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 Jezus przyszedł z uczniami 

swoimi do domu, a tłum znów się 

zbierał, tak że nawet posilić się nie 

mogli. Gdy to posłyszeli Jego bli-

scy, wybrali się, żeby Go powstrzy-

mać. Mówiono bowiem: "Odszedł 

od zmysłów".  

 Natomiast uczeni w Piśmie, 

którzy przyszli z Jerozolimy, mówi-

li: "Ma Belzebuba i przez władcę 

złych duchów wyrzuca złe duchy".  

 Odpowiedział im: "Któż jest 

moją matką i którzy są braćmi?" I 

spoglądając na siedzących wokoło 

Niego rzekł: "Oto moja matka i moi 

bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten 

Mi jest bratem, siostrą i matką".  

    Mk 3, 20– 35 
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 Nie rozumieli Jezusa bliscy — bo 
jak można zrozumieć człowieka, który 
jest tak pochłonięty pracą, że nie ma cza-
su na jedzenie ani na sen. Nie rozumieli 
Jezusa wrogowie, którzy podejrzewali 
Go, że czyni wielkie rzeczy mocą diabel-
ską. Nie rozumieli nawet  najbliżsi  - 
Matka i krewni. Mieli nadzieję, że Jezus 
oderwie się od swojej pracy, aby spotkać 
się z nimi. Jak mamy rozumieć wypo-
wiedź Jezusa „Ten, kto pełni wolę Ojca 
mego, jest mi bratem, siostrą i matką”? 
Więzy krwi nie są najważniejsze. Posłu-
szeństwo woli Bożej tworzy rodzinę 

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

X NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
10 czerwca 2018 r.  

 Często wypowiedź Je-
zusa, stającego w obronie 
uczniów zrywających w sza-
bat kłosy: "Szabat został 
ustanowiony dla człowieka, 
a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowie-
czy jest Panem szabatu" bywa interpretowana 
fałszywie. Wielu sądzi, że Jezus pozwala czło-
wiekowi naruszać szabat, że jego czyni panem 
szabatu. Tymczasem jest wręcz odwrotnie. Je-
zus przypomina, że szabat został ustanowiony 
przez Boga dla człowieka. Innymi słowy, że 
przykazania są "dla człowieka". On zaś /Jezus/, 
jako Bóg, jest Panem szabatu. Warto przypo-
mnieć, że Jezus idealnie zachowywał szabat. 
On nie zrywał kłosów, tylko Jego uczniowie, a 
jeśli działał cuda w szabat, to właśnie w imię te-
go, że jest Bogiem i jako Pan szabatu, jako Pra-
wodawca, ma prawo je czynić. Jakże wielu 
współczesnych ludzi uznało się za panów sza-
batu. Jak wielu, w imię źle rozumianego 
oświadczenia Jezusa: "To szabat został ustano-
wiony dla człowieka, a nie człowiek dla szaba-
tu", doszło do wniosku, że mogą decydować o 
dekalogu. Mogą go zachowywać i mogą go 
zmieniać. Tu tkwi początek dramatu każdego 
człowieka. Niewłaściwa interpretacja jednego z 
przykazań dekalogu prowadzi do zakwestiono-
wania wszystkich pozostałych. Jego bowiem 
przyjęcie zależy od wiary w autorytet Prawo-
dawcy. Cały wysiłek mądrych ludzi winien 
zmierzać w tym kierunku, by przekonać możli-
wie wielu, iż dekalog został ustanowiony "dla 
człowieka", dla jego dobra. Wspólny trud nad 
jego realizacją, wydałby piękne owoce. Zło na-
tomiast zmierza w kierunku odwrotnym, chce 
wmówić w człowieka, że on jest panem dekalo-
gu i może go odrzucić lub zmienić jego wskaza-
nia. Taktyka jest bardzo skuteczna. Człowiek 
odrzucając dekalog, staje się niewolnikiem zła. 

IX NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
3 czerwca 2018 r.  

 "To szabat został ustanowiony dla 

człowieka, a nie człowiek dla szabatu. 

Zatem Syn Człowieczy jest Panem także 

szabatu".     Mk 2, 23– 3, 6 
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 Narodzenie Jana Chrzciciela jest oka-
zją, aby wyrazić Bogu wdzięczność za dar ży-
cia. Pan okazuje „wielkie miłosierdzie” nad 
kobietami, które – podobnie jak Elżbieta – 
współpracują z Bogiem w przekazywaniu daru 
życia. I dzięki ich otwartości, rodzi się nowe 
życie. Wydarzenie z Ain Karim uświadamia 
nam, że każde życie jest wartościowe, jest cu-
dem miłosierdzia. W tym dziele miłosierdzia 
często pośredniczy Maryja. W Sanktuarium 
Matki Bożej Brzemiennej ojców bernardynów 
w Skępem ludzie modlą się o dar potomstwa. 
I to, co po ludzku niemożliwe – jak w przy-
padku Elżbiety i Zachariasza – staje się realne 
dzięki wsparciu z Wysoka. 
Cud życia wymaga od nas stałej troski o zdro-
wie. Zadaniem całego naszego życia pozostaje 
troska o naszą kondycję fizyczną, bo jak ma-
wiali już starożytni Grecy, „w zdrowym ciele 
zdrowy duch”. Dlatego warto pamiętać w 
„cywilizacji zabiegania”, że „ruch to zdrowie”. 
Żaden lek nie zastąpi ruchu a ruch może za-
stąpić niejeden lek. Zbytni aktywizm, bez wy-
poczynku, prowadzi do niszczenia zdrowia. 
Ale i lenistwo połączone z bezczynnością nie 
służy zdrowiu, może nawet doprowadzić do 
poczucia znudzenia, bezsensu życia, może za-
bić w człowieku tak konieczną dla równowagi 
psychicznej radość i spokój wewnętrzny. Waż-

ne jest jednak, by troska o 
zdrowie fizyczne nie prowadzi-
ła do zaniku miłości, zwłaszcza 
do bliźnich, np. przez bez-
względne domaganie się od 
otoczenia opieki i zadręczanie 
bliźnich swoimi wymaganiami. 

 Z królestwem Bożym dzieje się 

tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił 

w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie 

i w nocy, niesienie kiełkuje i rośnie, 

on sam nie wie jak.  Mk 4, 26 – 34. 

XI NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
17 czerwca 2018 r.  

 Są takie „rzeczy" w 
życiu człowieka, których 
nie da się wyjaśnić, które 
można tylko opowiedzieć, 
i są takie ,,rzeczy", któ-
rych nie można samemu 
sobie zrobić czy dać. Po prostu trzeba po-
zwolić żeby zostały nam dane podarowane, 
a także pozwolić, by się zdarzały i zgodnie 
ze swoją naturą działy. Tak właśnie się ma 
sprawa z królestwem Bożym. Należy ono do 
tych ,,rzeczy" w życiu i wierze, do których 
można się tylko zbliżać, ostrożnie i wciąż od 
nowa. Również tak było, jak się wydaje, z 
Jezusem: dość często prowadził rozmowy 
dyskusje z faryzeuszami, dość często jak 
wiemy - bez widocznego skutku wciąż od 
nowa, niezmordowanie, z różnych stron 
starał się opowiadać o królestwie Bożym i 
zachęcać do niego ludzi. Dzisiejsza Ewange-
lia poucza nas że Królestwo Boże nie jest 
żadną bierną rzeczywistością czy sprawą. 
Człowiek, o którym mówi się w przypowie-
ści, przygotowuje rolę i rozsiewa nasienie, 
ale później wszystko dzieje się już bez jego 
udziału, i dzieje się dobrze, aż do wydania 
plonu, „a on sam nie wie jak". Przypowieść 
ta mówi też o wierze, która uczy czekania w 
cierpliwości mimo wymaganej od człowieka 
potrzeby i pasji zaangażowania: o wierze, 
która uczy „namiętnej cierpliwości", jak 
czekanie to nazwał kiedyś Brat Roger, po-
nieważ jest ktoś Inny, który kiedyś ustano-
wi królestwo Boże już w sposób ostateczny, 
a teraz już wciąż na nowo pozwala mu roz-
błyskać przed naszymi oczyma. My nie je-
steśmy w stanie tego dokonać. My tylko 
możemy się wciąż na nowo do niego przy-
bliżać, z pełną pasji cierpliwością.  

UROCZYSTOŚĆ 

NARODZENIA ŚW. 
JANA CHRZCICIELA 

24 czerwca 2018 r.  

