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 Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płaka-

ła, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie 

leżało ciało Jezusa jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg.  J 20, 1 - 9 

  

 Wielkanocy nie można za-
trzymać tylko dla siebie, tak jak-
by była jakimś osobistym 
szczęściem. Wielkanoc 
nie jest rzeczą prywat-
ną. Maria nie może za-
chować dla siebie   ani 
tego, co należy już do 
przeszłości, ani swego 
osobistego stosunku do 
Jezusa, tak jakby były 
one jej własnością; do 

nowego życia należy otwarcie 
się jej na innych. Jezus mówi 

jej: „Udaj się do moich bra-
ci i powiedz im: Wstępu-
ję do Ojca mego i Ojca 
waszego” Na tym w 
istocie polega doświad-
czenie Wielkiej Nocy 
wszyscy jesteśmy ro-
dzeństwem, ponieważ 
Bóg jest Ojcem, a Je-
zus naszym bratem.  

UROCZYSTOŚĆ  
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

  5 kwietnia 2015 r.  

 Zobaczyć może każdy. 
Zaufać nie. Zaufanie można 
by nazwać sztuką życia. A wi-
dzenie rzemiosłem. Na te róż-
nice i podobieństwa zwraca 
naszą uwagę Jan ewangelista 
w dzisiejszej Ewangelii. Wszy-
scy uczniowie mogli oglądać 
rany Zmartwychwstałego. 
Wszyscy – oprócz jednego. 
Akurat go nie było, gdy inni 
mogli na własne oczy zoba-
czyć, że Ukrzyżowany jest też 
Zmartwychwstałym. To był 
gorzka pigułka dla Tomasza. 
Też chętnie by zobaczył. Teraz 
musi jedynie ufać. A to nie 
jest łatwe. Zaufanie jest trud-

ne. Zaufać Bogu jest jeszcze 
trudniej, przynajmniej niekie-
dy. Tomasz nie może zaznać 
spokoju... Wreszcie Jezus 
ukazuje się jeszcze raz. Ma 
szczęście. Wielu go nie ma. 
Musi czekać i mieć nadzieję. 
Mogą zobaczyć i widzieć tylko 
oczyma duszy, jeśli w ogóle. 
To wymaga jednak wiele cier-
pliwości i wytrwałości. Ale 
gdy oczy duszy raz zobaczą, że 
Bogu chodzi tylko o dobro, 
wtedy nigdy już nie przestaje 
się widzieć. Wtedy nawet jeśli 
są jeszcze jakieś wątpliwości, 
to jednak nie ma już ciemno-
ści.  

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

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

uwierzyli.   J 20, 19 - 31 

Gdzie  

możemy 

Go  

znaleźć? 

 

Jezus bierze 

nas za  

rękę        

i mówi: 

„Kładę twój palec 

tam, gdzie możesz mnie 

znaleźć”. 

W ranach. 

II NIEDZIELA WIELKANOCNA  

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
12 kwietnia 2015 r.  

Wszystkim Parafianom, z 

okazji Uroczystości Zmar-

twychwstania Pańskiego 

życzymy by każdy z Was 

ośmielił się kochać życie, 

bo jeden z nas, nasz 

Brat Jezus Chrystus od-

ważył się pokonać 

śmierć. W Nim miejcie 

udział w chwale Ojca – 

bez względu na to jakie 

jest to życie dziś. 

Duszpasterze i Redakcja 
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 Gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do 

nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i 

jadł wobec nich. Łk 24, 35 - 48 

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

Czy mamy coś do 
jedzenia dla tak 
wielu zranionych 
dusz? Czy mamy 
cos do powiedze-
nia tym, od których życie wciąż domaga się 
tak wiele, że zdają się być obrabowani z 
wszelkiej radości? Czy możemy nasycić tych. 
którzy odczuwają głód za sensownym życiem 
i za prawdziwą miłością? Wszystko to kryje 
się w banalnych zdawałoby się słowach Jezu-
sa: „Macie tu coś do jedzenia?”. 
To pytanie Jezusa jest tez zaproszeniem na 
Eucharystię. Ludzie chcieliby „skosztować i 
zobaczyć, jak dobry jest Pan”. Podczas uro-
czystej Mszy Świętej, podczas radosnej litur-
gii, pośród żywej wspólnoty wiernych, którą 
przepełnia miłość, można doświadczyć orę-
dzia wielkanocnego wbrew wszystkim wąt-
pliwościom, troskom i lękom. 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 
19 kwietnia 2015 r. 

  Rzekł do nich Jezus: moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one 

za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z 

mojej ręki.    J 10, 27 – 30  

 Dobry Pasterz strze-
że swych owieczek, ale nie 
zamyka ich w sejfie. Prze-
ciwnie. Daje im wolność. I 
jest gotów oddać życie, że-

by ocalić swoje owce. Brzmi 
to paradoksalnie, nawet absurdalnie, a co 

najmniej bardzo niemodnie. Trudno w to 
uwierzyć. Ale kto podejmie ryzyko i uwierzy, 

przekona się, że tak właśnie jest. 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 
26 kwietnia 2015 r. 

Mocny uchwyt 

„nikt nie może wyrwać 

owiec z ręki mego Ojca” - 

mówi się w dzisiejszej 

Ewangelii. Bo ręka ta 

mocno nas uchwyciła. 

Ewangelia ta niewiele 

ma, wbrew pozorom, 

wspólnego z sielankową 

opowiastką o pasterzu i 

owieczkach. Ktoś usiłuje 

nas wyrwać z rąk Boga. 

Ale Bóg trzyma mocno. 

Nie trzyma nas wbrew 

naszej woli, nie zniewa-

la. Gdy się jednak dobro-

wolnie mu powierzam, 

wolno mi ufać, że mogę 

na Nim polegać. 

Owieczki do sejfu? 

4 
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Marzec w naszej parafii 

Co czeka nas w  kwietniu 

CHRZTY: 
Tymoteusz Tadeusz Kromer  
Anna Katarzyna Lelińska  
Marcel Mirosław Majda  
Tomasz Majerczak  
Jakub Szewczuk  
Gabriel Józef Tyman  
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Dawid Tabor – Anna Głowacka  
Andrzej Zrostek – Agnieszka Drobnik  

Przemysław Żuk – Agnieszka Sowa  
 
POGRZEBY: 
Edward Draszek – 67 lat  
Daniel Grzonka – 64 lata  
Teofila Jędrzejewska – 87 lat 
Anna Kołeczko – 90 lat  
Hildegarda Langer – 78 lat 
Teresa Orszulik – 84 lat    
  
 

ROCZKI: 
Rafał Kwiecień 
Aleksandra Lis 
Tomasz Maciaszek 
Jagoda Agnieszka Piechocińska 
Jakub Artur Zieliński 
 
18 URODZINY: 
Kinga Bartoń 
Ewelina Belica 
Zuzanna Gajda 
Monika Grabowska 
Kinga Harasymiuk 
Przemysław Ludwiczak 
Karolina Rak 
Sławomir Sitek 
Kamila Tomanek 
Patryk Tulke 
Łukasz Wojtiuk 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
5 rocznica  
Justyna i Łukasz Gach 
Barbara i Wojciech Grygierek 

10 rocznica  
Ewelina i Krzysztof Cycak 
Teresa i Karol Kisiel 
Anna i Łukasz Klinikowscy 
Magdalena i Artur Stacheccy 
15 rocznica  
Małgorzata i Marek Adamczyk 
Barbara i Tomasz Gajda 
Barbara i Sławomir Kilka 
Justyna i Rafał Mastela 
Anna i Jarosław Stefańczyk 
Joanna i Jerzy Zawierucha 
20 rocznica  
Alina i Arkadiusz Chodkowscy 
Grażyna i Andrzej Fajkis 
Anna i Jacek Kruczek 
Jolanta i Dariusz Piżyk 
Wioletta i Jacek Podeszwa 
Marzena i Adam Sitek 
25 rocznica  
Gabriela i Henryk Hudzik 
Anna i Andrzej Policht 
30 rocznica  
Teresa i Mirosław Giżyńscy 
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Teresa i Marian Koszela 
Krystyna i Jan Kuś 
Magdalena i Mirosław Pachuccy 
Gertruda i Józef Sitek 
35 rocznica  
Urszula i Grzegorz Ciemięga 
Maria i Zbigniew Gołębiowscy 
Danuta i Jan Lejman 
Bernadeta i Czesław Marcisz 
40 rocznica  
Janina i Adam Angowscy 
Stanisława i Zygmunt Chromik 
Bożena i Leszek Kopeć 
Elżbieta i Ryszard Michalak 
Danuta i Jan Pyzik 

