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 Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój 

umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. J 14,23 – 29.  

 Bliskie najważniejszemu słowu z dzi-
siejszej uroczystości, a mianowicie 
„wniebowstąpienie”, są wyrażenia „dostać 
się do nieba”, „pójść do nieba”, „połączyć się 
z kimś w niebie”. Wszystkie one zasadniczo 
znaczą „znaleźć się po śmierci w krainie 
szczęśliwości”. Zrazu wydają się one blisko-
znaczne ze słowem „wniebowstąpienie„. Je-
zus „został wzięty do nieba i zasiadł po pra-
wicy Ojca” - pisze św. 
Marek; „został uniesio-
ny do nieba” - dodaje 
św. Łukasz, gdy wypeł-
niło się o Nim wszyst-
ko, co mówiło Prawo. Po namyśle jednak 
pewność tę się traci. Co bowiem znaczą po-
żegnalne słowa Jezusa, które przekazał nam 
Łukasz w Dziejach Apostolskich: „A podczas 
wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z 
Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: 
Słyszeliście o niej ode Mnie - mówił”? Nie-
wątpliwie Jezus chce im powiedzieć: 
„Pozostańcie tutaj. Nie rozbiegnijcie się za-

raz. Czekajcie, dopóki nie przyjdzie Ten, któ-
ry was rzeczywiście może pocieszyć”. A za-
tem Ten, który nas opuszcza, nie pozostawia 
nas samych, ale posyła nam swego Ducha, 
który jednocześnie może być we wszystkich i 
w każdym zakątku tego świata, blisko nas i w 
nas. Ten, który odchodzi do „nieba”, pozo-
staje przy nas - nie ucieka do „krainy szczę-
śliwości”, by jak najprędzej zapomnieć o 

„padole płaczu”. Może 
jest to powód, że św. 
Mateusz w ogóle nie 
wspomina o odejściu 
Jezusa do nieba, a swą 

Ewangelię kończy słowami: „A oto Ja jestem 
z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 
świata”. Święty Marek wprawdzie wspomina 
o wniebowstąpieniu, ale od razu dodaje: 
„Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, 
a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał nau-
kę znakami, które jej towarzyszyły”. Odszedł 
do nieba, by pozostać z nami?!  

WNIEBOWSTĄPIENIE 
8 maja 2016 r.  
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 „Spokój czy pokój niech sobie będzie 
na cmentarzu!” - mówią ci, którzy określenie 
„osoba szukająca zwady” uznaliby za komple-
ment. Być może ich otoczenie cierpi z tego 
powodu, ale to zdaje się tylko zwiększać ich 
radość z możliwości prowadzenia nieustan-
nych polemik, sporów. Wy-
daje się, że Jezus nie oba-
wiał się konfliktów ani pro-
wadzenia sporów, ale pokój 
cenił sobie w sposób szcze-
gólny. Jako pożegnalny dar  
pozostawił uczniom swój 
pokój, który jest czymś innym niż „pokój, ja-
ki daje świat” - innym niż pokój imperium 
rzymskiego, wymuszony przez przewagę mi-
litarną i wyrafinowaną politykę. Jeśli jednak 
pokój Jezusa nie jest takim pokojem ani też 
spokojem cmentarnym, to na czym dokład-
nie polega różnica między nimi? Możemy 
przyjąć, że pokój Jezusowy jest czymś innym 

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

koi serce Jezusa, wlewa w 
nie niezmącony pokój i nie 
pozwala Mu tracić nadziei 
nawet w sytuacjach zdawa-
łoby się bez wyjścia. Nie za-
pominajmy, że te słowa za-
chęty, pokoju i radości wy-

powiada Jezus w czasie, gdy - mówiąc po 
ludzku - mógł spodziewać się jedynie klęski i 
gwałtownego końca. Ale wie: „Ojciec większy 
jest ode Mnie”, i nam powinna wystarczyć 
świadomość, że nasz Ojciec jest większy od 
nas i nas miłuje jako swoje dzieci. Być może 
właśnie w tych pięciu słowach kryje się cała 
tajemnica pokoju, jaki daje Jezus.  

VI NIEDZIELA  

WIELKANOCNA  
1 maja 2016 r.  

   Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego 

głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, po-

cząwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. J 14,23 – 29.  
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Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Święte-

go! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są 

im zatrzymane.              J 20,19 – 23 
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 W Zielone Świątki Bóg ukazuje mi 
drogę, którą mogę iść - drogę pokoju. Zanim 
czegokolwiek się podejmę, Bóg już to zrobił. 
Dla mnie i za mnie. Jestem innym człowie-
kiem, zanim zdołam choć 
kiwnąć palcem. Jakież to 
wspaniale uczucie: zosta-
łem przez Boga dostrzeżo-
ny i ocalony, i jedną nogą 
stoję już niejako na drodze 
wiodącej do nieba. Oczywiście, nie muszę nią 
iść. Mogę nawet żyć tak, jakby Boga w ogóle 
nie było. Jestem przecież wolny. Miejmy na-
dzieję, że nie pozbawię siebie wolności. Miej-

my nadzieję, że pozwolę działać Jezusowi, 
gdy podaruje mi Ducha, który prowadzi ludzi 
do nieba. Dopiero wtedy będę promieniował 
pokojem. Dopiero wtedy będę gotów przeba-

czać. Dopiero wtedy będę 
czuł potrzebę dziękowania 
Bogu i bliźnim. Dopiero 
wtedy moja krytyka in-
nych zatraci jad nienawi-
ści. A jeśli nadal się wa-

ham, jak powinienem żyć, dobrze byłoby naj-
pierw usiąść i spokojnie nad tym się zastano-
wić, a jeszcze lepiej prosić: Przyjdź, Duchu 
Święty, oświeć mnie.  

ZESŁANIE DUCHA 
ŚWIĘTEGO 
15 maja 2016 r. 

 Czy Jezus miał jakieś tajemnice? Praw-
dy, których nikomu nie chciał wyjawić, nawet 
uczniom, którzy byli z Nim przez cały czas? 
Dzisiejsza Ewangelia może coś takiego suge-
rować: Całą prawdę 
wyjawi dopiero Duch, 
który przyjdzie, gdy Je-
zus zostanie uwielbio-
ny, a zatem nie będzie 
Go już na ziemi. To jest 
dokładnie nasza sytua-
cja. Nie możemy już udać się do Jezusa i za-
pytać Go, jak to czy tamto należy rozumieć. 
Pozostaje pytać i szukać i pilnie słuchać Du-

cha, czy nasza wiedza odpowiada Jego praw-
dzie. Poszukiwanie Boga i Jego woli nie jest 
tylko sprawą uczonych teologów i konsekro-
wanych biskupów - wszyscy jesteśmy powoła-

ni do korzystania z na-
szego serca i rozumu. 
A co byśmy powie-
dzieli o dobrej książce 
teologicznej? Albo o 
posłuchaniu jakiejś 
dobrej konferencji czy 

kazania? Duch prawdy, który pochodzi od Oj-
ca i poucza o Synu, przemawia na wielu kana-
łach - mimo że nie ma żadnej rozgłośni.  

  Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo 

nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi 

wam rzeczy przyszłe     J 16, 12 – 15 

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY 
PRZENAJŚWIĘTSZEJ 

21 maja 2016 r. 

 Panie nie trudź się, bo ja nie jestem go-
dzien, abyś wszedł pod dach 
mój… lecz powiedz słowo, a 
mój sługa będzie uzdrowio-
ny” - powiedział setnik. Ani 
święty, ani anioł—poganin. 
Bardzo podobne słowa wypo-
wiadamy przed  przyjęciem 
Komunii św. Ośmielają nas.  
Świadomość naszej niegodności, poczucie wi-
ny i wiara w to, że można budować tylko na 

łasce Bożej, dają nam odwagę, kiedy zbliża-
my się do stołu Pańskiego.  
Aniołowie nie przyjmują Ko-
munii św.—tylko grzesznicy 
to robią. Powiedział mi kie-
dyś niewierzący: „Gdybym 
wierzył to szedłbym do taber-
nakulum na klęczkach” 
Jak często nie doceniamy lu-

dzi spoza Kościoła. Czasem bardziej niż my 
wiedzą co znaczy wierzyć. 

IX NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
29 maja 2016 r.  

