowa, one 
nie pozostają bez konsekwencji, nawet je-
śli ich nie dostrzegamy. Pozwól zatem na 
małe uporządkowanie kwestii naszego ję-
zyka w zakresie tych słów, które najczę-

ściej określamy mianem wulgarnych. 
Wulgaryzm - najczęściej je mamy na my-
śli, kiedy mówimy: „przeklinałem”, ale nie 
zawsze w rzeczywistości są one dosłownie 
przekleństwami. Wstydzimy się, gdy je 
wypowiemy (chociaż podobno coraz czę-
ściej wulgaryzmów używamy i coraz 
mniej tego żałujemy). Samo słowo ozna-
cza coś ordynarnego, prostackiego, po-
spolitego (czegoś używanego przez po-
spólstwo), coś upraszczającego… Chodzi 
zatem o słowo „mało wyszukane”, którego 
używa ktoś, kto nie potrafi znaleźć słowa 
… lepszego – to takie językowe dno. Samo 
wypowiedzenie wulgaryzmu nie stanowi 
grzechu ciężkiego, jego materia dotyczy 
niszczenia piękna i kultury. Tymczasem 

wypowiedziane jako inwektywa (o której 
za chwilę) staje się grzechem skierowa-
nym przeciwko drugiemu człowiekowi, z 
intencją zranienia (czyli grzechem prze-
ciwko piątemu przykazaniu). Jego cięż-
kość zależy od tego, jak mocno kogoś zra-
niłem.  
Przekleństwo: Przeklinać czyli rzucać na 
kogoś klątwę, potępiać, złorzeczyć. W tym 
wypadku oczywiste staje się, że przekleń-
stwo nie musi być wulgarne (różne słow-
niki uważają, że jest to rodzaj wulgary-
zmu z czym się nie zgadzam). Jest to po 
prostu życzenie komuś zła, co więcej jest 
to jakieś powoływanie się na siły większe 
niż ja sam. „Oddaję” człowieka, którego 
przeklinam jakiejś mocy, nad którą nie 
mam panowania. (pojęcie to przecież wią-
że się z zaklęciem). Mamy tu poważniej-
szy grzech niż przy wulgaryzmach. Jego 
materia uderza wprost w miłość do dru-
giej osoby. Co więcej powierzam tę osobą 
duchom, których nie znam… ( „Niech Cię 
licho porwie” – prawda, że to nie brzmi 

groźnie – ale zauważyłeś co naprawdę 
znaczy?). Czy mogę przeklinać, życzyć 
źle swoim bliskim i innym ludziom? 
Czy skłaniałbym inne osoby, nawet ob-
ce, aby zaszkodziły tym, których prze-
klinam? Jak można przeklinać swoich 

rodziców, czy dzieci – w jakiej atmosferze 
dorastają? Słowo złorzeczący/złorzecząca 
z języka łacińskiego tłumaczone jest na 
język polski i np. angielski jako:  czaro-
dziej/czarownica – sugestywne?  
Na język polski jako „przekleństwo” myl-
nie tłumaczone jest inne słowo używane 
w języku religijnym/kościelnym – anate-
ma. W języku polskim bardziej znamy je-
go spolszczone łacińskie brzmienie: eks-
komunika. Słowo to często tłumaczy się 
właśnie jako wyklęty/przeklęty. Napraw-
dę słowo oznacza: wyłączyć, odstawić, 
przeznaczyć z góry. W języku greckim 
oznacza coś, co Bóg swoim zamiarem już 
do czegoś przeznaczył (równie do czegoś 
dobrego jak i złego). Po łacinie słowo to 

Nie złorzeczcie ... 
 Ks. G. Krzyk 
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akcentuje raczej wyłączenie ze wspólnoty 
– nie masz z nami udziału – a nie potę-
pienie człowieka, czy zamiar lub życzenie 
mu zła!!!  
Inwektywa: od łac. inveho napaść, ganić, 
łajać, lżyć. To oczywiście słowo, które ma 
zranić, poniżyć upodlić – zatem nic wię-
cej chyba nie muszę tu dodawać… 
Bluźnierstwo – z gr. blasphemia mówić 
szkodliwie. niemal tak samo słowo to 
brzmi po łacinie. Chociaż należałoby jest 
wprost przetłumaczyć jako szkodliwe mó-

wienie – jego znaczenie odnosi się przede 
wszystkim do Boga. „Polega on na wypo-
wiadaniu przeciw Bogu – wewnętrznie 
lub zewnętrznie – słów nienawiści, wy-
rzutów, wyzwań, na mówieniu źle o Bogu, 
na braku szacunku względem Niego w 
słowach, na nadużywaniu imienia Bożego 
… Bluźnierstwo sprzeciwia się szacunko-
wi należnemu Bogu i Jego świętemu 
imieniu. Ze swej natury jest grzechem 
ciężkim” KKK 2148  ● 
 

