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 Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, 
jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojże-
szem, którzy rozmawiali z Jezusem. Mk 9, 2 - 10 

 Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich 
ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły po-
wywracał. J 2, 13 - 25 

 Dlaczego Jezus zabrał na wysoką górę 
tylko trzech swoich uczniów? Dlaczego po-
zostałych dziewięciu nie mogło być świadka-
mi Jego ,,przemienienia"? Przecież Dwuna-
stu było obecnych także przy wielu innych 
ważnych wydarzeniach! Odpowiedź być mo-

że jest banalnie prosta: Jezus nie przeczu-
wał, że tak wyjątkowe doświadczenie stanie 
się Jego udziałem na szczycie góry. Był nim 
równie zaskoczony jak Jego (raczej przypad-
kowi) towarzysze. Być może wyrazem Jego 
zaskoczenia jest też zakaz, aby nikomu nie 
rozprawiali o tym, co widzieli. Najpierw 
chciał dokładnie przemyśleć to, co się wyda-
rzyło. W każdym razie nie wolno o tym, co 
się tam na górze wydarzyło, rozpowiadać jak 

o sensacji, a tym samym przegadać i zaga-
dać, i utracić to, co istotne. Tam, na górze, 
nie chodziło Mu o to, żeby trzem swoim wy-
branym uczniom ukazać swoją prawdziwą, 
bosko-promieniującą istotę, lecz raczej sam 
z całym swoim ciałem i dotąd 

nieznaną jasnością doświad-
czył, że jest umiłowanym Synem Boga. A 
nam, dalekim świadkom tego wydarzenia, 
wolno powiedzieć, że ta bosko-
promieniująca istota jest także naszą praw-
dziwą istotą, ponieważ wszyscy jesteśmy 
umiłowanymi synami i córkami Boga. A to 
faktycznie nie jest taką prawdą, o której na-
leżałoby dokoła trąbić, ale powinna ona roz-
brzmiewać w naszych sercach.  

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTUII NIEDZIELA WIELKIEGO POSTUII NIEDZIELA WIELKIEGO POSTUII NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU    
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Wyobraźmy sobie, że idziemy z pielgrzymką 
do jakiegoś znanego miejsca pielgrzymkowe-
go. Nagle jakiś młody mężczyzna rzuca się na 
stragany z pamiątkami i zaczyna się awantu-
rować. Dalszy ciąg wydarzeń można łatwo 
przewidzieć. Młody mężczyzna zostaje po-
chwycony i jak najszybciej odwieziony przez 
policję na posterunek. A jak zareagowali Ży-
dzi na to. co zrobił Jezus? Zapytali Go: 
,,Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, 

skoro takie rzeczy czynisz?" Komu z pielgrzy-
mów w ogóle przyszłoby do głowy, żeby męż-
czyźnie zadać takie czy podobne pytanie. To 
porównanie reakcji być może pozwala nam 
nieco bardziej wyrozumiale spojrzeć na opo-
wiadanie o zachowaniu Jezusa w świątyni. 
Nawet jeśli mamy jakieś wątpliwości, czy 
wszystko dokładnie tak się potoczyło, jak zo-

stało opisane, to jednak wolno nam spokoj-
nie przyjąć, że Żydzi  tak właśnie mogli zare-
agować na to, co uczynił Jezus. W tradycji 
żydowskiej nie musiało to być odebrane jako 
coś szokującego, bo już wcześniej podobnie, 
to znaczy w sposób zaskakujący i szokujący, 
postępowali prorocy: robili rzeczy niezwykłe, 
budzące zainteresowanie, aby przekazać 
zbawcze orędzie. Jakie zatem orędzie chciał 
przekazać Jezus? W odpowiedzi, jakiej Jezus 

udzielił, możemy rozpoznać 
zapowiedź Jego śmierci i zmartwychwstania. 
Ale może Jezus chciał też powiedzieć: Sens i 
treść wiary są ważne! Świątynia jest znakiem 
jakiegoś pierwotnego sensu, który rozmie-
niony na drobne, zmarniał i stał się - w imię 
wiary - towarem kupczenia. Gdzie dzisiaj 
dzieje się to z naszą wiarą ? 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTUIII NIEDZIELA WIELKIEGO POSTUIII NIEDZIELA WIELKIEGO POSTUIII NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU    

8 marca 2015 r. 8 marca 2015 r. 8 marca 2015 r. 8 marca 2015 r.     



���� SPESSPESSPESSPES    MARZEC 2015 r.  

 

Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale 
po to by świat został przez Niego zbawiony. J 3, 14 - 21 

4 

Wszyscy pytali Jezusa: Co mam robić, aby 
moje życie miało jakiś sens? Jak mogę osią-
gnąć życie wieczne? A Je-
zus odpowiadał: Ja je-
stem drogą. Tak też było 
w nocy, gdy Nikodem 
rozmawiał z Jezusem. Ni-
kodem pytał i mówił jak 
Żyd. Jezus odpowiadał 
jak Syn Boży. Rozmowa nie mogła się kleić. 
Musiało dojść do nieporozumienia. Dziś wie-
my, że kto pełni wolę Boga i słucha słów Sy-

na Bożego, już ma życie wieczne. Grzechy, 
które kiedyś oddzielały Boga i ludzi, zostały 

raz na zawsze odpusz-
czone przez gorzką 
śmierć Jezusa. Krzyż, 
mówi Jezus do Żyda Ni-
kodema, stanie się tym, 
czym był niegdyś wąż na 
pustyni. Kto spogląda na 

krzyż i bierze go sobie do serca, jest na dro-
dze ocalenia. Kto może zaufać Bogu nawet 
wbrew temu, co się wydaje, nigdy nie zginie.  

IV NIEDZIELA IV NIEDZIELA IV NIEDZIELA IV NIEDZIELA     
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 A wśród tych, którzy przybili, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli 
też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Ga-
lilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. J 12, 20 - 33 

 Właściwie Grecy chcieli tylko zobaczyć 
Jezusa. Do Mistrza z Nazaretu nie odważyli 
się podejść sami. Szukali jakichś pośredni-
ków, z którymi można było łatwiej porozma-
wiać niż z ortodoksyjną 
elitą żydowską. Gdy 
współcześni „poganie” 
chcą poznać Jezusa, co im 
mówimy? Czy jesteśmy 
dla nich pośrednikami, 
gdy ze swoimi pytaniami 
nie chcą od razu lecieć do proboszcza? Ewan-
gelia Jednak ostrzega: Jezus nie jest postacią 
z pierwszych stron kolorowych pism, za którą 
biega się z aparatami i kamerami albo w na-
dziei uzyskania autografu, albo z dzikim 

okrzykiem „Zrób mi zdjęcie z tym wspania-
łym facetem”. Za sławnym uzdrowicielem, 
niedostosowanym rewolucjonistą gwiazdą, za 
którą biegały tłumy, ponieważ wskrzesił z 

grobu Łazarza, kryje się 
coś więcej. Jest tajemnicą 
dla ludzkich oczu i uszu. 
Tylko ten, kto wierzy, sły-
szy głos z nieba, pojmuje 
bezwarunkową identyfika-
cję Boga z Uniżonym i 

Ukrzyżowanym. My, współcześni uczniowie 
Jezusa, możemy innych prowadzić do Niego. 
Ale poznać Go i odkryć Jego tajemnicę, tego 
musi dzięki łasce dokonać każdy sam osobi-
ście, jeśli chce wzrosnąć w wierze.  

V NIEDZIELA V NIEDZIELA V NIEDZIELA V NIEDZIELA     
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 Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. A 
ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: Hosanna! Błogosławiony 
Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Mk 11, 1 - 10 
 Tłumy witały Jezusa, Króla Pokoju, 
Mesjasza, siedzącego na osiołku, zwierzęciu 
ubogich, sprawiedliwego i pokornego. Pięć 
dni później wszystko się zmieniło. Zamiast: 
,,Hosanna! Błogosławiony Ten, który przy-
chodzi w imię Pańskie”, słychać było jedynie: 
,,Ukrzyżuj Go!” Ta 
gwałtowna zmiana nie 
tylko dowodzi, jak ła-
two można manipulo-
wać bezimiennym tłu-
mem i jak szybko można podjudzić go prze-
ciwko każdemu, nawet człowiekowi sprawie-
dliwemu i prawemu. Zmiana ta przede 

wszystkim dowodzi, jak głęboko w każdym z 
nas tkwi skłonność do przemocy i jak trudno 
się jej nam całkowicie wyrzec oraz działać i 
żyć nigdy się do niej nie uciekając. W obliczu 
konfliktów i wojen, jakie toczą się w naszych 
czasach, trudno sobie wyobrazić większe wy-

zwanie a zarazem więk-
szą nadzieję niż ten pro-
fetyczny znak Jezusa. 
Byłoby zatem fatalnie, 
gdyby wyrzeczenie się 

przemocy, do którego nas dzisiaj Jezus 
,,zachęca”, uszło naszej uwadze. 