    «Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach 

mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz po-

wiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Łk 7, 1-10 
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Kwiecień w naszej parafii 
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CHRZTY: 
Milena Małgorzata Bartczak  
Kaja Katarzyna Garlińska  
Maksymilian Michał Kaczorek  
Oliwier Mariusz Kuczera  
Piotr Grzegorz Motas  
Nadia Tierientiew  
Szymon Krzysztof Wala  
Jagoda Krystyna Żurkowska  
 
ŚLUBY: 
Marlena Giżyńska – Błażej Cieślik  
Marzena Kremblewska – Adam Olszówka  

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Krzysztof Koszela – Barbara Zieleźny  
Aleksander Majewski – Barbara Bargieł  
Łukasz Domagała – Dorota Chmiel 
Dawid Sołtys – Anna Krawczyk  
 
POGRZEBY: 
Alojzy Fajkis – 80 lat  
Antoni Nogły – 65 lat 
Andrzej Otulak – 53 lata 
 
 
 

Co czeka nas w maju 

ROCZKI: 
Dominika Górska 
Jakub Kamil Jagus 
Nadia Maria Kałuża 
Antoni Robert Rołka 
Alicja Judyta Żukowska 
 
18 URODZINY: 
Oliwia Czarnecka 
Kamil Karwik 
Paulina Lewiński 
Karol Sprycha 
 
 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
10 rocznica  
Joanna i Tomasz Goleniec 
Małgorzata i Szymon Kozłowscy 
15 rocznica 
Sylwia i Artur Langer 
20 rocznica  
Elżbieta i Grzegorz Dulemba 
40 rocznica  
Krystyna i Mirosław Moszczyńscy 
45 rocznica  
Łucja i Zdzisław Wiącek 
65 rocznica 
Władysława i Józef Wachowscy 

 31 marca 2016 r. odbył się w Kato-
wicach diecezjalny finał XXI Konkursu 
Wiedzy Biblijnej. W tym roku 
43 uczestników pochyliło się 
nad Ewangelią św. Łukasza. 
Z radością informujemy, że 
uczennica klasy VI a, Szkoły 
Podstawowej nr 19, Łucja Mirosław,  
zajęła II miejsce.  

Zwyciężył piątoklasista  z Tychów.  
 Tydzień później Grzegorz Miro-

sław, uczeń I klasy gimna-
zjum salezjanek, reprezento-
wał nasze miasto w  XV Wo-
jewódzkim Konkursie Biblij-
nym  w Sosnowcu.  

Gratulujemy!  katechetka Sylwia Oleksy  

KONKURS  
BIBLIJNY 
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 1.05- 6 Niedziela Wielkanocna. 
Dzień modlitw za bezrobotnych. Msza św. 
w intencji wszystkich pracujących o godz. 
9.30. Wczesna Komunia Święta o godz. 
11.00 Kolekta na WŚSD 
 2.05- poniedziałek. Dzień modlitw o uro-
dzaje- Dni Krzyżowe. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapraszamy Rodziców dzie-
ci pierwszokomunijnych z SP nr 19 po 
Mszy św. wieczornej. 
 3.05- wtorek- Uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny, Królowej Polski, głównej pa-
tronki Polski. Msze św. według porządku 
niedzielnego. Msza św. w intencji OSP Ja-
strzębie Górne o godz. 12.15. Dzień mo-
dlitw o urodzaje- Dni Krzyżowe. 
 4.05- środa. - Wspomnienie św. Floriana, 
męczennika, patrona archidiecezji. Dzień 
modlitw o urodzaje- Dni Krzyżowe. Biblio-
teka parafialna czynna od godz. 17.00 w 
Domu Parafialnym. 
 6.05- I piątek. Święto św. Apostołów Fili-
pa i Jakuba. Rozpoczynamy Nowennę do 
Ducha Świętego. O godz. 6.30 Msza św. w 
intencji czcicieli NSPJ. Msza dla młodzieży 
o godz. 19.00 Do sprzątania kościoła i ka-
plicy zapraszamy Rodziców dzieci pierw-
szokomunijnych z SP nr 19 po Mszy św. 
młodzieżowej. 
 7.05- I sobota. Spowiedź św. dla dzieci 
pierwszokomunijnych z SP nr 19 o godz. 
9.00. 
 8.05- niedziela. Uroczystość Wniebowstą-
pienia Pańskiego. Pierwsza Komunia św. 
dla dzieci z SP nr 19 o godz. 9.30 i 11.00. 
Nabożeństwo majowe dla dzieci pierwszo-
komunijnych o godz. 15.00. 
 9.05- poniedziałek. Uroczystość św. Sta-
nisława,  biskupa i męczennika, głównego 
patrona Polski. Do sprzątania kościoła i 
kaplicy zapraszamy Rodziców dzieci 
pierwszokomunijnych z SP nr 1 po Mszy 
św. wieczornej. 
 10.05- wtorek. Poradnia Życia Rodzinne-
go w Domu Parafialnym o godz. 16.00. 
 12.05 czwartek. Msza z okazji jubileusz 
40 lecia SP 19 o godz. 8.00  
 13.05- piątek.. Do sprzątania kościoła i 
kaplicy zapraszamy Rodziców dzieci 
pierwszokomunijnych z SP nr 1 po Mszy 

św. wieczornej. 
 14.05- sobota. Święto św. Macieja, apo-
stoła. Spowiedź św. dla dzieci pierwszoko-
munijnych z SP nr 1 o godz. 9.00. 
 15.05- niedziela. Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego. I Komunia św. dla dzieci 
z SP nr 1 o godz. 11.00. Nabożeństwo ma-
jowe dla dzieci pierwszokomunijnych o 
godz. 15.00. Koniec okresu wielkanocnego. 
Kolekta na cele remontowe parafii. 
 16.05- poniedziałek. Święto NMP, Matki 
Kościoła. Do sprzątania kościoła i kaplicy 
zapraszamy mieszkańców ul. Św. Katarzy-
ny, ul, Lechonia, ul, Wierzyńskiego, ul. Ka-
sprowicza i ul. Asnyka po Mszy św. wie-
czornej. 
 18.05- środa. Biblioteka parafialna czyn-
na od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
 19.05- czwartek. Święto Jezusa Chrystu-
sa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 
Urodziny arcybiskupa Wiktora Skworca. 
 20.05- 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. Św. Katarzyny, ul, Lecho-
nia, ul, Wierzyńskiego, ul. Kasprowicza i 
ul. Asnyka po Mszy św. wieczornej. 
 21.05- sobota. Uroczystość  św. Jana Ne-
pomucena, prezbitera i męczennika, patro-
na miasta. Odwiedziny chorych od. Godz. 
9.00 Święcenia prezbiteratu o godz. 10.00  
w katowickiej Katedrze. Nauka dla Rodzi-
ców i Rodziców chrzestnych o godz. 16.30 
w Domu Parafialnym. 
 22.05- niedziela. Uroczystość Najświęt-
szej Trójcy. Kończy się okres spowiedzi i 
Komunii św. wielkanocnej. Chrzty o godz. 
12.15. 
 23.05- poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapraszamy mieszkańców 
ul. Pszczyńskiej 76-124 po Mszy św. wie-
czornej. 
 24.05- wtorek. Wspomnienie NMP 
Wspomożycielki Wiernych  
 26.05- czwartek. Uroczystość Najświęt-
szego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze św. o 
godz. 7.30 (po niej procesja),  bezpośred-
nio po procesji, 12.15, 16.30. Dzień Matki 
27.05- piątek. Do sprzątania kościoła i ka-
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 „Życie nie musi obfitować w wielkie wydarzenia, 

codzienny obowiązek, prosty i niepozorny  wystar-

czy, aby je upiększyć i uszlachetnić.”  

Wszystkim Mamom życzymy cierpliwości i siły po-

trzebnych do podejmowania trudu wychowawcze-

go, a miłość i wdzięczności dzieci niech będzie dla 

Nich największą radością życia. Duszpasterze i Re-

dakcja. 

 

„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam 

będzie działał.” 

Księdzu Proboszczowi Stefanowi oraz księżom An-

drzejowi i Dariuszowi z okazji rocznicy święceń ka-

płańskich życzymy, by w bliskiej 

relacji z Jezusem odnajdywali 

pokój i umocnienie w czynieniu 

dobra. Redakcja i Parafianie 

 

„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 na dalsze lata życia. Męski 

Legion Maryi. 

„Kompasem, który wskazuje nam drogę wśród tajem-

nic Bożych, jest miłość.” 

Paniom Bogumile Krajewskiej i Krystynie Muszyń-

skiej życzymy ufności w sercu i przeświadczenia, że 

Bóg w swojej miłości prowadzi nas przez życie. 

Żeński Legion Maryi. 

 

„Modlić się to stopniowo wprowadzać w siebie wo-

lę Bożą zamiast swojej woli.” 

Paniom Helenie Papszun i Zofii Nawrockiej oraz pa-

nu Alojzemu Szmajduchowi życzymy, by poprzez 

modlitwę odkrywali obecność Boga w swoim życiu i 

na co dzień realizowali Jego wolę. Chór „Lira.” 

 

„Radość zrodzona z dobroci 

jest sakramentem obecności 

Boga.” 

Paniom Wacławie Butorze, Bogumile Krajewskiej i 

Wandzie Wołkowicz życzymy, aby Ich serce zawsze 

wypełniała radość płynąca ze świadomości bycia 

kochanym przez Boga i bliskich. Seniorzy. 