 Dla Elżbiety nadszedł czas rozwią-

zania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i 

krewni usłyszeli, że Pan okazał tak 

wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli 

się z nią razem.  Łk 1, 57 – 66. 80 
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ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUNBE: 
Karol Antończyk – Anna Wolak  
Grzegorz Woźny – Aleksandra Wawryniuk 
 
ŚLUBY: 
Krystian Mikołajek – Monika Królak  
Mateusz Pisarczyk – Patrycja Sitek  
Marcin Izdebski – Alicja Kaleta 
Ireneusz Potera – Wioletta Potera zd. Runicka  
 

CHRZTY: 
Karolina Olga Siekaniec 
 
POGRZEBY: 
Tadeusz Grabowski   75 lat 
Jarosław Sarniak    27 lat 
Gerard Wolny    74 lata 
Andrzej Kania    32 lata 
Leokadia Dudzik   88 lat 
Zygmunt Szpyrka   83 lata 

  „Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy 
z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj 
zrobiłem gest miłości wobec drugiego”. 
To motto papieża Franciszka, towarzyszy-
ło tegorocznemu jubileuszowi hospicjum. 
25 lat temu, w maju 1993 roku 3 osoby: 
ksiądz - Wacław Basiak, lekarz – Jolanta 
Kosta i pielęgniarka – Eugenia Ploch 
przyczyniły się do powstania hospicjum w 
Jastrzębiu-Zdroju. Powstało ono i działa 
do dziś przy Parafii św. Katarzyny przy ul. 
św. Katarzyny 1.  
Obchody jubileuszu odbyły się 25 maja 
2018 roku. Rozpoczęły się uroczystą Mszą 
świętą w Parafii św. Kata-
rzyny, koncelebrowaną 
przez 6 kapłanów, po któ-
rej wolontariusze i zapro-
szeni goście spotkali się w 
Domu Zdrojowym na przy-
gotowanej przez zarząd ho-
spicjum uroczystości. Dziękowano wolon-
tariuszom, wręczono Honorowe Odznaki 
Ministra Zdrowia za „Zasługi dla ochrony 
zdrowia”, Odznaki „Za zasługi dla woje-
wództwa śląskiego” oraz statuetki aniołów 
dla przyjaciół hospicjum. 
Bo hospicjum to tak naprawdę ludzie, 
którzy są wokół chorych. To oni – lekarze, 
kapłani, pielęgniarki i wolontariusze - po-
magają chorym, którym medycyna nie ma 

już nic do zaoferowania. To oni – łagodzą 
skutki choroby i ból, pocieszają i wspiera-
ją duchowo, zapewniają niezbędny sprzęt. 
Oni także pomagają rodzinom chorych w 
załatwianiu szeregu codziennych, życio-
wych spraw. Oni – ludzie o otwartych ser-
cach, bezinteresowni, oddani, rezygnują-
cy z odpoczynku i rozrywki po to, aby w 
tak trudnym dla chorego etapie życia, nie 
pozostawić go w samotności. Wolontariu-
sze. 
Idea hospicjów narodziła się podczas II 
wojny światowej i rozprzestrzeniła się po 
całym świecie. Jej celem było i do dziś 

jest, zapewnienie nieule-
czalnie chorym godnych 
warunków opieki i obec-
ności przy nich innych, 
wspierających ludzi, aż do 
momentu odejścia z tego 
świata.  

Jastrzębskie hospicjum jest hospicjum 
domowym, zapewniającym osobom w ter-
minalnym okresie choroby nowotworowej 
opiekę w ich domach, w środowisku dla 
nich najlepszym, gdzie najbliżsi są cały 
czas a nie tylko podczas wizyt np. w szpi-
talu czy innej placówce. W pierwszym ro-
ku swojej działalności wolontariusze opie-
kowali się 4 osobami, dziś opiekują się 
238 osobami. W ciągu 25 lat pomogli 

JUBLIEUSZ  

25 LECIA  

HOSPICJUM 



 SPES CZERWIEC 2018 r.  

 

6 

Co czeka nas w czerwcu 

ROCZKI: 
Miłosz Jan Fajkis 
Bianca Matylda Skupień 
Borys Stancel 
Oliwia Wiktoria Włodarczyk 
Zofia Aleksandra Zalewska 
 
18 URODZINY: 
Anna Fiebig 
Weronika Godyń 
Marcin Karwik 
Barbara Lisowska 
Natalia Michyrda 
Natalia Mucha 
Jakub Wieczorek 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
 
1 rocznica 
Maja i Artur Domaszek 
Zuzanna i Marcin Marcol 
5 rocznica 
Dagmara i Adam Górniak 
Stanisława i Jan Hojka 
Alina i Jarosław Korneluk 
Barbara i Marcin Mężydło 
Anita i Łukasz Wawoczny 
10 rocznica 
Krystyna i Adam Olejniczak—Dudzik 
Izabela i Rafał Pedrycz 
 

15 rocznica 
Joanna i Krzysztof Brocki 
Elżbieta i Jerzy Samborscy 
20 rocznica 
Ilona i Andrzej Kałuża 
Agata i Sebastian Ławniczak 
Ewa i Tomasz Urbańscy 
25 rocznica 
Katarzyna i  Mariusz Chrustowscy 
Dorota i Krystian Kaczmarczyk 
Bernadeta i Witold Mularczyk 
Bernadeta i Bogdan Myśliwiec 
Justyna i Leszek Waniek 
Małgorzata i Janusz Wiora 
30rocznica 
Urszula i Czesław Gajda 
Magdalena i Tomasz Pogoda 
Barbara i Ireneusz Sitek 
Renata i Andrzej Urbańczyk 
35 rocznica 
Grażyna i Sylwester Kowalczyk 
40 rocznica 
Halina i Józef Oźlańscy 
Jolanta i Andrzej Skonieczy 
45 rocznica  
Lucyna i Henryk Matuszczak 
50 rocznica 
Helena i Józef Sowa 
Władysława i Fryderyk Wilk 
55 rocznica 
Krystyna i Albert Dudzik 

2216 osobom. Kim są? To lekarze, pielę-
gniarki, księża, studenci, licealiści, eme-
ryci itp. Najmłodszy z nich obecnie ma 19 
lat, najstarszy 74. To nie jest łatwa praca, 
ale jak sami mówią „ uczy pokory i do-
starcza niesamowitych wzruszeń”.  Wo-
lontariuszem niemedycznym zostać może 
każdy, kto chce pomagać. Wystarczy 

przyjść do siedziby hospicjum i zadekla-
rować swoją pomoc – czy to przy chorych, 
czy w administracji czy też w innej roli. A 
pomoc w każdej dziedzinie jest potrzebna. 
Obchody 25-lecia zakończył koncert Jo-
anny Smajdor, jastrzębianki, wokalistki i 
pianistki. Mariola Lech-Wasiak  
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 3.06 –IX Niedziela Zwykła. Archidiece-
zjalna Pielgrzymka Niewidomych do Pie-
kar Śląskich. Kolekta na potrzeby archi-
diecezji. 
 4.06 - poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. Wrocław-
skiej 9 po Mszy św. wieczornej. 
 5.06 – wtorek. Wspomnienie św. Boni-
facego biskupa i męczennika. 
 6.06 - środa. Biblioteka parafialna czyn-
na od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
 8.06 – piątek. Uroczystość NSPJ. Msze 
św. o godz. 6.30, 9.00, 16,30 i 18.00. O 
godz. 16.30 Msza św. w intencji dzieci ze 
SP nr 1, przeżywających rocznicę I Komu-
nii Świętej. Do sprzątania kościoła zapra-
szamy parafian z ul. Wrocławskiej 9 po 
Mszy św. wieczornej. 
 9.06 - sobota. Wspomnienie Niepokala-
nego Serca NMP. Odwiedziny chorych od 
godz. 9.00.  
 10.06 – XX Niedziela Zwykła. Archidie-
cezjalna Pielgrzymka Niesłyszących do 
Piekar Śląskich. Kolekta na wydział teolo-
giczny UŚ. 
 11.06 – poniedziałek. Wspomnienie św. 
Barnaby, Apostoła. O godz. 18.00 Msza 
św. w intencji dzieci ze SP nr 19, przeży-
wających rocznicę I Komunii Świętej. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy parafian 
ul. Wrocławskiej 11 po Mszy św. wieczor-
nej. 
 12.06 - wtorek. Wspomnienie bł. Józefa 
Czempiela i Emila Szramka, prezbitrów i 
Tow., męczenników.  
 13.06 – środa. Wspomnienie św. Anto-
niego z Padwy.  
 14.06 – czwartek. Wspomnienie bł. Mi-
chała Kozala, biskupa i męczennika. 
 15.06 - piątek. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 11 
po Mszy św. wieczornej. 
 16.06 - sobota. Nauka dla Rodziców i 
Rodziców chrzestnych o godz. 16.30 w 
Domu Parafialnym. 
 17.06 - XI Niedziela Zwykła. Chrzty o 
godz. 12.15. Pielgrzymka dzieci wczesno- i 