NIEDZIELA PALMOWANIEDZIELA PALMOWANIEDZIELA PALMOWANIEDZIELA PALMOWA    
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Luty w naszej parafii 

CHRZTY:CHRZTY:CHRZTY:CHRZTY:    
Hanna Halina Marmon  
Maksymilian Mikołaj Surówka  
Hanna Lucyna Śmiga  
    
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:    
Paweł Porowski – Bożena Wywiał  

POGRZEBY:POGRZEBY:POGRZEBY:POGRZEBY:    
Władysław Nowak – 72 lata 
Anastazja Piechoczek – 90 lat 
Helena Simko – 79 lat 
Maria Wawiórka – 79 lat  
 

 W pierwszym tygodniu ferii oaza z 
księdzem Grzegorzem pojechała na 5 dni 
do Rycerki Górnej.  
 Na miejscu spotkała nas bardzo mi-
ła niespodzianka - dużo świetnie lepiące-
go się śniegu, który potem posłużył nam 
nie tylko do śnieżnych ataków, ale też do 
budowy iglo i melancholicznego muru. 
We wtorek udało nam się zdobyć Przegi-
bek, gdzie po dotarciu 
do schroniska, ogrza-
liśmy się herbatą i go-
rącą czekoladą, która 
niektórym tak smako-
wała, że chcieli tam 
wrócić już na drugi dzień. W środę zjeż-
dżaliśmy z górek i graliśmy w gry na 
śniegu, a Melancholicy dzielnie i z nie-
zwykłą cierpliwością podwyższali swój 
mur. W czwartek wyruszyliśmy do 
schroniska Jańczyki, które niestety było 
zamknięte i spacerem, a niektórzy turla-
jąc się, wróciliśmy do ośrodka, aby po 
obiedzie nacieszyć się zjeżdżaniem z gó-
rek. W piątek przyszedł czas na pakowa-
nie (niektórzy zrobili to już z samego ra-
na w przekonaniu, że wyjeżdżamy przed 
śniadaniem...). Postanowiliśmy jednak 
przed powrotem do domu skorzystać z 
dużej ilości śniegu i ponownie wybrali-

śmy się na górki. Przez cały wyjazd byli-
śmy zbyt spokojni i grzeczni, dlatego na 
koniec urządziliśmy śniegową bitwę, a 
naszym wspólnym i zgodnie wybranym 
celem był Ksiądz, który dzielnie stanął do 
osamotnionej walki ochraniając się po ry-
cersku sankową tarczą.  
 W podziękowaniu za zorganizowa-
nie wyjazdu każdy z nas zrobił dla Księ-

dza włochate zwierząt-
ka (i nie tylko..). Robili-
śmy je późnym wieczo-
rem i w ukryciu i 
Ksiądz wcale nie sły-
szał wszystkiego przez 

cienką ścianę i oczywiście mógł się wy-
spać… W każdym razie świetnie udał za-
skoczenie następnego dnia, kiedy odwie-
dziliśmy Go w 18 osób w maleńkim po-
koju i wręczyliśmy nasze dzieła… 
  Teraz jeszcze raz chcielibyśmy Mu 
podziękować za to, że spędził z nami 
swój urlop, za codzienne Msze Święte i 
kazania, za cierpliwość, obecność, robie-
nie zakupów, gotowanie, zmywanie i na-
prawianie światła :)  
 Mamy nadzieję, że uda nam się 
jeszcze gdzieś wspólnie pojechać.  
    Karolina RakKarolina RakKarolina RakKarolina Rak    

OAZOWE FERIE 
W RYCERCE 
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Co czeka nas w marcu 

 W dniach 9.02.15-11.02.15. grupa 19 
ministrantów naszej parafii w raz z Księ-
dzem opiekunem Dariuszem Kamińskim, 
pod przewodnictwem pana Teodora 
Morcinka wybrała się na wycieczko- piel-
grzymkę do trzech małopolskich miast: 
Tarnowa, Starego Sącza i Krynicy Zdroju. 
 W pierwszym dniu zebraliśmy się o 
godzinie 8:00 pod probostwem, aby na 
godzinę 12:00 być w Tarnowie. Tam za-
trzymaliśmy się przed Bramą Seklerską, 
im gen. Józefa Bema, oraz Sandora Peto-
fiego. Następnie prze-
szliśmy do Katedry 
Narodzenia NMP z 
XIV wieku. Po prze-
rwie na Mc Donalda 
pojechaliśmy do Tu-
chowa, gdzie pokłoniliśmy się Matce Bo-
skiej Tuchowskiej i zobaczyliśmy rucho-
mą szopkę. Po zwiedzaniu udaliśmy się 
do Domu Rekolekcyjnego ,,Opoka’’ w 
Starym Sączu. Tam było miejsce naszego 
zameldowania, 
 Następnego dnia zwiedziliśmy 
Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu 
zbudowanym przez Świętą . Następnie 
zobaczyliśmy muzeum Księdza Józefa Ti-

schnera, gdzie poznaliśmy jego życie. Za-
raz potem udaliśmy się na kulig w pobli-
skim Rytrze gdzie wrażeń nam nie zabra-
kło. Po obiedzie zobaczyliśmy papieski 
Ołtarz zbudowany na pamiątkę kanoni-
zacji Świętej Kingi dokonanej przez Św. 
Jana Pawła II dnia 16.06.1999 roku. 
 W trzecim dniu udaliśmy się do  
Krynicy Zdroju gdzie mieliśmy przyjem-
ność udać się do pijalni . Tam mogliśmy 
kupić sobie lokalne lecznicze wody. Na-
stępnie udaliśmy się na obiad, po którym 

udaliśmy się o godzi-
nie 14:47 w drogę po-
wrotną do Jastrzębia. 
Na każdego uczestnika 
tej wycieczki czekała 
niespodzianka- postój 

w Wadowicach rodzinnym mieście Św. 
Jana Pawła II, gdzie kupiliśmy sobie piz-
ze. To był ostatni punkt naszego podró-
żowania. Około godziny 21: 14 byliśmy w 
Jastrzębiu. 
 Serdecznie Dziękujemy Księdzu 
Dariuszowi Kamińskiemu , panu prze-
wodnikowi Teodorowi, oraz panu kie-
rowcy Andrzejowi, za opiekę i poświęco-
ny czas.  Marcin JanickiMarcin JanickiMarcin JanickiMarcin Janicki    

WYCIECZKA 
MINISTRANTÓW  

ROCZKI:ROCZKI:ROCZKI:ROCZKI:    
Patryk Karol Bury 
Nikola Małgorzata Dolej 
Zofia Maria Kisiel 
Aleksandra Koszewska 
Patryk Piotr Podeszwa 
Julia Emilia Rola 
Szymon Igor Różycki 
Dominik Jakub Wawoczny 
Emilia Zelias 

18 URODZINY:18 URODZINY:18 URODZINY:18 URODZINY:    
Adrianna Bogusz 
Agata Chmiel 
Piotr Niemczuk 
Weronika Rutka 
Dawid Świętek 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:    
15 rocznica 15 rocznica 15 rocznica 15 rocznica     
Barbara i Krzysztof Kantyka 
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40 rocznica 40 rocznica 40 rocznica 40 rocznica     
Anna i Stanisław Błasiak 
Teresa i Tadeusz Janeczko 
Maria i Tadeusz Kurowscy 
Maria i Wisław Łagowscy 
Urszula i Marian Mariuk 
Aniela i Zdzisław Michewicz 
Elżbieta i Tadeusz Rola 
Teresa i Lech Stachura 

45 rocznica 45 rocznica 45 rocznica 45 rocznica     
Zdzisława i Andrzej Dziwosz 
Joanna i Kazimierz Kowalscy 
Maria i Szczepan Kuśpit 
Stanisława i Zdzisław Maj 
Zofia i Zygfryd Mielke 
Jadwiga i Stanisław Osiadacz 
Krystyna i Bogdan Strzelecki 
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• 1.031.031.031.03- II niedziela Wielkiego Postu.  Gorzkie 
Żale wraz z kazaniem pasyjnym o godz. 
15.45. 
• 2.032.032.032.03- poniedziałek. Do sprzątania kościoła 
i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. 
Pszczyńskiej 175- 187 po Mszy św. wieczor-
nej. 
• 4.034.034.034.03- środa, święto  św. Kazimierza, króle-
wicza. Warsztaty „Nawigacja w rodzinie” o  
godz. 19.00 w Domu Parafialnym  
• 5.035.035.035.03- I czwartek miesiąca. Msza św. w in-
tencji powołań o godz. 6.30. 
• 6.036.036.036.03- I piątek miesiąca. Msza św. w intencji 
czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Droga Krzyżowa 
o godz. 16.15. Msza św. młodzieżowa o godz. 
18.00. Do sprzątania kościoła i  kaplicy za-
praszamy mieszkańców ul. Pszczyńskiej 175- 
187 po Mszy  św.  
• 7.037.037.037.03- I sobota miesiąca. Droga Krzyżowa 
dla dzieci o godz. 9.00. 
• 8.038.038.038.03- III niedziela Wielkiego Postu. Rozpo-
czynamy rekolekcje wielkopostne. Gorzkie 
Żale wraz z kazaniem pasyjnym o godz. 
15.45. Nauka stanowa dla mężczyzn o godz. 
17.30. 
• 9.039.039.039.03- poniedziałek. Nauka stanowa dla ko-
biet o godz. 18.00. Do sprzątania kościoła i  
kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. 
Pszczyńskiej 189- 201 oraz ul Równoległej  
po nauce stanowej. 
• 10.0310.0310.0310.03- wtorek. Nauka stanowa dla młodzie-
ży o godz. 18.00. Poradnia Życia Rodzinnego 
o godz. 16.00 w Domu Parafialnym.  
• 11.0311.0311.0311.03- środa. Biblioteka parafialna czynna 
od godziny 17.00 w Domu Parafialnym. 
Msza św. z nauką dla chorych i starszych o 
godz. 16.30. Nauka na zakończenie rekolek-
cji o godz. 18.00. 
• 13.0313.0313.0313.03- piątek. Msza św. w intencji czcicieli 
MB Fatimskiej i Żywego Różańca o godz. 

