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 J e z u s  z a b i e r a 
uczniów w odosobnione 
miejsce. Wyprowadza ich 
na górę. Muszą się trochę 
zmęczyć. Muszą zostawić 
świat za sobą. Na górze 
pokazuje im Swoje Pięk-
no. 
Czy pamiętasz takie mo-
menty, gdy Jezus olśniewał Cię Swoim Pięk-
nem, gdy zachwycał Swoim dobrem, miłością, 
gdy doświadczyłeś Go jako przenikające 
wszystko Światło, gdy płynął od Niego pokój i 
ukojenie, gdy ogarniał Cię zachwyt, którego nie 
dało się wyrazić, gdy cieszyłeś się, że możesz 
na Niego patrzeć, że On Jest? Pamiętasz? 
Czy pozwalasz sobie na takie spotkania z Jezu-
sem? A może szkoda Ci na nie czasu? Na takie 
siedzenie przed Nim i cieszenie się Jego obec-
nością. Na adorację. Na kontemplowanie Pięk-
na... 
Może nie chce Ci się wychodzić na górę Tabor i 
przebijać przez rozproszenia, problemy, wy-
rzuty sumienia… Może tylko powierzasz Mu 

swoje sprawy, prosisz o pomoc, o wytrwałość, 
przepraszasz… Może uważasz, że nie warto 
wdrapywać się na górę jeśli na dole tyle rzeczy 
do zrobienia, tyle osób czeka… Może wolisz 
być Martą i szkoda Ci czasu na siedzenie u stóp 
Jezusa... 
Spróbuj przypomnieć sobie swoje wejścia na 
górę Tabor. Czasem warto to zrobić. Zatęsknić 
za Jezusem. Nic nie robić tylko wpatrywać się 
w Niego i Nim cieszyć. Stracić dla Niego czas 
nie prosząc o żadną łaskę. Zatrzymać się nad 
Dawcą a nie tylko nad darem. 

 Wtedy przystąpił kusiciel i 

rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem 

Bożym, powiedz, żeby te kamienie 

stały się chlebem. Lecz on mu od-

parł: Napisane jest: Nie samym 

chlebem żyje człowiek, lecz każdym 

słowem, które pochodzi z ust Bo-

żych.    Mt 4,1 – 11 

 Wciąż jeszcze w wielu głowach tłu-
cze się myśl, że religia nas przygważdża, 
że trzyma nas na krótkiej smyczy. „Nie 
wolno"- to najczęściej powtarzane zda-
nie. Ale „nie wolno" znaczy najpierw „nie 
musisz": uwolnienie od przymusów, jakie 
narzuca społeczeństwo, i bogactwo, które 
zbyt często każą nam tańczyć tak, jak 
nam zagrają.  

 Wieczna pokusa    Chociaż słowo 
,,pokusa" może wydawać się już niemod-
ne, to nadal aktualne jest niebezpieczeń-
stwo, jakim grozi rzeczywista pokusa. 
Jak za czasów Ewy i Jezusa, tak i dzisiaj 
pokusa jest rzeczywistością. Nie kryje się 
pod postacią czekolady czy perfum, lecz 
myśli i zachęty do odejścia od drogi 
wskazanej przez Boga.  

 Tam przemienił się wobec nich: 

twarz Jego zajaśniała jak słońce, 

odzienie zaś stało się białe jak świa-

tło. A oto im się ukazali Mojżesz i 

Eliasz, którzy rozmawiali z Nim.  

     Mt 17,1 – 9 

I NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU 
1 marca 2020 r.  

II NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU 
 8 marca 2020 r.  
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  Wskrzeszenie z martwych Łaza-
rza nie może być dla nas żadną pociechą -
przynajmniej dopóty, dopóki historię tę czy-
tamy jedynie jako relację o jednostkowym, 
wyjątkowym i sensacyj-
nym przywróceniu umar-
łego królestwu żyjących. 
Ostatecznie rozpatrując 
ją z tego punktu widzenia 
chodziłoby wtedy tylko o 
przesunięcie w czasie te-
go, co nieuniknione, o pewne odroczenie te-
go, co Łazarza (i nas wszystkich) i tak z pew-

nością czeka – śmierć. Ci, którzy uwierzyli, 
dostrzegli w tym cudownym wydarzeniu 
znacznie więcej niż tylko tę chwilową sensa-
cję; zrozumieli i uwierzyli, że życie nie może 

umrzeć, ponieważ sam 
Bóg jest podstawą i ce-
lem wszelkiego życia. Ta 
intuicja wiary nie prze-
czy śmierci, ale uwalnia 
od przerażenia, jakie ona 
budzi, i umożliwia zupeł-

nie inne, wyzwolone, podejście do niej.  
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 Jesteś szczęśliwy? Kobieta przy 
studni Jakubowej nie jest szczęśliwa. 
Szuka prawdziwego szczęścia, praw-
dziwej miłości, prawdziwego życia. 
Wtedy spotyka mężczyznę, który mo-
że ukoić jej tęsknotę - Jezusa. Przypa-

dek? Miała szczęście? Nie. Ważne i szczęśliwe 
okoliczności umożliwiły to spotkanie. ,,Około szó-
stej godziny", a więc w najgorętszej porze dnia, w 
godzinie południowej, w godzinie obiadowej, oby-
dwoje idą do studni - w porze, w której mogą być 
tam sami, bez paplaniny innych kobiet. Początko-
wo jest nieufna względem nieznajomego, pełna 
uprzedzeń do Żyda Jezusa (Samarytanie i Żydzi 

byli wówczas wrogami.) Ale się otworzyła, i w roz-
mowie została obdarowana: znalazła prawdziwe 
źródło, które gasi jej pragnienie życia. Czego ty 
pragniesz? Do czego tęskni twoje serce? „Około 
szóstej godziny", powinieneś nad tym się zastano-
wić. Dobra rozmowa może ci pomóc rozpoznać 
swoją tęsknotę i znaleźć źródło życia.  

 Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie 

pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja 

mu dam, nie będzie pragnął na wieki. 

      J 4,5 – 42 

 Widzę, cze-
go ty nie widzisz 
Zabawa dla dzie-
ci. Jedno dziecko 
patrzy na coś, a 
drugie odpowied-
nimi pytaniami 
ma odgadnąć na 
co. Obaj gracze 
widzą niby to samo, ale ich uwaga jest 

skupiona na czymś innym. Zabawa ta 
może nas nauczyć umiejętności widze-
nia tego, co w danym momencie jest 
ważne dla drugiego. Zauważyć bliźnie-
go - zabawa dla dzieci?  
 Tego, co istotne, można nawet 
nie dostrzec mimo wielu okularów na 
nosie. Muszę pozwolić, by ktoś otwo-
rzył mi oczy.  

 „Idź, obmyj się w sadzawce 

Siloam" - co się tłumaczy: Posła-

ny. On więc odszedł, obmył się i 

wrócił widząc.     J 9, 1 – 41 

III NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU 
15 marca 2020 r.  

IV NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU 
22 marca 2020 r.  

 To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! 