pierwszokomunijnych do katedry. Kolekta 
na cele remontowe parafii. 
 18.06 - poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z  ul. Wro-
cławskiej 13 po Mszy św. wieczornej. 
 19.06 – wtorek. Spotkanie Zespołu Cha-
rytatywnego „Caritas” po Mszy św. wie-
czornej. 
 20.06 – środa. Biblioteka parafialna 
czynna od godz. 17.00 w Domu Parafial-
nym. 
 21.06 – czwartek. Wspomnienie św. 
Alojzego Gonzagi, zakonnika. Msza św. na 
zakończenie roku szkolnego dla dzieci z 
SP nr 1 i 19 o godz. 8.oo. 
 22.06 - piątek. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 
13 po Mszy św. wieczornej. 
 24.06 - niedziela. Uroczystość Narodze-
nia św. Jana Chrzciciela. Roczki o godz. 
12.15. Jubileusze małżeńskie o godz. 
16.30. Kolekta na potrzeby parafii. 
 25.06 - poniedziałek. Wyrusza piesza 
parafialna pielgrzymka na Jasną Górę. 
Msza św. w intencji Koła Gospodyń, eme-
rytów, rencistów i sprzątających kościół w 
czerwcu o godz. 18.00. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. Wrocław-
skiej 15 po Mszy św. wieczornej. 
 28.06 – czwartek. Wspomnienie św. Ire-
neusza, bpa i męczennika 
 29.06 - piątek. Uroczystość Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła. Kolekta na Sto-
licę Apostolską. Msze św. o godz. 6.30, 
9.00 i 18.00. Msza św. za zmarłych w 30 
dzień oraz I rocznicę po śmierci o godz. 
18.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Wrocławskiej 15 po Mszy 
św. wieczornej. 
 30.06 – sobota. Odpustowy festyn para-
fialny od godz. 15.00 przy Domu Parafial-
nym. 
 1.07 – XIII Niedziela Zwykła. W naszej 
parafii Uroczystość Odpustowa ku czci 
Opatrzności Bożej. Suma odpustowa o 
godz. 12.15. Kolekta przeznaczona na po-
trzeby parafii.  
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„Dzień powszedni większości ludzi jest cichym bo-

haterstwem na raty.” 

Wszystkim Ojcom życzymy, by codziennie potrafili z 

miłością, cierpliwością i mądrością serca pochylać 

się nad swoimi dziećmi, wychowując je w duchu 

Ewangelii. Duszpasterze i Redakcja. 

 

„Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na 

świecie.” 

Wszystkim Dzieciom życzymy, 

by czuły się kochane przez 

Najbliższych oraz Pana Boga i 

dzięki tej miłości zawsze były radosne i szczęśliwe. 

Duszpasterze i Redakcja. 

 

 „ Żyć, znaczy być nieustannym nosicielem Chrystu-

sa, który jest życiem.” 

Legioniście Markowi Stachowiczowi oraz wszystkim 

auksyliatorom, którzy obchodzą swoje urodziny i 

imieniny w czerwcu  życzymy, by Ich życie było 

świadectwem przynależności do Chrystusa i Kościo-

ła. Męski Legion Maryi. 

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

Paniom Teresie Krajewskiej, Barbarze Łukasik  ży-

czymy, aby Ich życie obfitowało w czyny miłości, a 

Boże Słowo było Drogowskazem w dążeniu ku 

świętości. Żeński Legiom Maryi. 

 

„Zgięte kolana i złożone ręce są gestami wolnego 

człowieka.” 

Paniom Danucie Bieniek, Ol-

dze Jędrusik, Iwonie Trzaskor-

skiej i Renacie Parzych oraz 

panu Edwardowi Murazowi ży-

czymy, by modlitwa czyniła Ich życie wolnym od zła. 

Chór „Lira” 

 

„ O nic się nie martwcie, lecz we wszystkim zano-

ście wasze prośby do Boga.” 

Paniom Małgorzacie Mądrej, Zofii Wachnikowskiej, 

Zofii Balzam oraz panom Janowi Mądremu i Stanisła-

wowi Łukasikowi  życzymy, by swoją ufność pokłada-

li w Panu i Jemu powierzali troski codzienności.  

Seniorzy. 

Serdeczności 

Jezus powiedział pewnemu 
młodemu człowiekowi, aby 
sprzedał wszystko, co ma i  
Go. Co zrobił bogacz? Roz-
wiąż działania matematycz-
ne, aby rozszyfrować kod. 
Następnie wpisz litery poni-
żej, a dowiesz się, jak postą-
pił młodzieniec.  

Rozwiązanie prześlij na  

adres  

krecikpolarny@gmail.com 

Nagrodę za rozwiązanie 
z poprzedniego numeru 
otrzymują Hiacynta 
Grygier, Marysia Pałasz 
oraz Dominika Olszew-
ska (lat 20) Gratuluje-
my! Można ją odebrać 
10 czerwca na Mszy św. o godz. 11.00 

Dla dzieci 
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IX NIEDZIELA ZWYKŁA 3.06  
7.30– Za + Jana Piotrowskiego – w 2 
rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, 
siostrę Lucynę, brata Jana oraz ++ z po-
krewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 
9.30– Za ++ Gertrudę, Józefa i Wiktora 
Gonsior, Anastazję Mołdrzyk, Elżbietę, 
Agnieszkę, Bolesława i Jana Krupa.  
11.00– Za ++ Bolesławę i Józefa Fukała, 
Wandę Klement, Kazimierza Kras i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Arkadiusza Marek – z okazji 90 
rocznicy urodzin.  
16.30– Za + mamę Jadwigę, córkę Justy-
nę, brata Tadeusza i ojca Józefa.  
19.30– Za ++ Józefa i Łucję Królik, 3 sy-
nów, synową oraz ++ z pokrewieństwa 
Królik, Szczęsny, Domagała i Hojka.  
PONIEDZIAŁEK 4.06  
6.30– Za ++ Marię Gawełczyk, męża Ro-
berta, rodziców Łucję i Antoniego Hetma-
niok oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
6.30– Za + Antoniego Goik – w rocznicę 
śmierci, żonę Joannę, rodziców Jadwigę i 
Ryszarda, Alberta i Anastazję Grabarczyk 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.00– Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Łukasza i Dominiki z okazji ko-
lejnych urodzin.  
WTOREK – Wsp. św. Bonifacego 5.06  
6.30– Za + Tomasza Kusy, żonę Salomeę i 
++ z pokrewieństwa.  
18.00– Za ++ Franciszka Zarembik, żonę 
Annę ++ rodziców Wiktorię i Antoniego.  
18.00– Za + Urszulę Olejak – w rocznicę 
śmierci oraz ++ z rodziny Olejak, Sitko.  
ŚRODA 6.06  
6.30– Za + Feliksa Grzonka, żonę Ernę, 
syna Daniela, ++ dziadków z obu stron, 
Henryka Śmietana, Agnieszkę Mrowiec 

oraz ++ Eugeniusza Mstowskiego, żonę 
Janinę i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00– Za + Franciszkę Szlosarek – w 8 
rocznicę śmierci, męża Franciszka, rodzi-
ców z obu stron, siostry, braci, zięciów 
Ryszarda i Zbigniewa oraz ++ z pokre-
wieństwa. 
18.00– Za + Jana Dreczkowskiego, żonę 
Anielę, 2 synów, córkę Ewę, 2 wnuków 
oraz ++ z rodziny Gruchlik, Wowra.  
CZWARTEK 7.06  
6.30– Za + Hildegardę Adamczyk, jej mę-
ża Jana, rodziców, synową Elżbietę oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00– Za ++ Stanisławę, Leona i Zbi-
gniewa Kamińskich, ++ Franciszka i Wik-
torię Kaczorowskich oraz ++ z rodzin 
Grafów i Piekiełek.  
18.00– Za ++ Pawła Filip, rodziców, 
dziadków, braci i bratowe z obu stron, ro-
dziców chrzestnych, Ludwika Kuszek i 
Zygmunta Glezner. 
PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘT-
SZEGO SERCA PANA JEZUSA 8.06  
6.30– Za + Wenantego Kobiałka – od są-
siadów z ul. Opolskiej 20. 
9.00– Za + Mariannę Matera – od sąsia-
dów z ul. Wrocławskiej 5. 
16.30– ROCZNICA I KOMUNII ŚW. SP-1. 
18.00– Za + Włodzimierza Goika, jego ro-
dziców, teściów, siostrę oraz ++ z pokre-
wieństwa.  
SOBOTA – Wspomnienie Niepokalanego 
Serca NMP 9.06  
8.00 – Za + Jana Stencel, rodziców, Wła-
dysława Wala oraz ++ z rodziny Stencel, 
Wala.  
8.00 – Za + Alojzego Sadło – w rocznicę 
śmierci, żonę, rodziców, teściów oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
12.00 – Ślub.  
13.00 – Ślub.  
18.00– Za + Lidię Witak w 6 rocznicę 
śmierci, męża Franciszka oraz ++ rodzi-
ców.  
X NIEDZIELA ZWYKŁA 10.06  
7.30– Za ++ Bronisława i Janinę Kapu-