6.30. Droga Krzyżowa o godz. 16.15. Do 
sprzątania kościoła i  kaplicy zapraszamy 
mieszkańców ul. Pszczyńskiej 189- 201 oraz 
ul Równoległej  po Mszy św. wieczornej. 
• 14.03 14.03 14.03 14.03 – Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 
9.00. 
• 15.0315.0315.0315.03- IV niedziela Wielkiego Postu. Gorz-
kie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 15.45. 
• 16.0316.0316.0316.03- poniedziałek. Do sprzątania kościoła 
i  kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Po-
znańskiej 2,4,6,8  po Mszy św. wieczornej. 
• 17.0317.0317.0317.03- wtorek. Katecheza dla dorosłych o 
godz. 19.00 w Domu Parafialnym. Temat: 
chciwość. 
• 19.0319.0319.0319.03- uroczystość św. Józefa, Oblubieńca 
NMP. 
• 20.0320.0320.0320.03- piątek. Droga Krzyżowa o godz. 
16.15. Do sprzątania kościoła i  kaplicy za-
praszamy mieszkańców ul. Poznańskiej 
2,4,6,8  po Mszy św. wieczornej.  
• 21.0321.0321.0321.03- sobota. Droga Krzyżowa dla dzieci o 
godz. 9.00. Odwiedziny chorych od godz. 
9.00. Nauka dla rodziców i rodziców chrzest-
nych o godz. 15.30 w Domu Parafialnym. 
• 22.0322.0322.0322.03----    V niedziela Wielkiego Postu. Chrzty 
o godz. 12.15. Gorzkie Żale z kazaniem pasyj-
nym o godz. 15.45. 
• 23.0323.0323.0323.03- poniedziałek. Do sprzątania kościo-
ła i  kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Po-
znańskiej 10, 12, 14,16 po Mszy św. wiecz.  
• 25.0325.0325.0325.03- środa. Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego, Dzień Świętości Życia. Msze św. o 
godz. 6.30, 9.00, 16.30 i 18.00 Biblioteka pa-
rafialna czynna od godz. 17.00 w Domu Pa-
rafialnym. 
• 26.0326.0326.0326.03- czwartek. Msza św. w intencji ks. 
Proboszcza emeryta Wacława Basiak o godz. 
17.00 
• 27.0327.0327.0327.03- piątek. Droga Krzyżowa o godz. 
16.15. Do sprzątania kościoła i  kaplicy za-
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praszamy mieszkańców ul. Poznańskiej 10, 
12, 14,16 po Mszy św. wieczornej.  
• 28.0328.0328.0328.03- sobota. Droga Krzyżowa dla dzieci o 
godz. 9.00. 
• 29.0329.0329.0329.03- Niedziela Palmowa. Roczki o godz. 
12.15. Jubileusze małż. o godz. 16.30. Gorz-
kie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 15.45.  
• 30.0330.0330.0330.03- Wielki poniedziałek. Msza św. w in-
tencji Koła Gospodyń, emerytów, rencistów i 
sprzątających kościół w marcu o godz. 18.00. 
Do sprzątania kościoła i  kaplicy zapraszamy 
mieszkańców ul. Poznańskiej 18,20, 22,24 po 
Mszy św. wieczornej.  
• 31.0331.0331.0331.03- Wielki wtorek. Msza św. za zmarłych 
w 30 dzień i I rocznicę po śmierci o godz. 
18.00. 
• 01.0401.0401.0401.04- Wielka Środa. 
• 02.0402.0402.0402.04- Wielki Czwartek. W Katedrze o 
godz. 10.00 Msza św. Krzyżma Świętego z 
poświęceniem olejów. Okazja do spowiedzi 
od 15.00 do 17.30. Msza Wieczerzy Pańskiej 
rozpoczynająca Święte Triduum Paschalne o 

godz. 18.00. Do 22.00 Adoracja w Ciemnicy. 
Od 21.00 do 22.00 Adorację prowadzi Oaza 
• 03.0403.0403.0403.04- Wielki Piątek Męki Pańskiej. W tym 
dniu obowiązuje post i wstrzemięźliwość od 
pokar. mięsnych. O godz. 8.30 Ciemna Jutrz-
nia. Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 10.00, 
dla dorosłych o godz.15.00. Okazja do spo-
wiedzi od godz. 8.00 do 12.00 i od 13.00 do 
17.30. Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00. 
Do 22.00 Adoracja przy Bożym Grobie. Od 
21.00 do 22.00 Adorację prowadzi Oaza 
• 04.0404.0404.0404.04- Wielka Sobota. O godz. 8.30 Ciem-
na Jutrznia. Święcenie pokarmów od godz. 
12.30 do 16.30 co pół godziny w Kaplicy. 
Okazja do spowiedzi od godz. 8.00 do 12.00 i 
od 13.00 do 18.00. Adoracja przy Bożym 
Grobie dla dzieci o godz. 12.00. Wigilia Pas-
chalna z procesją rezurekcyjną o godz. 20.30. 
• 05.0405.0405.0405.04- Niedziela Wielkanocna Zmartwych-
wstania Pańskiego. Uroczyste Nieszpory 
kończące obchody Świętego Triduum Pas-
chalnego o godz. 16.00. 

8 

„Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miło-
ści.” 
Księdzu Seniorowi Wacławowi Basiakowi życzymy 
pokoju, radości i nadziei, których źródłem jest 
przekonanie o byciu kochanym przez Boga. Dusz-
pasterze, Parafianie i Redakcja. 
 
„Jezus jest  Światłością życia. Kto na Niego patrzy 
widzi, jak rozjaśniają się ścieżki jego życia.” 
Emilii Kaczorowskiej tego by czas spędzony z Jezu-
sem i wpatrywanie się w 
Niego rzeczywiście rozja-
śniało życie, rodziło pokój i 
dawało więcej pewności w 
rozpoznawaniu tego co prawdziwie dobre.  
Redakcja 
 
„Dozwól się prowadzić, szczególnie w rzeczach, 
które ci się nie podobają.” 
Paniom Krystynie Dudzik, Danucie Grabowskiej, 
Marii Jeglorz i Eugenii Kudybie oraz ks. Wacławowi 
Basiakowi życzymy, by w Panu pokładali nadzieję i 
pozwolili, by On kierował Ich życiem. 
Seniorzy. 

„Wszystko, co Bóg ma nam do powiedzenia, może-
my odczytać z Jezusa Chrystusa.” 
Legioniście Henrykowi Muszyńskiemu oraz auksylia-
torom Hildegardzie Michalskiej, Salomei Kałuży, Marii 
Walaszek, Anastazji Grabarczyk, Helenie Piksie, Bar-
barze Adamek, Jolancie Polak oraz Józefowi Mazu-
rowi życzymy, by Jezus Chrystus był dla Nich wzo-
rem posłuszeństwa Ojcu i najpewniejszą Drogą do 
Nieba. Męski Legion Maryi. 
 
„Otwórzmy na oścież drzwi naszych serc i wpuśćmy 

doń światło dobrej woli i życzli-
wości.” 
Paniom Wiesławie Muszyńskiej 

oraz Wandzie Kucharczyk życzymy, by otwierały się 
na działanie Boga i dobro, którym Ich obdarza, 
przekazywały innym. Chór „Lira”. 
 
„Muzyki dzieci słucha się sercem a nie uszami” 
Malwinie Ciaś, Liwii Brodzik i Mariuszowi Ogiermano-
wi życzymy, aby mieli pewność, że Pan Bóg każde 
Ich działanie przyjmuje jak dar dziecka i cieszy się 
przede wszystkim miłością nie zważając na doskona-
łość czynu lub jej brak. Oaza z ks. Grzegorzem 

Serdeczności 
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II NIEDZIELA W. P. 1 .03II NIEDZIELA W. P. 1 .03II NIEDZIELA W. P. 1 .03II NIEDZIELA W. P. 1 .03    
7.3o7.3o7.3o7.3o – Za + Stanisława Krajewskiego – od 
brata Wojciecha i bratowej z rodziną. 
9.3o9.3o9.3o9.3o – Do O. B. za wst. MB Fatimskiej, z 
podz. za otrzymane łaski, z prośbą o bł. i 
dary Ducha Św., zdrowie w int. Marcina z 
ok. 18 r. ur.  
10.oo10.oo10.oo10.oo – Za ++ Elżbietę i Jana – w r. śm., 
Agnieszkę i Bolesława Krupa, Józefa, Wik-
tora i Gertrudę Gonsior oraz Anastazję 
Mołdrzyk.  
11.oo11.oo11.oo11.oo – W INT. PARAFIAN. 
12.1512.1512.1512.15 – Za + Eugenię Langosz, męża Alojze-
go 
16.3o16.3o16.3o16.3o – Do O. B., z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w 
int. Edyty z ok. ur.  
PONIEDZIAŁEK 2 .03PONIEDZIAŁEK 2 .03PONIEDZIAŁEK 2 .03PONIEDZIAŁEK 2 .03    
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Bolesława i Emę Wrożyna, ich 
rodziców, zięcia, Włodzimierza i Waldema-
ra Karpińskiego  
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + Alfreda Adamek, żonę Krystynę 
oraz ++ z pokr. 
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za + Jadwigę Krupa.  
WTOREK 3 .03WTOREK 3 .03WTOREK 3 .03WTOREK 3 .03    
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Stanisławę i Antoniego Ro-
sner oraz ++ z rodziny.  
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Agnieszkę Ostrzołek – w r. 
śm., męża Jana, córkę Łucję, zięciów Fran-
ciszka i Romana, Gertrudę Uherek oraz ++ 
z rodziny Ostrzołek, Sitko  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ rodziców Alojzego i Helenę 
Krótki, Tadeusza i Wacławę Antczak oraz 
++ z pokr. Gajda, Krótki, Antczak. 
ŚRODA ŚRODA ŚRODA ŚRODA ––––    ŚW. ŚW. KAZIMIERZA 4 .03ŚW. ŚW. KAZIMIERZA 4 .03ŚW. ŚW. KAZIMIERZA 4 .03ŚW. ŚW. KAZIMIERZA 4 .03    
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ rodziców Jadwigę i Kazimie-
rza, córkę Annę i syna Stanisława.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Czesława Wrożyna, żonę 
Gertrudę, rodziców i rodzeństwo z obu 
stron oraz Gertrudę i Pawła Gajda, Grzego-
rza Salamon, ++ z pokr.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Mariannę Barczyńską, męża 
Feliksa, Ojca Kazimierza oraz ++ z rodziny 
z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.  
CZWARTEK CZWARTEK CZWARTEK CZWARTEK ––––    I czw. miesiąca 5 .03I czw. miesiąca 5 .03I czw. miesiąca 5 .03I czw. miesiąca 5 .03    
6.3o6.3o6.3o6.3o – W int. Powołań.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za + Jerzego Lupa – w 10 r. śm., 