Krystyna i Edward Sikora 
Maria i Adam Wielgos 
Teresa i Bolesław Wiscy 
45 rocznica  
Czesława i Czesław Klimasara  
Antonina i Stanisław Majchrzak 
Zofia i Roman Tomasko 
50 rocznica  
Anna i Stefan Bulak 
Zofia i Jan Dąbrowscy 
Elżbieta i Jan Zieńkowic 
55 rocznica  
Wanda i Czesław Kiełbasa 
Krystyna i Roman Smorzyk 
 

 5.04- Niedziela Wielkanocna Zmartwych-

wstania Pańskiego. Uroczyste Nieszpory 
kończące obchody Świętego Triduum 
Paschalnego o godz. 16.00. 
 6.04- Poniedziałek Wielkanocny. Kolek-
ta przeznaczona na Wydział Teologiczny 
UŚ i KUL. 
 7.04- Wtorek Wielkanocny. Do sprząta-
nia kościoła i kaplicy zapraszamy miesz-
kańców ul. Poznańskiej 26, 28, 13,15 po 
Mszy św. wieczornej. 
 8.04- Środa Wielkanocna. Biblioteka 
parafialna czynna od godz. 17.00 w Domu 
Parafialnym. 
 10.04- Piątek Wielkanocny. Do sprząta-
nia kościoła i kaplicy zapraszamy miesz-
kańców ul. Poznańskiej 26, 28, 13,15 po 
Mszy św. wieczornej. 
 11.04 – Sobota Wielkanocna. Konwent 
Wielkanocny w Parafii Św. Brata Alberta. 
 12.04- 2 Niedziela Wielkanocna- Nie-
dziela Miłosierdzia Bożego. Rozpoczyna-
my Tydzień Miłosierdzia. Odbędzie się 
liczenie wiernych. Kolekta przeznaczona 
na Caritas archidiecezji. 
 13.04- poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapraszamy mieszkańców 

ul. Poznańskiej 17, 19, 21, 23 po Mszy św. 
wieczornej. 
 14.04- wtorek. Poradnia Życia Rodzin-
nego w Domu Parafialnym o godz. 16.00. 
 15.04- środa. Dzień formacji ascetycznej 
dla kapłanów rocznika święceń 1988 od 
godz. 15.00. Modlitwa o Dary Ducha 
Świętego dla kandydatów do bierzmowa-
nia o godz. 19.00 
 17.04- piątek. Do sprzątania kościoła i 
kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Po-
znańskiej 17, 19, 21, 23 po Mszy św. wie-
czornej. 
 18.04- sobota. Nauka dla Rodziców i 
Rodziców chrzestnych o godz. 16.30 w 
Domu Parafialnym. 
 19.04- 3 Niedziela Wielkanocna. Rozpo-
czynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny. 
Chrzty o godz. 12.15. 
 20.04- poniedziałek. Próba dla kandy-
datów do bierzmowania o godz. 19.00.  
 21.04-wtorek. Do sprzątania kościoła i 
kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Po-
znańskiej 25, 27, 29, 31 po Mszy św. wie-
czornej. Katecheza dla dorosłych w Domu 
Parafialnym o godz. 19.00. Temat: Jak 
przebaczać. 
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 22.04- środa. Biblioteka parafialna 
czynna od godz. 17.00 w Domu Parafial-
nym. Próba dla kandydatów do bierzmo-
wania i ich świadków o godz. 19.00. 
 23.04- czwartek. Uroczystość św. Woj-
ciecha, biskupa i męczennika, głównego 
patrona Polski. Msza św. z udzieleniem 
sakramentu bierzmowania o godz. 18.00. 
 24.04- piątek. Do sprzątania kościoła i 
kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Po-
znańskiej 25, 27, 29, 31 po Mszy św. wie-
czornej. 
 25.04- sobota. Święto św. Marka, Ewan-
gelisty. 
 26.04- 4 Niedziela Wielkanocna. Nie-
dziela Dobrego Pasterza. Dzień modlitw o 

powołania. Roczki o godz. 12.15. Jubileu-
sze małżeńskie o godz. 16.30. 
 27.04- poniedziałek. Msza św. w intencji 
Koła Gospodyń, emerytów, rencistów i 
sprzątających kościół w kwietniu o godz. 
18.00. Do sprzątania kościoła i kaplicy za-
praszamy mieszkańców ul. Poznańskiej 1 
po Mszy św. wieczornej. 
 29.04- środa. Święto św. Katarzyny Sie-
neńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, pa-
tronki Europy. Dzień Męczeństwa Ducho-
wieństwa Polskiego. 
 30.04- czwartek. Msza św. za zmarłych 
w 30 dzień oraz I rocznicę po śmierci o 
godz. 18.00. 
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„Kto zna innych ludzi jest mądry, ale ten, komu uda 

się poznać samego siebie, jest bez wątpienia naj-

mądrzejszy” 

Siostrze Klaudii życzymy, by w drodze poznawania 

siebie towarzyszyła Jej miłość Jezusa, który pozwa-

la znieść słabości i dobrze wykorzystać talenty. 

Duszpasterze i Redakcja 

 

„Życie jest talentem powierzonym nam, aby go 

przekształcić, pomnażać i czynić dobrem dla in-

nych.” 

Umiejętności postrzegania 

życia, jako daru od Pana i 

wykorzystywania każdego 

dnia do wzrostu w wierze, nadziei i miłości legioni-

ście Danielowi Guzy oraz auksyliatorom Zdzisławie 

Wyczynek, Dawidowi Bandyszewskiemu i Annie Sit-

ko życzy Męski Legion Maryi. 

 

„Im więcej otrzymamy w modlitwie i ciszy, tym więcej 

będziemy mogli dawać z siebie w naszym aktywnym 

życiu.” 

Siostrze Klaudii życzymy, by z modlitwy czerpała 

siłę do kroczenia drogą Bożych przykazań i dawa-

nia świadectwa wiary. Chór „Lira”.  

„Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba dać 

zwycięstwo.” 

Paniom Marii Karwath, Leokadii Dudzik, oraz panom 

Ryszardowi Piechoczkowi i Romanowi Mazur życzy-

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

Pan wspierał Ich swoją mocą. Seniorzy.  

 

„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam 

będzie działał.” 

Wszystkim tym, którzy przyjmą w tym miesiącu sakra-

ment Bierzmowania, życzymy, 

by w ufności otworzyli swo-

je serca na to co przynosi 

Duch Święty i pozwolili Mu 

działać i siebie przemieniać. 