9 
INTENCJE MSZALNE 
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ścińskich, rodziców i rodzeństwo z obu 
stron.  
9.30– Za ++ Leona i Martę Mazur, Cecy-
lię i Albina Stencel oraz ++ z rodzin Ma-
zur, Stencel, Sitek, Polnik.  
11.00– Za + Henryka Jurkiewicz – w 8 
rocznicę śmierci. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Jowity i Miłosza z 
okazji 1 rocznicy ślubu.  
16.30– Za + męża Jana Antos, rodziców z 
obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.  
19.30– Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Pelagii z okazji 60 rocznicy uro-
dzin.  
PONIEDZIAŁEK Wspomnienie św. Bar-
naby, Ap 11.06  
6.30– Za + Ryszarda Maksymowicz – w 2 
rocznicę śmierci, mamę Stanisławę, te-
ściów Katarzynę i Marcina oraz ++ z po-
krewieństwa.  
18.00– ROCZNICA I KOMUNII ŚW. SP-
19. 
18.00– Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Michała i Zbigniewa oraz bło-
gosławieństwo dla rodziny.  
WTOREK – Wspomnienie bł. Józefa 
Czempiela i Emila Szramka 12.06  
6.30– Za ++ rodziców Apolonię i Jana 
Tokarskich, teściów Zofię i Aleksego Nej-
man, ++ rodziców z obu stron, szwagrów 
Jana i Tadeusza, za + siostrzeńca Andrze-
ja, bratanka Jana oraz ++ z rodzin Za-
grodnik, Nejman i dusze w czyśćcu cier-
piące. 
18.00– Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie 
i dary Ducha Św. w intencji Weroniki z 
okazji 12 rocznicy urodzin.  
18.00– Za ++ Marię Kuczera, męża Józe-

fa, córkę Danutę Grygier oraz ++ z pokre-
wieństwa Kuczera, Korus.  
ŚRODA – Wspomnienie św. Antoniego z 
Padwy 13.06  
6.30– W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
18.00– Za + Antoniego Dulemba, rodzi-
ców, Jadwigę i Józefa Polnik oraz ++ z 
pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpią-
ce.  
18.00– Za ++ Wita i Sławomira Pałasz 
oraz ++ z rodziny Pałasz, Gocyla i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
CZWARTEK – Wspomnienie bł. Michała 
Kozala 14.06  
6.30– Za + Leokadię Dudzik – od Haliny i 
Zbyszka.  
18.00– Za + Ryszarda Grygier, synową 
Sylwię Grygier, Roberta Grygier, żonę 
Gertrudę, Alberta Mołdrzyk, żonę Stefa-
nię, Marię Gąsienica oraz ++ z pokre-
wieństwa Grygier, Mołdrzk, Fabian i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
18.00– Za ++ rodziców Stanisława i Hele-
nę Rogowskich, braci Edwarda i Kazimie-
rza oraz siostrę Zofię Jenda.  
PIĄTEK 15.06  
6.30– Za + Piotra Szymczyka – od koleża-
nek i kolegów córki Anety – współpra-
cowników z Urzędu Miejskiego w Bielsku-
Białej.  
18.00– Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Jana z okazji kolejnej rocznicy 
urodzin.  
18.00– Za + Jadwigę Kańską – w rocznicę 
śmierci, mamę Janinę oraz + Zdzisława 
Kempa, ++ z pokrewieństwa i dusze w 
czyśćcu cierpiące. 
SOBOTA 16.06  
8.00 – Za ++ Annę i Pawła Kałuża, ich ro-
dziców i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę 
Dudzik, córkę Leokadię, syna Alfreda, sy-
nową Marię.  
14.oo – ŚLUB.  
18.00– Za + Irenę Czardybon.  
18.00– Za ++ Jana i Marię Goik, córkę 
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Teresę, wnuków Tadeusza i Eugeniusza 
oraz ++ z rodzin Goik, Szlezak, Smorzyk. 
XI NIEDZIELA ZWYKŁA 17.06  
7.30– Za ++ Jadwigę Fajkis, dziadków z 
obu stron Michała Fajkis oraz ++ z pokre-
wieństwa.  
9.30– Za + Czesława Krawczyk, Stanisła-
wa, Annę i Józefa z rodziny Krawczyk. 
11.00– Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Zofii z okazji 80 rocznicy uro-
dzin.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA. 
16.30– Za + Hieronima Wala, jego rodzi-
ców i rodzeństwo, szwagra Alojza, Rozalię 
i Hipolita Trynda, ich rodziców i rodzeń-
stwo, 2 synów, 2 zięciów, Stanisława i Li-
dię Waler, Ryszarda Danielewskiego oraz 
++ z rodzin Wala, Trynda, Szulik i Ho-
wart. 
19.30– Za ++ Elżbietę i Alfreda Owczar-
czyk, Gertrudę Uherek, bratową Annę, 
Różę Sitko, Franciszka Sitko, rodziców z 
obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.  
PONIEDZIAŁEK  18.06  
6.30– Za + Ryszarda Maciejczyk – w 7 
rocznicę śmierci, żonę Magdalenę.  
18.00– Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Krystyny i Alberta z 
okazji 55 rocznicy ślubu.  
18.00– Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie 
i dary Ducha Św. w intencji Klaudii z oka-
zji 11 rocznicy urodzin.  
WTOREK 19.06  
6.30– Za + Tadeusza Piechoczka oraz ++ 
z rodziny Piechoczek, Nowak.  
18.00– Za + Zbigniewa Balzam – w 19 
rocznicę śmierci, ojca Tadeusza, dziadków 
z obu stron, Krystiana Balzam, Alfreda i 
Bogdana Wowra oraz + Antoniego Nogły i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00– Za + Pawła Mołdrzyk, żonę Regi-