17.oo17.oo17.oo17.oo – Za + Grzegorza Mączka – od 
kuzynów Andrzeja i Krzysztofa z rodzinami.  
PIĄTEK PIĄTEK PIĄTEK PIĄTEK ––––    I piątek miesiąca 6 .03I piątek miesiąca 6 .03I piątek miesiąca 6 .03I piątek miesiąca 6 .03    
6.3o6.3o6.3o6.3o – W int. czcicieli NSPJ.  
6.3o6.3o6.3o6.3o – Do O. B., za wst. św. Józefa, z podz. 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł., 
opiekę i zdrowie w int. Józefa z ok. 85 ur.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Wiktorię Nogły – w 15 r. śm., 
męża Augustyna, córkę Marię, zięcia Hen-
ryka, Ernę i Eryka Schroeder, syna Karola.  
SOBOTA SOBOTA SOBOTA SOBOTA ––––    I sobota miesiąca 7 .03 I sobota miesiąca 7 .03 I sobota miesiąca 7 .03 I sobota miesiąca 7 .03     
8.oo8.oo8.oo8.oo – Za ++ Marię Mazur – w r. śm., męża 
Alojzego, córkę Eleonorę Urbańczyk, ++ 
rodziców i rodzeństwo z obu stron i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
8.oo8.oo8.oo8.oo – Za ++ Józefa i Annę Wysłucha, syna 
Krystiana, Leona i Ernę Adamek oraz Kata-
rzynę Szymon.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Helenę i Józefa Odulińskich, 
synową Ewę oraz ++ z rodziny.  
III NIEDZIELA W. P. III NIEDZIELA W. P. III NIEDZIELA W. P. III NIEDZIELA W. P.     8 .03 8 .03 8 .03 8 .03     
7.3o7.3o7.3o7.3o – Za ++ Józefa Deptuła, żonę Stefanię, 
Czesława Bąk i Ewę Bąk.  
9.3o9.3o9.3o9.3o – Za ++ Lidię Witak, męża Franciszka, 
rodziców Gertrudę i Alberta Wrożyna, An-
nę i Romana Witak, Lidię Drobczyk, męża 
Huberta, ++ rodziców Antoninę i Norberta 
Drobczyk, Martę i Franciszka Mucha.  
10.oo10.oo10.oo10.oo – Za ++ rodziców Genowefę i Leona 
Wielgat, brata Ryszarda, Annę i Józefa Le-
śniak oraz ++ z pokr. i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
11.oo11.oo11.oo11.oo – Do O. B., z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w 
int. Emilii i Alicji z ok. ur.  
12.1512.1512.1512.15 – Za ++ Jana Sitarz, rodziców teściów 
oraz ++ z pokr. Sitarz, Krupa i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
16.3o16.3o16.3o16.3o – za ++ męża Bolesława Krupa – w r. 
śm., rodziców Jana, Agnieszkę i Elżbietę 
oraz ++ z pokr. Krupa, Sobik. 
PONIEDZIAŁEK 9 .03 PONIEDZIAŁEK 9 .03 PONIEDZIAŁEK 9 .03 PONIEDZIAŁEK 9 .03     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ żonę Alfredę Kurczyk – w 12 
r. śm. oraz rodziców, siostry, braci z obu 
stron.  
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ rodziców Genowefę i Walen-
tego Met, teściów Helenę i Stefana Braun.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Wolna intencja.  
WTOREK 10 .03 WTOREK 10 .03 WTOREK 10 .03 WTOREK 10 .03     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Leszka Adasiak, Edytę i Józe-

9 
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fa Obracaj, syna Jerzego, synową Barbarę, 
Józefę i Józefa Adasiak, syna Zenona, córki 
Ludwikę i Janinę oraz ++ z pokr. Adasiak, 
Obracaj, Lazar.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ żonę Stanisławę Łukasik, ro-
dziców, teściów, rodzeństwo oraz ++ z 
pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za + Stanisława Maksymowicz – w 
5 r. śm.  
ŚRODA 11 .03 ŚRODA 11 .03 ŚRODA 11 .03 ŚRODA 11 .03     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Józefa i Marię Niemczyk, 2 
córki, syna, 2 zięciów oraz ++ z rodzin 
Niemczyk, Budziński.  
16.3o16.3o16.3o16.3o – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i da-
ry Ducha Św. w intencji Magdaleny Błatoń 
z okazji 18 rocznicy urodzin.  
18.oo18.oo18.oo18.oo – Do O. B., z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w 
int. rodziców Łucji i Kazimierza Kubiak. 
CZWARTEK 12 .03 CZWARTEK 12 .03 CZWARTEK 12 .03 CZWARTEK 12 .03     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Gertrudę Musioł, jej męża 
Franciszka, wnuka Krystina, Eugeniusza 
Sładkowskiego, Antoninę Lazar, jej męża 
Franciszka, synów Andrzeja i Janusza, 
wnuka Zbigniewa, zięcia Stanisława oraz 
++ dziadków.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Katarzynę i Konrada Rugor – 
w 6 r. śm., Marię i Szymona Antończyk, Zo-
fię i Feliksa Dolatowskich.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za + Grzegorza Mączka – od 
chrzestnej z rodziną.  
PIĄTEK PIĄTEK PIĄTEK PIĄTEK ––––    Dzień wyboru papieża Francisz-
ka    13 .03 13 .03 13 .03 13 .03     
6.3o6.3o6.3o6.3o – W int. czcicieli MB Fatimskiej. 
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Józefa Guzy, syna Hieroni-
ma, rodziców, teściów, rodzeństwo, Jana 
Kusy, Pawła Wilk, 2 żony i córkę Urszulę.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za + Krystynę Malanowską – od ro-
dziny. 
SOBOTA 14 .03 SOBOTA 14 .03 SOBOTA 14 .03 SOBOTA 14 .03     
8.oo8.oo8.oo8.oo – Za ++ Marcjannę Mazur – w r. śm., 
męża Leona, syna oraz zięciów 
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ żonę Lidię Zarembik, rodzi-
ców, brata, teściów, Helmuta Zok, szwa-
gierki, szwagrów i dusze w czyśćcu cierpią-
ce.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Jana Kowalczyk – w 20 r. 

śm., Ireneusza Kowalczyk oraz ++ z pokr. i 
dusze w czyśćcu cierpiące. 
IV NIEDZIELA W. P. IV NIEDZIELA W. P. IV NIEDZIELA W. P. IV NIEDZIELA W. P. ––––LAETARE 15 .03 LAETARE 15 .03 LAETARE 15 .03 LAETARE 15 .03     
7.3o7.3o7.3o7.3o – Za ++ Franciszka Folwarczny, syna 
Eryka, Józefa i Antoninę Wrożyna, córki i 
dziadków.  
9.3o9.3o9.3o9.3o – Za ++ Annę i Rafała Sitek, rodziców 
Irenę Sitek oraz ++ z pokr. Sitek, Kocur i 
Barchański.  
10.oo10.oo10.oo10.oo – Za ++ Marię Dudzik – w 23 r. śm., 
męża Alfreda oraz ++ z rodziny Ogryzek, 
Nurek. 
11.oo11.oo11.oo11.oo – Do O. B., z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w 
int. Małgorzaty i Grzegorza z ok. r. śl.  
12.1512.1512.1512.15 – Za ++ Leona i Marię Waniek, rodzi-
ców z obu stron, córkę Annę, Hermana Ru-
gor, 2 żony oraz ++ z pokr. Waniek, Rugor, 
Molenda.  
16.3o16.3o16.3o16.3o – Za ++ Janinę Maśka – w 8 r. śm., 
Agnieszkę i Stanisława Maśka, Stefanię Du-
ka, Marię Kokot i Pawła Kokot.  
PONIEDZIAŁEK 16 .03 PONIEDZIAŁEK 16 .03 PONIEDZIAŁEK 16 .03 PONIEDZIAŁEK 16 .03     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Apolonię i Alfreda Piksa, ro-
dziców, rodzeństwo, Edytę i Józefa Obra-
caj, syna Jerzego, synową Barbarę, wnuka 
Leszka oraz ++ z pokr.  
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Alojzego Sikora, ojca Emanu-
ela, matkę Julię, Leona i Elżbietę Śmietana, 
synów Benedykta i Henryka, szwagra Euge-
niusza Szczepanek oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Do O. B., z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w 
int. Alfreda Ledwoń z ok. 80 r. ur.  
WTOREK 17 .03 WTOREK 17 .03 WTOREK 17 .03 WTOREK 17 .03     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Do O. B. w int. członkiń z Róży Marii 
Wala.  
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ członkinie z Róży Marii Wala. 
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Krystynę Drescher – w r. 
śm., rodziców, teściów, braci, bratowe oraz 
++ z rodziny Kałuża, Drescher.  
ŚRODA 18 .03 ŚRODA 18 .03 ŚRODA 18 .03 ŚRODA 18 .03     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + Ryszarda Grygier, synową Syl-
wię, Roberta Grygier, żonę Gertrudę, Alber-
ta Mołdrzyka, żonę Stefanię, Marię Gąsie-
nica ++ z pokr. Grygier, Mołdrzyk, Fabian i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Marię Wrożyna, rodziców, 
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siostrę i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Józefa Pawlik, córkę Beatę 
Kozieł, rodziców Anastazję i Ludwika Ko-
rzeniowskich, Alicję Błaszczyk oraz ++ z 
pokr. 
CZWARTEK CZWARTEK CZWARTEK CZWARTEK ––––    UR. ŚW. JÓZEFA, OBL. UR. ŚW. JÓZEFA, OBL. UR. ŚW. JÓZEFA, OBL. UR. ŚW. JÓZEFA, OBL. 
NMP 19 .03 NMP 19 .03 NMP 19 .03 NMP 19 .03     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + Bogumiła Płocha – w r. śm., 
9.oo9.oo9.oo9.oo – Za ++ Mariannę Paceś i męża Józefa 
– od sąsiadów ul. Opolska 10.  
16.3o16.3o16.3o16.3o – Za + Jerzego Kapała – od Andrzeja 
i Anety z rodziną.  
18.oo18.oo18.oo18.oo – Za ++ Irenę i Stanisława Kołodziej-
czyk. 
PIĄTEK 20 .03 PIĄTEK 20 .03 PIĄTEK 20 .03 PIĄTEK 20 .03     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ rodziców Alojzego i Lidię Ko-
larczyk, Agnieszkę i Konstantego Sładkow-
ski oraz Izydora Dobisz. 
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za + Różę Gruchlik.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ rodziców Annę i Alojzego Le-
dwoń, męża Łucjana Holesza, brata Henry-
ka, Jacka Ledwoń oraz ++ z pokr. Ledwoń, 
Kocur, Holesz. 
SOBOTA 21 .03 SOBOTA 21 .03 SOBOTA 21 .03 SOBOTA 21 .03     
8.oo8.oo8.oo8.oo – Za ++ Józefa, Annę, Karolinę i Paw-
ła Gawełczyk oraz ++ z rodzin Mucha, Pen-
kala, Rduch.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Otylię Michalską, męża Aloj-
zego, Katarzynę i Jana Sitek, Halinę i Leo-
narda Spałek, Marię Dobrowolską oraz ++ 
z pokr.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Edwarda Szymik, Amalię i 
Stanisława Urbaniak, córkę Czesławę oraz 
++ z rodziny Szymik, Urbaniak, Brudny. 
V NIEDZIELA W. P. V NIEDZIELA W. P. V NIEDZIELA W. P. V NIEDZIELA W. P.     22 .03 22 .03 22 .03 22 .03     
7.3o7.3o7.3o7.3o – Za ++ Marię Janocha, męża Berthol-
da oraz ++ z rodziny.,  
9.3o9.3o9.3o9.3o – Do O. B., z podz. za otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze bł., op. i dary Ducha św. w 
int. Pauliny Bagińskiego z ok. 18 r. ur.  
10.oo10.oo10.oo10.oo – Za ++ Jana Piechoczek – w r. śm., 
Wiktorię, Antoniego, Tadeusza i Matyldę 
Piechoczek, Gertrudę i Józefa Musiolik, 
Alojzego Wojaczek i Eryka Krypczyk oraz 
++ z rodziny Sitko, Piechoczek, Musioł.  
11.oo11.oo11.oo11.oo – W INT. PARAFIAN.  
12.1512.1512.1512.15 – MSZA CHRZCIELNA.  
16.3o16.3o16.3o16.3o – Za ++ Alfonsa Wowra – w r. śm., 
żonę Albinę, Alojzego Zgrzędek – w r. śm. 