I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była za-

winięta chustą.                 J 11, 1 – 45 

V NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU 
29 marca 2020 r.  
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Styczeń w naszej parafii 

POGRZEBY: 
Daniela Wojtan 
Tomasz Lazar  
Zdzisław Czyżnik  
Oskar Gajda 
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Adam Piasecki – Katarzyna Dudzik 
Łukasz Piechoczek – Karina Kowalska 
Jakub Fajfer – Daria Kowalska  
 
ŚLUBY: 
Małgorzata Izabela Suliga – Radosław Józef Telega  
Anna Karolina Januszewska – Dariusz Grzegorz Cyfka  
 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
20 rocznica ślubu  
Beata i Dariusz Sitko  
35 rocznica ślubu  
Barbara i Ireneusz Podeszwa  
 
CHRZTY:  
Radosław Filip Najda  
Antoni Pieter  
 
ROCZKI: 
Sebastian Stanisław Smuda 
Oliwier Marcin Kosior  
Eliza Kaja Kosior 
 

 W sobotę 22 lutego bracia i siostry 
z Komicjum Legionu Maryi pw. Matki 
Kościoła przy naszej parafii, udali się do 
Katowic,  do kościoła pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP zwanego Mariackim, na 
Jubileusz 40 rocznicy 
powstania Legionu Ma-
ryi w naszej diecezji.  
Uroczystości rozpoczęły 
się odmówieniem mo-
dlitw legionowych i Ró-
żańca. Eucharystii prze-
wodniczył arcybiskup 
senior Damian Zimoń. Homilię wygłosił 
ogólnopolski kierownik duchowy Legionu 
Maryi w Polsce - ks. Janusz Węgrzecki. W 
koncelebrze brali udział inni kierownicy 
duchowi prezydiów. Był z nami również 

opiekun naszego Komicjum, ks. Stefan 
Wyleżałek. W imieniu uczestników jubi-
latów, dziękował  brat Kazimierz Woź-
niak. Życzenia  składali również przedsta-
wiciele Regii Legionu Maryi z Lublina i 

prezydent naszego Ko-
micjum siostra Józefa 
Jania.  
Po zakończeniu Eucha-
rystii Arcybiskup Da-
mian, przechodząc 
przez kościół, zatrzymał 
się przed naszą grupą, 

rozmawiał z nami i serdecznie wspomniał 
ks. Proboszcza Wacława Basiaka i Jego 
zaangażowanie i oddanie Legionowi Ma-
ryi. Całość zakończyła się wspólną agapą 
w domu parafialnym. Teresa Krajewska 

40 LECIE  

LEGIONU MARYI  

W DIECEZJI 
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Co czeka nas w marcu 

 1.03 - I Niedziela Wielkiego Postu. Nie-
dziela Trzeźwości. Gorzkie Żale z kaza-
niem pasyjnym o godz. 15.45. Kolekta to 
Jałmużna Postna. 
 2.03 - poniedziałek. Do sprzątania ko-

ścioła zapraszamy parafian z  ul. Przybo-
sia po Mszy św. wieczornej. 
 4.03 – Święto św. Kazimierza, królewi-

cza. Biblioteka parafialna czynna od go-
dziny 17.00 w Domu Parafialnym. 
 5.03 - I czwartek miesiąca. Msza św. w 

intencji o nowe powołania kapłańskie o 
godz. 6.3o. Nabożeństwo za powołanych 
o godz. 16.30. Do sprzątania kościoła za-
praszamy parafian z ul. ul. Przybosia po 
Mszy św. wieczornej. 
 6.03 - I piątek miesiąca. Nabożeństwo 

ku czci NSPJ o godz. 6.oo. Msza św. w in-
tencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Sakra-
ment pokuty i pojednania dla dzieci o 
godz. 16.oo. Droga Krzyżowa o godz. 
16.15. Msza dla młodzieży o godz. 18.00 
 7.03 – sobota. Droga Krzyżowa dla dzie-

ci o godz. 9.00. Odwiedziny chorych od 
godz. 9.00.  
 8.03 - II Niedziela Wielkiego Postu. 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 
godz. 15.45. Kolekta na potrzeby parafii. 
Zbiórka przed kościołem na Fundusz Mi-
syjny Ad Gentes. Początek rekolekcji pa-
rafialnych, które wygłosi Ojciec Wojciech 
Dec, paulin.  
 9.03 - poniedziałek. Do sprzątania ko-

ścioła zapraszamy parafian z ul. Kondzio-
łowiec i ul. Podmiejskiej po Mszy św. wie-
czornej.  
 12.03 - czwartek. Spotkanie rodziców 

dzieci z klasy 3 A z SP nr 19 o godz. 18.oo 
w Domu Parafialnym. 
 13.03 - piątek. Różaniec Fatimski o 

godz. 6.00. Msza św. w intencji czcicieli 
MB Fatimskiej i Żywego Różańca o godz. 
6.30. Rocznica wyboru papieża Francisz-
ka na Stolicę Piotrową. Droga Krzyżowa o 
godz. 16.15. Do sprzątania kościoła zapra-
szamy parafian z  ul. Kondziołowiec i ul. 

 4 lutego grupa parafialna Seniorów, 
zorganizowała we własnym zakresie bie-
siadę w ramach trwającego karnawału.  
Część artystyczną  tradycyjnym polone-
zem. Były wspólne śpiewy, tańce i zaba-
wy. Nie zabrakło konkursów, 
których pomysłodawcą była 
opiekun grupy p. Krystyna 
Wala.  
Miłą niespodziankę sprawiła 
nam p. Anastazja z zaprzy-
jaźnionego  Strumienia. Re-
cytowała i śpiewała pieśni w gwarze ślą-
sko—cieszyńskiej. 
Tradycyjnie swoją obecnością zaszczycili 
nas państwo Krystyna i Ryszard Pie-
choczkowie, będący zarazem fundatorami 
nagród, za które dziękujemy. 

Grupa Seniorów zorganizowała wystawę 
prac wykonanych przez p. Lucynę Penka-
la. Były to obrazy wykonane haftem na 
płótnie oraz figurki. Wystawa cieszyła się 
dużym zainteresowaniem. 

Miłym akcentem był przy-
jazd ks. Dariusza Kamiń-
skiego z mamą, który przejął 
pałeczkę wodzireja.  
Przy  muzyki w wykonaniu 
p. Wyrobka ze Świerklan, 
szybko upłynął czas. 

Wspólne spotkanie  Apelem Jasnogór-
skim i błogosławieństwem udzielonym 
przez ks. Dariusza.  
Wszystkim gościom i organizatorom skła-
damy serdeczne podziękowania.  
  Wacława Butora 

IMREZA 

SENIORÓW 



  SPES 
 

     MARZEC 2020 r. 

 

Podmiejskiej po Mszy św. wieczornej.  
 14.03 – sobota. Droga Krzyżowa dla 

dzieci o godz. 9.00.  
 15.03 – III Niedziela Wielkiego Postu. 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 
godz. 15.45. Dzień Skupienia dla Legionu 
Maryi i Auksyliatorów o godz. 13.30. Ko-
lekta na potrzeby remontowe parafii. 
 16.03 – poniedziałek. Do sprzątania ko-

ścioła zapraszamy parafian z  ul. Stodoły 
po Mszy św. wieczornej.  
 17.03 – wtorek. Spotkanie rodziców 

dzieci z klasy 3 B z SP nr 19 o godz. 18.oo 
w Domu Parafialnym. 
 18.03 – środa. Biblioteka parafialna 

czynna od godziny 17.00 w Domu Para-
fialnym. 
 19.03 – czwartek. Uroczystość św. Józe-

fa, Oblubieńca NMP. Msze św. o godz. 
6.30, 9.00 i 17.00. Spotkanie rodziców 
dzieci z klasy 3 A i B z SP nr 1 o godz. 
18.oo w Domu Parafialnym. 
 20.03 – piątek. Droga Krzyżowa o godz. 