Duszpasterze i Redakcja 

 

„To co zdobyliśmy z największym trudem, najbar-

dziej kochamy” 

Monice Grabowskiej, Nikoli Namielskiej, Karolinie 

Rak i Maćkowi Kucharskiemu, życzymy takiej miłości, 

która nie pozwala zaprzestać stawiania sobie wyma-

gań, a także tego, by doświadczali serdeczności i 

dobra od bliźnich. Oaza z ks. Grzegorzem 

Serdeczności 
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No i okazało się, że mam cho-
robę lokomocyjną i to taką 
dziwną odmianę. Pojechałem sobie na wycieczkę do Zakopa-
nego, oczywiście całą drogę jadłem różne pyszności i wszyst-
ko było w porządeczku. Wyruszyliśmy na szlak, a ja zająłem 
swoje wygodne miejsce z tyłu plecaka. Już tu sobie rozpoczy-
nałem rozmowę z Księdzem, bo nie ukrywajmy, z kim Ksiądz 
miał rozmawiać, jak nie ze mną... No więc, właśnie zabiera-
łem się do olśnienia Rozmówcy, moimi nowymi przemyśle-
niami na temat soku marchewkowego, a tu nagle... Co to ma 
niby być ! Co te orzeszki tak skaczą po żołądku z każdym kro-
kiem! Co ten batonik tak do gardła podchodzi! Co te żelki tak 
się pchają z powrotem na światło dzienne! Ratunku! Ledwo 
się opanowałem... Bo musiałbym prać plecak... To znaczy nie 
ja przecież… Cały wieczór jeszcze chorowałem. No to następ-
nego dnia chciałem wziąć tabletkę, jakiś aviomarin, czy coś 
takiego, ale mi nie dali. Wmawiali mi, że niby nie pomoże. 
Skąpiradła! Na pewno szkoda im było tabletki, dla osła! Albo 
chcieli mnie wyeliminować z grupy zdobywców szczytów. Nic 
z tego! Nie dałem się! Ale walka była trudna. Kazali mi nic 
nie jeść przed podróżami... Koszmar! Głodówka do 17.00... 
Rano wpatrywałem się tylko w kanapkę, gdy wszyscy wkoło 
smacznie zajadali. Oj, jak sobie to przypomnę... Ciężko było... 
Już prawie miałem zrezygnować i wypiąć się na Tatry. Czy ja 
muszę po nich łazić... Ale udało się, byłem dzielny. I wiecie 
co? Jak już patrzyłem ze szczytu, albo ocierałem o skały ja-
skini, byłem tak szczęśliwy, że już nie pamiętałem o głodzie... 
      Osiołek Ofiarka  

Dla dzieci 

                    

3-9 4-3 9-1 5-7 6-9  7-1 2-3 4-4 1-3 3-7 4-3   10-2 8-3 3-4 6-1 2-3 10-1 

                    

                    

7-6 6-11 4-1 8-1  5-4 6-6  2-6 8-2 10-2 11-6 9-4 4-3       

                    

                    

4-5 10-1 4-2 2-4 9-3 10-9  10-1 8-3 5-5 4-3  7-6 8-1  5-9 5-2    

                    

                    

6-4 9-3 3-2 5-1 2-4 6-11  9-5  7-3 3-5 1-1 2-6 10-4 9-1 6-13 4-2 8-1 7-3 4-3 

1. Tak, jakby trochę popsute 
2. Mogą wybuchnąć 
3. Część domowego ptaszka 
4. Z Krzyżem 
5. Nazwa taka, że psom, by się podobało 
6. Z nową linową kolejką 
7. Brzmi, jak rozkaz powrotu 
8. Trochę rolniczo 
9. To chyba chlewik 
10. Nie szczyt ale za to schronisko z ka-
mienia 
11.Szczyt, jak całe pasmo 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaką praw-
dę odkrył Osiołek na wycieczce, musisz 
odgadnąć nazwy szczytów tatrzańskich, 
a następnie wypisać literki według po-
danego szyfru. Pierwsza liczba oznacza 
nr wyrazu, a druga literkę w tym sło-
wie. Rozwiązanie prześlij na adres  
krecikpolarny@gmail.com 
A nagrodę za rozwiązanie z poprzednie-
go numeru otrzymują Maksymilian 
Kołeczko i Jakub Sitko. Można je ode-
brać 12 kwietnia na Mszy św. o godz. 
10.00. Gratulujemy. 
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NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 
PAŃSKIEGO 5.04     
7.3o – Za ++ rodziców Halinę i Leonarda 
Spałek, Otylię i Alojzego Michalski, ++ z 
pokr.  Spałek, Sitek, Michalski, Walczak. 
9.3o – Za + syna Pawła Jankowskiego – w 
1 r. śm. oraz ++ z rodziny – od rodziców i 
żony z córką.  
10.oo – Za ++ Ludwika i Bronisławę Ko-
cur oraz ++ z pokr.  Kocur i Serwotka.  
11.oo – W int. Parafian.  
12.15 – Za ++ Kazimierza Gruca, ojca Jó-
zefa, Irenę i Jana Ostrzołek, ich rodziców 
oraz Mirosława Jóźwiak.  
16.3o – Za + Jerzego Kapała – od kuzyna 
Kazimierza z rodziną.  
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 6.04     
7.3o – Do O. B. z podz.   za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze błog. opiekę i zdro-
wie w int. małżonków Marii i Mieczysława 
z ok. 40 r. śl.  
9.3o – Za ++ Janinę i Bronisława Kapu-
ścińskich oraz ++ z rodziny Kapuściń-
skich i Baran.  
10.oo – Za ++ Franciszkę i Augustyna 
Marek, Bronisława Bielich oraz rodziców.  
11.oo – W int. Parafian.  
12.15 – Za ++ Czesława Doniec, Magdale-
nę, Franciszka i Józefa z rodziny Doniec. 
16.3o – Za ++ Henryka i Kunegundę 
Wierzgoń, rodziców Wiktorię i Jana, sio-
stry i braci oraz ++ z pokr. .  
WTOREK WIELKANOCNY 7.04     
6.3o – Za ++ rodziców Władysława i Zofię 
Kniaź oraz siostrę Lucynę i brata Jana. 
18.oo – Za + Alojzego Polnik – w 10 r. śm. 
oraz ++ z pokr.  Polnik, Kowalik i Grabar-
czyk.  
18.oo – Za ++ Zofię Stencel, męża Fran-
ciszka oraz ++ z rodziny Stencel, Bronny i 
dusz. w czyśc. cierp. 
ŚRODA WIELKANOCNA 8.04     
6.3o – Za + Zygmunta Butora – w 4 rocz-
nice śmierci.  