oraz ++ z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące. 
PONIEDZIAŁEK 23 .03 PONIEDZIAŁEK 23 .03 PONIEDZIAŁEK 23 .03 PONIEDZIAŁEK 23 .03     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + Bolesława Łukasik oraz ++ z 
pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące.  
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Helenę i Witolda, Jadwigę i 
Bronisława, Mariannę i Jana Gałaszew-
skich, Aleksandrę i Jana Bartnik oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Do O. B., z podz. za otrzymane łaski 
z prośba o dalsze bł., opiekę w int. Domini-
ki z ok. drugiej r. ur.  
WTOREK 24 .03 WTOREK 24 .03 WTOREK 24 .03 WTOREK 24 .03     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Alberta Grabarczyka, rodzi-
ców, córkę Joannę, jej męża Antoniego Go-
ik, dziadków oraz ++ z pokr. i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Ludwinę Brzoza, męża Anto-
niego, syna Alojzego, córkę Annę wraz z 
mężem, Leona Mazur oraz Otylię Staszek.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Emanuela Materzok, żonę 
Łucję, rodziców, rodzeństwo, Gerarda Gaj-
da oraz Waldemara Parda.  
ŚRODA ŚRODA ŚRODA ŚRODA ––––    UR. ZWIASTOWANIA PAŃS. UR. ZWIASTOWANIA PAŃS. UR. ZWIASTOWANIA PAŃS. UR. ZWIASTOWANIA PAŃS. 
25 .03 25 .03 25 .03 25 .03     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + Władysława Faber oraz ++ z 
rodziny Faber, Matys i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
9.oo9.oo9.oo9.oo – Za + Genowefę Rakowską.  
16.3o16.3o16.3o16.3o – Za + Marię Szmid – we wsp. ur. 
18.oo18.oo18.oo18.oo – Za ++ członków III Zakonu Fran-
ciszkańskiego oraz ++ z ich rodzin.  
CZWARTEK 26 .03 CZWARTEK 26 .03 CZWARTEK 26 .03 CZWARTEK 26 .03     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + Ludwika Goik, żonę Martę, sy-
na Jana oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + Czesława Piechaczek, rodziców, 
braci i siostrę.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Do O. B. w int. Ks. Wacława Basia-
ka. 
PIĄTEK 27 .03 PIĄTEK 27 .03 PIĄTEK 27 .03 PIĄTEK 27 .03     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + mamę Adelę Drewniak – w 1 r. 
śm., męża Jakuba, teściów oraz dziadków z 
obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące. 
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Anastazję Śmietana, męża 
Wincentego, Floriana Przybyła, 2 żony, 2 
synów, synową i wnuczkę oraz ++ z rodziny 
Śmietana, Przybyła i dusze w czyśćcu cier.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Do O. B., z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w 
int. Anastazji Grabarczyk z ok. 94 r. ur.  

11111111    
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SOBOTA 28 .03 SOBOTA 28 .03 SOBOTA 28 .03 SOBOTA 28 .03     
8.oo8.oo8.oo8.oo – Za ++ Martę Podeszwa, męża Fran-
ciszka, zięciów Zbigniewa i Jana, rodziców, 
rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.  
8.oo8.oo8.oo8.oo – Za ++ Annę i Stanisława Sowa, 
Franciszkę i Leona Gorzelnik oraz ++ z 
pokr. z obu stron i dusze w czyśćcu cier.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Antoniego Wzientek, żonę 
Annę, rodziców, rodzeństwo, Wiktora Win-
kler, 2 żony, córkę Bronisławę, męża Józe-
fa, Benicjusza Pojda oraz ++ z pokr.  
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 
29 .03 29 .03 29 .03 29 .03     
7.3o7.3o7.3o7.3o Za ++ rodziców Martę i Alfonsa Adam-
czyk, rodzeństwo Apolonię, Alfreda i Hen-
ryka, męża Antoniego Bugdoł, jego matkę 
Annę oraz ++ z rodziny Adamczyk i Bugdoł, 
++ szwagra Józefa i Jana Wowra.  
9.3o9.3o9.3o9.3o – Za ++ rodziców Emmę i Wiktora 
Fajkis, ich rodziców i rodzeństwo oraz ++ z 
rodzin Fajkis, Szulik, Wala.  
10.oo10.oo10.oo10.oo – Za ++ Elżbietę i Alfreda Owczar-
czyk, Różę Sitko, Franciszka Sitko, dziad-
ków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cier.  
11.oo11.oo11.oo11.oo – Do O. B., z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośba o dalsze bł., opiekę i zdrowie w 
int. Elżbiety z ok. 87 r. ur. 
12.1512.1512.1512.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI. 
16.3o16.3o16.3o16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
WIELKI PONIEDZIAŁEK 30 .03 WIELKI PONIEDZIAŁEK 30 .03 WIELKI PONIEDZIAŁEK 30 .03 WIELKI PONIEDZIAŁEK 30 .03     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ rodziców i dziadków Józefa i 
Marię Krosny oraz Waleskę i Franciszka Si-
kora, syna Klaudiusza. 
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + Helenę Simko – od Stanisławy i 
Henryka z Zagorzyna. 
18.oo18.oo18.oo18.oo – Do O. B. w int. KGW, emerytów i 
rencistów oraz sprzątających kaplicę i ko-
ściół w miesiącu marcu.  
WIELKI WTOREK 31 .03 WIELKI WTOREK 31 .03 WIELKI WTOREK 31 .03 WIELKI WTOREK 31 .03     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Arnolda Reichman, rodziców 
Józefa i Teresę Reichman, brata Erwina, 
siostrę Irenę, szwagra oraz ++ z rodziny 
Reichman, Mazur. 

6.3o6.3o6.3o6.3o Za ++ Bolesława Niemczyk, żonę Ma-
rię, Reginę i Antoniego Słowik ++ z rodzin 
Niemczyk, Myśliwiec, Cnota, Mołdrzyk.  
18.oo18.oo18.oo18.oo – Msza św. za zmarłych w 30 dzień i 1 
rok po śm. 
WIELKA ŚRODA 1.04WIELKA ŚRODA 1.04WIELKA ŚRODA 1.04WIELKA ŚRODA 1.04    
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + Jadwigę Krupa.  
18.oo18.oo18.oo18.oo – Za + Katarzynę Karasowską oraz 
++ z rodzin Karasowskich i Krawczyk. 
18.oo18.oo18.oo18.oo – Za ++ Czesława i Gertrudę Wroży-
na, ++ z rodziny, Gertrudę i Pawła Gajda, 
Grzegorza Salamon oraz ++ z rodzin Gajda 
i Wrożyna.  
WIELKI CZWARTEK 2.04WIELKI CZWARTEK 2.04WIELKI CZWARTEK 2.04WIELKI CZWARTEK 2.04    
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 
18.oo18.oo18.oo18.oo – W INT. PARAFIAN.  
18.oo18.oo18.oo18.oo – Za ++ Barbarę Piwowarczyk, męża 
Edwarda, Stanisława Kołodziejczyk. 
18.oo18.oo18.oo18.oo – Za ++ rodziców Małgorzatę i Anto-
niego Goraus oraz ++ z rodziny Stalmach, 
Stachoń. 
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJWIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJWIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJWIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ 3.04  
18.oo18.oo18.oo18.oo –CEREMONIE WIELKOPIĄTKOWE 
WIELKA SOBOTAWIELKA SOBOTAWIELKA SOBOTAWIELKA SOBOTA –4.04  
20.3o20.3o20.3o20.3o – W INT. PARAFIAN.  
20.3o20.3o20.3o20.3o – O powołania kapłańskie. 
20.3o20.3o20.3o20.3o – Za Kapłanów, którzy pracowali w 
parafii. 
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 
PAŃSKIEGO 5.04 PAŃSKIEGO 5.04 PAŃSKIEGO 5.04 PAŃSKIEGO 5.04     
7.3o7.3o7.3o7.3o – Za ++ Halinę i Leonarda Spałek, 
Marię Dobrowolską, ++ z pokr. Spałek, Si-
tek, Michalski. 
9.3o9.3o9.3o9.3o – Za + syna Pawła Jankowskiego – w 1 
r. śm. oraz ++ z rodziny. 
10.oo10.oo10.oo10.oo – Za ++ Ludwika i Bronisławę Kocur 
oraz ++ z pokr. Kocur i Serwotka.  
11.oo11.oo11.oo11.oo – W INT. PARAFIAN  
12.1512.1512.1512.15 – Za ++ Kazimierza Gruca, ojca Józe-
fa, Irenę i Jana Ostrzołek, ich rodziców oraz 
Mirosława Jóźwiak.  
16.3o16.3o16.3o16.3o – Za + Jerzego Kapała – od kuzyna 
Kazimierza z rodziną.  