16.15. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Stodoły po Mszy św. wie-
czornej. 
 21.03 - sobota. Droga Krzyżowa dla 

dzieci o godz. 9.00. Nauka dla rodziców i 
rodziców chrzestnych o godz. 15.30 w Do-
mu Parafialnym.  
 22.03 – IV Niedziela Wielkiego Postu. 

Niedziela Leatare – Niedziela Radości. 
Chrzty o godz. 12.15. Gorzkie Żale z kaza-
niem pasyjnym o godz. 15.45. Kolekta na 
potrzeby archidiecezji. Spotkanie Para-
fialnej Rady Duszpasterskiej o godz. 
17.3o. 
 23.03 – poniedziałek. Do sprzątania ko-

ścioła zapraszamy parafian z ul. Św. Kata-
rzyny, ul. Wierzyńskiego, ul. Lechonia, ul. 
Kasprowicza i ul. Asnyka po Mszy św. 
wieczornej. 
 25.03 – środa. Uroczystość Zwiastowa-

nia Pańskiego. Dzień świętości życia. Mo-
dlimy się w intencji poczętych dzieci. 
Msze św. o godz. 6.30 i 17.00.  

 26.03 – czwartek. Msza św. w intencji 
ks. Seniora Wacława Basiaka z okazji uro-
dzin o godz. 17.00 
 27.03 – piątek. Droga Krzyżowa o godz. 

16.15. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Św. Katarzyny, ul. Wierzyń-
skiego, ul. Lechonia, ul. Kasprowicza i ul. 
Asnyka po Mszy św. wieczornej  
 28.03 - Droga Krzyżowa dla dzieci o 

godz. 9.00. Acies Legionu Maryi. 
 29.03 - V Niedziela Wielkiego Postu. 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 
godz. 15.45. Roczki o godz. 12.15. Jubileu-
sze Małżeńskie o godz. 16.30. Kolekta na 
potrzeby parafii. 
 30.03 – poniedziałek. Msza św. w inten-

cji Koła Gospodyń, emerytów, rencistów i 
sprzątających kościół w marcu o godz. 
18.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Pszczyńskiej 76-124 po 
Mszy św. wieczornej. 
 31.03 – wtorek. Msza św. za zmarłych w 

30 dzień po śmierci oraz w I rocznicę 
śmierci o godz. 18.00.  
 2.04- I czwartek miesiąca. Msza św. w 

intencji o nowe powołania kapłańskie o 
godz. 6.3o.Nabożeństwo za powołanych o 
godz. 17.30. Do sprzątania kościoła za-
praszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 76-
124 po Mszy św. wieczornej. 
 3.04 – I piątek miesiąca. Nabożeństwo 

ku czci NSPJ o godz. 6.oo. Msza św. w in-
tencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Sakra-
ment pokuty i pojednania dla dzieci o 
godz. 15.3o. Msza szklona o godz. 16.3o. 
Droga Krzyżowa o godz. 17. 15. Msza dla 
młodzieży o godz. 19.00 
 4.04 – I sobota miesiąca. Nabożeństwo 

wynagradzające NMP o godz. 7.00. Droga 
Krzyżowa dla dzieci o godz. 9.0o 
 5.04 – VI Niedziela Wielkiego Postu. 

Niedziela Palmowa. Gorzkie Żale z kaza-
niem pasyjnym o godz. 15.45. Światowe 
Dni Młodzieży o godz. 14.00 w katedrze. 
Kolekta na potrzeby parafii. 

7 
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Droga Krzyżowa – piątki Wielkiego Postu godz. 16.15  ( marzec) 17. 15 (kwiecień) 

Droga Krzyżowa dla dzieci— soboty Wielkiego Postu godz. 9.00 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym—niedziele Wielkiego Postu godz. 15.45 

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE 

8 marca—II Niedziela Wielkiego Postu 
7.30—Msza z nauką ogólną 
9.30—Msza z nauką ogólną 
11.00—Msza z nauką ogólną  
12.15—Msza z nauką ogólną  
16.30—Msza z nauką ogólną 
17.30 - NAUKA STANOWA DLA 
(MAŁŻONKÓW) MĘŻCZYZN  
19.30—Msza z nauką ogólną 
 
9 marca—poniedziałek 
6.30—Msza z nauką ogólną 
9.00—Msza z nauką ogólną 
17.00—Msza z nauką ogólną 
18.00—NAUKA STANOWA DLA 
(MAŁŻONKÓW) KOBIET  

10 marca—wtorek 
6.30—Msza z nauką ogólną 
9.00—Msza z nauką ogólną 
16.15—Droga Krzyżowa 
17.00—Msza z nauką ogólną 
18.oo—NAUKA DLA OSÓB ŻYJĄCYCH 
SAMOTNIE  
 
11 marca—środa 
8.00—Msza z nauką ogólną na zakończe-
nie rekolekcji. 
9.00—Msza z nauką ogólną na zakończe-
nie rekolekcji. 
17.00—Msza z nauką ogólną na zakończe-
nie rekolekcji. 
 

Rekolekcje Wielkopostne 2020 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

26 MARCA NA GODZ. 17.00 NA MSZĘ ŚW.  

W INTENCJI KS. SENIORA WACŁAWA BASIAKA  

Z OKAZJI URODZIN 

LEGION MARYI ZAPRASZA  

WSZYSTKICH CZŁONKÓW I AUKSYLIATORÓW 

15 marca—na godz. 13.30 na DZIEŃ SKUPIENIA w kościele 

28 marca— na ACIES  - Msza Święta, modlitwy i przyrzeczenia w kościele 
oraz Agapa w Domu Parafialnym. 
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I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – NIE-
DZIELA TRZEŹWOŚCI 1.03  
7.30 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Piekarskiej, z podziękowaniem 
za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Ireny z 
okazji 60 rocznicy urodzin. 
9.30 – Za ++ Stefanię i Józefa Deptuła, zięcia 
Stanisława, ++ Czesława i Leokadię Bąk, Ewę 
Bąk, ++ z pokrewieństwa.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Du-
cha Św. w intencji Pauliny Ledwoń z okazji 
18 rocznicy urodzin. 
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
16.30 – Za + męża Jerzego Plewniak – w 2 
rocznicę śmierci. 
19.30 – Za + Czesława Pietrzak – od rodziny 
Irzyk z Grodziska. 
PONIEDZIAŁEK 2.03 
6.30 – Za + Marię Dudzik – w 28 rocznicę 
śmierci, męża Alfreda, ++ z rodziny Kuś, Du-
dzik, Ogryzek, Nurek. 
6.30 – Za ++ rodz. i dziadków Marię i Józefa 
Krosny, brata Alojzego oraz Waleskę i Fran-
ciszka Sikora, męża Waltera Teodora Sikora. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, i Św. Józefa z 
podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-
bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdro-
wie w intencji Alicji z okazji 30 rocznicy ur.  
WTOREK 3.03 
6.30 – Za ++ Anielę i Wiktora Oczadły, 
dziadków z obu stron oraz ++ z pokrewień-
stwa Wita, Płonka, Żywczak, Noga. 
17.00 – Za + Czesława Wrożyna – w rocznicę 
śmierci, żonę Gertrudę, Pawła i Gertrudę 
Gajda, Grzegorza Salamon oraz ++ z pokre-
wieństwa Gajda, Wrożyna.  
17.00 – Za + Martę Jędrzejczyk – w rocznicę 
śmierci, męża Jana, zięcia Józefa Winkler, 
Annę Wzientek, Marię i Alojzego Serwotka.  
ŚRODA - ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓ-
LEWICZA 4.03 
6.30 – Za + śp. Elżbietę Rutkowską.  
17.00 – Za + Helenę Królik – w 2 rocznicę 
śmierci, męża Reinholda, wnuczkę Magdale-
nę, 2 zięciów, brata Stanisława, bratową, ++ 
rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa 