18.oo – Za ++ Rozalię i Hipolita Trenda, 
ich rodziców, rodzeństwo, 2 synów, 2 zię-
ciów, Konrada i Agnieszkę Wala, ich ro-
dziców i rodzeństwo, 3 synów, córkę Eu-
genię, zięcia Alojzego Langosz oraz ++ z 
rodzin Howard i Waler.  
18.oo – Za + Urszulę Fajkis – w r. śm.   
dziadków z obu stron oraz ++ z pokr.  i 
dusz. w czyśc. cierp. 
CZWARTEK WIELKANOCNY 9.04     
6.3o – Za + Mieczysława Pękal – w 10 r. 
śm.  , żonę Krystynę, siostrę Janinę, brata 
Andrzeja, Ewalda Godziek, rodziców z 
obu stron, Henryka Szkatuła, synów Leo-
na i Jana, wnuka Henryka, Wiktorię Zoz-
worek oraz Władysława i Stefanię Kowal-
skich.  
18.oo – Za + Grzegorza Mączka oraz ojca 
Franciszka – od rodziny Kołodziejów.  
18.oo – Za ++ rodziców Martę i Alojzego 
Podeszwa, syna Henryka, wnuka Maria-
na, Siostrę Marię Ireneuszę Gajda, rodzi-
ców Piotra, Gertrudę, Irenę i Mateusza 
Kowal, Dariusza Kałuża, Helenę i Alojze-
go Krótki, Alfreda i Agnieszkę Antończyk, 
Antoniego i Kazimierza Molenda oraz ++ 
z pokr.  i dusz. w czyśc. cierp. 
PIĄTEK WIELKANOCNY 10.04     
6.3o – Za ++ Ludmiłę i Michała Caline-
scu, szwagrów Romana Lewandowskiego, 
Stanisława Rus i Waltera Blum oraz dusz. 
w czyśc. cierp. 
18.oo – Za + Alfonsa Fajkis. 
18.oo – Za ++ Marię i Jana Szmid, rodzi-
ców i rodzeństwo z obu stron, Marię i Lu-
dwika Kornas, dzieci, rodziców i rodzeń-
stwo z obu stron, Ryszarda Grygier, Syl-
wię Grygier, Henryka Ciemięga, ++ krew-
nych, sąsiadów i znajomych.  
SOBOTA WIELKANOCNA 11.04     
8.oo – Za ++ Alojzego Mazur, żonę Marię, 
córkę Eleonorę Urbańczyk, Annę i Fran-
ciszka Kościelniak, syna Kazimierza oraz 
++ z pokr.  Mazur, Wala, Kościelniak, 
Śmietana.  
12.oo – Ślub.  
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18.oo – Za ++ rodziców Edwarda i Józefę 
Żabickich, teściów Stefana i Cecylię By-
czek. 
18.oo – Za ++ Helenę Kafka, męża  Mak-
symiliana, rodziców z obu stron oraz ++ z 
pokr.  Rduch, Kafka, Gembalczyk, Kon-
dziołka, Uliarczyk, Gajda, Kiełkowski. 
II NIEDZIELA WIELKANOCNA –  
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 12.04     
7.3o – Do O. B. z podz.   za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze błog. opiekę i zdro-
wie w int. Jolanty z ok. 60 r. ur.   
9.3o – Za ++Stanisławę, Leona i Zbignie-
wa Kamińskich, Wiktorię i Franciszka Ka-
czorowskich oraz ++ z rodziny Grafów, 
Piekiełek i dusz. w czyśc. cierp. 
10.oo – Do O. B. z podz.   za dar życia o 
błogosławieństwo Boże, dary Ducha Św., 
opiekę Aniołów Stróżów i zdrowie dla He-
lenki z ok. 6 rocznicy urodzin – od dziad-
ków i rodziców.  
11.oo – W INT. PARAFIAN.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej jako podzię-
kowanie w int. rodziców Popek, Danieluk 
i rodziców chrzestnych oraz ++ z rodzin. 
16.3o – Za ++ Józefa Winkler, żonę Różę, 
syna Michała, Jana Jędrzejczyk i Apolonię 
Boruta, męża Ignacego, Czesława Krzyżak 
oraz ++ z pokr.  Winkler, Kłosek i Ję-
drzejczyk.  
PONIEDZIAŁEK 13.04     
6.3o – W int. czcicieli MB Fatimskiej.  
18.oo – Do O. B. z podz.   za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze błog. opiekę i 
zdrowie w int. Zbigniewa z ok. 60 r. ur.   
18.oo – Do O. B. z podz.   za odebrane ła-
ski, z prośbą o dalsze błog. opiekę i zdro-
wie w int. Tomasza.  
WTOREK 14.04     
6.3o – Za + Annę Pospieszny.  
18.oo – Za ++ z rodziny Lupa.  
18.oo – Za ++ żonę Zofię Przeniosło, ro-
dziców, teściów, brata Józefa oraz ++ z 
pokr.  i dusze w czyśćcu cierpiące. 
ŚRODA 15.04     
6.3o – Za ++ Pawła i Annę Kałuża, ich ro-
dziców i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę 

Dudzik, córkę Leokadię, syna Alfreda, sy-
nową Marię. 
6.3o – Za ++ Alojzego, żonę, rodziców, 
teściów oraz ++ z pokr. .  
18.oo – Za ++ rodziców Helenę i Alojzego 
Krótki, Tadeusza i Wacławę Antczak oraz 
++ z pokr.  Gajda, Krótki, Antczak. 
CZWARTEK 16.04     
6.3o – Za ++ rodziców Anastazję – w 5 r. 
śm. i Ludwika Korzeniowskich, męża Jó-
zefa Pawlik, córkę Beatę oraz ++ z pokr.  i 
dusz. w czyśc. cierp. 
18.oo – Za ++ męża Zbigniewa Balzam – 
w 16 r. śm.  , teściów, ojca Tadeusza Bal-
zam, Alfreda Wowra oraz ++ z pokr. .  
18.oo – Za + męża Antoniego – w 10 r. 
śm.  , 2 braci, rodziców z obu stron oraz 
Marcina.  
PIĄTEK 17.04     
6.3o – Za ++ Rudolfa Sobika, żonę Marię, 
syna Feliksa, 2 zięciów, synową Annę, 
Mariannę Wnuk, Jana Krótki, żonę Zofię, 
syna Alojzego, żonę Helenę.  
18.oo – Za ++ Pawła Mołdrzyk – w r. śm.  
, żonę Reginę, rodziców z obu stron, Leo-
na Rakowskiego, Tadeusza i Stefanię Do-
mański oraz dusz. w czyśc. cierp. 
18.oo – Za ++ Wandę Papierok, rodziców, 
teściów, braci i siostry.  
SOBOTA  18.04     
8.oo – Za ++ Agnieszkę Wala – w r. śm.  , 
męża Konrada, synów, córkę z mężem 
oraz ++ z pokr. .  
18.oo – Za ++ rodziców Wandę i Jana 
Szandała, siostrę Elżbietę, brata Henryka, 
Jana Felskiego oraz ++ z rodzin z obu 
stron.  
18.oo – Za ++ rodziców Alfonsa i Martę 
Adamczyk, 2 braci Alfreda i Henryka, sio-
strę Apolonię i szwagra Antoniego.  
III NIEDZIELA WIELKANOCNA 19.04     
7.3o – Za + Stanisława Wójcik – w 6 r. 
śm. oraz ++ z rodziny. 
9.3o – Do O. B. z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze błog. opiekę, zdro-
wie i dary Ducha Św. w int. Moniki z ok. 
18 r. ur.   
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10.oo – Za ++ Marię i Czesława Pisz.  
11.oo – Do O. B. z podz.   za odebrane ła-
ski, z prośbą o dalsze błog. opiekę i zdro-
wie w int. Grażyny z ok. kolejnych uro-
dzin.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.3o – Za + Grzegorza Mączka – od ro-
dziny Krawczyków, Kobosów i Schabów z 
rodzinami.  
PONIEDZIAŁEK 20.04     
6.3o – Do O. B. za wstawiennictwem MB 
Częstochowskiej, z podz.   za przeżyte 
wspólnie 50 lat małżeństwa, z prośbą o 
dalszą opiekę, błogosławieństwo i zdrowie 
dla małżonków Anny i Stefana.  
18.oo – Do O. B. za wstawiennictwem Ju-
dy Tadeusza, z podz.   za otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze błog. opiekę i zdrowie w 
int. Marii z ok. urodzin.  
18.oo – Do O. B. z podz.   za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze błog. opiekę i 
zdrowie w int. Dawida.  
WTOREK 21.04     
6.3o – Za ++ Andrzeja Kiełkowskiego – w 
4 r. śm.  , rodziców i teścia oraz ++ z ro-
dziny.  
18.oo – Za + Henryka Barcik – w 8 r. śm.   
18.oo – Za + Marię Musioł – w 1 r. śm.  
ŚRODA 22.04     
6.3o – Do Opatrzności Bożej w int. człon-
kiń z Róży Jadwigi Gajda.  
6.3o – Za ++ członkinie z Róży Jadwigi 
Gajda. 
18.oo – Do O. B. za wstawiennictwem Św. 
Franciszka, w int. sióstr i braci III Zakonu 
Franciszkańskiego naszej parafii oraz 
opiekuna Ks. Dariusza.    
CZWARTEK–UROCZ. ŚW. WOJCIECHA, 
BISKUPA I MĘCZENNIKA    23.04     
6.3o – Za ++ Hildegardę i Tadeusza Lan-
ger, Marię i Piotra Oczadły, Łucję i Jana 
Langer, Józefa Kania oraz ++ z pokr. .  
18.oo – SAKRAMENT BIERZMOWANIA  
18.oo – Za ++ Wiktorię i Brunona Sobik, 
3 synów Jerzego, Antoniego i Piotra oraz 
3 wnuków Prometeusza, Łukasza i Pawła, 
Tamarę Sobik, Stanisława i Anielę Ślipek.  