Droga Krzyżowa Droga Krzyżowa Droga Krzyżowa Droga Krzyżowa ––––    każdy piątek Wielkiego Postu godz. 16.15każdy piątek Wielkiego Postu godz. 16.15każdy piątek Wielkiego Postu godz. 16.15każdy piątek Wielkiego Postu godz. 16.15    

Droga Krzyżowa dla dzieciDroga Krzyżowa dla dzieciDroga Krzyżowa dla dzieciDroga Krzyżowa dla dzieci————każda sobota Wielkiego Postu godz. 9.00każda sobota Wielkiego Postu godz. 9.00każda sobota Wielkiego Postu godz. 9.00każda sobota Wielkiego Postu godz. 9.00    

Gorzkie Żale Gorzkie Żale Gorzkie Żale Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnymz kazaniem pasyjnymz kazaniem pasyjnymz kazaniem pasyjnym————każda niedziela Wielkiego Postu godz. 15.45każda niedziela Wielkiego Postu godz. 15.45każda niedziela Wielkiego Postu godz. 15.45każda niedziela Wielkiego Postu godz. 15.45    
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⇒⇒⇒⇒Skoro nie potrafimy świętować nie je-
steśmy w stanie poradzić sobie z monoto-
nią codzienności. Stwierdzenie zawarte w 
pierwszym zdaniu jest prawdziwe również 
gdy je odwrócimy. Właśnie teraz, gdy roz-
poczęliśmy Wielki Post, mamy mówić o 
świętowaniu? Może jest to najlepszy czas, 
aby z dystansem spojrzeć na to, do czego 
tęsknimy, ale co sprawia nam (chyba) co-
raz więcej problemów? Z tym problemem 
zmierzy się następny artykuł, w tym, 
chciałbym tylko krótko uporządkować na-
szą wiedzę dotyczącą rangi i nazewnictwa 

świąt – czyli hierarchii świąt. Samo słowo 
„święto” oznaczało odcinać, oddzielać tak 
jak oddzielony i inny jest Ten, który 
wszystkim włada, bo wszystko stworzył. 
Świętować zatem oznaczało zwrócić się ku 
Bogu. Poświęcić – czyli oddać Bogu czas, 
rzeczy, relacje.  W Biblii to zwrócenie się 
ku Bogu, nadawało życiu szczególny rytm. 
Jeden dzień w tygodniu pozostawiano 
wszystko, by powrócić do wspólnoty Boga 
z ludźmi – święto miało charakter spo-
łeczny, miało odnawiać relację z Bogiem i 
między ludźmi. Dzień ten miał (i ma na-
dal być) dniem radości, zachwytu na dzie-
łem stworzenia i wyzwolenia (czy stąd w 
języku polskim wzięło się słowo 
„uroczystość”? od zachwytu nad czym 
uroczym, pięknym?). Co kilka lat przeży-
wano jubileusze (słowo to wzięło się od 
pasterskiego okrzyku radości), szczególny 
rok łaski odbieranej od Boga i ludzi. W 
Jezusie Chrystusie złamana została in-
ność, dalekość Boga – stał się Bogiem 
między nami – tym bardziej chrześcijań-
skie święto jest celebrowaniem 
(celebrować – często coś powtarzać, ob-
chodzić) zbawczej obecności Boga wśród 
nas. Taki społeczny (wspólnototwórczy) 
charakter świąt wymaga zaangażowania, 

rodzi emocje i wspomnienia oraz wymaga 
przygotowań, ale również świadomości 
treści i głębi. Tyle tylko, że być może dzi-
siejsza mentalność, szukanie wrażeń, nie-
ustanne poszukiwanie mocnych emocji i 
przyjemności odziera nas z tej „inności”, 
wyjątkowości dnia świątecznego. Czy 
można cieszyć się świętem skoro 
„napompowani” jesteśmy emocjami każ-
dego, codziennego dnia? Czy można cze-
kać na Boże Narodzenie skoro trwa ono 
od listopada? Itd. Nie łudzę się, że może-
my wiele zmienić w nasze obecnej kultu-

rze, nie 
d z i w i ę 
się, że 
w i e l u 
młodych 
ucieka od 

tradycji świąt, które wydają się tylko pu-
stym rytuałem, zionącym hipokryzją. Czy 
jest jakieś lekarstwo? Myślę, że trzeba 
nam iść „w głąb”, czyli zastanawiać się, 
uświadamiać sobie istotę danych świąt. 
Co świętuję? Dlaczego? Co mi to ma dać? 
Jak celebrować święto?. Liturgia daje 
nam swego rodzaju pomoc w przeżywaniu 
świąt ukazując chociażby ich rangę, dlate-
go teraz krótkie omówienie  liturgicznej 
struktury dni świątecznych.  
UroczystośćUroczystośćUroczystośćUroczystość – ma własny formularz 
mszalny. Część z nich ma odrębny formu-
larz na mszę wigilijną. W liturgii mszalnej 
uroczystości nie są pomijane żadne ele-
menty. Uroczystości dzielą się na ogólne 
(obchodzone w całym Kościele) lub wła-
sne (np. uroczystości patrona miasta, kra-
ju lub diecezji np. w diecezji katowickiej 
12 września N. M. P Matki Sprawiedliwo-
ści i Miłości Społecznej), obchodzone lo-
kalnie. Obchód największych uroczysto-
ści, czyli Wielkanocy i Bożego Narodzenia 
sprawowany jest przez osiem dni; jest to 
tzw. oktawa. Obchody uroczystości mają 
pierwszeństwo liturgiczne, tzn. obchodzo-
ne są bez względu na przypadający dzień. 
Wyjątek stanowią: Wielki Tydzień, nie-
dziele wielkiego postu i adwentu oraz Po-

Hierarchia dni świątecznych 
 Ks. G. Krzyk 
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pielec. W tych przypadkach uroczystości 
przenoszone są na dzień następny, chyba 
że przepisy liturgiczne stanowią co inne-
go. W czasie obchodów uroczystości nie 
można sprawować mszy wotywnych i ża-
łobnych (pogrzebów). Uroczystość (gdy 
wypadnie w piątek) znosi post zwykły. 
Niedziela Niedziela Niedziela Niedziela ––––    pierwszy dzień tygodnia, ma 
rangę uroczystości, odmawia się Credo i 
hymn „chwała na wysokości …”, formula-
rze mszalne wyznaczone są na poszczegól-
ne niedziele okresów liturgicznych, trzy 
czytania (dwa czytania i psalm). Wierni 
zobowiązani są do uczestnictwa w liturgii. 
Niedziele adwentu i postu w tabeli świąt 
mają pierwszeństwo nad niektórymi świę-
tami i uroczystościami.    
ŚwiętoŚwiętoŚwiętoŚwięto - dzień obchodów w roku liturgicz-
nym, o znaczeniu mniejszym niż uroczy-
stość, większym natomiast niż wspomnie-
nie. Obchody święta liturgicznego zawarte 
są w granicach doby. Wyjątek stanowią 
święta Pańskie (tzn. ku czci Chrystusa), 
których obchód przypada w niedzielę 
okresu zwykłego lub Bożego Narodzenia. 
Wówczas święto obchodzone jest jak uro-
czystość i rozpoczyna się wieczorem dnia 
poprzedzającego od tzw. I nieszporów lub 
wigilii. Święta mają własny formularz 
mszalny. W liturgii mszalnej święta za-
zwyczaj występują jedynie dwa czytania 
biblijne (pierwsze czytanie i psalm) i po-
mijane jest credo, ale odmawia się hymn 
„Chwała na wysokości…”. Obchody święta 
ustępują pierwszeństwa liturgicznego uro-
czystościom, Wielkiemu Tygodniowi, nie-
dzielom Wielkiego Postu, Adwentu i 
Okresu Wielkanocnego, Popielcowi, okta-
wie Wielkanocy, wspomnieniu wszystkich 
wiernych zmarłych. W tych przypadkach 
święta w danym roku pomijane są w ogó-
le. Dzień obchodów święta wyznacza data 
lub kalendarz liturgiczny (są to tzw. świę-

ta ruchome). Święta dzielą się na ogólne 
(obchodzone w całym Kościele) lub wła-
sne (obchodzone lokalnie u nas np. św. 
Józefa, rzemieślnika – 3 maja). W czasie 
obchodów święta zasadniczo nie można 
sprawować mszy wotywnych i żałobnych 
(z wyjątkiem pogrzebowych). Obchodze-
nie święta przez lud nie jest nakazane żad-
nym prawem. 
Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia ----    dzień obchodów w roku 
liturgicznym, o najmniejszym znaczeniu. 
Wspomnienia mogą mieć własny formu-
larz mszalny, lub formularz części wspól-
nych dla danego typu wspomnień (np. 
części wspólne dla liturgii wspomnień o 
zakonnikach). W liturgii mszalnej wspo-
mnienia występują jedynie dwa czytania 
biblijne i pomijane są formy uroczyste tj. 
gloria i credo. Obchody wspomnienia 
ustępują pierwszeństwa liturgicznego 
wszystkim obchodom liturgicznym z wy-
jątkiem dni powszednich. W przypadku 
gdy wspomnienia zbiegają się z innymi 
obchodami, w danym roku wspomnienia 
pomijane są w ogóle. Dzień obchodów 
wspomnienia wyznacza data lub kalen-
darz liturgiczny. Dzielą się na ogólne 
(obchodzone w całym Kościele) lub wła-
sne (obchodzone lokalnie), oraz na obo-
wiązkowe lub dowolne. Jeżeli w danym 
dniu przypada kilka wspomnień, to pierw-
szeństwo ma wspomnienie obowiązkowe. 
Jeżeli natomiast przypada w danym dniu 
kilka wspomnień wyłącznie dowolnych, to 
wybrać można tylko jedno.  
Dzień powszedni Dzień powszedni Dzień powszedni Dzień powszedni ––––    dzień w którym litur-
gia nie wyznacza żadnej uroczystości, 
święta, wspomnienia. W tym dniu formu-
larz mszalny pochodzi z ostatniej niedzie-
li, lub innego formularza wybranego przez 
kapłana (np. wotywne). Czytania (jedno 
czytanie i psalm) wyznaczone jest przez 
lekcjonarz mszalny.  ● 