Królik, Szczęsny, Hojka, Suski, Domagała, 
dusze w czyśćcu cierpiące. 
17.00 – Za + Czesława Pietrzak – od Marii i 
Romana Jajuga.  
CZWARTEK - I czwartek miesiąca. 5.03 
6.30 – W intencji Powołań. 
17.00 – Za ++ Irenę i Stanisława Kołodziej-
czyk,  
17.00 – Za + Zofię Reguła – od mieszkańców 
z ul. Wrocławskiej 13.  
PIĄTEK – I piątek miesiąca 6.03 
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.  
6.30 – Do Opatrzności Bożej, MB Kalwaryj-
skiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę dla Józefa 
z okazji 90 rocznicy urodzin. 
17.00 – Za ++ Annę i Eugeniusza Stawarz, 
Wojciecha Smoleń, Marię i Józefa Kukla. 
SOBOTA – I sobota miesiąca 7.03 
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie 
Niep. Serca Maryi i Najśw. Serca Jezusowego 
i zadośćuczynienie za grzechy własne, swoich 
bliskich, naszej Ojczyzny i całego Świata. 
8.00 – Za ++ Genowefę i Leona Wielgat, Jó-
zefa i Annę Leśniak, zięcia Waldemara Wdo-
wiak, brata Ryszarda, ++ z pokrewieństwa.  
17.00 – Za ++ Marię Wzientek, męża Edwar-
da, rodziców, zięciów Franciszka i Henryka, 
SM Imeldę, rodzeństwo, Dominika i Antonię 
Brzoza, córkę, 2 synów, wnuka Franciszka, 
Mieczysława Dunaj oraz ++ z pokrew.  
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 8.03 
7.30 – Za + Władysława Wala – w 3 r. śm. 
9.30 – Za + męża Stanisława Piekara, teścia 
Józefa, ojca Piotra Józefczyk, ++ z rodziny 
Józefczyk. 
11.00 Za ++ członkinie KGW Jastrzębie-
Górne. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej w intencji Ko-
biet naszej Parafii. 
16.30 – Za + Bożenę Bartyło, rodziców, te-
ściów, rodzeństwo, ++ z rodziny Bartyła, 
Lubkiewicz, Gołosz, Frankiewicz. 
19.30 – Za ++ Józefa, Piotra i Franciszkę Ma-
tloch, Antoniego, Dorotę Gatnar, Anastazję 
Mołdrzyk, Elżbietę Weister. 
PONIEDZIAŁEK 9.03 
6.30 – Za + Teresę Orszulik, Bożenę Gór-
niak, Annę i Emila Sobik, Agnieszkę i Floria-
na Górniak oraz ++ z pokrewieństwa.  
6.30 – Za + małżonkę Stanisławę Łukasik 

INTENCJE MSZALNE 

9 
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oraz ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron. 
9.00 —W intencji Parafian. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem Matki Bożej, dziękując za dar życia, 
z prośbą o opiekę, dary Ducha Św. i zdrowie 
dla Michała Grygier z okazji 16 rocznicy uro-
dzin oraz Boże błogosławieństwo dla wszyst-
kich, którzy modlą się w Jego intencji.  
WTOREK 10.03 
6.30 – Za + Arnolda Reichman, jego rodzi-
ców Teresę i Józefa, teściów Wiktorię i Jana 
Wierzgoń, siostrę, brata, szwagierki, szwa-
grów oraz ++ z rodziny Reichman, Wierzgoń, 
Mazur.  
6.30 – Za + Lidię Witak, męża Franciszka, 
ich rodziców, Lidię Drobczyk, męża Huberta, 
ich rodziców.  
9.00 —W intencji Parafian. 
17.00 – Za ++ rodziców Tadeusza i Hildegar-
dę Langer, Jana i Łucję Langer, Marię i Pio-
tra Oczadły, + Józefa Kania.  
ŚRODA 11.03 
6.30 – Za + Dorotę Hojka, męża Józefa.  
9.00 – Za + Genowefę Szkatuła – od grupy 
OREMUS. 
17.00 – Za ++ rodziców Łucję i Kazimierza 
Kubiak 
17.00 – Za + Józefa Niemczyk, żonę Marię, 
syna  Alojzego, córki Stefanię i Annę, 3 zię-
ciów, Jerzego Witkowskiego oraz ++ z rodzi-
ny Niemczyk, Witkowski.  
CZWARTEK 12.03 
6.30 – Za + Leszka Adasiak, Edytę i Józefa 
Obracaj, 2 synów, synową, Józefę i Józefa 
Adasiak, 2 synów, 3 córki oraz ++ z pokre-
wieństwa Obracaj, Adasiak, Lazar.  
17.00 – Za + Alfreda Ledwoń, rodziców, te-
ściów.  
17.00 – Za + Jadwigę Sitko – w 1 r. śmierci, 
męża Franciszka, rodziców, teściów oraz ++ z 
rodziny Sitko, Adamczyk, Ostrzołek.  
PIĄTEK 13.03 
6.30 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
17.00 – Za + żonę Lidię Zarembik, rodziców, 
brata, teściów, Helmuta Zok, szwagierki i 
szwagrów. 
17.00 – Za ++ Katarzynę i Konrada Rugor, 
Szymona i Marię Antończyk, Zofię i Feliksa 
Dolatowski.  
SOBOTA 14.03 
8.00 – Za + Bożenę Górniak, ++ z rodziny i 

dusze w czyśćcu cierpiące. 
17.00 – Za ++ Antoniego Wzientek, żonę An-
nę, ++ rodziców, rodzeństwo, Wiktora Win-
kler, 2 żony, Bronisławę i Józefa Polok, Kata-
rzynę i Benicjusza Pojda, ++ z pokrew.  
17.00 – Za + Władysława Bachlaj, jego rodzi-
ców, Jerzego, Agnieszkę, Gerarda i Różę 
Zdrzałek, Alberta Śmietana oraz + Francisz-
ka Jazłowieckiego. 
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 15.03 
7.30 – Za ++ rodziców Alojzego i Lidię Ko-
larczyk, Agnieszkę i Konstantego Sładkow-
skich, Izydora Dobisz.  
9.30 – Za ++ Eugenię i Alojzego Langosz.  
11.00 – Za ++ rodziców Annę i Wiktora, Ma-
riannę i Józefa, brata Stanisława, szwagra 
Antoniego, bratowe Irenę, Teresę i Zofię, sio-
strę Wandę, Rozalię Zazula, ++ z pokrewień-
stwa Duda i Wiączek.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Bernadety z okazji 60 rocznicy urodzin.  
16.30 – Za + Stanisława Stachowicz, rodzi-
ców Henrykę i Konstantego, teścia Mieczy-
sława. 
19.30 – Za + Krystynę Drescher – w rocznicę 
śmierci, ++ z rodziny Drescher, Kałuża.  
PONIEDZIAŁEK 16.03 
6.30 – Za + Bogumiła Płocha, jego rodziców, 
Agnieszkę i Alojzego Szczypka, syna Fran-
ciszka.  
6.30 – Za + Marię Mączka – od sąsiadów ul. 
Wrocławska 35.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Adama i Łukasza Rostalskich.  
WTOREK 17.03 
6.30 – Za ++ Bolesława i Emę Wrożyna, ich 
rodziców,  zięcia Włodzimierza, Waldemara 
Karpińskiego.  
6.30 – Za ++ Annę i Józefa Wysłucha, syna 
Krystiana, Katarzynę Szymon, Siostrę Lau-
rencję Smólską, Leona i Ernę Adamek. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Częstochowskiej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Zofii Bogus – z okazji 50 rocznicy urodzin.  
ŚRODA 18.03 



  SPES 
 

     MARZEC 2020 r. 