 Podsumowanie: łapię się na tym, co 
dosadnie sformułuje św. Jakub: „Przy je-
go pomocy (języka) wielbimy Boga i Ojca 
i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na 
podobieństwo Boże. z tych samych ust 
wychodzi błogosławieństwo i przekleń-
stwo. Tak być nie może” Jk 3, 9 – 10. Dla-
tego przypominam sobie słowa Jezusa „z 
każdego bezużytecznego słowa, które wy-
powiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień 
sądu. Bo na podstawie słów twoich bę-
dziesz uniewinniony i na podstawie słów 
twoich będziesz potępiony” Mt 12 36 – 

37. Tym bardziej chcę te słowa Jezusa pa-
miętać, może łatwiej będzie mi żyć błogo-
sławieństwem Boga, a nie przeklinaniem 
siebie czy kogokolwiek, nawet, gdy jest to 
wyjątkowo trudne: „Błogosławimy, gdy 
nam złorzeczą, znosimy, gdy nas prześla-
dują, dobrym słowem odpowiadamy, gdy 
nas spotwarzają.” 1 Kor 4,12 – 13. Na 
wzór Maryi, która żyła błogosławień-
stwem, na co wskazują nam majowe na-
bożeństwa, życzę Tobie i sobie, byśmy za-
paleni słowami zaczerpniętymi z tychże 
modlitw byli ludźmi błogosławieństw. ● 

 W naszej parafii grupa Dzieci Maryi 
liczy ok. 20 uczestników, dwie animatorki 
i jednego animatora muzycznego. Naszym 
opiekunem jest 
ksiądz Dariusz Ka-
miński. W każdy 
sobotni ranek spo-
tykamy się w domu 
parafialnym.  
 Ktoś mógłby 
zapytać, dlaczego 
dzieci chcą wcze-
śnie wstawać w 
dzień wolny od 
szkoły i zamiast 
oglądania kreskó-
wek, przychodzić 
na spotkania. Co 
sprawia, że wier-

nie, często przez wiele lat, służą wspólno-
cie? Najlepszą odpowiedzią na te pytania 
będą wypowiedzi samych uczestniczek.  

 
„Przychodzę na 
Dzieci Maryi, po-
nieważ chcę naśla-
dować Maryję, 
wpatrywać się w 
Nią. Chcę też 
umacniać swoją 
wiarę, poznawać 
innych ludzi i roz-
mawiać z nimi o 
Bogu. Bardzo po-
maga mi to ufać 
Bogu i nie tracić 
nadziei. Osoby, 
które tu spotykam 
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zawsze pomagają sobie nawzajem. Panuje 
tu bardzo miła atmosfera." 
Emilia, 12 lat. 
 
"Ja przychodze na spotka-
nia, żeby stać się lepszym 
człowiekiem i uczyć się, jak 
naśladować Maryję i świę-
tych" -  
Anita, 12 lat. 
 
"Jestem w grupie Dzieci 
Maryi, aby móc umacniać 
swoją wiarę, wpatrywać się 
w Maryję i być jak Ona. 
Można tu tez poznać dużo 
ludzi, wymieniać  się spo-
strzeżeniami. Jest dużo za-
bawy i śmiechu." 
Marysia, 12 lat.   
 

 Często sobotnie spotkania są jedy-
nym czasem w tygodniu, kiedy dzieci mo-
gą otwarcie porozmawiać o wierze, czytać 
i rozważać Pismo Święte. Poznają w ten 
sposób Maryję i Boga. Uczą się Go rozu-
mieć, na swój prosty spo-
sób i z dziecięcą ufnością.  
"- Olu, w jednym progra-
mie telewizyjnym mówili, 
że kiedyś wszyscy ludzie 
mieli brązowe oczy, a do-
piero później pojawi 
się tacy z niebieskimi. 
- No tak, niebieskie oczy 
to wynik mutacji gene-
tycznej. 
- Więc skoro Pan Bóg 
stworzył człowieka na 

swój obraz, to znaczy, że ma brązowe 
oczy!"- powiedziała uradowana. Kto wie, 

może i tak.  
Jezus powiedział, że mamy 
uczyć się wiary od dzieci. 
Czy więc mamy wyobrażać 
sobie Boga z brązowymi 
oczami? Czy może modlić 
się słowami: "Do Ciebie 
Boziu, rączki podnoszę..."?  
Któregoś razu szłam na 
spotkanie razem z ośmio-
letnią Julką. Trochę żarto-
wałyśmy, trochę rozma-
wiałyśmy o szkole i kole-
żankach. W pewnym mo-
mencie mówi:  
"-Wiesz, mam takiego ko-
legę, który mi powiedział, 

że nie chodzi do kościoła i nie lubi Boga. 
- I co mu odpowiedziałaś? 