18.oo – Za ++ Józefa Mikulskiego, żonę 
Mariannę, syna Bronisława oraz dusz. w 
czyśc. cierp. 
PIĄTEK 24.04     
6.3o – Za ++ Marię i Adolfa Musioł, Izy-
dora Urbańczyk, Gertrudę Wieczorek oraz 
++ z pokr. .  
18.oo – Za ++ Bolesława Gajda, ojca Leo-
na.  
18.oo – Za ++ Marię Machnik, męża 
Franciszka, syna Bernarda, zięcia Leona, 
wnuka Bolesława i Kazimierza Rozwora.  
SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. MARKA  
EWANEGELISTY 25.04     
8.oo – Za + Grzegorza Mączka i ojca 
Franciszka – od rodziny Dereniów.  
12.oo – Ślub. 
18.oo – Za ++ Arnolda Reichman, Anto-
niego i Natalię Kustos, córkę Agatę oraz 
++ z rodziny Kustos, Helczyk.  
18.oo – Za ++ Jana Zuchalskiego, Fran-
ciszkę i Franciszka Zuchalskich, Leona i 
Różę Kłosek, córkę Różę, syna Józefa, 
Anielę Krzystała  i Tadeusza Zuchalskie-
go. 
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA –  
NIEDZ. DOBREGO PASTERZA  26.04     
7.3o – Za ++ Jadwigę Fajkis, Michała Faj-
kis, dziadków z obu stron oraz ++ z pokr. .  
9.3o – Do O. B. z podz.   za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze błog. opiekę i zdro-
wie w int. małżonków Bernadety i Czesła-
wa z ok. 35 r. śl.  
10.oo – Za ++ Emilię i Franciszka Brzoza, 
Karola i Cecylię Rączka, rodziców z obu 
stron, wnuczkę Sylwię, Franciszka Znisz-
czoł, rodziców z obu stron, Annę i Fran-
ciszka Chmiel, Gertrudę i Zbigniewa Tru-
bas oraz ++ z pokr.  Kocur, Rączka, Znisz-
czoł, Pękala, ++ księży, zakonników, mi-
sjonarzy i  misjonarki. 
11.oo – Do O. B. z podz.   za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze błog. opiekę i zdro-
wie w int. małżonków Krystyny i Romana 
z ok. 55 r. śl.  
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI. 
16.3o - JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  

11 
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PONIEDZIAŁEK  27.04     
6.3o – Za ++ Maksymiliana Smyczek, żo-
nę Katarzynę.  
18.oo – Do O. B. w int. KGW, emerytów i 
rencistów oraz sprzątających kaplice i ko-
ściół w miesiącu kwietniu.  
18.oo – Do O. B. z podz.   za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze błog. opiekę i 
zdrowie w int. Aleksandry, Wiktorii, Jac-
ka, Daniela i Babci z ok. urodzin oraz w 
int. Jacka i Agaty z ok. r. śl.  
WTOREK 28.04     
6.3o – Za ++ Jana Hojka, syna Czesława, 
Alojzego i Agnieszkę Szczypka, syna Fran-
ciszka, Zofię i Augustyna Hojka i syna Jó-
zefa.   
18.oo – Za + Stanisława Szafrańskiego – 
w 1 r. śm.  . 
18.oo – Za ++ rodziców z obu stron Cze-
sławę, Alojzego, Katarzynę i Władysława 
oraz braci Zdzisława, Franciszka, Stani-
sława, bratową Emilię.  
ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY  
SIENEŃSKIEJ 29.04     
6.3o – Za + Piotra Pisula – ku pamięci 
urodzin oraz ++ z pokr.  Pisula, Wichary.  
18.oo – Za + Ernesta Sitko,  
18.oo – Za ++ Wacława Koryto – w 3 r. 
śm.  rodziców z obu stron, 3 braci oraz ++ 
z pokr.  Brudny, Koryto. 
CZWARTEK – I czwartek miesiąca 30.04     
6.3o – W int. Powołań.  
6.3o – Za + Józefę Kowalską.  
18.oo – Msza św. za zmarłych w 30 dzień i 
1 rok po śmierci.  
PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. JÓZEFA  
RZEMIEŚLNIKA – I piątek miesiąca 1 .05     
6.3o – W int. czcicieli NSPJ.  

9.oo – W int. Rzemieślników.  
18.oo – Do O. B. z podz.   za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze błog. opiekę i 
zdrowie w int. Leokadii z ok. 85 r. ur.   
SOBOTA - UROCZ. NMP KRÓL. POLSKI   
I sobota miesiąca 2 .05      
8.oo – Za ++ Jana, Łucję, Tadeusza i Ewę 
Langer, Jana i Michalinę Cholewa.  
18.oo – Za ++ Ryszardę Dyląg – w 9 r. 
śm.  , męża Zenona – w 8 r. śm. oraz ++ z 
pokr.  i dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.oo – Za ++ Agnieszkę Zdrzałek, męża 
Jerzego, syna Gerarda, dziadków z obu 
stron, Różę Zdrzałek, Alberta Śmietana, 
Józefa i Marię Bachlaj oraz ++ z pokr.  
Zdrzałek, Czylok.  
V NIEDZIELA WIELKANOCNA  3 .05      
7.3o – Za + Stanisława Adamczyk – w 5 r. 
śm.  
9.3o – Do O. B. za wstawiennictwem MB 
Różańcowej, z podz.   za życie i zdrowie, z 
prośbą o dalsze błog. opiekę i zdrowie w 
int. Zuzanny z ok. 18 r. ur.   
10.oo – Za ++ Gertrudę Gonsior – w r. 
śm.  , Józefa i Wiktora Gonsior, Elżbietę, 
Agnieszkę, Bolesława i Jana Krupa oraz 
Anastazję Mołdrzyk.  
11.oo – Do O. B. za wstawiennictwem MB 
Częstochowskiej, z podz.   za odebrane ła-
ski, z prośbą o dalsze błog. opiekę i zdro-
wie w int. Krystyny z ok. 65 r. ur.  
12.15 – Do O. B. za wstawiennictwem Św. 
Floriana w int. OSP Jastrzębie Górne.  
12.15 – Za ++ Dorotę Skowron, dziadków 
Skowronów i Sztajnowskich oraz ++ z 
pokr.  
16.3o – Za + Mirosława Jóźwiak – w 1 r. 
śm. 
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 Łatwiej jest mi myśleć o cierpieniu 
Jezusa i śmierci niż o Zmartwychwstaniu. 
Łatwej jest swoim doświadczeniem i wy-
obraźnią „złapać”, ogarnąć rozumem 
ludzkie cierpienie niż zmartwychwstanie. 
Czy nie jest to niepotrzebny element mo-
jej wiary, bez której była by ona w zasa-
dzie taka sama? Po co mi zmartwych-
wstanie?   
Rozważanie to chciałbym zacząć od roz-
ważenia słowa „umierać”. Czy oznacza 
„być u miary” czegoś? U miary - czyli bli-

sko wypełnienia, kresu: czasu, życia, osią-
gnięć, dojrzałości….? Jeśli tak, dla chrze-
ścijanina, którym jestem, oznaczałoby to 
coś pozytywnego, wręcz radosnego: osią-
gnąć właściwą miarę rzeczy, osoby. Tym 
bardziej, że pamiętam: św. Paweł napisał 
aż dojdziemy wszyscy … do miary wielko-
ści według Pełni Chrystusa (Ef 
3.13). Powinienem dążyć do tego, 
by moje życie dopełniło się w 
mierze Chrystusa. Bym był na Je-
go miarę – na miarę Jego miło-
ści. Zresztą wszystko, co w tym 
świecie istnieje w zamierzeniu 
Stwórcy, uczynione jest na wy-
miar, a jest to miara Jezusa – Sy-
na Bożego. Przypominam sobie: 
wszystko przez Niego i dla Niego 
zostało stworzone  (Kol 1,16). Co 
to znaczy? Bóg – Ojciec nieustan-
nie wypowiadający siebie same-
go, który mówiąc o sobie dzieli 
się sobą, Jego Słowo to Ktoś (a 
nie coś) identyczny, taki sam jak Ojciec – 
Syn, druga osoba Trójcy Świętej. Ten nie-
ustanny, bez początku i końca, ruch Boga 
na zewnątrz siebie, by dzielić się sobą, by 
opowiadać siebie, „musi iść” przez Syna. 
Kiedy Bóg mówi, Jego Słowo staje się, za-
czyna być/tworzyć rzeczywistość. Dlate-

go, że istnieje Syn, istnieje wszystko co 
stworzone. Inaczej mówiąc: skoro jest Je-
zus istnieję zatem i ja. Istnieję stworzony 
jako obraz Syna. To właśnie ten Syn, stał 
się człowiekiem, przyjął ludzkie ciało, żył 
moim człowieczym losem, swoją ludzką 
wolą, a zatem wyborami dokonywanymi 
każdego dnia, całe życie (ludzkie) oddał 
Bogu. Dokonała się ofiara odkupienia. Te-
raz Bóg, odpowiada na ludzkie ofiarowa-
nie, powołaniem tego umarłego ciała do 
Nowego Życia przez zmartwychwstanie. 