 

„Miłość nie stara się panować, robi coś więcej – 

kształtuje” 

Martynie Zimończyk życzymy, aby w spotkaniach z 

człowiekiem pamiętała zawsze o tej prawdzie i by 

takiej miłości uczyła się od Jezusa. Oaza z ks. Ste-

fanem 

Serdeczności 

plicy zapraszamy mieszkańców ul. 
Pszczyńskiej 76-124 po Mszy św. wiecz. 
 29.05- 9 Niedziela Zwykła. Roczki o godz. 
12.15. Jubileusze małżeńskie o godz. 16.30. 
Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do 
MB Piekarskiej. 
 30.05- poniedziałek. Wspomnienie św. 
Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika. 
Msza św. w intencji Koła Gospodyń, eme-
rytów, rencistów i sprzątających kościół w 
maju o godz. 18.00. Do sprzątania kościoła 
i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. 
Pszczyńskiej 130-200 po Mszy św. wie-
czornej. 
 31.05- wtorek. Święto Nawiedzenia NMP. 
Msza św. za zmarłych w 30 dzień oraz I 

rocznicę po śmierci o godz. 18.00. 
 1.06 – środa. Wspomnienie św. Justyna 
męczennika. Dzień dziecka 
 3.06 – I piątek. Uroczystość NSPJ. . Msze 
św. o godz. 6.00, 9.00, 16.30, 18.00 O 
godz. 6.30 Msza św. w intencji czcicieli 
NSPJ. Rocznica I Komunii Świętej dla 
dzieci ze SP nr 19. Na Mszy św. o godz. 
16.30 Msza dla młodzieży o godz. 19.00 Do 
sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy 
mieszkańców ul. Pszczyńskiej 76-124 po 
Mszy św. młodzieżowej. 
 4.06 – I sobota. Wspomnienie Niepokala-
nego Serca NMP. 
 5.06 – 10 Niedziela Zwykła. Kolekta na 
potrzeby archidiecezji. 
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Zgadzasz się z Osioł-
kiem, że przyjaciele 
zepsuli mu urodziny? 

Chyba nie. Czy 
to nie był bar-
dzo fajny pre-
zent? Na co 

chcieli zwróci Osiołkowi uwagę? Jeśli chcesz się dowiedzieć 
rozwiąż zadanie. Aby to zrobić musisz posu-
wać się w labiryncie literek zgodnie ze wska-
zaniami strzałek. Rozpocznij od zaznaczonej 
literki „D” Gdy odczytasz rozwiązanie zasta-
nów się, czy Ty też czasem, podobnie jak 
Osiołek, nie zapominasz o tym czego to hasło 
uczy. Czy nie traktujesz podobnie ludzi i Pana 
Jezusa. A potem wyślij rozwiązanie na adres 
krecikpolarny@gmail.com A nagrody za roz-
wiązanie z poprzedniego numeru otrzymują 
Karol Sitek i Radek Wilk. Można je odebrać 8 
maja na Mszy św. o godz. 10.00. 

Miałem ostatnio 
urodzinki. Fajnie 
jest mieć urodziny, bo się dostaje prezenty. No i 
strasznie czekałem na te prezenty. Nie mogłem 
się już doczekać. Aż mnie zżerała ciekawość co 
też dostanę w tym roku. No i w końcu stwierdzi-
łem — a co tam! Nie będę dłużej czekał. Urodzi-
ny są, to trzeba szukać prezentów. Żadne tam do 
wieczora, czy popołudniu.  Poszukam sam. Na 
pewno są gdzieś schowane. I miałem rację wy-
patrzyłem w końcu jeden. Ale jak to zrobić...? 
Przecież go sobie po prostu nie wezmę. OOO!!! 
Nagle zauważyłem baloniki. To się musi udać... 
Wdrapałem się na nie i spróbowałem troszkę 

podlecieć. Za proste to to nie było i w końcu... spa-
dłem... Ale koszmarne urodziny! Zamiast prezentów 
nowe siniaki... No dobra idę do tego prezentu i już. 
Podchodzę sobie po cichutku, delikatnie wdrapuję na 
opakowanie i już prawie widzę co tam w środku, aż tu 
nagle cały prezent podskakuje! Ależ się wystraszyłem. 
Patrzę, a tu z opakowania wyskakują Kłapcio, Gloria i 
Krecik.  A gdzie mój prezent, pytam. Co zrobiliście z 
moim prezentem?! Zbóje jedne! A oni na to: My jeste-
śmy prezentem, Nie cieszysz się...? Też coś! oddawaj-
cie prezent! Prawdziwy prezent! A oni nic tylko jakoś 

tak posmutnieli. Pew-
nie im głupio, że ze-
psuli mi urodziny...? 

 Osiołek Ofiarka 
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VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 1 .05 
7.3o – Za ++ Jadwigę Fajkis, dziadków z 
obu stron, Michała Fajkis oraz ++ z po-
krewieństwa Fajkis, Piecha.  
9.3o – W INT. RZEMIEŚLNIKÓW.  
10.oo – Za + Różę Zdrzałek – w r. śm., ++ 
rodziców Jana i Marię, rodzeństwo, + Al-
berta Śmietana i dusz. w cz. cier.  
11.oo – WCZESNA KOMUNIA ŚWIĘTA. 
12.15 – Do O.B., z podz. za dar życia i 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog.i 
zdrowie dla wnuczki Zuzanny z ok. 18 ur.. 
16.3o – Za +męża Zbigniewa Borkowskie-
go, matkę Krystynę oraz ++ z pokr.  
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. 
Atanazego 2 .05 
6.3o – Za + Tomasza Kusy, żonę Salomeę 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.oo – Do O.B., z podz. za otrzymane ła-
ski, z pr. o dal. błog., opiekę i zdrowie w 
int. Bronisława z ok. 50 rocznicy ur..  
18.oo – Do O.B., z podz. za odebrane łaski 
z pr. o dal. błog., opiekę i zdr. z ok. ur..  
WTOREK – UROCZYSTOŚĆ NMP, KRÓ-
LOWEJ POLSKI 3 .05 
7.3o – Za + Stanisława Adamczyk, ++ ro-
dziców Jadwigę i Hermana, rodzeństwo 
oraz + Ks. Rudolfa Adamczyk.  
9.3o – Za ++ Maksymiliana Krypczyk, żo-
nę Annę, Ryszarda Pęcherczyk i Mieczy-
sława Juskowiak.  
10.oo – Za ++ Apolonię Guzy, męża Bru-
nona, Ryszarda Polnik, Annę Job oraz ++ 
rodziców i pokrewieństwo Gajda, Guzy, 
Chromik.  
11.oo – W INT. PARAFIAN.  
12.15 – Do O.B., za wstaw. Św. Floriana w 
int. strażaków OSP Jastrzębie-Górne.  
16.3o–Za + Mirosława Jóźwiak w 2 r. śm.. 
ŚRODA –Wspomnienie św. Floriana 4 .05 
6.3o – Do O.B. – w wiadomej int.. 
18.oo – Za + Andrzeja Pancherz.- w 1 r. 
śm., żonę Józefę 
18.oo – Za ++ Jana Ostrzołek – w r. śm., 
żonę Agnieszkę, rodziców z obu stron oraz 