⇒⇒⇒⇒Przygotowując temat aktualnego Spesa, Przygotowując temat aktualnego Spesa, Przygotowując temat aktualnego Spesa, Przygotowując temat aktualnego Spesa, 
trafiłem na, moim zdaniem, doskonały trafiłem na, moim zdaniem, doskonały trafiłem na, moim zdaniem, doskonały trafiłem na, moim zdaniem, doskonały 
tekst o świętowaniu autorstwa Jeana Va-tekst o świętowaniu autorstwa Jeana Va-tekst o świętowaniu autorstwa Jeana Va-tekst o świętowaniu autorstwa Jeana Va-
niera, nie stworzyłbym lepszej analizy niera, nie stworzyłbym lepszej analizy niera, nie stworzyłbym lepszej analizy niera, nie stworzyłbym lepszej analizy 

świętowania, podpisuje się pod nim obie-świętowania, podpisuje się pod nim obie-świętowania, podpisuje się pod nim obie-świętowania, podpisuje się pod nim obie-
ma rękami i życzę Tobie czytelniku po-ma rękami i życzę Tobie czytelniku po-ma rękami i życzę Tobie czytelniku po-ma rękami i życzę Tobie czytelniku po-
dobnych odczuć. Ps. Tekst dobnych odczuć. Ps. Tekst dobnych odczuć. Ps. Tekst dobnych odczuć. Ps. Tekst ----    niestety niestety niestety niestety ----    
musiałem nieco skrócić….musiałem nieco skrócić….musiałem nieco skrócić….musiałem nieco skrócić….    
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Świętowanie to wychodzenie ku temu, co 
może nadawać sens naszemu życiu. To 
oderwanie się od codzienności i zwraca-
nie się z nadzieją ku lepszej wizji swojego 
życia. Świętowanie to czas, w którym mo-
żemy pytać Boga: komu jesteśmy potrzeb-
ni, dlaczego warto żyć? Świętowanie po-
zwala nabierać dystansu wobec powszed-
nich trosk. Świętowanie jest cechą cha-
rakterystyczną wspólnoty. Co świętuje-
my? Fakt bycia razem. Jesteśmy tak bar-
dzo szczęśliwi, że Pan Bóg nas połączył, 
dlatego życie rodziny powinno skupiać się 

wokół świętowania. Rocznice, śluby, w 
pewien sposób także każdy posiłek to 
święto, jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy 
razem. Każde święto jest też swoistym 
dziękczynieniem za to, że Bóg połączył 
nas w tej właśnie wspólnocie. Rzeczywi-
ście nie należy przesadzać z przygotowa-
niami do świętowania, ale nie można ich 
też lekceważyć. Święto to czas radości. 
Niektórzy podkreślają, że kiedy razem 
tańczymy, śpiewamy, uchodzi z nas agre-
sja. W każdej wspólnocie są ludzie, którzy 
doświadczają stanów napięcia emocjonal-
nego. Ale gdyby razem tańczyli, razem się 
śmiali. Dla świętowania zabójcza jest po-
wierzchowność, bezmyślna mechanizacja 
czynności związana z brakiem wewnętrz-
nego zaangażowania. Z religijnego punk-
tu widzenia wydaje się, że lepiej, aby ta-
kiego świętowania nie było w ogóle. Świę-
towanie to chyba przede wszystkim spra-
wa właściwego przeżywania czasu. To, co 
materialne, może jedynie uzupełniać i 
uwznioślać każde dobre, prawdziwe świę-
towanie, ale nie powinno wyrażać jego 
istoty. W świętowaniu jest przede wszyst-
kim zostawianie przestrzeni dla Boga i lu-
dzi, aby On mógł być i ci, którzy przyszli, 
mogli czuć się ważni i potrzebni. Potrzeb-

ne jest wypracowanie rytuałów wspólnego 
przeżywania. Jednak rytuał nie zawierają-
cy autentycznego przeżycia nie czyni 
święta. Od wieków i we wszystkich kultu-
rach czas świętowania przyjęło się zazna-
czać wspólnym uroczystym posiłkiem, 
wspólnie palonym światłem (świece, 
ogniska). Które okazje warto czy trzeba 
świętować? Dla jednych na święto zasłu-
gują wyłącznie ważne uroczystości religij-
ne lub okrągły jubileusz, a dla drugich na-
wet spektakularny sukces któregoś z 
członków rodziny (zdany egzamin czy 

udana premiera) może być ważną 
okazją, by świętować. I w tym 
względzie rozumiałabym słowo 
„święto” jako przeciwieństwo do 
czasu nieświątecznego, czyli do 
codzienności. Jest to swoista 

przerwa w czasie powszednim. Oznacza 
ono w takim razie wyrażenie potrzeby, 
aby było inaczej niż zwykle, piękniej, bar-
dziej uroczyście. I wcale niekoniecznie ra-
dośnie. Zdarza się, że bardzo uroczyście 
świętujemy okoliczność smutną lub po 
prostu poważną. Istotnie ważne wydają 
się skutki wewnętrzne, czyli to, co nam z 
tego święta pozostaje. I chociaż, święto 
jest wydarzeniem społecznym, to jego 
najważniejszy wymiar dokonuje się we-
wnątrz każdej przeżywającej je jednostki. 
Innymi słowy: choć ceremonia jest ze-
wnętrzna, prawdziwe święto, aby miało 
sens, musi dokonać się w nas. Wydaje się, 
że to zależy w większym stopniu od au-
tentyczności przeżywania i rzeczywistej 
potrzeby przeżycia święta (czyli zaangażo-
wania) niż od tego, co było okazją do 
świętowania. W wielu wspólnotach rytuał 
stał się mechaniczny, wypowiadane słowa 
stały się pełnymi pompy i nadęcia oklepa-
nymi frazami, w których sens już dawno 
nikt się nie wsłuchuje. Gesty puste i po-
zbawione emocji, z jakich się zrodziły, 
przynoszą z sobą jedynie rutynę i znudze-
nie. Rodzinna uroczystość może zmienić 
się w coroczne słuchanie tych samych 
opowieści i odśpiewanie tych samych pio-

Świętowanie 
 Na podstawie tekstu Jeana Vaniera 



���� SPESSPESSPESSPES    MARZEC 2015 r.  

 

16161616    
senek czy pieśni, bez szczerej potrzeby, z 
samego tylko nawyku. Aż każdy z uczest-
ników z przerażeniem myśli o kolejnej ko-
nieczności zasiadania za wspólnym sto-
łem. A przy tym, mimo że wszyscy męczą 
się udawaniem radości ze wspólnego bie-
siadowania, nikt nie ma odwagi przyznać, 
że to tylko poczucie obowiązku. Sens 
świąt i świętowania odkryjemy tylko pod 
warunkiem autentycznego zaangażowania 
się zarówno w ich istotę, jak i w wyrażają-
ce tę istotę gesty i słowa. Może warto 
spróbować przed każdym świętem, które 
planujemy przeżyć, pomyśleć chwilę, jaki 
ma dla nas sens, spróbować poznać i zro-
zumieć symbolikę liturgicznych gestów 
lub tradycyjnych zachowań. Choćby wsłu-
chać się w słowa kolędy i zrozumieć, o 
czym śpiewamy. W jakości świętowania 
objawia się jakość wspólnoty. We wspól-
nocie, która przestała świętować, ujawnia-
ją się nierozwiązane napięcia, konflikty, z 
którymi jej członkowie nie potrafią sobie 
poradzić. Jednym ze sposobów, jest uro-
czyste sprawowanie Eucharystii, nabo-
żeństw, ale także czasami obchodzenie 
świąt. W połączeniu z uroczystym posił-
kiem i, być może, z opowiedzeniem przez 
każdego jakiejś historii. Każdy opowiada 
coś o swoim życiu. Być może trzeba by za-
cząć mówić o tym, dlaczego cieszę się, że 
jestem w tej rodzinie, w tym małżeństwie, 
w tej wspólnocie. Dlaczego podoba mi się 
tu? Co trzeba zrobić, by odnaleźć w sobie 
radość bycia w małżeństwie, w rodzinie, 
we wspólnocie? To może być naprawdę 
piękne odrodzenie wszystkich. Świętowa-
nie to przede wszystkim skupienie się na 

osobie: „jestem naprawdę szczęśliwy, że 
tu jesteś”. Nie można tak naprawdę świę-
tować, jeśli nie wykonało się wcześniej so-
lidnej pracy w danym środowisku, mó-
wiąc: „jestem szczęśliwy, że jestem twoją 
żoną, twoim mężem, twoim dzieckiem”. I 
dlaczego jestem szczęśliwy? Trzeba przy-
gotować się do świętowania — bez zbęd-
nych szczegółów, ale jednak — trzeba wie-
dzieć, co będziemy robić. Na przykład: 
chcę wiedzieć, co lubisz jeść, byś podczas 
posiłku dostał to, co będzie ci smakowało. 
Chodzi o jakość wspólnego bycia. Tym, co 
utrudnia świętowanie, jest głębokie po-
czucie winy, zranione poczucie własnej 
wartości. Te osoby nie dają sobie prawa 
do radości. Jest to też często kwestia suro-
wej duchowości, według której nie mamy 
prawa do doznawania i wyrażania naszej 
radości. Wszędzie możemy napotkać ludzi 
zamkniętych w sobie, nie można ich do 
niczego zmuszać. Tacy są, trzeba to usza-
nować. Człowiek, który nie zna Boga, cho-
ciaż tego potrzebuje, nie wie, dlaczego i 
jak ma świętować. Gdy zagubi Boga — 
sens celebracji — ucieka się do środków 
zastępczych lub wspomagających święto-
wanie: do alkoholu, narkotyków, seksu, 
okultyzmu. Dwie rzeczy budują wspólnotę 
Kościoła (wspólnotę zakonną): przebacze-
nie i świętowanie. Jedno zależy od drugie-
go. Jeśli się ze sobą kłócimy, to nie bę-
dziemy potrafili świętować. Świętują lu-
dzie szczęśliwi. Wszędzie możemy napo-
tkać ludzi zamkniętych w sobie, nie moż-
na ich do niczego zmuszać. Tacy są, trzeba 
to uszanować.  ●   

⇒⇒⇒⇒Red.:Red.:Red.:Red.: Proszę, aby się Ksiądz przedsta-
wił Czytelnikom. 
Diakon:Diakon:Diakon:Diakon: Nazywam się Przemysław Bud-
niak pochodzę z Wyr to jest obok Mikoło-
wa. Mam 25 lat.  
Red.:Red.:Red.:Red.: Jak to się stało, że trafił Ksiądz do 
Seminarium? Jak odkrywał Ksiądz, że to 
jest właśnie Księdza miejsce? 