 

11 
6.30 – Za + Kazimierza Obracaj, jego rodzi-
ców, teściów, ++ z pokrewieństwa.  
17.00 – Za ++ członków III Zakonu Francisz-
kańskiego oraz ++ z ich rodzin.  
17.00 – Za + Edwarda Szymik, ++ rodziców, 
teściów, rodzeństwo oraz ++ z rodziny Szy-
mik, Brudny.  
CZWARTEK - UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP 19.03 
6.30 – Za + Józefa Kancel.  
9.00 – Za ++ teściów Karola i Stanisławę 
Wielgos.  
17.00 – Za + męża Józefa Pawlik, córkę Bea-
tę Kozieł, rodziców, teściów, Alicję i Wacława 
Błaszczyk, Franciszka Kwiatkowskiego oraz 
++ z pokrewieństwa.  
PIĄTEK 20.03 
6.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błog., opiekę i zdrowie w intencji Józefa.  
17.00 – Za ++ Janinę i Henryka Maśka, 
Agnieszkę i Stanisława Maśka, Stefanię Du-
ka, Pawła i Marię Kokot, Pelagię i Konrada 
Chrzanowskich, Czesławę i Czesława Nadraj-
kowskich. 
17.00 – Za ++ Różę i Józefa Gruchlik, rodzi-
ców z obu stron, ++ z rodzin Gruchlik, 
Dreczkowskich. 
SOBOTA 21.03 
8.00 – Za ++ Marcjannę Mazur – w rocznicę 
śmierci, męża Leona, syna Józefa, 2 zięciów.  
17.00 – Za + męża Daniela Grzonka – w 5 
rocznicę śmierci, rodziców Ernę i Feliksa 
Grzonka, Janinę i Eugeniusza Mstowskich 
oraz ++ z rodzin.  
17.00 – Za ++ Jana i Marię Goik, zięcia Ro-
mana, jego rodziców oraz ++ z pokrew.  
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 22.03 
7.30 – Za ++ Annę i Rafała Sitek, rodziców, 
rodzeństwo, synową Irenę oraz ++ z pokre-
wieństwa Sitek, Kocur, Barchański.  
9.30 – Za ++ Marię i Bertholda Janocha.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Du-
cha Św. w intencji wnuka Mateusza z okazji 
18 r. ur. oraz błogosławieństwo dla rodziny.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.30 – Za + Czesława Mlickiego – w 2 r. śm.  
19.30 – Za + Jana Kowalczyk – w rocznicę 
śmierci, Ireneusza Kowalczyk oraz ++ z po-

krewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
PONIEDZIAŁEK 23.03 
6.30 – Za + Annę Janulek – w 1 rocznicę 
śmierci, ++ rodziców, siostrę.  
6.30 – Za + Jana Nowak – od sąsiadów z ul. 
Poznańskiej 25-31. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Aleksandry Jakimczuk z okazji 22 r. ur. 
WTOREK 24.03 
6.30 – Za ++ Anastazję i Wincentego Śmie-
tana, synową Lidię, Floriana Przybyła, 2 żo-
ny, 2 synów i synową, rodziców z obu stron, 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za + Kazimierza Wrzos  
17.00 – Za + Dariusza Pieter, ojca Henryka – 
od sąsiadów z ul. Opolskiej 20. 
ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWA-
NIA PAŃSKIEGO 25.03 
6.30 – Za + Władysława Faber, ++ z rodziny 
Faber, Matys, Urbańczyk, dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
17.00 – Za + Zbigniewa Milewskiego – od 
sąsiadów z ul. Opolskiej 6.  
17.00 – Za ++ Marię Szmid, męża Jana, ++ 
rodziców, rodzeństwo, Marię i Ludwika Kor-
nas, Ryszarda Grygier, Henryka Ciemięga, 
++ krewnych, przyjaciół i sąsiadów. 
CZWARTEK 26.03 
6.30 – Za + Genowefę Rakowską.  
6.30 – Za ++ Łucję i Jana Langer, Teresę i 
Gintra Sładkowski, + Stefanię Langer – w 2 
rocznicę śmierci.   
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji Ks. 
Seniora Wacława Basiaka z okazji kolejnej 
rocznicy urodzin. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Częstochowskiej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Dariusza z okazji 50 rocznicy urodzin.  
PIĄTEK 27.03 
6.30 – Za + Jadwigę Gajda, męża Franciszka. 
17.00 – Za ++ Annę i Stanisława, syna Józe-
fa, wnuka Piotra, córki Katarzynę, Antoninę, 
Helenę, 3 zięciów, ++ z rodziny Sowa, Fran-
ciszkę, Leona i Bolesława Gorzelnik, dusze w 
czyśćcu cierpiące. 
17.00 – Za ++ Martę i Jana Gajda, zięciów 
Krystiana i Bernarda, Annę i Wiktora Kołecz-
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ko, synów Franciszka i Józefa, synową Zofię, 
Jerzego Majka. 
SOBOTA 28.03 
8.00 – Za + Martę Podeszwa, męża Francisz-
ka, syna Franciszka, córkę Jadwigę, zięciów 
Jana i Zbigniewa oraz ++ rodzeństwo.  
17.00 – Za ++ Otylię i Alojzego Michalskich, 
Halinę i Leonarda Spałek, Marię Dobrowol-
ską oraz ++ z pokrewieństwa.  
17.00 – Za ++ rodziców Józefa i Helenę Odu-
lińskich, brata Jana, bratowe Łucję i Ewę, ++ 
z rodziny. 
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 29.03 
7.30 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Częstochowskiej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Elżbiety z okazji 92 rocznicy urodzin.  
9.30 – Za + Tadeusza Pilch – w 1 rocznicę 
śmierci. 
11.00 – W INTENCJI PARAFIAN.  
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.30 – Za ++ Czesława i Gertrudę Wrożyna, 
Pawła i Gertrudę Gajda, Grzegorza Salamon 
oraz ++ z pokrewieństwa Gajda, Wrożyna.  
PONIEDZIAŁEK 30.03 
6.30 – Za + Ludwika Goik, żonę Martę, syna 
Jana, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpią-
ce.  
6.30 – Za + Marię Gawełczyk, męża Roberta, 
rodziców Łucję i Antoniego Hetmaniok. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprzątają-
cych kościół w miesiącu marcu.  
WTOREK 31.03 
6.30 – Za ++ Jana i Hildegardę Adamczyk. 
18.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1 
rok po śmierci. 
18.00 – Za + brata Eryka Baron – w 2 roczni-
cę śmierci. 
ŚRODA 1.04 
6.30 – Za + Jana Gąsior – w 1 rocznicę 
śmierci. 
18.00 – Za + Józefa Musioł, jego rodziców, 
syna Krystiana, zięcia Eugeniusza, Antoninę 
Lazar, jej męża Franciszka, synów Jana i An-
drzeja, wnuka Zbigniewa, zięcia Stanisława. 
18.00 – Za + Krystynę Leichner – od sąsia-
dów ul. Wrocławska 11.  
CZWARTEK – I czwartek miesiąca 2.04 