- Powiedziałam: 
Pan Bóg umarł za 
nas i za nasze grze-
chy, a ty tego nie 
doceniasz?" i po-
biegła zbierać ka-
myki, aby wrzucić 
je do strumyka. 

Mnie zamurowało. Chyba właśnie to Je-
zus miał na myśli mówiąc, że mamy stać 
się jak dzieci. Bóg ceni dziecięcą szczerość 
i niesamowitą ufność w wyznawaniu wia-
ry, czego z pokorą powinniśmy się uczyć. 

 Ruch Dzieci Maryi 
jest więc nie tylko po-
trzebnym dzieciom, które 
noszą w sobie silne pra-
gnienie poznawania Ojca i 
naśladowania Maryi, ale 
także nam: animatorom, 
księżom, rodzicom. Bóg 
mówi do dzieci i przez 
dzieci, objawiając przy 
tym Swoją chwałę, mą-
drość i moc. ● 
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Tyś Maryjo Matką nam  
czyli o wspólnocie Dzieci Maryi 
  Aleksandra Radwańska 
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Miałem ostatnio trochę 
wolnego od szkoły i zrobi-
łem super plany. Na ponie-
działek umówiłem się z Kłapciem na basen, we wtorek 
miałem z Tatą pojechać na rowerową wycieczkę, w środę 
mieliśmy się z kumplami zabawić  w podchody, w czwar-
tek na mnie i Glorię czekało lodowisko, na piątek zaplano-
wałem konkurs, na najlepszego piaskowego bałwana, albo 
innego stwora - bo temu beztalenciu Kłapciowi, zawsze 
wychodzi coś, co można nazwać jedynie stworem — po-
tworem… A w sobotę miały być rolki i ognisko… Nieźle, 
prawda? Ja to mam pomysły i zmysł organizatorski. Bo 
przecież nie tylko dla siebie to zaplanowałem. No i nad-
szedł tydzień wolnego... W poniedziałek wstałem o 12:23 
prosto na obiad, a po obiedzie złapałem za pilot telewizo-
ra, no i we wtorek po seansach nocnych byłem tak zmęczo-
ny, że rower odłożyłem  na środę. W środę przed telewizo-
rem tak się objadałem, że o czwartkowym lodowisku nie 
mogło być mowy, no to zostało mi tylko oglądanie telewizji 
i precelki... W piątek zamiast ulepić bałwana powiedzia-
łem Kłapciowi, że sam jest bałwan, bo mnie budzi o 11.00 
kiedy jest wolne i można spać... No i kiedy wstałem, to już 
nikogo nie było. No i taki miałem fantastyczny, pełen przy-
gód tydzień... A niech to! Chyba zmarnowałem ten wolny 
tydzień...  Osiołek Ofiarka 

Zdarza nam się czasami zmarnować wol-
ny czas tak, jak zrobił to Osiołek. W nie-
dziele też często leniuchujemy zamiast odpoczywać i świętować. Jan Paweł II napisał list apostol-
ski o świętowaniu niedzieli. Jeśli chcesz znać jego oryginalny łaciński tytuł to rozwiąż krzyżówkę. 
W rozwiązaniu podaj tytuł łaciński i polski i przyślij je na adres krecikpolarny@gmail.com     
A nagrody za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Martynka Adamczyk, Wiktoria Bra-
wańska i  Błażej Kołeczko. Można je odebrać 10 maja na Mszy Św. o godz. 10.00           
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1. Przed nią się pakujesz 
2. Wrzucasz do niego groszek lub orzech 
3. Czas na zimowisko 
4. Pan z 11 zwrotki piosenki „Wołek i osiołek” 
5. Pierwszy dzień tygodnia 
6. Rozkładany pod Najświętszym Sakramentem 
7. Przydatny na Roratach 
8. Czyści się nim naczynia liturgiczne 
9. Z niej patrzy na Ciebie Jezus Eucharystyczny 
10. Paweł napisał go do Tymoteusza 

Dla dzieci 
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