Diakon:Diakon:Diakon:Diakon: W połowie szkoły średniej prze-
żyłem głębokie doświadczenie duchowe i 
wtedy postanowiłem że zaufam Jezusowi 
tak na całego, w całym życiu. Zaufam że 
mnie najlepiej poprowadzi. Kiedy koń-
czyłem szkołę średnią - technikum, mia-
łem marzenie uczyć się dalej na studiach 
technicznych, o jakimś mechanicznym 
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profilu. To pragnienie mocno we mnie 
pracowało. Pamiętam moje ostatnie reko-
lekcje szkolne przedmaturalne, które pro-
wadził ksiądz z zgromadzenia księży sal-
watorianów, powiedział takie słowa: 
„Jestem już ponad dwadzieścia lat księ-
dzem i ...”. I to był pierwszy moment kie-
dy pojawiło się pragnienie aby pójść do 
seminarium i tam rozeznać swoje powo-
łanie. Po zdaniu matury i innych egzami-
nów, nie było mi łatwo podjąć decyzji aby 
wejść na drogę formacji duchownej. Z 
jednej strony w sercu były marzenia by 
się dalej uczyć, a na drugim froncie moc-

niejsze pragnienie by zaufać Panu i spró-
bować. Dużo się wtedy modliłem i rozwa-
żałem Słowo Boże, szczególnie to którym 
Pan Jezus powołuje swoich uczniów. Za-
ufanie Słowu Bożemu i modlitwa było 
moją główną motywacją aby spróbować.  
Red.:Red.:Red.:Red.: Jest Ksiądz związany z jakimś ru-
chem odnowy Kościoła, wspólnotą? Jeśli 
tak, to jakim? Czy był Ksiądz z nim zwią-
zany już przed seminarium? Czy dzięki 
temu łatwiej było usłyszeć, że Pan Jezus 
chce, żeby był Ksiądz kapłanem i zgodzić 
się na to? 
Diakon:Diakon:Diakon:Diakon: Od kilkunastu lat, zanim posze-
dłem do seminarium, byłem ministran-
tem. 
Red.:Red.:Red.:Red.: Ma Ksiądz jakieś ciekawe zaintere-
sowania czy sposoby spędzania wolnego 
czasu? Czy one jakoś pomagają w wycho-
wywaniu siebie na księdza? 
Diakon:Diakon:Diakon:Diakon: Lubię pracować z rodzicami i 
braćmi na gospodarstwie rolnym. Lubię 
taki sposób wypoczynku, kontakt z natu-
rą bardzo uspokaja i budzi we mnie bar-
dzo głębokie  pytania dotyczące życia. 
Mam pięciu braci i siostrę więc jak robi-
my coś wspólnie to jest naprawę fajnie, 
oczywiście czasami zdarzają się też 

„nieporozumienia”. Po za tym lubię chy-
ba każdą pracę fizyczną i chodzić po gó-
rach. 
Red.:Red.:Red.:Red.: Czym się Ksiądz zajmował w Semi-
narium poza nauką i formacją?  
Diakon:Diakon:Diakon:Diakon: W ciągu całej formacji semina-
ryjnej poza nauką i formacją, miałem 
przyjemność zanosić obiadki do osób 
starszych i schorowanych, pomagać sio-
strom „Misjonarkom Miłości”, których 
założycielką jest św. Matka Teresa z Kal-
kuty, w opiece nad ludźmi bezdomnymi, 
odwiedzać i katechizować dzieci w domu 
dziecka, chodzić do hospicjum i rozdawać 

Ciało Pańskie, katechizować 
w areszcie śledczym. 
Red.:Red.:Red.:Red.: Co najbardziej Księ-
dza pociąga w byciu kapła-
nem? Jest coś czego nie mo-
że się już Ksiądz doczekać? 

Diakon:Diakon:Diakon:Diakon: Najbardziej mnie ciągnie ufność 
że sam Pan Jezus mnie zaprasza do takie-
go życia, że On mnie powołuje jak Przyja-
ciel - przyjaciela. Oraz że to jest dla mnie 
najlepsza droga do „domu Ojca”. Cieszę 
się z tego że jest to służba człowiekowi, że 
mogę już Głosić Słowo Boże i sprawować 
niektóre sakramenty, natomiast czekam 
na moment gdy Pan Jezus będzie przez 
moją posługę sprawować Eucharystię 
oraz odpuszczać grzechy. 
Red.:Red.:Red.:Red.: Przydzielono już Księdzu jakieś za-
dania na czas stażu? Jakie? 
Diakon:Diakon:Diakon:Diakon: Wygłaszam Homilie, kazania pa-
syjne w dwóch parafiach, poprowadzę re-
kolekcje wielkopostne dla Szkół Podsta-
wowych, przewodniczę różnym nabożeń-
stwom., uczestniczę w spotkaniach grup 
parafialnych. 
Red.:Red.:Red.:Red.: Jakie ma Ksiądz pierwsze wrażenia 
z pobytu tutaj? 
Diakon:Diakon:Diakon:Diakon: Bardzo mi się podoba, bardzo 
życzliwie i miło zostałem przyjęty i cały 
czas tej dobroci doświadczam. Ponieważ 
pochodzę z małej parafii więc cieszę się że 
mogę poznać parafię dwa razy większą. 
Ciekawe doświadczenie.  
Red.: Red.: Red.: Red.: Dziękuję za rozmowę. ●  

Wywiad z Diakonem 
 Rozmawia Ala Kaczorowska 
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Jak widzisz Osiołek ma problem 
ze zrozumieniem tego, dlaczego 
Jezus nie pochwalił się swoim 
zwycięstwem przed wrogami i 
nie zmusił ich do uległości i wia-
ry w to, że jest Bogiem, Mesja-
szem 
Dziś też Bóg nie zawsze pokazu-
je, że jest silny i wszystko może, 
a na pewno do niczego nas nie 
zmusza. Jak myślisz, dlaczego? 
Na czym może Mu najbardziej 
zależeć? Może nie chce, żebyśmy 
wierzyli w Niego ze strachu 
przed Jego siłą? 
Jeśli rozwiążesz zadanie, znajdu-
jące się obok, to hasło odczytane 
z zaznaczonych kratek  pomoże 
ci zrozumieć, o czym wie Jezus i 
na czym Mu najbardziej zależy.   
Musisz uporządkować litery, aby 
powstał jakiś rzeczownik, a następnie wpisać go w od-
powiednie miejsce tabeli. Czytane kolejno litery z sza-
rych kratek, utworzą hasło. Prześlij je na adres krecikpolarny@gmail.com 
A nagrodę za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Radek Wilk i Jakub Sitko. Moż-
na je odebrać 8 marca na Mszy św. o godz. 10.00. Gratulujemy! 

Nie no! Ja nie rozumiem tego Jezusa! 
Czemu On tak jakoś głupio postępuje?! 
No ja rozumiem, że musiał umrzeć, że ta 
męka, biczowanie, Krzyż... No wiem, że 
nie mógł inaczej, nie mógł użyć siły, żeby 
się bronić, bo to by nie była miłość. To, to 
jeszcze rozumiem... Ale po zmartwych-
wstaniu?! Ja to bym zrobił inaczej. 
Zniósłbym to całe niesienie krzyża, te 
gwoździe, to wyśmianie i oplucie. No ja-
sne żebym zniósł. Nie jestem takim mię-
czakiem jak Krecik… Ale potem, gdybym 
już zmartwychwstał, to bym dopiero po-
kazał tym wszystkim faryzeuszom, żołnie-
rzom, tym co wołali ukrzyżuj, tym co się 
śmiali... Nie no, nie zrobiłbym im krzyw-

dy, nie o to 
chodzi... Ale 
bym przyjechał do nich na koniu z anioła-
mi, trąbami, chorągwiami, zwycięski  
i krzyknął: A nie mówiłem! No i kto miał 
rację! Kto jest najlepszy! Wybaczam wam, 
ale teraz to już musicie we mnie uwierzyć! 
MUSICIE... 
A Jezus nic... Nie poszedł ani do Piłata, 
ani do żołnierzy, którzy Go biczowali, ani 
do uczonych w piśmie... Pokazał, że zmar-
twychwstał, tylko tym, którzy płakali, byli 
smutni, tęsknili za Nim... Czemu tak zro-
bił? Czemu im nie pokazał, że zwyciężył? 
Wtedy wszyscy by w Niego uwierzyli... 
Kto mi powie czemu…? Osiołek OfiarkaOsiołek OfiarkaOsiołek OfiarkaOsiołek Ofiarka    
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10.10.10.10.    LOGIOLOGIOLOGIOLOGIO    

11.11.11.11.    BRASKBRASKBRASKBRASK    

12.12.12.12.    MYDMYDMYDMYD    

13.13.13.13.    COKINECOKINECOKINECOKINE    

14.14.14.14.    CORPACORPACORPACORPA    

15.15.15.15.    LOKCEKLOKCEKLOKCEKLOKCEK    

16.16.16.16.    MAKAHMAKAHMAKAHMAKAH    

17.17.17.17.    DAKÓŁDAKÓŁDAKÓŁDAKÓŁ    

Dla dzieciDla dzieciDla dzieciDla dzieci    



���� ����SPESSPESSPESSPES    
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