++ z rodziny Ostrzołek, Sitko, 
Rduch i dusz. w cz. cier.  
CZWARTEK - I czwartek miesiąca 5 .05 
6.3o – W int. Powołań. 
18.oo – Za + Jana Lazar – w 3 r. śm., bra-
ta Andrzeja, szwag. Józefa, Stanisława, 
Franciszka i Zbigniewa ++ rodz. i teściów. 
18.oo – Za ++ żonę Zofię Przeniosło, ro-
dziców Annę i Józefa Przeniosło, brata Jó-
zefa, ++ teściów Władysławę i Władysła-
wa Moskwa.  
PIĄTEK –ŚW.  ŚW. APOSTOŁÓW FILI-
PA I JAKUBA–I piątek miesiąca 6 .05 
6.3o – W int. czcicieli NSPJ.  
16.3o – MSZA ŚW. SZKOLNA – W INT. 
PARAFIAN. 
18.oo–Za +męża Sylwestra Lasko w 4 r. 
śm. 
SOBOTA – I sobota miesiąca. 7 .05 
8.oo – Do O.B., MB Fatimskiej w int. 
członkiń z Róży Róż. Teresy Fajkis.  
18.oo – Za ++ synów Jerzego, Edwarda 
Sember i Andrzeja Sember, matkę Hele-
nę, ojca Stefana, teściów Marię i Jana Mą-
dry oraz ++ Annę i Piotra Czan. 
18.oo – Do O.B. w int. rodziców, dziad-
ków i pokr. zmarłego Nikodema Pastryk.  
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WNIE-
BOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 8 .05 
7.3o – Za ++ Marię i Emilię Urbańczyk, 
Antoniego Piszczek oraz ++ z pokr.  
9.3o – I KOMUNIA ŚW. SZKOŁA POD-
STAWOWA NR 19.  
10.oo– Za ++ Ingę Skiba, męża Pawła, ro-
dziców, rodz. z obu stron oraz ++ z pokr.  
11.oo – KOMUNIA ŚW. SZKOŁA PODT-
STAWOWA NR 19. 
12.15 – Do O.B., z podz. za otrzymane ła-
ski, z pr. o dal. błog., opiekę i zdrowie w 
int. małżonków Elżbiety i Rogera z ok. 45 
rocznicy ślubu oraz 70 rocznicy ur. Roge-
ra i błog.dla całej rodziny. 
16.3o – Do O.B., za wstawiennictwem MB 
Częstochowskiej, z podz. za otrzymane ła-
ski, z pr. o dal. błog., opiekę i zdrowie w 
int. Kamila z ok. 30 rocznicy ur. 
PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
STANISŁAWA 9 .05 
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6.3o – Za + Łucję Papierok, jej rodziców 
Wiktorię i Alojzego oraz dusz. w cz. cier.  
18.oo – Do O.B., z podz. za otrzymane ła-
ski, z pr. o dal. błog., opiekę i zdrowie w 
int. Stanisława Olejnik z ok. ur. i imienin.  
18.oo – Do O.B., z podz. za odebrane łaski 
z pr. o dal. błog., op. i zdrowie w int. ro-
dziny Fukała oraz kol. Rocz. ur. Andrzeja.  
WTOREK 10 .05 
6.3o – Za + Henryka Koczor – w r. śm., 
++ rodziców i dziadków.  
18.oo – Do O.B. w int. członkiń z Róży 
Krystyny Smorzyk.  
18.oo – Za ++ członkinie z Róży Krystyny 
Smorzyk. 
ŚRODA 11 .05 
6.3o – Za + Benedykta Wróblewskiego, 2 
żony, syna Jana, Albinę Orszulik, męża 
Franciszka oraz ++ z pokr. z obu stron.  
18.oo – Za + Ludwika i Genowefę Cofalik, 
syna Bolesława, zięcia Pawła.  
18.oo – Za + Helenę Kopertowską, Emila 
i Kazimierza Kopertowskiego.  
CZWARTEK 12 .05 
6.3o – Za ++ Alberta Mołdrzyk, żonę Ste-
fanię, Ryszarda Grygier, synową Sylwię 
oraz ++ z pokrewieństwa Burlikowski, 
Mołdrzyk, Fabian i dusz. w cz. cier.  
8.oo – Do O.B. – 40-lecie SP-19 
18.oo – Do O.B., z podz. za otrzymane ła-
ski, z pr. o dal. błog., opiekę i zdrowie w 
int. Mirosławy z ok. 70 rocznicy ur..  
PIĄTEK 13 .05 
6.3o – W int. czcicieli MB Fatimskiej.  
18.oo – Za + Ewę Lach.  
18.oo – Za ++ Reinholda Królika, rodzi-
ców, 2 braci, 2 zięciów oraz ++ z pokre-
wieństwa Królik, Szczęsny.  
SOBOTA – ŚW. ŚW. MACIEJA 14 .05 
8.oo – Za ++ Eryka Lazar, żonę Amalię, 
ich rodziców, rodzeństwo i pokrewień-
stwo oraz Irenę i Władysława Koniec.  
18.oo – Za + Annę Wzientek – w 11 r. śm., 
męża Antoniego oraz ++ rodziców.  
18.oo – Za + męża Janusza Olszewskiego 
– w 1 r. śm., syna Michała, +brata Włodzi-
mierza, rodz. z obu stron oraz ++ z pokr.  

NIEDZIELA  - UROCZYSTOŚĆ ZE-
SŁANIA DUCHA ŚW. 15 .05 
7.3o – Za + Stanisława Folwarczny w 1 r. 
śm.. 
9.3o – W INT. PARAFIAN. 
10.oo – Za ++ Emanuela Materzok, żonę 
Łucję, Gerarda Gajda i Waldemara Pardy.  
11.oo–KOMUNIA ŚW. SP1 Klasa II a i II b  
12.15 – Za + Dorotę Skowron oraz ++ Jó-
zefa i Wiktora Skowron. 
16.3o–Za + Henryka Jurkiewicz w 6 r. 
śm. 
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO NMP, MAT-
KI KOŚCIOŁA 16 .05 
6.3o – Za ++ Stanisławę Bułak, męża 
Edwarda, córkę Wandę oraz ++ z pokr.  
6.3o – Za ++ Marię Sawczuk, męża Józe-
fa, Pawła Frelek oraz ++ z pokrewieństwa 
z obu stron i dusz. w cz. cier.  
18.oo – Do O.B. w int. grupy modlitewnej 
OREMUS i opiekuna Ks. Dariusza z podz. 
za otrzymane łaski, z prośbą o błog.Boże i 
dary Ducha Św.  
WTOREK 17 .05 
6.3o – Za ++ Bernarda Pustelnego, syna 
Ewalda, córkę Irenę, wnuka Tadeusza, 
Alojzego i Agnieszkę Szczypka, syna Fran-
ciszka oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.oo – Za + Zofię Drewicz, męża Ryszar-
da, Renatę Rasek oraz ++ współpracowni-
ków i dusz. w cz. cier.  
18.oo – Za ++ Martę Brudny, syna Jana 
oraz ++ z rodziny.  
ŚRODA 18 .05 
6.3o – Za ++ Legionistów i Auksyliatorów 
męskiego Legionu Maryi.  
18.oo – Za ++ rodziców Waleskę Powie-
śnik, męża Leona, rodziców z obu stron i 
dusz. w cz. cier.  
18.oo – Za ++ rodziców Adolfa Kuźnika, 
żonę Helenę oraz dusz. w cz. cier.  
CZWARTEK- ŚW. JEZUSA CHRYSTUSA 
NAJWYŻ. I WIECZ. KAPŁANA 19 .05 
6.3o – Za ++ Marię i Adolfa Musioł, Ger-
trudę i Henryka Wieczorek ++ z pokr.  
18.oo – Do O.B. w int. członkiń z Róży 
Heleny Sowa. 
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18.oo – Za ++ członkinie z Róży Heleny 
Sowa. 
PIĄTEK 20 .05 
6.3o – Do O.B. w int. członkiń z Róży Ire-
ny Witkowskiej (Jadwigi Gajda). 
18.oo – Za + córkę Justynę – w 7 r. śm. 
oraz mamę Jadwigę.  
18.oo – Za + Alojzego Brawańskiego, jego 
++ rodziców, brata, bratową, Mariannę i 
Pawła Jabłonka oraz ++ z pokrewieństwa.  
SOBOTA – Wspomnienie św. Jana Nepo-
mucena. 21 .05 
8.oo – Za ++ członkinie z Róży Bernadety 
Sacher.  
12.oo – Do O.B., za wstaw. MB Fatim-
skiej, z podz. za otrzymane łaski, z pr. o 
dal. błog., opiekę i zdrowie w int. Haliny 
Woźnica z ok. 60 rocz. ur.. (Ks. Gość) 
14.oo – Ślub.  
18.oo – Za + Lidię Zarembik w 32 r. śm.,  
18.oo – Za + Janusza Olszewskiego. 
NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ NAJ-
ŚWIĘTSZEJ TRÓJCY  22 .05 
7.3o – Za ++ Reinholda Szymura, ojca Ja-
na, brata Maksymiliana, bratową Helenę, 
Łucję i Józefa Cebula.  
9.3o – Za ++ rodziców Barbarę i Antonie-
go Wrzoł, ich syna, synową, zięcia oraz 
dusz. w cz. cier.  
10.oo – Za ++ Elżbietę i Jana Krupa – w 
r. śm., Bolesława i Agnieszkę Krupa, ++ 
Józefa, Wiktora i Gertrudę Gonsior oraz 
Anastazję Mołdrzyk. 
11.oo – Do O.B., z podz. za otrzymane ła-
ski, z pr. o dal. błog., opiekę i zdrowie w 
int. Juliana z ok. ur..  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.3o – Za ++ Halinę Kowal – w 10 r. śm., 
męża Stanisława, szwagra Tadeusza, ro-
dziców z obu stron oraz dusz. w cz. cier.  
PONIEDZIAŁEK 23 .05 
6.3o – Za ++ Augustynę Ostrzołek, męża 
Franciszka, Rafała Woźnica ich rodziców i 
teściów.  
18.oo – Do O.B., z podz. za otrzymane ła-
ski, z pr. o dal. błog., opiekę i zdrowie w 
int. Leopolda z ok. kolejnych ur..  
18.oo – Do O.B. w int. członkiń z Róży 