6.30 – W intencji Powołań.  
18.00 – Za + Janinę Wszelaką, Mariana i Ad-
ama Wszelaki oraz ++ z rodziny Wszelaki, 
Polańskich i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + męża Antoniego Nogły – w 4 
rocznicę śmierci, jego rodziców Wiktorię i 
Augustyna, siostrę Marię, szwagrów Bogdana 
i Henryka, teścia Alfreda Wowra, ++ dziad-
ków z obu stron oraz ++ Tadeusza i Zbignie-
wa Balzam.  
PIĄTEK – I piątek miesiąca 3.04 
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.  
16.30 – Za + Jadwigę Goik – w rocznicę 
śmierci, męża Ryszarda, syna Antoniego, sy-
nową Joannę, Alberta i Anastazję Grabarczyk 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.00 – Za + Czesława Pietrzak – od Gabrieli 
i Andrzeja Konickich.  
SOBOTA – I sobota miesiąca 4.04 
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie 
Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca 
Jezusowego i zadośćuczynienie za grzechy 
własne, swoich bliskich, naszej Ojczyzny i ca-
łego Świata. 
8.00 – Za ++ Zofię i Franciszka Stencel, syna 
Jana, zięcia Władysława oraz ++ z rodziny 
Stencel, Wala.  
18.00 – Za + Alfonsa Fajkis, żonę Kunegun-
dę oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyść-
cu cierpiące.  
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 
5.04 
7.30 – Za + Janinę Kapuścińską – w kolejną 
rocznicę śmierci, męża Bolesława oraz ++ z 
pokrewieństwa Kapuściński, Baran.  
9.30 – Za ++ rodziców Stanisławę Doniec – 
w 4 rocznicę śmierci, męża Czesława oraz ++ 
z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Za + Kazimierza Gruca, jego rodzi-
ców, Irenę i Jana Ostrzołek, ich rodziców 
oraz + Mirosława Jóźwiak.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Za ++ rodziców Helenę i Leona Cy-
wińskich, męża Andrzeja Urbańskiego.  
19.30 – Za + Wiktorię Nogły – w 20 rocznicę 
śmierci, męża Augustyna, córkę Marię, syna 
Antoniego, zięcia Henryka, za ++ Ernę i Ery-
ka Schroeder, syna Karola, zięcia Romana, 
++ Krystynę i Jana Walczak, syna Zdzisława 
oraz + Edwarda Draszek. 
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„Wszystko, co Bóg ma nam do powiedzenia, może-

my odczytać z Jezusa Chrystusa.” 

Paniom Danucie Grabowskiej, Marii Jeglorz  i ks. 

Wacławowi Basiakowi życzymy, by Jezus Chrystus 

był dla Nich wzorem posłuszeństwa Ojcu i najpew-

niejszą Drogą do Nieba. Seniorzy. 

 

„Dozwól się prowadzić, szcze-

gólnie w rzeczach, które ci się 

nie podobają.” 

Legioniście Henrykowi Muszyńskiemu oraz wszystkim 

auksyliatorom którzy obchodzą w marcu swoje uro-

dziny lub imieniny, życzymy, by w Panu pokładali 

nadzieję i pozwolili, by On kierował Ich życiem. Mę-

ski Legion Maryi. 

 

„Otwórzmy na oścież drzwi naszych serc i wpuśćmy 

doń światło dobrej woli i życzliwości.” 

Paniom Wiesławie Muszyńskiej oraz Wandzie Ku-

charczyk życzymy, by otwierały się na działanie Bo-

ga i dobro, którym Ich obdarza, przekazywały in-

nym. Chór „Lira”. 

„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 i Parafianie  

 

„Wszystko co robimy dla miło-

ści nabiera wartości i piękna” 

Pani Helenie Klimczuk życzymy 

odwagi do walki o to, by pięknie żyć oraz tego by 

i Ją otaczało piękno miłości innych. Żeński Legion 

Maryi 

 

„Człowiek, aby się wznieść, musi uklęknąć” 

Hani Pedeszwie i Michałowi Grygrowi życzymy, aby 

czas spędzony z Jezusem owocował nieustannym 

wzrastaniem miłości. Oaza z ks. Stefanem 

Serdeczn ości 

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatia-
num w Krakowie organizuje Korespon-
dencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest 
ułatwienie po-
znania i rozu-
mienia ksiąg Pi-
sma Świętego.  

W kursie może brać udział  każdy zainte-
resowany Pismem Świętym, Kurs prowa-
dzony jest w wersji tradycyjnej 

(papierowej) oraz elektro-
nicznej. Podstawowe infor-
macje o kursie można uzy-
skać na stronie interneto-
wej: 

www.kursbiblijny.deon.pl  

o r a z  p o d  p o d a n y m i  a d r e s e m  
e-mailowymi lub adresem pocztowym. 

 

kkb.biuro@gmail.com 

Ks. Zbigniew Marek SJ 

Ul. Zaskale 1, 30—250 Kraków 

„Kurs Biblijny” 

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU 

ZAPROSZENIE  

NA KURS BIBLIJNY 
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  „Święty Józef jest wzorem dla po-

kornych, których chrześcijaństwo wynosi 
do wielkich przeznaczeń; dowodzi on, że 
aby być dobrym i autentycznym naśla-
dowcą Chrystusa, nie trzeba dokonywać 
“wielkich rzeczy”, ale wystarczy posiąść 
cnoty zwyczajne, ludzkie, 
proste – byle prawdziwe i 
autentyczne.’’ (św. Jan Pa-
weł II, Redemptoris custos, 
24).  
19 marca Kościół katolicki 
wspomina św. Józefa, Ob-
lubieńca NMP, opiekuna 
Jezusa Chrystusa, patrona 
Kościoła, wyjątkowego 
rzecznika spraw Bożych, 
zwłaszcza spraw obrony ży-
cia ludzkiego. 
Wielką czcią do św. Józefa 
wyróżniała się św. Teresa z 
Avila, wielka reformatorka 
Karmelu (+ 1582). Twierdziła ona wprost, 
że o cokolwiek prosiła Pana Boga za jego 
przyczyną, zawsze otrzymała i nie była ni-
gdy zawiedziona. Wszystkie swoje klasz-
tory fundowała pod jego imieniem. 
Do szczególnych czcicieli św. Józefa zali-

czał się również św. Jan Bosko. Stawiał on 
Józefa za wzór swojej młodzieży rzemieśl-
niczej. W roku 1859 do modlitewnika, 
który ułożył dla swoich synów duchowych 
i chłopców, dodał nabożeństwo do 7 bole-
ści i do 7 radości św. Józefa; dodał rów-
nież modlitwę do św. Józefa o łaskę cnoty 
czystości i dobrej śmierci; wreszcie dołą-
czył pieśń do św. Józefa. Propagował na-
bożeństwo 7 niedzieli do uroczystości św. 
Józefa. 
Jan XXIII wpisał imię św. Józefa do Ka-
nonu Rzymskiego (Pierwsza Modlitwa 
Eucharystyczna). Wydał także osobny list 