nę, syna Kazimierza, rodziców z obu 
stron, Leona Rakowskiego, Tadeusza i 
Stefanię Domańskich i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
ŚRODA 20.06  
6.30– Za ++ rodziców Alojzego i Helenę 
Krótki, Tadeusza i Wacława Antczak, Ur-
szulę Krótki, Jana Łukasik, ++ dziadków z 
obu stron, ++ z pokrewieństwa i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
18.00– Do Opatrzności Bożej,  za wsta-
wiennictwem Św. Franciszka, w intencji 
sióstr i braci III Zakonu Franciszkańskie-
go naszej parafii oraz opiekuna Ks. Piotra.  
18.00– Za ++ Alfonsa i Albinę Wowra, 
Alojzego Zgrzędek i Jerzego Idzikowskie-
go.  
CZWARTEK - Wspomnienie św. Alojzego 
Gonzagi 21.06  
6.30– Za + mamę Anastazję – w 18 rocz-
nicę śmierci, tatę Jana, braci Augusta i 
Tadeusza oraz ++ z rodzin Szymańskich, 
Kurowskich, Miśków.  
18.00– Za + Stanisława Oleksy – w 6 
rocznicę śmierci.  
18.00– Za + Jadwigę i Ludwika Gajda, 
zięcia Włodzimierza, Wierę i Nikitę 
Suszcz, córkę Ludmiłę, zięciów Anatola i 
Stanisława.  
PIĄTEK 22.06  
6.30– Za ++ rodziców Janinę i Franciszka 
Brylewskich oraz ++ z rodziny Brylew-
skich, Borowy.  
18.00– Za ++ z rodziny Julii i Jana Lan-
ger.  
18.00– Za + Serafię Guzy – w 1 rocznicę 
śmierci, męża Józefa.  
SOBOTA 23.06  
8.00 – Za + Janinę Mstowską, męża Eu-
geniusza, zięcia Daniela, Ernę i Feliksa 
Grzonka, Henryka Śmietana, Jana i Jani-
nę Kasiewicz oraz ++ z rodziny Jaros, Ta-
rapata, ++ dziadków.  
18.00– Za + Ewę Odulińską-Moruś – w 
rocznicę śmierci, rodziców Józefa i Hele-
nę Odulińskich, Łucję Szreter. 
18.00– Za + Wincentego i Anastazję 
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Śmietana, synową Lidię, rodziców, ro-
dzeństwo z obu stron oraz ++ z rodziny 
Śmietana, Przybyła. 
NIEDZIELA - UROCZ. NARODZENIA 
ŚW. JANA CHRZCICIELA 24.06  
7.30– Za + Reinholda Szymura, rodziców, 
teściów oraz ++ z pokrewieństwa i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
9.30– Za + Marię Dobrowolską – w 11 
rocznicę śmierci, ++ rodziców Otylię i 
Alojzego Michalskich, Halinę i Leonarda 
Spałek oraz ++ z rodziny Ciaś i ++ z po-
krewieństwa.  
11.00– Za + Mirosława Jóźwiak, jego ro-
dziców, Jana i Irenę Ostrzołek, ich rodzi-
ców oraz Kazimierza Gruca.  
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI. 
16.30– JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
PONIEDZIAŁEK  25.06  
6.30– Za ++ Ernę i Leona Adamek, rodzi-
ców z obu stron.  
18.00– Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprząta-
jących kościół w miesiącu czerwcu.  
WTOREK 26.06  
6.30– Za + Antoniego Kisała – w rocznicę 
śmierci, ++ z rodziny Kisała, Boroń.  
18.00– Za + Alojzego Rduch, Marię i 
Alojzego Wuwer, Ryszarda Wiśniewskie-
go, ++ z rodziny Oszczudłowski, Rduch, 
Simko, Kaduk, Bańczyk, Kurpik.  
ŚRODA 27.06  
6.30– Za + Annę Hoszek, Wiktorię Brud-
ny i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00– Za + Leona Rakowskiego – w 
rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo, 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
CZWARTEK - Wspomnienie św. Ireneu-
sza 28.06  

6.30– Za ++ Wiktorię i Jana Wierzgoń, 4 
synów, 3 córki, synowe, zięciów oraz ++ z 
rodziny Wierzgoń, Posłuszny, Reichman.  
18.00– Za + Gertrudę Musioł – w roczni-
cę śmierci, męża Franciszka, syna Józefa, 
wnuka Krystiana, zięcia Eugeniusza.  
PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH 
APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 29.06  
6.30– Za ++ Zofię i Tadeusza Dranka, sy-
na Andrzeja – w 4 rocznicę śmierci, ++ z 
rodzin Tokarskich, Zagrodnik i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
9.00– Za + Marię Pomorską, jej męża, ++ 
sąsiadów z ul. Opolskiej 18. 
18.00– Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 
1 rok po śmierci.  
SOBOTA 30.06  
8.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Krystyny i Adama z 
okazji kolejnej rocznicy ślubu. 
17.oo – Za ++ Pielgrzymów z Żor, Rybni-
ka, Jastrzębia-Bzia, Połomi i Parafian 
NIEDZIELA - ODPUST BOŻEJ OPATRZ-
NOŚCI 1.07 
7.30– W intencji Pielgrzymów z Żor i Ja-
strzębia-Bzia. 
9.30– W intencji Pielgrzymów z Rybnika i 
Połomii. 
11.00– Za ++ rodziców Alicję i Wacława 
Błaszczyk, ++ z rodziny Błaszczyk, Kazi-
mierczak, Chrząszcz oraz + Józefa Pawlik, 
Beatę Kozieł i dusze w czyśćcu cierpiące.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30– Za + męża Henryka, rodziców, te-
ściów, rodzeństwo oraz ++ z rodziny Szty-
melskich, Przewodowskich i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  

ZAPRASZAMY NA SUMĘ ODPUSTOWĄ   

 1 LIPCA NA GODZ. 12.15 

ORAZ NA FESTYN ODPUSTOWY   

30 CZERWCA OD GODZ. 15.00 
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 Wyobraź sobie, że masz gdzieś doje-
chać samochodem. Jak się do tego przygotu-
jesz? Prawdopodobnie zaplanujesz trasę, 
przejrzysz mapy, sprawdzisz czy pojazd wy-
starczająco dobrze działa, spakujesz kanapki 
itp. Dobrze by też było, gdybyś posiadał pra-
wo jazdy i znał trochę kodeks drogowy… No 
a jeżeli dostałeś zaproszenie do Nieba? Jak 
wtedy przygotujesz się do podróży…? Jeśli 
czasem zastanawiasz się, jak zdobyć ducho-
we prawo jazdy, to zapraszam do przeczyta-
nia tego artykułu – jak zwykle oparty jest o 
wysłuchaną konferencję. 
Nie tak dawno przygotowywałam się do eg-
zaminu na prawo jazdy i wiem, że zanim się 
siądzie za kierownicą, trzeba poznać sporo 
teorii. Jeśli chodzi o drogi życia duchowego, 
nie jest to konieczne. Taka wiedza, może 
nam jednak co nieco ułatwić. Dlaczego nie 
jest konieczna? Bo zdarza się, że Pan Bóg po-
ciąga kogoś do Siebie bardzo blisko, choć ta 
osoba nie ma wcale wiedzy o teologii życia 
duchowego. Wystarczy, że jej serce jest sze-
roko otwarte na Boga i nie stawia Mu prze-
szkód. Ktoś taki znajduje się od razu na au-
tostradzie do Nieba. Ale w większości wy-
padków, nasze serca nie potrafią od razu po-
jawić się na takiej autostradzie (czasem na-
wet nigdy). Nie dlatego, że Pan Bóg wybiera 
do tego tylko niektórych, ale dlatego, że do 
niczego nas nie zmusza. To my sami stawia-
my Bogu przeszkody. Wyrastają one w nas z 
różnych powodów – bardziej i mniej zawi-
nionych. Czasem jest to po prostu grzech, 
brak miłości. A czasem fakt, że nie potrafimy 

zaufać Bogu i poddać Mu naszego zranione-
go życia, aby mógł je uleczyć. Można więc 
powiedzieć, że u większości z nas, życie du-
chowe polega na stałym wysiłku, by te prze-
szkody usuwać i robić Bogu coraz więcej 
miejsca. To jest tak, że Pan Bóg każdemu z 
nas daje całego Siebie, ale ponieważ szanuje 
naszą wolę, może wypełnić tylko tę prze-
strzeń, którą Mu pozostawimy. Jeśli damy 
Mu 5 minut – wypełni 5 minut, jeśli 8 godzin 

– wypełni 8 godzin, jeśli wszystko – wypełni 
wszystko…  
Aby poznać trochę duchowy kodeks drogo-
wy, najlepiej posłuchać tych, co do których 
jesteśmy pewni, że już dotarli do Nieba i 
uznani są przez Kościół, za autorytety w tej 
dziedzinie. Dlatego za chwilę przedstawię 
kilka najprostszych zasad, które wynikają z 
ich doświadczenia, poruszania się po ducho-
wych drogach. Najpierw jednak, przedstawię 
dwie wizje szesnastowiecznych mistyków - 
czyli kierowców z autostrady. Św. Jan od 
Krzyża, przedstawia obraz drogi na górę Kar-
mel – czyli drogi do pełnego zjednoczenia z 
Panem Jezusem. Opisuje kilka dróg, na któ-
rych pojawiają się różne wartości. Ale na tej, 
którą najszybciej można dotrzeć do pełnego 
Zjednoczenia z Bogiem, znajduje się tylko 
„nic, nic, nic…” Dlaczego? Św. Jan mówi, że 
najprostszą drogą, jest pełne uwolnienie się 
od wszystkich przywiązań - oczyszczenie ro-
zumu, uczuć, pamięci itd. Idąc tą drogą, 
przeżywa się trzy ciemne noce. 1. Noc zmy-
słów, noc oczyszczania czynnego – czyli czas, 
gdy sami pracujemy nad sobą, walczymy ze 
swoimi przywiązaniami, porządkujemy emo-
cje, poznajemy siebie, oczyszczamy motywa-
cje swojego działania itd. 2. Noc bierna zmy-
słów – gdy poddajemy się Bożemu działaniu, 
które nas oczyszcza, wiedząc, że sami nic nie 
potrafimy zrobić. 3. Noc rozumu – gdy Bóg 
wciąga nas w Swoje życie – są to doświad-
czenia mistyczne, na opisanie, których nie 
ma pojęć… Natomiast św. Teresa od Jezusa 
przedstawia obraz twierdzy wewnętrznej. W 

tej wizji, człowiek jest zam-
kiem, złożonym z wielu 
komnat. W centralnej kom-
nacie twierdzy, mieszka i 
czeka Bóg. Niestety więk-
szość ludzi żyje w taki spo-
sób, że przebywa tylko w 

zewnętrznych komnatach. Nie potrafią wejść 
głębiej, nawet w trakcie modlitwy. Droga w 
głąb siebie - do komnaty Boga, jest podobna 
do tej, którą opisuje św. Jan od Krzyża.  
Piszę o tej drodze, jak o pewnych etapach, 
ale chcę podkreślić, że wcale nie chodzi o to, 
że musimy je zaliczać. To nie szkoła, gdzie 
zaliczamy klasę, by przejść do następnej. Nie 
chodzi o zaliczenie czegoś, ale o miłość. O to 