Bernadety Sacher.  
WTOREK – Wspomnienie NMP Wspo-
możycielki Wiernych 24 .05 
6.3o – Za ++ Antoninę Lazar, jej męża 
Franciszka, synów Jana i Andrzeja, wnu-
ka Zbigniewa, zięcia Stanisława, Gertrudę 
Musioł, jej męża Franciszka, wnuka Kry-
stiana, Eugeniusza Sładkowskiego. 
18.oo – Do O.B. w int. członkiń z Róży 
Anny Ledwoń. 
18.oo –Za ++ człon. z Róży Anny Ledwoń.  
ŚRODA 25 .05 
6.3o – Za ++ Mariannę, Edwarda, Kata-
rzynę i Józefa Korpowskich, Marię i Fran-
ciszka Koch, Rocha i Józefę Gajek oraz 
dusz. w cz. cier.  
6.3o – Za ++ Zofię Godecką, męża Włady-
sława, siostrę, cór. zięcia i dusz. w cz. cier.  
18.oo – Za ++ Henryka i Kunegundę 
Wierzgoń.  
CZWARTEK - UROCZYSTOŚĆ NAJ-
ŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRY-
STUSA 26 .05 
7.3o – W INT. PARAFIAN.  
Po PROCESJI - W int. Matek naszej par.  
12.15 – Za + mamę Alojzję Łukasik, jej ro-
dziców, rodzeństwo oraz ++ z pokr.  
16.3o – Do O.B., z podz. za otrzymane ła-
ski, z pr. o dal. błog., opiekę i zdrowie w 
int. Jadwigi z ok. 94 rocznicy ur.. 
PIĄTEK 27 .05 
6.3o – Za ++ Martę i Pawła Marcisz, 
Franciszka i Marię Biernat, Romana Cho-
lewik oraz ++ z pokrewieństwa. 
18.oo – Do O.B., za wstawiennictwem MB 
z podz. za dar życia i otrzymane łaski, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo, dary 
Ducha Św. i zdrowie dla Weroniki, Rafała, 
Barbary, Piotra, Pawła i Mariana z ok. ko-
lejnych ur..  
18.oo – Za ++ Leona Krótki – w r. śm., 
rodziców Agnieszkę i Ryszarda, siostrę 
Gertrudę, 4 szwagrów, Annę i Franciszka 
Antończyk oraz ++ z rodzin Krótki, An-
tończyk, Capek i dusz. w cz. cier.  
SOBOTA 28 .05 
8.oo – Za + Reginę Skubis – w r. śm., mę-
ża Mieczysława, ++ Eugenię i Alojzego 
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Langosz oraz ++ z rodzin Szulik, Wala, 
Langosz.  
8.oo – Za + Jana Antończyk – w 29 r. śm., 
rodziców, teściów.  
13.oo – Ślub. 
14.oo – Ślub. (Ks.Gość) 
18.oo – Za + Zygfryda Szlezak – w 1 r. 
śm., syna Pawła, córkę Jolantę Rufert, ro-
dziców i teściów.  
IX NIEDZIELA ZWYKŁA 29 .05 
7.3o – Za ++ Zofię Marek, Gertrudę i 
Pawła Gajda.  
9.3o – Za ++ Alojzego Michalskiego – w 
21 r. śm., żonę Otylię, Halinę i Leonarda 
Spałek, Marię Dobrowolską ++ z pokr.  
10.oo – Za ++ Joannę Musioł – w 9 r. śm., 
męża Feliksa, syna Kazimierza, zięcia Jó-
zefa, Stefanię i Józefa Deptuła ++ z pokr.  
11.oo – W INT. PARAFIAN. 
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI. 
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Ja-
na Sarkandra 30 .05 
6.3o – Za + Henryka Maśka – od sąsia-
dów ul. Poznańska 2-12. 
18.oo – Do O.B. w int. KGW, emerytów i 
rencistów oraz sprzątających kościół i ka-
plicę w miesiącu maju.  
18.oo – Do O.B., z podz. za otrzymane ła-
ski, z pr. o dal. błog., opiekę i zdrowie w 
int. Tadeusza i Stanisławy Sawczuk. 
WTOREK – ŚWIĘTO NAWIEDZENIA 
NMP 31 .05 
6.3o – Za + Zofię Dobek, męża Edwarda, 
wnuczkę Aldonę od sąs. z ul. Opolskiej 2.  
6.3o – Za ++ Stanisławę Doniec, męża 
Czesława, Magdalenę i Franciszka Doniec 
oraz ++ z rodziny Doniec.  
18.oo – Msza św. za zmarłych w 30-dzień 
i 1 rok po śmierci.  
ŚRODA – Wspomnienie św. Justyna 1 .06  
6.3o – Za ++ Antoniego Goik – w r. śm., 
żonę Joannę, Jadwigę i Ryszarda Goik, 
Alberta Grabarczyk oraz ++ z pokr. 
18.oo – Za ++ Irenę i Edwarda Zawada. 
18.oo – Za ++ Gertrudę i Czesława Wro-
żyna, Gawła i Gertrudę Gajda, rodziców z 
obu stron oraz Grzegorza Salamon.  

CZWARTEK – I czwartek miesiąca 2 .06 
6.3o – W int. powołań.  
18.oo – Za + Kazimierza Wilczyńskiego – 
w 1 r. śm. – od sąs. z ul. Poznańskiej 2-12.  
18.oo – Za + Marka Grzyb – od sąsiadów 
z ul. Wrocławskiej 9.  
PIĄTEK – UR. NAJŚW. SERCA PANA 
JEZUSA I piątek miesiąca 3 .06  
6.3o – W int. czcicieli NSPJ.  
9.oo – Za + Bolesława Krajewskiego.  
16.3o – MSZA SZKOLNA – Rocznica I 
Komunii Św. dzieci z SP-1 i SP-19.  
16.3o – Za + Romana Mazur, Tadeusza 
Piechoczek oraz ++ członkinie z Koła Go-
spodyń. 
18.oo – Za + Lidię Witak – w 4 r. śm., mę-
ża Franciszka.  
SOBOTA – Wspomnienie Niepokalanego 
Serca NMP  I sobota miesiąca 4 .06 
8.oo – Za ++ rodziców Annę i Wiktora 
Kołeczko, braci Franciszka i Józefa, brato-
wą Zofię, Martę i Jana Gajda, Jerzego 
Majka, Kazimierza Obracja  ++ z pokr.  
13.oo – Ślub.  
18.oo – Za ++ Ryszarda Dudzika, syna 
Henryka, Jana, Gertrudę Sitek, Ignacego i 
Annę Grabiec, ++ synów oraz ++ z pokr. 
18.oo – Za ++ Tadeusza i Hildegardę Lan-
ger, rodziców Jana i Łucję Langer, Marię i 
Piotra Oczadły oraz Józefa Kania.  
X NIEDZIELA ZWYKŁA 5 .06 
7.3o – Za ++ Leona i Martę Mazur, Cecy-
lię i Albina Stencel oraz ++ z rodzin Ma-
zur, Stencel, Sitek i Polnik.  
9.3o – Do O.B., z podz. za otrzymane ła-
ski, z pr. o dal. błog., opiekę i zdrowie w 
int. Małgorzaty Mądrej z ok. 80 r. ur..  
10.oo – Za ++ Mirosława Jóźwiak, Jana i 
Irenę Ostrzołek, Stanisława i Irenę Jóź-
wiak oraz Kazimierza Gruca.  
11.oo – W int. Parafian.  
12.15 – Za ++ Bolesławę i Józefa Fukała, 
Wandę Klement, Kazimierza Kras i dusz. 
w cz. cier.  
14.oo – Ślub. (Ks.Gość) 
16.3o – Do O.B. z podz. za otrzymane ła-
ski, z pr. o dal. błog., opiekę i zdrowie w 
int. wnuków.  
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 Temat jest bardzo obszerny, trud-
ny, a nawet przez niektórych może być 
odczytany, jako prowokacyjny. Dlaczego? 
Niektórzy żartobliwie mówią na Kościół 
Rzymskokatolicki – żeńskokatolicki. 
Faktem jest, że na temat najważniejszej 
Kobiety w Kościele napisano tysiące trak-
tatów, rozpraw i dzieł, dlatego temat Ma-
ryi świadomie pomijam, zachęcając do 
przeczytania powyższych dzieł dostęp-
nych w każdej Bibliotece Parafialnej. W 
przestrzeni Kościoła zawsze było i nadal 
jest miejsce dla każdej Kobiety, tak jak w 
historii Starego i Nowego Testamentu 
rozpoczynając od Ewy (matki wszystkich 
żyjących) poprzez cztery kobiety, które 
św. Mateusz wymienia w genealogii Jezu-
sa Chrystusa (Mt 1,1-17) – Tamar, Ra-
chab, Rut i Batszeba. W ewangeliach tak-
że spotykamy kobiety: Marię i Martę sio-
stry, które wraz z swoim bratem Łaza-
rzem chętnie gościły Jezusa w swoim do-
mu. Ewangelista Łukasz (Łk 8,2-3) wy-
mienia z imienia kobiety towarzyszące 
Jezusowi i Apostołom – „… Maria, zwana 