apostolski o odnowieniu nabożeństwa do 
niebiańskiego Patrona (1961). Św. Józefa 
uczynił patronem II Soboru Watykańskie-
go (1962-1965). Decyzją Benedykta XVI, 
ogłoszoną już za pontyfikatu papieża 
Franciszka, w 2013 r. imię św. Józefa włą-
czono także do pozostałych modlitw eu-

charystycznych.  
Jak już wspominaliśmy 
wcześniej na łamach naszej 
parafialnej gazetki, w Pol-
sce od kilkunastu lat działa-
ją grupy Mężczyzn Świętego 
Józefa. 
W Rybnickim okręgu jest 16 
grup, a w naszym mieście 
dwie, z czego jedna w na-
szej parafii. Podobnie jak 
nasz patron Św. Józef, 
chcemy być jak najbliżej 
Boga, aby doświadczać jego 
mocy i łaski w życiu co-

dziennym. Spotykamy się na wspólnej 
modlitwie, gdzie wielbimy Boga i zanosi-
my swoje osobiste intencje oraz prośby. 
Zapraszam do udziału w naszych spotka-
niach w drugi i czwarty wtorek każdego 
miesiąca po wieczornej Mszy świętej, 

wraz z opiekunem 
ks. Mateuszem. 
Zapraszam także 
na Mszę świętą dla 
mężczyzn w Ryb-
nickiej Bazylice w 

pierwszy poniedziałek każdego miesiąca o 
godz.19.30. Zaczęły się również zapisy na 
weekend dla mężczyzn, który odbędzie się 
w dniach 2-4 października w Domu Reko-
lekcyjnym Karmelitów Bosych w Wado-
wicach. Można zabrać tam swoich synów. 
Zapisać można się na stronie 
www.msjsilesia.pl. Te wyjazdy są zawsze 
dobrze zorganizowane. Jest czas na mo-
dlitwę, są konferencje prowadzone przez 
zaproszonego gościa oraz czas wolny 
przeznaczony na zajęcia ruchowe i luźne 
rozmowy. ●  

Uroczystość św. Józefa 
Zbigniew Podeszwa 
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 Trwając w okresie Wielkiego Postu, 
spróbujmy przyjrzeć się zagadnieniom 
związanym z tematyką postu.  
Zwyczaj poszczenia znany był już w staro-
żytnej Grecji, nie jest więc wynalazkiem 
chrześcijan. Kościół przejął i rozwinął 
praktykę postu stosowaną w judaizmie. 
Pierwsi chrześcijanie, podobnie jak Żydzi, 

pościli dwa razy w tygodniu, ale za dni 
postne przyjęli środę i piątek. Ojcowie pu-
styni znani ze swego surowego życia, czę-
sto stosowali posty, szczególnie w chwi-
lach pokusy. Jadali wtedy co drugi, trzeci 
dzień, a czasami nawet tylko raz w tygo-
dniu.  
Dzisiaj Kościół ograniczył obowiązek po-

stu tylko do dwóch dni w roku: Środy Po-
pielcowej i Wielkiego Piątku. Jednak 
ostatnimi czasy wiele osób decyduje się 
na post o chlebie i wodzie dwa razy w ty-
godniu, pod wpływem przesłania płynące-
go z Medugorje. Coraz więcej też mówi się 
o poście jako o metodzie oczyszczania or-
ganizmu zanieczyszczonego przez środo-

wisko, leki i niewłaściwe odżywia-
nie. 
   Człowiek stworzony jest do tego, 
aby być wolnym, powinien więc 
uwolnić się od uzależnień, które za-
bierają mu wolność. Można to zro-

bić właśnie dzięki postom, a przy tym po-
prawić swoje zdrowie. Nie ma jednak mo-
wy o zdrowiu, jeżeli będziemy stosować 
tylko terapię oczyszczającą nasze ciało, a 
nasz duch będzie chory, czego objawem 
są wyrzuty sumienia. Żaden post nie skut-
kuje, jeżeli człowiek żyje w nienawiści do 

 Telegram do św. Józefa w nagłej po-
trzebie, czyli Triduum odprawiane w jed-
nym dniu dla wybłagania szybkiego ra-
tunku 

Podane modlitwy można odmówić 3-
krotnie w ciągu dnia lub w trzech godzi-
nach po sobie następujących. 

 

Modlitwa 

Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i 
Maryi, jaką żywią ku Tobie. Ofiaruję Ci 
też uwielbienia, hołdy wdzięczności i ofia-
ry, jakie Ci wierni złożyli przez wieki aż do 
tej chwili; siebie i wszystkich drogich me-
mu sercu oddaję na zawsze Twej świętej 
opiece. 

Błagam  Cię  dla  miłości  Boga  i Naj-
świętszej  Maryi Panny, Twej Oblubieni-

cy, racz nam wyjednać łaskę ostatecznego 
zbawienia i wszystkie łaski nam potrzeb-
ne, szczególnie tę wielką łaskę…………..  

Pospiesz mi na ratunek św. Patriarcho i 
pociesz mnie w mym strapieniu. O św. Jó-
zefie, Przyjacielu Serca Jezusa, wysłuchaj 
mnie. 

 

Ojcze nasz... Zdrowaś 
Maryjo... Chwała Oj-
cu... 

 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenaj-
świętszą Krew, Serce,  Oblicze  Twego  
 Jednorodzonego   Syna,   wszystkie cnoty 
i zasługi Matki Najświętszej i Jej Przeczy-
stego Oblubieńca św. Józefa oraz wszyst-
kie skarby Kościoła świętego na wyjedna-
nie łaski nam potrzebnej, szczególnie tej... 

O Józefie ratuj nas! W życiu, śmierci, w 
każdy czas! ●  

Telegram do św. Józefa 

Dlaczego post  
Anna Brylewska 
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drugiego człowieka. Trzeba więc zrobić 
porządek nie tylko z ciałem, ale i z du-
chem - przez spowiedź i głębokie przeba-
czenie naszym winowajcom. Wówczas 
post pada na podatny grunt i przynosi 
wiele uzdrowień, nawet niekiedy z chorób 
nieuleczalnych. 
Jezus, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, 
sam pościł. „Pełen Ducha Świętego, po-
wrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w 
Duchu Świętym na pustyni czterdzieści 
dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w 
owe dni nie jadł”… Jezus pościł i modlił 
się, choć nie był grzesznikiem, a my? 
Post i modlitwa są nierozdzielne: nie wy-
starcza sama modlitwa ani sam post. Post 
i modlitwa są jakby dwiema nogami życia 
duchowego, które pozwalają iść drogą 
szczęścia, prowadzącą przez nawrócenie. 
Post i modlitwa uczą nas rozpoznawać 
swoje ubóstwo, słabość, grzech i to, że po-
trzebujemy zbawienia. Pościć to trwać w 
prawdzie, to trwać w Bogu, bo On jest 
Prawdą.  
Post odsłania naszą psychikę, pychę, ego-
izm, lęk przed brakiem. Na ogół unikamy 
uznania naszych grzechów, oskarżając in-
nych. Modlitwa i post mogą nam pomóc, 
ponieważ post oczyszcza nasze serce. Po-
trafimy rozpoznać nasze realne potrzeby i 
potrzeby sztucznie wywołane. I uwolnieni 
od wszystkiego, co obciąża nasze serca, 
głowy i mieszkania włączamy się w obieg 
miłości: odczuwamy potrzebę, by dawać 
siebie, jesteśmy  popychani ku innym. Nie 
jesteśmy już zajęci wyłącznie sobą, ale do-
strzegamy innych, ich potrzeby i pragnie-
nia. Miłość weszła do naszego serca.  Wte-
dy odkrywamy szczęście trwałe, wieczne. 
Szczęście, które jest budowane z wielką 
cierpliwością i wytrwałością. 
    Postu uczymy się tak jak modlitwy. 
Każdy może pościć na swój sposób. Matka 
Boża zachęca nas do postu o chlebie i wo-
dzie. Ale istnieje wiele sposobów ofiary i 
odprawiania pokuty. Możemy zrezygno-
wać z oglądania telewizji, zgasić papiero-