Duchowe prawo jazdy 
Ala Kaczorowska 
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byśmy usunęli przeszkody, które nie pozwa-
lają nam dać się przeniknąć, ogarnąć Miło-
ścią Boga.  
Wracając do naszego obrazu jazdy samocho-
dem, możemy powiedzieć, że wszyscy, którzy 
prowadzą życie duchowe, zmierzają do tego 
samego celu – do jak najpełniejszego przyję-
cia Daru Boga. Ale poruszamy się szybszymi i 
wolniejszymi drogami. Droga oczyszczająca, 
na której zaraz się skupimy, jest jak drogi 
gminne – nie jeździ się nimi zbyt szybko, są 
bardziej dziurawe i mało komfortowe. Droga 
oświecenia (poddanie Bożej łasce) jest jak 
droga krajowa – znacznie szybsza, ale ma też 
swoje ograniczenia. Droga zjednoczenia, to 
autostrada, pędząca prosto w głąb Serca Bo-
ga. Może być tak, że ktoś jeździ trochę gmin-
nymi a trochę krajówkami. Bywa czasem tak, 
że ktoś musi na chwilę zjechać z autostrady 
na drogę gminną… 
Droga oczyszczająca – kodeks drogowy 
Zasada 1. Zasada pierwszeństwa – szukaj 
zawsze woli Boga – to ona ma się stawać dla 
Ciebie ważniejsza niż Twoje pragnienia, 
przyzwyczajenia itd. 
Zasada 2. Miej zawsze pełny bak – czyli trwaj 
w łasce uświęcającej. Pamiętaj – niepopeł-
nienie grzechów ciężkich, to nie koniec pracy 
nad sobą, ale dopiero początek, podstawa ży-
cia duchowego. 
Zasada 3. Przygotuj swój pojazd: 
a) opanuj uczucia – aby pojazd Cię słuchał, a 
nie sam decydował, dokąd chce jechać. 
Okiełznanie uczuć, podporządkowywanie ich 
woli, wiąże się z cierpieniem. Musisz się z 
tym od razu pogodzić.  
b) oczyść władze zmysłowe (wzrok, słuch, 
itd.) – jeśli pojedziesz z brudną szybą, mo-
żesz błędnie odczytać drogowskaz, albo nie 
dostrzec pieszego. Zastanów się, z którym 
zmysłem masz najwięcej problemów, który 
potrzebuje szczególnego uzdrowienia i nad 
tym pracuj.  
c) oczyszczaj swoją pamięć, rozum, wyobraź-
nię  - szukaj tego, co jest przeszkodą, nazwij 
to, zobacz skutki 
d) pracuj nad czymś konkretnym  - nie myśl 
„będę się starał być lepszy” tylko „w najbliż-
szym czasie będę pracował nad tym, by nie 
oddawać się marzeniom” 
Zasada 4. Ustal trasę i się jej trzymaj - czyli 

przeżyj pierwsze nawrócenie: 
a) zmień radykalnie kierunek  - zmień myśle-
nie, wartościowanie, nawyki, przyzwyczaje-
nia, na takie, które będą się podobały Bogu. 
Na przykład: zawsze o tej porze grałeś w krę-
gle z kolegami, ale teraz z tego rezygnujesz, 
bo nie masz innego czasu na dłuższą modli-
twę. Zmieniasz nawyki, bo Bóg stał się dla 
Ciebie najważniejszy. Pamiętaj dokąd chcesz 
dojechać, jaki jest cel drogi. Twoim celem ma 
być Bóg, nie miłe, przyjemne życie z mnó-
stwem przyjaciół i popularnością wśród zna-
jomych 
b) trzymaj się ustalonej trasy – jeśli postano-
wiłeś zmienić jakieś nawyki, przyzwyczaje-
nia, to tego się trzymaj. Czuwaj też nad tym, 
by nie zmieniać kierunku i pamiętaj o ra-
chunku sumienia. 
c) zwalczaj namiętności  - nie dać się ponieść 
emocjom na trasie. Nie ścigaj się, bo to od-
wodzi Cię od Celu.  
d) walcz z nałogami 
e) walcz ze skłonnością do uchybień, choćby 
drobnych 
f)  walcz z przywiązaniem do złego 
g) wzbudzaj wstręt do pozornego dobra – 
czyli do podejmowania czegoś, co Tobie wy-
daje się dobre, lepsze, zamiast tego, co powi-
nieneś zrobić. Na przykład: nie zaczynaj 
dwugodzinnej modlitwy, jeśli w tym momen-
cie, Twoim obowiązkiem jest ugotowanie 
obiadu 
h) nie trwaj w grzechu, bo to jest jak jazda z 
przebitą dętką…  
i) jeśli „omdlewasz” nie jedź: unikaj  zwątpie-
nia i pesymizmu (jeden grzech i się sypię) 
j) nie pozwól sobie na zaśnięcie za kierowni-
cą – drugie nawrócenie, czyli permanentna 
praca nad sobą 
Zasada 5. Nie czuj się na drodze zbyt pewnie 
- usuń pychę.  
a) Jeśli masz poczucie, że jesteś super, gdy 
coś Ci się uda, prawdopodobnie szybko 
upadniesz.  
b) pamiętaj, nie musisz być od razu kierowcą 
F1 – nie skupiaj się na pragnieniu osiągnięcia 
pewnego, lepszego poziomu duchowego. Nie 
o to chodzi. Jeśli się na tym „łapiesz”, przy-
pomnij sobie, Kto jest Twoim Celem. 
c) zwalczaj pragnienie niezależności od niko-
go i od niczego – to przejaw braku miłości, 
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 A. K.: Woli Ksiądz spowiadanie, 
bardziej niż głoszenie kazań, katechizo-
wanie, czy prowadzenie spotkań duszpa-
sterskich. Dlaczego? Czy chodzi też o to, 
że w ten sposób, łatwiej jest Księdzu do-
trzeć do człowieka z Bożą Prawdą? 
Ks. G. K.: Kościół ma, ustanowione przez 
Pana Jezusa, zadanie prowadzenia ludzi 

do uświęcenia. Spełnia je na dwóch dro-
gach, sakramentalno – liturgicznej i 
duszpasterskiej. Zatem czym innym jest 
przepowiadanie Ewangelii w czasie np. 
Mszy św., a czym innym spotkanie w sal-
ce i katecheza. Ze względu na moje pre-
dyspozycje, łatwiej mi podjąć zadania o 
mniej formalnej strukturze. Trudniejsze 
jest dla mnie ułożenie kazania niż, na 
przykład, katecheza dla dorosłych, bar-

dziej wymagające jest dla mnie przewod-
niczenie nabożeństwom niż spowiadanie. 
Zależy to w znacznej mierze od tempera-
mentu, charakteru i doświadczeń kapła-
na, a mniej od samej drogi uświęcenia 
człowieka.   
A. K.: Najważniejszą łaską płynącą ze 
spowiedzi, jest pewność odpuszczenia 

grzechów i pojednania z Bogiem. Ale 
podczas tego sakramentu możemy także 
usłyszeć podpowiedzi, które mają nam 
pomóc w pracy nad sobą i w rozwoju na-
szego życia duchowego. Czy w sytuacji, 
gdy ktoś spowiada się u Księdza regular-
nie, gdy zna Ksiądz trochę osobę, która 
się spowiada, ma Ksiądz takie doświad-
czenie, że ten element spowiedzi staje się 
głębszy, bardziej owocny? I czy fakt, że 