Magdaleną, z której wyszło siedem demo-
nów, Joanna, żona Chuzy, zarządcy He-
roda, Zuzanna oraz wiele innych, które 
im usługiwały, dzieląc się swoim mająt-
kiem”. Nietuzinkową kobietą, była Maria 
Magdalena, która nie tylko z wielką od-
wagą i miłością towarzyszyła Jezusowi aż 
na Golgotę, ale także została pierwszym 
zwiastunem i apostołem radosnej wieści, 
że Jezus zmartwychwstał, że żyje. 
Wiele także kobiet wspierało klimat oraz 
uczestniczyło w inicjowaniu gmin chrze-
ścijańskich, co opisują Dzieje Apostol-
skie. Warto chociażby wspomnieć Tabitę, 
uczennicę (Dz 9,36), Lidię, pobożną ko-
bietę z Tiatyry (Dz 16,14-15), Pryscyllę, 
żonę Akwili pochodzącego z Pontu i wiele 

innych, których imiona nie zostały zapi-
sane. 
W Kościół mocno wpisała się św. Perpe-
tua swoim męczeństwem, św. Helena, 
matka cesarza Konstantyna, Św. Monika, 
matka św. Augustyna, św. Scholastyka, 
siostra św. Benedykta, Św. Klara, św. Bry-
gida szwedzka, św. Katarzyna sieneńska, 
która miała odwagę upomnieć kardyna-
łów i papieża do powrotu do Italii, św. 
Teresy, św. Faustyna Kowalska, Św. Mat-
ka Teresa z Kalkuty. Wszystkie One, oraz 
wiele innych tutaj nie wymienionych, wy-
ryły głębokie znamiona na życiu wspólno-
ty Kościoła swą zażyłością z Chrystusem, 
pobożnością, miłością, modlitwą oraz po-
sługą wobec ubogich i chorych. 
Kobiety zawsze były, są i będą bardzo 
istotną częścią Kościoła. To One najczę-
ściej – jak Maria z Ewangelii siedzą u 
stóp Mistrza słuchają Jego nauki oraz jak 
Marta usługują Mu. To one są filarami 
pierwszego Kościoła, tego domowego i 
rodzinnego, gdzie spełniają misję ewan-
gelizacyjną wobec swoich dzieci i wnu-

ków. To one (bardzo często w 
każdej parafii) wiodą prymat 
modlitwy w różnych grupach 
oraz posługi miłości wobec 
ubogich i chorych.  
Nam mężczyznom czasami 

powinno być wstyd, że tak mało kobiety 
rozumiemy i doceniamy, że nie mamy ty-
le odwagi, co One w pogłębianiu i wyzna-
waniu wiary, że o wiele mniej kochamy 
Jezusa i Kościół. To jest tylko refleksja a 
nie krytyka mężczyzn wypływająca z pro-
stego doświadczenia wynikającego cho-
ciażby z procentowego uczestnictwa ko-
biet i mężczyzn na Mszy św. w tygodniu 
oraz w grupach parafialnych. W Kościele 
jest miejsce dla każdego. Nie miejsce 
bierne, formalnie, ale czynne, by Kościół 
współtworzyć, ubogacać i uświęcać. Za-
chęcam i zapraszam niewiasty i kobiety, 
aby nasza parafia była silna wiarą i miło-
ścią każdej z was. ● 

Kobiety w Kościele 
 Ks. Stefan Wyleżałek 
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 Elementarne spostrzeżenia więk-
szości katolików i niekatolików w temacie 
kobiet dotyczy nieobecności tychże za oł-
tarzem i obecności w przeważającej licz-
bie przed ołtarzem. Brak kapłanek w Ko-
ściele Katolickim każe niejednokrotnie 
dojść do wniosku, że są one marginalizo-
wane i pozbawione wpływu na Kościół. 
Samotni zdecydowanie się z tą tezą zgo-
dzą. Żonaci powiedzą, że brak kobiet na 
eksponowanych stanowiskach nie ozna-
cza braku wpływu na decyzje mężczyzn. 
W końcu mąż jest głową rodziny, ale to 
kobieta nią kręci.  

W ostatnim czasie zwróciła na sie-
bie uwagę grupa feministek, która osten-
tacyjnie opuściła jeden z warszawskich 
kościołów na znak protestu wobec naci-
sków hierarchów na prawo dotyczące 
aborcji. Można by powiedzieć, że Pan Bóg 
ma różne sposoby, żeby przyciągnąć zagu-
bione dusze do Kościoła. Cieszyć może 

fakt, że społeczności tego typu nie pozo-
stają obojętne wobec wspólnoty chrześci-
jańskiej. Przecież nic gorszego niż obojęt-
ność. 
Dla wielu jednak, list Prezydium Episko-
patu Polski będzie kolejnym argumentem 
potwierdzający ignorowanie głosu kobiet 
przez hierarchów – mężczyzn. 
 Czy te spostrzeżenia potwierdzają 
status kobiety w Kościele Katolickim? Ni-
niejszy artykuł jest tylko zachętą do lektu-
ry podstawowych dokumentów podejmu-
jących ten temat.  
Pierwszy z nich to Mulieris dignita-
tem (Godność kobiety) - list apostolski, 
opublikowany w uroczystość Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 
sierpnia 1988, jest pierwszym w dziejach 
papiestwa i jednym z dwóch dokumentów 
Jana Pawła II w całości poświęconych ro-

li kobiety w Kościele i społeczeństwie. 
Jest on przede wszystkim wielkim teolo-
gicznym traktatem o roli i znaczeniu ko-
biety w historii Kościoła i zbawienia. Dru-
gi z nich to A ciascuna di voi (Promocja 
geniuszu kobiety) - list do kobiet, opubli-
kowany 29 czerwca 1995, powstał z okazji 
konferencji ONZ w Pekinie, która była po-
święcona sytuacji kobiety we współcze-
snym świecie.   
 Trudno streścić w krótkim artykule 
cały traktat teologiczny, więc zwróćmy 
tylko uwagę na kilka pytań, które dręczą 
myślących… 
Czasami dzieci, podczas katechezy, pyta-
ją: czy Bóg jest mężczyzną czy kobietą? 
Najprostsza odpowiedź brzmi: nie jest ani 
kobietą ani mężczyzną. Jest Bogiem, więc 
i kobiecość i męskość znajduje w Nim 
źródło. Co prawda przyzwyczailiśmy się 
do mówienia o Bogu w rodzaju męskim, 
bo przecież Chrystus był mężczyzną, jed-

nak musimy pamiętać, że ludzkie pojęcia 
wskazują na boską rzeczywistość, ale ta 
rzeczywistość przekracza ludzki sposób 
pojmowania. 
 Czy fakt, że Ewa została stworzona, 
jako druga, i to z żebra Adama, nie jest 
dowodem jej niższego statusu? A jeśli 
właściwą interpretacją opisu stwarzania 
świata i człowieka jest kierunek od dosko-
nałego do doskonalszego to może mężczy-
zna powinien czuć się dotknięty swą pod-
rzędną rolą. Ani jedna interpretacja, ani 
druga nie jest chrześcijańska.  
„Stworzył... Bóg człowieka na swój obraz, 
na obraz Boży go stworzył: stworzył męż-
czyznę i niewiastę” (Rdz 1,27). Kobieta i 
mężczyzna zostali stworzeni na obraz i 
podobieństwo Boga, równi w swej godno-
ści zostali powołani, by razem tworzyć 

Kobiety w nauczaniu Kościoła  
 Robert Stoliński 

http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php?title=Kobieta
http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php?title=Organizacja_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych
http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php?title=Kobieta
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wspólnotę na wzór Trójcy Świętej. 
Jaką rolę odgrywały kobiety w życiu 

Chrystusa i dlaczego żadna z nich nie zo-
stała przyłączona do grona Apostołów?  

Jak przekazują Ewangelie to one zo-
stały przy Chrystusie do końca, do śmierci 
krzyżowej. To Maria Magdalena pierwsza 
widzi i głosi Chrystusa Zmartwychwstałe-
go.  Wreszcie to kobieta, Maryja, jest u 
początku dzieła odkupienia przez swoją 
zgodę na wolę Bożą. Dziś przed NIĄ klęka 
w Kościele każdy mężczyzna. 
 Tego rodzaju pytań jest oczywiście 
więcej. Odpowiedzi, których udziela Jan 
Paweł II tchną zachwytem nad kobieco-
ścią, który staje się dziękczynieniem Bogu 
za każdą kobietę. Trudno w tym naucza-
niu znaleźć, choć odrobinę pogardy czy 
poczucia wyższości.  