sa, zjeść to, czego nie lubimy lub odmówić 
sobie czegoś, co nam bardzo smakuje. 
Święty Jan Maria Vianney czuł ogromny 
pociąg do modlitwy i postu. Powiedział 
kiedyś młodemu kapłanowi: ”Mój przyja-
cielu, diabeł nie bardzo lęka się ani dyscy-
pliny czyli bicza i batoga, ani innych na-
rzędzi pokuty. Doskwiera mu to, że ktoś 
rezygnuje z pożywienia, napitku, snu. Ni-
czego nie boi się bardziej, a zatem i nic 
nie jest milsze Bogu. Jakże często tego do-
świadczałem. Częstokroć zdarzyło się, że 
całymi dniami powstrzymywałem się od 
jedzenia. Wówczas uzyskiwałem od Boga 
Wszechmogącego wszystko, o co-dla sie-
bie i innych- Go prosiłem.” 
Post umacnia modlitwę. Ma to zastosowa-
nie przede wszystkim w modlitwie błagal-
nej. Gdy rzeczywiście i na serio zależy ko-
muś na tym, by się za kogoś uczciwie po-
modlić (zwłaszcza gdy istnieją ku temu 
ściśle określone powody), to najlepiej 
przychodzi  wyrazić to przez modlitwę po-
łączoną z postem. Modlitwa nie pozostaje 
wtedy tylko w umyśle. Nie redukuje się do 
kilku myśli czy do pewnej ilości słów, ale 
obejmuje całą egzystencję. Błagamy wte-
dy Boga ciałem i duszą. Postem wyznaje-
my, że człowiek sam tu nic nie wskóra, że 
musi liczyć jedynie na pomoc Bożą. 
Post i modlitwa nie są celem samym w so-
bie, ale bronią, która pozwala nam wy-
zwolić się z naszych złych nawyków, po-
maga nam w szukaniu Boga i Jego woli 
oraz pozwala lepiej ją zrozumieć i uwolnić 
się od naszych własnych ścieżek, z zaufa-
niem i wytrwałością. Celem nie jest post 
ani nawet modlitwa, ale Miłość - zjedno-
czenie z Miłością. Post i modlitwa są spo-
sobem, aby przyjąć pokój, przebaczenie, 
miłość nieprzyjaciół. „Gdybym miłości nie 
miał, stałbym się jak miedź brzęcząca, 
gdybym miłości nie miał, byłbym ni-
czym.” Raczej byłbym podobny do faryze-
usza, który był dumny z tego, że pości 
dwa razy w tygodniu. 
Ojcowie pustyni nauczają: ”Jeżeli pilnie 
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przestrzegacie postów, nie nadymajcie się 
z tego powodu; a gdybyście się mieli pysz-
nić, to raczej jedzcie mięso. Bo pożytecz-
niej człowiekowi jeść mięso niż pysznić 
się i nadymać.”  „Tak, jak pości nasz 
brzuch tak musi pościć i język. Niech się 
powstrzyma od obmowy, od kłamstwa, od 
słów zbytecznych, od obelg, od gniewu, od 
wszelkich grzechów popełnionych mową. 
Podobnie niechaj poszczą i oczy: nie oglą-
dajmy rzeczy niepotrzebnych, niech też 
nasz wzrok nie grzeszy swawolą, ani się 
nie wpatrujmy w nikogo. Podobnie także i 
rękom i nogom zabronić należy wszelkich 
złych uczynków. W ten sposób pościmy 
dla podobania się Bogu, że odwracamy się 
od wszelkiego zła, które się dokonuje 
przez wszystkie nasze zmysły.” 
Chrześcijański wymiar postu, to post pod-
jęty z miłości do Boga. To jest motyw 
pierwszorzędny: umieć wyzwolić się z te-
go, co proponuje świat i wybrać tylko Pa-
na Boga. A to dokonuje się w słabości, bo-
wiem moc w słabości się doskonali. Tro-

szeczkę osłabiony postem łatwiej zdaję 
sobie sprawę, że jestem stworzeniem, że 
nade mną jest Stwórca, łatwiej uznaję, że 
nie jestem panem stworzenia, ani panem 
swojego życia, że Panem mojego życia jest 
Bóg, który jest Miłością. Mogę więc miło-
ścią odpowiedzieć na Jego miłość. Kiedy 
jestem słaby, jestem zależny od innych, a 
wtedy łatwiej dostrzegam bliźniego, który 
jest obok mnie, brata i siostrę, który jest 
mi podarowany w drodze do Nieba. Jest 
to odkrycie przykazania: ”Będziesz miło-
wał Pana Boga swego całym swoim ser-
cem, całą swoją duszą, całym swoim umy-
słem i całą swoją mocą. Będziesz miłował 
swego bliźniego, jak siebie samego.” Czyli 
chrześcijański wymiar postu, to odkrycie 
miłości, a przy okazji poprawia się zdro-
wie i duch staje się wolniejszy. Wejdźmy 
więc z odwagą na drogę nawrócenia, dro-
gę wyzwolenia i szczęścia. Szczęścia, któ-
rego nam nikt nie będzie mógł odebrać. ●  

„I leżałem przed Panem, jak za pierwszym ra-
zem, przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, 
nie jedząc chleba, nie pijąc wody za cały ten 
grzech, któregoście się dopuścili, czyniąc to, co 
jest złe w oczach Pana, i pobudzając go do gnie-
wu. Przeląkłem się bowiem widząc gniew i zapal-
czywość, jakimi zapłonął na was Pan, tak że 
chciał was wytępić. Lecz wysłuchał mnie Pan 
jeszcze i tym razem.” Pwt 9,16-19  

 

„Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: 
rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, 
wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo 
połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowa-
dzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego 
ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współ-
ziomków.” Iz 58,6.7  

 

„Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie so-
bie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robot-
ników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i 
wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, 
jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na 

wysokości. Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, 
dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy 
zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z po-
piołem za posłanie - czyż to nazwiesz postem i 
dniem miłym Panu?” Iz 58,3-5  

 

 „Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłud-
nicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać 
ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: 
już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, 
namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie lu-
dziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który 
jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukry-
ciu, odda tobie.” Mt 6,16-18  

 

„Była tam również prorokini Anna. Od swego pa-
nieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała 
wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok 
życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bo-
gu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przy-
szedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mó-
wiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwo-
lenia Jerozolimy.” Łk 2,36-38  
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je odebrać 8 marca na Mszy św. o godz. 11.00. 
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