Bóg na nowo stworzył człowieka. 
Zatem i ja na Jego wzór oczekuję 
czegoś nowego – to moja nadzie-
ja w zmartwychwstaniu. To 
zmienia perspektywę mojego pa-
trzenia na to co tu i teraz. Tę no-

wość mogę rozpocząć już dziś – zaczyna-
jąc wciąż na nowo moje życie w Bogu, bez 
względu na błędy w mojej osobistej histo-
rii. Odtąd opłaca mi się żyć z Bogiem, to 
ma sens, o Jego miłość walczyć i o nią się 
starać.  Chyba każdy wolałby żyć z mę-
żem/żoną/dziećmi niż tylko wyobraże-

niem o tych osobach (chociaż 
bardzo często tak się dzieje—
żyjemy raczej naszymi oczeki-
waniami i wyobrażeniami niż 
rzeczywistą osobą). Jezus żyje. 
Nie jest tylko duchem, wyobra-
żeniem. Jego ciało w Komunii 
Świętej to nie tylko symbol, to 
rzeczywistość. Przyjmując Jego 
ciało, jestem z Nim, żyjemy ra-
zem. Zmartwychwstanie nadało 
mocy Eucharystii. W niej czyni 
się obecnym ofiara Jezusa i 
Zmartwychwstanie. Zmartwych-
wstanie to uwierzytelnienie 

Prawdy. Jezus jest naprawdę tym, za kogo 
się podaje - Bogiem, to co powiedział, by-
ło nie tylko zbiorem mądrych słów, orygi-
nalnych poglądów, ludzkich przemyśleń i 
oczekiwań – ale rzeczywiście JEST to ob-
jawienie Boga. Bóg obdarzył mnie miło-
ścią, rzeczywiście mnie kocha, naprawdę 

Zmartwychwstanie 
 Ks. G. Krzyk 
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chce mnie zbawić. Gdyby nie było zmar-
twychwstania nauka Jezusa miała by wy-
miar wyłącznie ludzki, a miarą Jego auto-
rytetu byłaby tylko przekonująca siła Jego 
orędzia. Jego Słowo nie stanowiło by żad-
nego kryterium w moim życiu, a była by 
nim tylko moja osobista ocena, zgodnie z 
którą z Jego spuścizny wybieramy to tyl-
ko, co wydaje się nam pożyteczne. To zaś 
znaczy, że jesteśmy wtedy zdani na siebie 
samych. Jeśli dokonało się zmartwych-
wstanie, wtedy Bóg naprawdę się objawił, 
wtedy dopiero staje się On – Jezus kryte-
rium mojego życia i wyborów (parafrazuję 
słowa Benedykta XVI), któremu mogę za-
ufać, nawet jeśli się z Nim nie zgadzam 

lub nie rozumiem. Zmartwychwstanie jest 
wreszcie dla mnie potwierdzeniem uzy-
skanego pojednania i przebaczenia. Ktoś, 
kto miał prawo się na mnie pogniewać, 
obrazić (a właściwie ktoś od kogo ja od-
szedłem) pokazuje mi, potwierdza, że na-
prawdę mi wybaczył. Zmartwychwstanie 
Jezusa jest taką pieczęcią. Żona/mąż/
rodzice nie tylko Ci mówią, że Ci przeba-
czyli, ale dają Ci największy dar, który nie-
wątpliwie jest znakiem ich uczuć przemie-
nionych w przebaczeniu—czymś takim 
jest dla mnie zmartwychwstanie Jezusa (i 
moje). A dla Ciebie? Czym jest zmar-
twychwstanie? Czy w nie wierzysz? ● 

 

Anastasis – tłumaczone z greckiego ja-
ko zmartwychwstanie oznacza również: 
podniesienie. Pan Jezus zmartwychwstały 
podnosi nas, nie tylko z naszych upad-
ków, zniewoleń, piekła, ale z braku na-
dziei. Zapraszam zatem do przypatrzenia 
się ikonie zatytułowanej „Anastasis”, by 
przez nią kontemplować prawdę Zmar-
twychwstania. 
 Przedstawienie tej ikony ukształto-
wało się pod wpływem wielu tekstów lite-
rackich – nie tylko biblijnych i liturgicz-

nych, lecz także niekanonicznych. Naj-
ważniejszym z nich jest trzecia część apo-
kryficznej Ewangelii Nikodema. „naoczni 
świadkowie” zstąpienia Chrystusa do Ot-
chłani opowiadają o poruszeniu, jakie za-
panowało w Szeolu. Wsłuchujemy się w 
głosy biblijnych królów i proroków, widzi-
my budzącą się w nich nadzieję. I oto na-
gle Piekło zadrżało, i bramy śmierci i za-
suwy się rozwarły, a żelazne wrzeciądze 
zostały złamane i spadły na ziemię, i 
wszystko stanęło otworem. A Szatan po-

został w środku, i stał przerażony i za-
wstydzony, z nogami związanymi łańcu-
chem. I oto Pan Jezus Chrystus przycho-
dząc w jasności niebiańskiego światła, ła-
godny, wielki i pokorny, niosąc w ręku 
swym łańcuch związał nim szyję Szatano-
wi, i znowu wiążąc mu nim z tyłu ręce 
rzucił go na wznak w podziemiu, i swoją 
świętą stopę postawił mu na gardle (…). 
Wówczas ojciec Adam przypadłszy do 
stóp Pańskich, a następnie wyprostowany 
całując Jego ręce i obficie łzy lejąc, mówił: 

„Oto dłonie, które 
mnie ukształtowa-
ły” – dawał świa-
dectwo wszystkim; 
i mówił do Pana: 
„przybyłeś Królu 

chwały, wyzwalając ludzi i gromadząc ich 
w Twoim wiecznym królestwie”. Wtedy 
też matka nasza Ewa podobnie przypadł-
szy do stóp Pana, a następnie wyprosto-
wana całując Jego ręce i obficie łzy wyle-
wając rzekła: „Oto dłonie, które mnie 
ukształtowały” – i dała świadectwo 
wszystkim. 
Ikona Zstąpienia do Otchłani jest niemal 
dosłowną ilustracją powyższego tekstu. W 
centrum umieszczony został Chrystus w 
mandorli, czyli kolistej lub owalnej aureo-