Rodzi się pytanie o źródło tego ro-
dzaju postawy, pełnej szacunku i wdzięcz-
ności. W tym miejscu można pomyśleć o 
ostatnich „rewelacjach” medialnych doty-
czących odnalezionych listów Jana Pawła 
II i Anny Teresy Tymienieckiej. Niektórzy 
zaczęli dopatrywać się skazy na wizerun-
ku Świętego, sugerując, że tych dwoje łą-
czyło coś więcej niż tylko przyjaźń. Nale-
żałoby jednak myśleć, że właśnie ta rela-

cja miała również rys świętości i 
znamię czystej miłości. Tylko człowiek 
zjednoczony z Chrystusem jest do takiej 
uzdolniony. W raju, przed grzechem pier-
worodnym, Adam i Ewa byli nadzy a jed-
nak nie pożądali. Nagość nie stanowiła 
dla nich pokusy uprzedmiotowienia dru-
giego. Dziś możliwe jest to tylko w głębo-
kiej jedności z Ukrzyżowanym.  

Współczesnemu człowiekowi z tru-
dem przychodzi myśleć, że mężczyznę i 
kobietę może łączyć coś nieskazitelnego. 
Stąd poczucie lęku, z jednej i drugiej stro-
ny, przed dominacją, zawłaszczeniem 
drugiego, wykorzystaniem itp. Grzech 
pierworodny dokonał rozłamu w relacji 
kobieta- mężczyzna. Stąd w powyższych 
dokumentach nie brak wezwań do nawró-
cenia, próśb o przebaczenie i zadośćuczy-
nienie za krzywdy wobec kobiet.  To, do 
czego wzywają dziś środowiska femini-
styczne jest obecne w nauczaniu Kościoła. 
Dokonać to się ma jednak nie na drodze 
karykaturalnego upodobnienia do męż-
czyzn, ale na wyeksponowaniu tego, co 
niepowtarzalne w kobiecości i co na zaw-
sze pozostanie tajemnicze dla mężczyzn a 
jednocześnie tak bardzo pociągające. ● 
 

15 

 Podziękowanie Panu Bogu za Jego 
zamysł określający powołanie i posłannic-
two kobiety w świecie, staje się także kon-
kretnym i bezpośrednim podziękowa-
niem składanym kobietom, każdej kobie-

cie za to, co przedstawia sobą w życiu 
ludzkości. 
Dziękujemy ci, kobieto-matko, która w 
swym łonie nosisz istotę ludzką w radości 
i trudzie jedynego doświadczenia, które 
sprawia, że stajesz się Bożym uśmiechem 
dla przychodzącego na świat dziecka, 

przewodniczką dla jego pierwszych kro-
ków, oparciem w okresie dorastania i 
punktem odniesienia na dalszej drodze 
życia. 
Dziękujemy ci, kobieto-małżonko, która 

nierozerwalnie łączysz 
swój los z losem męża, 
aby poprzez wzajemne 
obdarowywanie się 
służyć komunii i życiu. 
Dziękujemy ci, kobie-

to-córko i kobieto-siostro, która wnosisz 
w dom rodzinny, a następnie w całe życie 
społeczne bogactwo twej wrażliwości, in-
tuicji, ofiarności i stałości. 
Dziękujemy ci, kobieto pracująca zawo-
dowo, zaangażowana we wszystkich dzie-
dzinach życia społecznego, gospodarcze-

List „A ciascuna di voi” 
  św. Jan Paweł II (fragment) 
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  Jaki jest Pan Bóg? Kim jest? Co jest 
dla Niego ważne, istotne? W jaki sposób 
myśli? Zastanawiasz się czasem nad tym? 
Ja tak. Chciałabym znać Go lepiej, aby by-
ło mi prościej przy Nim trwać… Czy łatwo 
jest poznawać Boga? I tak i nie… Tak - bo 
Bóg chce być poznawany i się na to zga-
dza, pragnie tego. Nie - bo jak w każdej 
relacji, wymaga to od nas sporo wysiłku i 
uwagi.  
Bóg o Sobie opowiada. Na różne sposoby 
– przez Swoje Słowo, którym jest On sam, 
przez wydarzenia, ludzi, przez sakramen-
ty i przede wszystkim przez Jezusa – Boga 
wcielonego. W tym wszystkim ukryta jest 
opowieść o Nim. Ukryta jest także w tym, 
co stworzył i w jaki sposób to zrobił, a z 
pośród tego wszystkiego najbardziej w 
człowieku. Dlaczego? „Na obraz Boży go 

(człowieka) stworzył, stworzył mężczyznę 
i niewiastę” Rdz 1,27. To chyba znaczy, że 
w nas samych jest mnóstwo odpowiedzi 
na pytanie Jaki jest Pan Bóg… Trzeba tyl-
ko chcieć to dostrzec.  
Niektórzy mówią, że stwarzając świat, 
Bóg tworzył istoty coraz doskonalsze, dla-
tego kobieta, która powstała na końcu jest 
ukoronowaniem Jego dzieła, jest najlep-
sza… Są i inne teorie - o tym, że powstając 
z małego kawałka mężczyzny, musi być od 

niego gorsza. Znamy te wszystkie dowci-
py, bardziej lub mniej śmieszne. Ja, zu-
pełnie niedawno, odkryłam, że w tym ob-
razie kolejności stwarzania, może tkwić 
jeszcze coś zupełnie innego. Skoro Bóg, 
tworząc człowieka, o sobie opowiada, to 
wygląda to tak, jakby pierwszym rozdzia-
łem tej opowieści, był mężczyzna, który, 
jak Bóg jest wojownikiem, bohaterem z 
poświęceniem walczącym o innych i ratu-
jącym świat, dającym poprzez swą siłę i 
zdecydowanie poczucie bezpieczeństwa, 
wsparcie, kimś, kto działa, tworzy itd. 
(męskie cechy zostały przedstawione w 
sierpniowym numerze, można do tych 
tekstów powrócić). Ale po napisaniu tego 
rozdziału Bóg postanowił objawić o Sobie 
jeszcze więcej i dlatego stworzył kobietę.  
Co więc pragnienia kobiecego serca mó-

wią nam o 
Bogu?  
Po pierwsze. 
Najgłębszym 
pragnieniem 
kobiety jest to 

by czuć się piękną, ale w taki sposób, by 
inni to dostrzegali, by się tym pięknem 
zachwycali, adorowali je, pragnęli go… 
Mężczyzna też jest piękny, ale kobieta 
przez swoje pragnienie bycia adorowaną, 
mówi o podobnym pragnieniu Boga — 
abyśmy zachwycali się Jego pięknem, 
uwielbiali Go, trwali na Adoracji. To jest 
trudne, szczególnie dla mężczyzn, którzy 
wolą robić coś konkretnego, działać. Z 
drugiej strony, chociaż, kobieta lepiej ro-

Pragnienia kobiecego serca 
Ala Kaczorowska 

go, kulturalnego, artystycznego, politycz-
nego, za niezastąpiony wkład, jaki wno-
sisz w kształtowanie kultury zdolnej połą-
czyć rozum i uczucie, w życie zawsze 
otwarte na zmysł „tajemnicy”, w budowa-
nie bardziej ludzkich struktur ekonomicz-
nych i politycznych. 
Dziękujemy ci, kobieto konsekrowana, 
która na wzór największej z kobiet, Matki 
Chrystusa Słowa Wcielonego, otwierasz 
się ulegle i wiernie na miłość Bożą, poma-