O kierownictwie duchowym 
z ks. Grzegorzem Krzykiem rozmawia Ala Kaczorowska  

który może zatrzymać Cię w drodze na dłuż-
szy postój 
d) zwalczaj myślenie, że to co posiadasz 
(robisz) musi być doskonałe 
e) aby walczyć z pychą w sobie, jak najczę-
ściej uznawaj wielkość Boga 
Zasada 6. Doskonal swoje umiejętności, kon-
troluj stan pojazdu – czyli nie ulegaj ducho-
wemu lenistwu.  
a) cechy charakterystyczne duchowego leni-
stwa: smutek, przygnębienie, odraza do 
spraw duchowych, które wymagają wysiłku 
b) nie zgadzaj się na roztargnienia – zgoda 
na nie sprawia, że zalewają modlitwę i pracę 
nad sobą. Wiadomo, że roztargnienia się po-
jawiają. Chodzi o to, by nie przyzwyczajać się 
do praktyki, że się im poddajesz. 
c) nie odrzucaj rachunku sumienia – to spra-
wia, że przestajesz nad sobą pracować 
Zasada 7. Ciągle ćwicz manewry – czyli prak-
tykuj ascezę  
a) asceza musi być dostosowana do psychiki 
człowieka – zastanów się jaka forma jest do-
bra dla Ciebie, albo zapytaj o to kierownika 

duchowego 
b) chodzi tu nie o wyniszczenie siebie, ale o 
postawę gotowości na przyjęcie obowiązków i 
cierpień, jakie one niosą oraz trudów związa-
nych z relacjami z ludźmi 
Zasada 8. Utrzymanie samochodu jest kosz-
towne – nie łudź się, że można prowadzić ży-
cie duchowe bez wysiłku… 
Jak zapewne zauważyłeś, nie napisałam ni-
czego o drogach oświecenia i zjednoczenia… 
Ale to tematy zbyt trudne, dla kogoś, kto nie 
ma takich doświadczeń, więc się ich nie po-
dejmuję. Na koniec, chcę jeszcze napisać o 
czymś absolutnie najważniejszym – nie ma 
życia duchowego bez modlitwy. To ona chro-
ni naszą miłość do Boga, pozwala się jej roz-
wijać, dojrzewać, wzrastać, pogłębiać, 
oczyszczać. Jedyne co możemy dać Bogu, to 
nasz czas i nasza wola. To dzieje się właśnie 
na modlitwie. Daj Bogu czas, rozważaj Jego 
Słowo, adoruj Jego Piękno, uwielbiaj Jego 
Miłość i spotykaj się z Nim na Liturgii i w sa-
kramentach. Bez tego nie usuniesz żadnej 
przeszkody… No do w drogę… ● 
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zna Ksiądz penitenta coś Księdzu ułatwia, 
albo utrudnia? 
Ks. G. K.: Najczęściej nie znam tożsamo-
ści osoby (nie widzę kogo spowiadam, z 
reguły mam zgaszone światło), którą spo-
wiadam, ale rozpoznaję w konfesjonale te, 
które spowiadają się u mnie regularnie. 
Wtedy oczywiście mam, chociaż nie zaw-
sze, ułatwione zadanie. Znam historię du-
chową tego konkretnego człowieka 
(oczywiście na miarę tego jak długo się 
już u mnie spowiada i jaki był zakres na-
szej rozmowy), nie musimy zaczynać 
„wszystkiego” od nowa. Czasami proszę 
penitenta, by „mi się przypomniał”. Wiem 
z czym się boryka, zazwyczaj mogę nawet 
już znać powody – wtedy łatwiejsza jest 
ocena czynu i, mam nadzieję, skuteczniej-
sze rady pomagające w pracy nad sobą. 
Bywa jednak, że dla mnie spowiednika, 
znajomość penitenta może sprawiać pro-
blem. Dzieje się tak wtedy, gdy nie potra-
fię zrozumieć intencji działania, wskazać 
na główną wadę, ukierunkować na odpo-
wiednią drogę, czy zmotywować do pracy 
w jakimś konkretnym kierunku – dostrze-
gam i przeżywam mój brak wiedzy czy 
umiejętności – zazwyczaj informuję o tym 
penitenta, by miał szansę zwrócić się do 
kogoś bardziej doświadczonego. 
Jeżeli pytanie to zawiera sugestię dotyczą-
cą takiej znajomości osób, która realizuje 
się poza konfesjonałem, to znaczy, gdy 
spowiadam osoby potocznie nazywane 
„znajomymi”, to dostrzegam wielką łaskę 
sakramentu spowiedzi, że nie ma to wpły-
wu na moje relacje z tymi osobami poza 
sakramentem, ale też nie wiem, jak do-
świadcza tego druga strona. 
A. K.: Czym rożni się „zwyczajna” spo-
wiedź, od kierownictwa duchowego? 
Ks. G. K.: Różni się zdecydowanie, cho-
ciażby z tego powodu, że kierownictwo 
duchowe nie musi być spowiedzią! Znani 
są przecież tacy kierownicy duchowi jak: 
Św. Katarzyna ze Sieny, św. Teresa od Je-
zusa, czy chociażby Jan Tyranowski (ten 
który pierwszy wprowadzał młodego Ka-

rola Wojtyłę w duchowość Różańca Św.), 
którzy jak sądzę… nie spowiadali. W spo-
wiedzi rzecz idzie przede wszystkim o 
uzyskanie Bożego przebaczenia, przez na-
wrócenie, przyznanie się do swoich grze-
chów, żal, postanowienie poprawy i za-
dośćuczynienie. Szafarz jest przede 
wszystkim sługą Bożego przebaczenia, 
jest znakiem i narzędziem miłosiernej mi-
łości Boga. Nauka w sakramentalnej spo-
wiedzi jest zalecana, ale nie wymagana do 
ważności sakramentu. Rozmowa w spo-
wiedzi dotyczy najpierw rozwiania i wyja-
śnienia wątpliwości co do natury grzechu, 
nałożenia pokuty i wskazania drogi po-
prawy, zadośćuczynienia. Nie raz tą część 
struktury sakramentu pokuty musiałem 
skrócić do minimum… bo już za chwilę 
Msza, albo… bo penitent nie czuje się naj-
lepiej ze względu na stan zdrowia i nawet 
trudno mu wejść do konfesjonału. Tym-
czasem kierownictwo duchowe wymaga 
czasu. Jeżeli ma to się dokonać w konfe-
sjonale, to na pewno nie 5 minut przed 
nabożeństwem, albo w niedzielę, gdy du-
żo ludzi i kapłan musi wychodzić z konfe-
sjonału. Kierownictwo duchowe ma za za-
dnie opiekę roztaczaną nad określoną 
osobą za pomocą rad, wskazówek czy na-
wet upomnień, by łatwiej mogła ona od-
powiadać działaniu łaski Bożej. To sztuka 
prowadzenia ludzi do świętości zgodnie z 
ich osobistym powołaniem. Ogólnie celem 
kierownictwa jest doskonałość (nie mylić 
z perfekcjonizmem), chociaż w danej 
chwili mogą pojawić się bezpośrednie cele 
np. uwolnienie od jakiegoś grzechu, 
oczyszczenie się ze złych przywiązań, wy-
zbycie się jakiegoś złego nawyku, praca 
nad taką czy inną cnotą. 
A. K.: Jak kierownictwo duchowe wygląda 
od strony kierownika?  
Ks. G. K.: Na pewno kierownictwo ducho-
we wymaga szczególnej uważności, by do-
brze zrozumieć osobę, którą się prowadzi. 
To co wiem teoretycznie albo/i z własnego 
doświadczenia muszę przełożyć na sytua-
cję tego, który o kierownictwo prosi. Cho-
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dzi zatem o formowanie i ukazywanie do-
skonałości w konkretnych wymogach i 
bezpośrednich zastosowaniach. Nie jest 
moim zadaniem wydawanie rozkazów czy 
nakładanie nowych zobowiązań, ale wyja-
śnianie jak powinno się zachowywać w 
obecnej chwili i jakie zalecenia praktyczne 
powinno się stosować. Nie wolno mi się 
mieszać w sprawy nie dotyczące życia 
nadprzyrodzonego, ile raczej czuwać, by 
obowiązki stanu były wykonywane z nad-
przyrodzoną uczciwością i prawością in-
tencji. Inaczej prowadzi się osobę na dro-
dze oczyszczającej, inaczej kogoś postępu-
jącego w życiu duchowym, któremu to 
bardziej się towarzyszy. Jak na początku 
potrzeba raczej przewodnika, tak później 
raczej świadka życia i postępu duszy. 
A. K.: Czy, bazując na swoim doświadcze-
niu, polecałby Ksiądz znaleźć kierownika 
duchowego tym, którzy pragną wzrastać 
duchowo, pracować nad sobą? Jeśli tak, 
to jakich użyłby Ksiądz argumentów? 
Ks. G. K.: Sam staję przed dylematem 
własnego osądu: czy się nie mylę myśląc o 
sobie w taki, a nie inny sposób, czy moja 
praca nad sobą idzie w dobrym kierunku? 
Czy ocena samego siebie jest obiektywna, 
czy raczej życzeniowa? Potrzebuję spoj-
rzenia kogoś innego niż ja sam, potrzebu-
ję rady kogoś, kto widzi mnie z zewnątrz 
mojego egoizmu. Zresztą w życiu w wielu 
dziedzinach chcemy się radzić tych, któ-
rzy mają już w takiej lub innej dziedzinie 
doświadczenie – ich pytamy o radę – tym 
bardziej na płaszczyźnie życia duchowego. 
W konfesjonale, co rusz, spotykam osoby, 
które nie wiedzą nad czym i jak mają pra-
cować, spotykam osoby sfrustrowane cią-
gle tymi samymi grzechami – sakrament 
spowiedzi i praca nad sobą, zaczynają się 
im wydawać próżnym wysiłkiem. Osoby, 
którym zależy na rozwoju, a mające takie 
doświadczenie, bez pomocy staną się 
wkrótce duchowo oziębłymi lub, jak mó-
wią mistrzowie duchowni, duszami za-
późnionymi (to znaczy takimi, które tracą 
gorliwość, a nawet staczają się w stare i 