Anastasis 
 Na  postawie różnych źródeł z internetu 
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li okalającej całą sylwetkę i symbolizującej 
Bożą chwałę. Jego szaty najczęściej mają 
kolor biały lub złoty. Ponieważ barwy te 
kojarzą się światłem, doskonałością i nie-
śmiertelnością. Szeroka szata Chrystusa, 
której poła często powiewa ku górze, wy-
raźnie wskazuje ruch zstępujący. Pan Je-
zus w lewej ręce niesie zwycięski krzyż, a 
prawą dłonią chwyta powstającego z klę-
czek lub wyłaniającego się z grobu Ada-
ma. Ujmuje jego nadgarstek w taki spo-
sób, jakby badał mu puls. W geście prawej 
ręki Adama, wyciągniętej modlitewnie do 
Zbawiciela, można do-
strzec samodzielny jej 
zwrot ku Chrystusowi, 
zaś lewa dłoń spoczywa 
całkiem bezwładnie w 
dłoni Chrystusa. Lewy 
rękaw szaty Adama ma 
często jaśniejszy kolor 
niż reszta stroju, co jest 
oznaką przemienienia 
pod wpływem Chrystu-
sa. Ewa podnosi swe rę-
ce, ukryte pod jej szatą 
w geście pokornego 
przyjęcia życia wieczne-
go (znak poddaństwa 
zaczerpnięty ze zwycza-
jów dworu bizantyjskie-
go). Stojący nieopodal 
św. Jan Poprzednik wskazuje dłonią 
Chrystusa, co należy odczytać, iż to wła-
śnie on powitał Zbawiciela słowami "Oto 
baranek Boży". Oprócz wymienionych po-
staci na ikonie przedstawiani są również 
królowie: Dawid i Salomon, prorocy: Iza-
jasz, Daniel, Zachariasz, Mojżesz, Haba-
kuk, Symeon i inni sprawiedliwi. Postacie 
ze Starego Testamentu przeważnie zajmu-
ją miejsce po prawicy Chrystusa, zaś 
współcześni Jego po lewicy. Tło ikony sta-
nowią skały symbolizujące cały kosmos 
odbijający światłość wynurzającą się z głę-
bi ziemi.  Pod ich stopami otwiera się uzę-
biona paszcza Otchłani. Jej wyłamane 

wrota układają się w kształt krzyża. We 
wnętrzu dostrzec można unieszkodliwio-
nego Szatana, czmychające demony oraz 
najróżniejsze żelazne wrzeciądze: znisz-
czone kłódki, klucze i rozerwane łańcuchy 
– symbole wyzwolenia. W tle widoczne są 
góry o nietypowym kształcie oraz postaci 
aniołów. Ich obecność przypomina, że 
dzieło Odkupienia obejmuje nie tylko 
ludzkość, lecz całe stworzenie. Bizantyń-
scy mnisi namalują ikonę Anastasis – ob-
raz Boga dotykającego człowieka z taką 
czułością i delikatnością, jak w dniu stwo-

rzenia, gdy ulepił go z 
prochu ziemi i tchnął w 
niego tchnienie życia. 
Obraz Boga chwytające-
go człowieka za rękę tak 
mocno, jak w dniu, w 
którym przeprowadził 
go przez Morze Czerwo-
ne. Obraz Boga prze-
chodzą ce g o  p rze z 
wszystkie porażki histo-
rii, wszystkie małe i 
wielkie soboty ludzkie-
go życia i szepczącego: 
„Miejcie odwagę: Jam 
zwyciężył świat”. 
Interpretacja treści ob-
razu nie wydaje się 
możliwa bez spojrzenia 

nań w kontekście konkretnych tekstów 
biblijnych oraz nauki Ojców Kościoła. 
Według św. Piotra Chrystus zstępujący do 
otchłani jako Wyzwoliciel zwiastuje uwię-
zionym Ewangelię (1 P 4, 6). Chrystus po-
szedł na świat, aby "głosić zbawienie na-
wet duchom zamkniętym w więzieniu". 
Prawdę tę obrazowo prezentuje homilia 
Epifaniusza z ok. Wielkiej Soboty, w któ-
rej czytamy: "Bóg umarł w ciele i piekło 
zadrżało. Bóg zasnął na krótko i zbudził ze 
snu tych, którzy przebywali w piekle (...) 
Udaje się On po Adama, naszego pierw-
szego ojca, zagubioną owcę. Chce odwie-
dzić wszystkich tych, którzy przebywają w 



 SPES KWIECIEŃ 2015 r.  

 

16 
ciemnościach i w cieniu śmierci (...)" Ad-
am, uwięziony dogłębniej niż inni (...) 
przemówił w ten sposób: "Słyszę kroki ko-
goś, kto idzie ku nam!". I kiedy on to mó-
wił, Chrystus wszedł, trzymając swa zwy-
cięską broń krzyża. Pełen zdumienia, Ad-
am zawołał do innych: "Mój Pan niech bę-
dzie z wami wszystkimi!". I Chrystus od-
powiedział Adamowi: "I z duchem two-
im..." - "Wstań spośród umarłych. Ja je-
stem twoim Bogiem i z twojego powodu 
stałem się twoim synem (...) Wstań i 
wyjdźmy stąd, gdyż ty jesteś we Mnie, a 
Ja jestem w tobie, obaj tworzymy jedną i 
niepodzielną osobę (...) Wstańcie, wyjdź-
my stąd i przejdźmy od boleści do radości 
(...) Mój Ojciec niebieski czeka na zagu-
bioną owcę (...) sala weselna jest już przy-
gotowana (...) wieczne namioty są rozbite 
(...) to Królestwo niebieskie, które istniało 
przed wszystkimi wiekami, czeka na was". 
Pierwotna katecheza zwraca uwagę na sa-

kramentalny wymiar Chrztu św., który 
przez zanurzenie odtwarza całą drogę 
zbawienia, a ochrzczony przechodzi ją po-
stępując za Chrystusem. Chrzest św. jest 
więc bardzo realnym zstąpieniem wraz z 
Chrystusem w śmierć, "zstąpieniem do 
piekieł" i wyjściem w ślad za Nim. Św. Pa-
weł cytując w Liście do Efezjan słowa Pi-
sma św.: "Wstąpiwszy do góry wziął do 
niewoli jeńców, rozdał ludziom dary" (Ef 
4, 8) wyjaśnia: "Słowo zaś 'wstąpił' cóż 
oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do 
niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, 
jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie 
niebiosa, aby wszystko napełnić" (4, 9-
10). Wschód zatrzymuje się w zachwycie, 
wpatrując się w "wysokość i głębię" ta-
jemnicy zbawienia i widzi w nich wymiary 
miłosierdzia Chrystusa i Jego triumfalne-
go przesłania. ● 

 Rycerze Kolumba są katolicką, brat-
nią, organizacją wzajemnej pomocy męż-
czyzn, która powstała, aby udzielać pomo-
cy finansowej członkom i ich rodzinom. 
Członkowie wraz z rodzina-
mi, pomagają sobie nawza-
jem w wypadku choroby, 
kalectwa, a także w każdej 
potrzebie. Między członka-
mi wytwarza się więź inte-
lektualna i towarzyska po-
przez wspólne prace w dzie-
dzinie charytatywnej, wy-
chowawczej, religijnej, spo-
łecznej, pomocy bliźnim w 
wypadku wojny czy kata-
strofy. 
Rycerze Kolumba rozwinęli 
się od jednej rady liczącej 
kilku członków do prawie 16 
000 rad i prawie 2 milionów członków w 
USA, Kanadzie, Meksyku, Portoryko, Re-
publice Dominikańskiej, Panamie, Gwa-

temali, na Filipinach, Bahamach, Wy-
spach Dziewiczych, Guam i Saipan, oraz 
w Polsce. 
2 października, 1881 roku, mała grupka 

mężczyzn spotkała się w 
piwnicy Kościoła Najświęt-
szej Marii Panny na alei 
Hillhouse w New Haven, 
stanie Connecticut. Kościół 
Najświętszej Marii Panny to 
kościół pierwszej katolickiej 
parafii w New Haven. Z ini-
cjatywy proboszcza, 29-
letniego księdza Michaela 
Mc Givneya, mężczyźni ci 
założyli stowarzyszenie brat-
nie, które później stało się w 
największą w świecie kato-
licką, rodzinną organizacją 

bratnią. 
Znajdowali oni siłę w solidarności, poczu-
cie bezpieczeństwa w jednomyślności i 
wspólnemu oddaniu się świętej sprawie: 

 