gając Kościołowi i całej ludzkości dawać 
Bogu „oblubieńczą” odpowiedź, wyrażają-
cą się w przedziwnej komunii, w jakiej 
Bóg pragnie pozostawać ze swoim stwo-
rzeniem. 
Dziękujemy ci, kobieto, za to, że jesteś 
kobietą! Zdolnością postrzegania cechu-
jącą twą kobiecość wzbogacasz właściwe 
zrozumienie świata i dajesz wkład w peł-
ną prawdę o związkach między ludźmi. ● 
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17 
zumie to pragnienie, to adoracja też bywa 
dla niej niełatwa. Dlatego, że za bardzo 
lubi zajmować się swoim wnętrzem, trud-
no jej zostawić siebie i przerzucić uwagę 
na Jezusa.  
Po drugie. Piękno jest czymś, co przynosi 
nam ukojenie, odpoczynek, przywraca 
harmonię, spokój. Z tego wynika kolejne 
pragnienie kobiecego serca, byś przy niej 
czuł się dobrze, byś chciał z nią być i by to 
było dla ciebie przyjemne. Ona o to się 
martwi i może nawet o to pyta. Boli ją na-
wet wtedy, gdy przy niej jesteś, jeśli wie 
lub podejrzewa, że tak naprawdę wolałbyś 
być w innym miejscu, tam gdzie jej nie 
ma. To każe jej myśleć, że coś jest z nią 
nie tak. Na kartach Pisma Świętego moż-
na odnaleźć częste wołanie Boga o to 
samo. Bóg chce być dla ciebie od-
poczynkiem, szabatem. Sprawia 
Mu radość, że chcesz z Nim być. 
Oczywiście Bóg jest pewny swo-
jej wartości i nie musisz jej po-
twierdzać, ale daje znak, że zale-
ży Mu na tym, byś chciał z Nim 
być. Próbuje cię uwieść, za-
chwycić Sobą, oczarować. Tu 
zaczyna się zaproszenie do re-
lacji. Dla kobiet są one istotne o 
wiele bardziej niż dla mężczyzn. 
Kobieta pragnie, by ktoś chciał z nią 
być i każde odchodzenie, porzucenie głę-
boko ją rani – uderza w jej wartość, każe 
jej myśleć, że kogoś rozczarowała, że to jej 
wina. Wielką raną i lękiem kobiety jest 
płynąca z tego samotność… Tak jak dla 
wojownika mężczyzny wielką raną i lę-
kiem jest porażka.  
Po trzecie. Kobieta pragnie by się o nią 
starać, by o nią walczyć, zabiegać, poszu-
kiwać jej. Wielokrotnie słyszałam, że Bóg 
też tego pragnie, że zależy Mu na naszym 
trudzie, na poszukiwaniu Go, odkrywa-
niu, na walce. Że to staranie jest dla Nie-
go ważniejsze, niż to czy nam się uda. W 
ten sposób można Go „zdobyć”. Słowo 
Boże bardzo wiele o tym mówi.  
Po czwarte. Dla kobiety ważne są twoje 

intencje. To, że zrobiłeś coś ze względu na 
nią. W ten sposób możesz ją przekonać, 
że jest dla ciebie ważna. Mężczyzna tego 
nie rozumie. Dla niego ważne jest działa-
nie, cenne jest to, że coś zrobił, że zrobił 
to dobrze, że się udało. Kobieta chce cze-
goś więcej i to panów często irytuje – pyta 
cię o twoje motywacje - możesz coś nawet 
zrobić nie do końca dobrze, bylebyś zrobił 
to ze względu na nią, by sprawić jej przy-
jemność, radość, okazać miłość. Dener-
wujące? Ale czy Pan Bóg też nie zadaje ci 
ciągle pytania o twoje motywacje? Zrobi-
łeś to by czuć się spełnionym, by cię 
chwalono, czy z miłości do Mnie? „Miłości 

pragnę, nie krwawej ofiary” 
Po piąte. Wiele razy słyszałam, że 
ludzie nie są pewni, czy dobrze od-
czytali swoje powołanie, czy na 

pewno Jezus chciał, by byli księż-
mi, zakonnikami, małżonkami? 
To naprawdę częsta wątpliwość - 

czy na pewno dobrze odczytałem 
wolę Boga? Także w drobnych 
sprawach. Dlaczego tak jest? - 
Ponieważ Pan Bóg często nie mó-
wi wprost, o co Mu chodzi, (choć 
w wielu miejscach jest też bar-

dzo konkretny i stawia jasne zasa-
dy), ale się ukrywa, chce, żebyśmy 
sami się domyślili, żebyśmy poświę-

cili czas na odkrywanie Jego planów, bo 
tak naprawdę jest to odkrywanie Jego sa-
mego, poznawanie Go głębiej. Zaczynamy 
lepiej Go rozumieć, więcej o Nim wiemy, 
zaczynamy myśleć podobnie jak On. Czę-
sto nie mówi wprost, by zaprosić nas w 
głąb Siebie. Czy tak właśnie nie robi ko-
bieta? Chce byś sam się domyślił, czego 
ona chce, bo jeśli ci się to uda, to znaczy, 
że ją dobrze znasz, że uważnie słuchałeś, 
że jest dla ciebie ważna.  
I chociaż te, wymienione przeze mnie, 
pragnienia kobiet są często dla mężczyzn 
niezrozumiałe, zbyt skomplikowane, de-
nerwujące, to naprawdę wiele mówią o 
Bogu i mogą być cenne także dla męż-
czyzn. Kobieta doświadczając, podobnego 
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Bogu, pragnienia bliskości, z większą ła-
twością na nie odpowiada, ponieważ tak 
jakby je rozumie. Prościej jej budować z 
Bogiem relację, odpowiedzieć na Jego za-
proszenie. Czy panowie są na straconej 
pozycji? Na pewno nie. Jezus zawsze daje 
niezbędne środki, jeśli czegoś od nas 
chce.  Może w tym wypadku są nimi wła-
śnie relacje z kobietami—nie tylko te naj-
bliższe, małżeńskie, ale także te we wspól-
notach Kościoła. Może chodzi o to, by 
mężczyźni próbowali nie postrzegać tych 
relacji tylko jako problem, ale odkryli, że 
jest to także szansa na to, by łatwiej im 
było zbliżyć się do Boga, lepiej Go poznać, 
zrozumieć. Nawet jeśli naprawdę wiąże 
się to z  wielkim trudem. Bo choć Bóg jest 
Królem Wojownikiem to jest też Kimś, 
kto pragnie bliskiej relacji. 
Nie wiem czy zauważyłeś, że pisząc o pra-
gnieniach kobiecego serca, zwracałam 
uwagę na to, że brak ich zaspokojenia po-
woduje ranę i to taką, która każe kobiecie 
myśleć, że wcale nie jest piękna, że nie 
jest godna tego, by ją zdobywać, by się o 
nią starać, że nie jest warta uwagi, że jest 
rozczarowaniem. Wiele kobiet głęboko w 
to wierzy. To, co wydarzyło się w Raju, 
gdy szatan namówił Ewę do nieposłu-
szeństwa, było też początkiem ataków na 
kobiety, jako te, które Bóg w szczególny 
sposób wybrał do mówienia o Jego pięk-
nie. Wcześniej była to rola Lucyfera, ale  
on, chcąc zagarnąć chwałę dla siebie, 
zmarnował swoje piękno, upadł. Dlatego 
chyba tak bardzo nienawidzi kobiet i się 
ich boi. Zobaczcie ile w historii, za jego 
namową, było zbrodni przeciwko kobie-
tom. Po to by je poniżyć, uprzedmiotowić, 
odebrać im godność, by wierzyły, że są 
gorsze od mężczyzn, czasem nawet w to, 
że są mniej cenne niż zwierzęta. Do tego 
dokładają się osobiste historie kobiet, na 

przykład rany od ojców, którzy nigdy nie 
powiedzieli im, że są śliczne, nie chcieli 
spędzać z nimi czasu, nadając w ten spo-
sób niemy komunikat: nie jesteś tego 
warta. Dlatego kobiety nie wierzą, że są 
piękne i cenne i radzą z tym sobie na dwa 
sposoby – albo, z lęku przed raną, ukry-
wają swoją kobiecość, wrażliwość, piękno 
albo chcą zdominować mężczyzn.  
Ale to nie jest lekarstwo. To raczej wysta-
wianie się na kolejne rany. Najlepszą dro-
gą do uleczenia zranionego serca kobiety 
jest zwrócenie się ku Jezusowi, Który 
„udowodnił” już, że jesteś dla Niego tak 
ważna, że warto za ciebie umrzeć, Który 
patrzy na ciebie jak na kogoś pięknego 
(najłatwiej doświadczyć tego na Adoracji) 
Który pragnie z tobą być i Który cię nigdy 
nie porzuci i zawsze odnajdzie…  
Ale pomóc kobietom to zrozumieć, mogą 
także panowie. Autor książki, w oparciu, o 
którą piszę ten tekst, przyznał, że męż-
czyźni boją się tego, bo uważają, że kobie-
ta jest za bardzo skomplikowana. Nie są 
pewni, czy potrafią jej pomóc, z góry za-
kładają, że nie są w stanie jej zrozumieć i 
z lęku przed porażką (ich największego 
lęku) wolą nawet nie próbować. On sam, 
tego lęku i tego opierania się przed próbą 
wejścia w świat kobiecego serca doświad-
czył. W ten sposób historia z Raju się po-
wtarza i kobieta znów pozostaje sama w 
spotkaniu z szatanem, który dręczy ją 
przekonaniem o tym, że jest sama, nic nie 
warta i nikomu nie może ufać, nawet Bo-
gu. A mężczyzna stoi obok i boi się zacząć 
walkę, bo wydaje mu się, że nie ma szans. 
A może jest szansa? W końcu ani kobieta 
nie jest sama, bo ma Obrońcę Boga, ani 
mężczyzna nie jest sam, bo jest z nim Król 
Wojownik, na Którego podobieństwo zo-
stał stworzony. ● 
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