nowe grzechy). Doskonałość wymaga do-
głębnego oczyszczenia najbardziej nawet 
ukrytych pragnień i uczuć, czuwania nad 
właściwym sposobem zachowania się w 
konkretnych sytuacjach oraz nad celami i 
motywami skłaniającymi nas do działa-
nia. Trudno jest być sędzią we własnych 
sprawach. Na taki osąd siebie, mają silny 
wpływ osobiste skłonności i upodobania. 
W kierownictwie potrzeba zdania sprawy 
z tego wszystkiego o czym przed chwilą 
wspomniałem, a to wymaga zbadania naj-
pierw samemu, co się we mnie dzieje, na-
zwania tego, podjęcia wysiłku by to opo-
wiedzieć, przekazać. Opieka kierownika 
duchowego umacnia słabą i niestałą z na-
tury wolę, zachęca i pobudza. Papież Leon 
XIII przypomniał, że nawet sam św. Pa-
weł otrzymał kierownika duchowego, a 
św. Bernard mówi: że łatwiej jest i bez-
pieczniej rozkazywać wielu innym, niż 
kierować samym sobą, ze względu na mi-
łość własną, która nas wszystkich zaśle-
pia. 
A. K.: Jakie warunki, Księdza zdaniem, 
powinien spełnić ktoś, kto chciałby się 
poddać duchowemu kierownictwu? 
Ks. G. K.: Musi chcieć - to po pierwsze i 
najważniejsze. Nie wystarczy ludzkie zau-
fanie do osobistych zdolności kierownika, 
lecz trzeba mieć ducha wiary, że współ-
działa on (kierownik) z Bogiem. Zgoda na 
kierownictwo duchowe wymaga prostoty, 
to znaczy otwartego mówienia o tym, co 
się we mnie dzieje, bez ukrytego zamiaru 
szukania uznania, robienia wrażenia na 
kierowniku duchowym. Potrzeba skrom-
ności – polega ona na unikaniu zbytniej 
gadatliwości, unikaniu rozmów o spra-
wach, które nie należą do dziedziny kie-
rownictwa, nienadużywaniu czasu przez 
żądanie zbyt częstych rozmów wykracza-
jących poza wyznaczone ramy. Potrzeba 
uległości (nie tyle posłuszeństwa) inaczej 
kierownictwo byłoby bezużyteczne. 
A. K.: A czym najlepiej się kierować, w 
wyborze kierownika? 
Ks. G. K.: …dostępnością. Czy będzie 
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możliwość kontaktu z kierownikiem za 
rok albo dwa? Czy nie jest to człowiek za-
pracowany w taki sposób, że niemal nie-
możliwe jest spotkanie? Powinien być to 
człowiek godny zaufania, posiadać du-
chowe i moralne przymioty. Jeśli mi nie 
odpowiada mogę go zmienić. Szczególnie 
wtedy, gdy domaga się tego poważna 
przyczyna: kierownik nie dysponuje cza-
sem, przekracza ramy uprawnień, popeł-
nia ewidentne błędy lub jest niezdecydo-
wany w chwilach moich poważniejszych 
trudności. Ale nie powinno się tego czy-
nić zbyt łatwo i często, z błahych powo-
dów (bo się z nim nie zgadzam). Rzecz w 
tym, by nie szukać takiego kierownika, 
który tak naprawdę mną nie kieruje, tyl-
ko spełnia moje oczekiwania i zachcianki 
życia duchowego. 
A. K.: Jakie, Księdza zdaniem, powinien 
mieć cechy dobry kierownik duchowy? 
Ks. G. K.: Przyjmuję za swoje opinie mi-
strzów duchownych, którzy określają, że 
kierownik duchowy powinien pielęgno-
wać życie duchowe, mieć odpowiednią 
wiedzę, być roztropnym, przede wszyst-
kim pełnym miłości do dusz. Nie wolno 
mu przywiązywać ludzi do siebie, lecz do 
Boga. Jego współczująca dobroć nie po-
winna być słabością, ma być mocna i nie 
obawiać się powiedzenia prawdy. Ktoś 
kto jest zbytnio pochłonięty sprawami 
doczesnymi, będzie miał trudność w pro-
wadzeniu innych, co nie znaczy, że nie 
potrafi dać pożytecznej rady. Nie musi 
odznaczać się wybitną świętością, nawet 
nie musi znajdować się na tym samym 
stopniu doskonałości na jakiej znajduje 
się osoba poddana jego kierownictwu, nie 
musi mieć wielkiego doświadczenia (nie 
zdobywa się go tylko materialną prakty-
ką, ale raczej baczną obserwacją zacho-
wania się poszczególnych osób na kolej-
nych stopniach życia duchowego) pod 

warunkiem, że będzie naprawdę sługą 
Bożym, który swoje braki uzupełnia nau-
ką i modlitwą. Roztropność która jest nie 
tyle ostrożnością, ile odnoszeniem się do 
celu ostatecznego, przez spokojne postę-
powanie, zostawianie czasu na dojrzewa-
nie decyzji, uwzględnianie wszystkich 
możliwych czynników oraz unikanie 
uprzedzeń i wyciągania pochopnych 
wniosków.  
A. K.: Czy to, że jest Ksiądz kierownikiem 
duchowym, przynosi Księdzu, jakieś oso-
biste owoce, czy raczej jest to tylko służba 
dla innych? Jeśli przynosi, to jakie?  
Ks. G. K.: W rachunku sumienia kapłana 
znajduje się pytanie czy wielkodusznie 
zgadzam się na prowadzenie duchowe 
osób, które o to proszą. Mając w pamięci 
to wskazanie, zgodziłem się w paru przy-
padkach na taką prośbę i to czyni ze mnie 
kierownika duchowego. Nie było mojego 
wyboru czy pragnienia albo przeświad-
czenia o własnej predyspozycji, ile raczej 
decyzja zgody na wyrażoną prośbę. Z jed-
nej strony przeżywam z tego powodu ra-
dość, że mogę komuś pomóc i dzielić się 
tym, co wiem, z drugiej rodzi to moje 
obawy… czy się nie mylę? czy nie mam za 
mało wiedzy? czy nie jestem kapłanem, 
który nie spełnia kryteriów, o których 
wspomniałem przy poprzednim pytaniu? 
Kierownictwo duchowe zmusza mnie do 
pracy duchowej i do pogłębienia własnej 
relacji z Panem Bogiem, jest więc takim 
motorem napędzającym. Z drugiej strony 
biorę to sobie za wielką łaskę, móc 
„widzieć” i cieszyć się tym, jak inni do-
świadczają i współpracują z łaską Bożą – 
to dodatkowy zastrzyk by ich, w ich gorli-
wości naśladować. 
A. K.: Dziękuję Księdzu za rozmowę i za 
podzielenie się z nami swoim cennym do-
świadczeniem. ● 
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