Ksiądz Michael J. McGivney 
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przysięgali bronić swojej ojczyzny, rodzi-
ny i wiary. Łączył ich ideał Krzysztofa Ko-
lumba, odkrywcy Ameryk, który przy-
wiózł chrześcijaństwo do Nowego Świata. 
Osiągnęli swój cel, gdy 29 marca 1882 ro-
ku została zalegalizowana organizacja Ry-
cerzy Kolumba. To byli pierwsi Rycerze 
Kolumba. 
Godło przedstawia tar-
czę umieszczona na tle 
krzyża „Formee” (krzyż, 
mający ramiona wąskie 
w części środkowej i roz-
szerzające się na boki). 
Tarcza ma kształt śre-
dniowiecznej tarczy ry-
cerskiej. Krzyż „Formee” 
jest artystycznym przed-
stawieniem Krzyża Chry-
stusa, przez który spły-
nęły na ludzkość wszel-
kie łaski. Symbolizuje on 
katolickiego ducha Zako-
nu. 
Na tarczy są przedstawione trzy przed-
mioty: pęk rózg liktorskich (pęk rózg 

związany z toporem tzw. „fasces”) w pozy-
cji pionowej, a z tyłu skrzyżowane kotwica 
i sztylet (albo krótki miecz). „Fasces” w 
czasach rzymskich stanowiły symbol po-
siadanego autorytetu, który jest niezbęd-
ny żeby organizacja sprawnie działała. 
Kotwica stanowi symbol marynarski 
Krzysztofa Kolumba, patrona Zakonu, 
podczas gdy sztylet stanowił broń używa-
ną przez Rycerzy w misjach miłosierdzia. 
W ten sposób, tarcza wyraża Katolickie 
Rycerstwo w zorganizowanej akcji miło-
sierdzia, a litery „K of C” oznaczają Ryce-
rzy Kolumba. 
Rycerze na Całym Świecie pozdrawiają się 

zawołaniem: Vivat Jesus! 
W naszej działalności kierujemy się czte-
rema podstawowymi wartościami. Są to: 
Miłosierdzie wiara uczy nas, że mamy 
„miłować bliźniego, jak siebie samego”. 
Członkowie Rycerzy Kolumba okazują 
miłość bliźniego poprzez zbieranie żyw-

ności dla lokalnych ja-
dłodajni dla ubogich, 
poprzez pomoc przy 
Olimpiadach Specjal-
nych i pomoc material-
ną i duchową dla sa-
motnych matek. Misja 
naszego Zakonu i nasza 
wiara wymaga od nas 
czynnego zaangażowa-
nia. Nie ma lepszego 
sposobu na wyrażenie 
miłości i współczucia 
jak poprzez czyn, przez 
pomoc potrzebującym. 
Jest to powołanie, któ-

re podejmujemy każdego dnia. 
Jedność nikt sam nie jest w stanie szerzyć 
dobra w takim stopniu, w jakim możemy 

to czynić działając 
wspólnie. Człon-
kowie Rycerzy 
Kolumba dobrze 
wiedzą, że wspól-
nie możemy osią-

gnąć o wiele więcej. Tak więc trzymamy 
się razem… wspieramy siebie nawzajem. 
To nie znaczy, że zawsze zgadzamy się ze 
sobą, że nie ma różnic w opiniach. Ale 
znaczy to, iż Ty– jako Rycerz Kolumba – 
w swojej pracy dla dobra parafii i wspól-
noty możesz zawsze liczyć na wsparcie i 
pomoc braci Rycerzy. 
Braterstwo Czcigodny Michael J. 
McGivney założył Rycerzy Kolumba głów-
nie po to, by zapewnić pomoc wdowom i 
sierotom w wypadku śmierci, często 
przedwczesnej, żywiciela rodziny. Zakonu 
czyni to po dziś dzień, jak również czynią 
to indywidualni Rycerze, którzy w ubie-

17 

Rycerze Kolumba 
 Opr. Witold Zmysłowski i Andrzej Stefaniuk    
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głym roku poświęcili ponad 10 milionów 
godzin, by pomóc chorym lub niepełno-
sprawnym członkom i ich rodzinom. W 
naszej organizacji Rycerzy Kolumba 
troszczymy się o siebie nawzajem. 
Patriotyzm Członkowie Rycerzy Kolumba, 
czy są to Amerykanie, Kanadyjczycy, 
Meksykanie, Kubańczycy, Filipińczycy, 
Polacy czy Obywatele Republiki Domini-
kańskiej są patriotami. Jesteśmy dumni z 
tego, że jesteśmy oddani Bogu i Ojczyźnie 
i wierzymy, że mamy bronić tych warto-
ści. Czy to w życiu publicznym, czy pry-
watnym, Rycerze przypominają światu, że 
katolicy wspierają swój naród i mogą sta-
nowić przykład wspaniałej postawy oby-
watelskiej. 
Rycerze Kolumba znani są ze swoich 
praktycznych umiejętności. Pracując ra-
zem dla wspólnego dobra doceniają po-
czucie wartości swych braci. Rycerze wza-
jemnie się wspierają , gdy postanowią coś 
zrobić dla innych. Gdy na przykład, trzeba 
pomalować ściany budynku parafialnego 
ktoś przywiezie farby, ktoś kto potrafi po-
maluje inni mu pomagają, a ktoś kto fi-
zycznie nie podoła takiej pracy pomodli 
się w tym czasie za wspólnie wykonywane 
dzieło. Rycerze dostarczają żywność i 
odzież bezdomnym, wózki inwalidzkie 
osobom, które nie mogą sobie na nie po-
zwolić. Realizacja wielu inicjatyw, podział 
zadań podczas realizacji każdego projektu 
jeszcze bardziej podkreśla piękno i god-
ność naszych braci . 
Dla księdza Mc Givney spotkania towa-
rzyskie, bale i inne imprezy rodzinne mia-
ły duże znaczenie. Zwykł  mówić, że Ryce-
rze wraz z rodzinami są niezwykle ważni i 
zasługują na jak najlepsze traktowanie. 
Tak jest do dziś. 

Rycerze Kolumba rozpoczęli swoją dzia-
łalność w Polsce w roku 2006 w Polsce na 
wyraźne życzenie Ojca Świętego Jana 
Pawła II. Polska była pierwszym krajem w 
Europie, w którym działają i rozwijają się 
Rycerze Kolumba. Pierwsza Rada Lokalna 
Rycerzy Kolumba powstała przy Parafii 
Św. Floriana w Krakowie, gdzie w latach 
1949-1951 posługę kapłańską pełnił mło-
dy wikary - ks. Karol Wojtyła. Pierwszymi 
polskimi Rycerzami byli między innymi; 
JE Ks. Kardynał Franciszek Macharski i 
Ks. dr hab. Tomasz Kraj. Po pięciu latach 
rozwoju, Rada Dyrektorów Rycerzy Ko-
lumba, na posiedzeniu w dniach 4-6 lute-
go 2011 r., podjęła decyzję o usamodziel-
nieniu Polskich struktur i powołała na te-
rytorium Polski Radę Stanową. Pierwsza 
konwencja stanowa, gdzie ukonstytuowa-
ła się Rada Stanowa oraz wybrano Dele-
gata Stanowego i pozostałych Funkcjona-
riuszy Stanowych, odbyła się w dniach 20
-22 maja 2011 roku w Częstochowie, na-
tomiast uroczyste wprowadzenie na 
urząd wybranych Funkcjonariuszy 
(Władze Zakonu)w Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach 
w dniu 25 czerwca 2011 roku w obecności 
JE ks. Kardynała Franciszka Macharskie-
go i najwyższego Rycerza Karla Anderso-
na .  
Obecnie w Polsce jest ponad 3600 Ryce-
rzy Kolumba, którzy skupieni są w 75 Ra-
dach Lokalnych. Rycerzami są zarówno 
mężczyźni świeccy, jak i duchowni. Każda 
Rada Lokalna ma w swych szeregach 
przynajmniej jednego Księdza Kapelana, 
którym najczęściej jest Proboszcz Parafii, 
w której działają Rycerze. Ksiądz Kapelan 
jest oczywiście Rycerzem Kolumba. ● 
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