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 Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął 

na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego! J 20, 19 – 23 

  Wyobraźmy sobie scenę z dzi-
siejszej Ewangelii: Jezus tchnął na uczniów. 
W Dziejach Apostolskich 
mówi się o szumie z nie-
ba, jakby uderzeniu 
gwałtownego wichru, 
który napełnił cały dom i 
w którym na zebranych 
w nim uczniów zstępuje 
Duch  Święty. W dzisiej-
szej Ewangelii mówi się 
– istotnie mniej spekta-
kularnie - o tchnieniu Jezusa. 
Czynność ta może jednak fascyno-
wać. Jest łagodna, delikatna, ci-
cha. Przypomina matkę, która, 
gdy jej dziecko się skaleczy, deli-
katnie czyści zranione miejsce al-
bo dmucha na nie i łagodnie po-
ciesza: ,,Wszystko będzie dobrze!" 

Tchnienie ma uzdrawiające działanie. Jezus 
swoim uczniom również tchnieniem przeka-

zuje zadanie uzdrawiania 
ludzi. Mają ich uzdra-
wiać, odpuszczając im 
grzechy. Z tą władzą 
udzieloną tchnieniem łą-
czy się życzenie pokoju. 
Żyć bowiem w grzechu 
znaczy przecież żyć w 
niepokoju - ze sobą, z 
bliźnimi, z Bogiem. Mogę 

żyć w pokoju, gdy moja dusza do-
świadcza uzdrawiającej mocy 
przebaczenia, zostaje obdarowana 
miłością. Zielone Święta są dla nas 
zaproszeniem, byśmy pozwolili 
Jezusowi tchnąć na nasze zranio-
ne dusze Ducha Świętego, by mógł 
nas uleczyć.  

 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby 

każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.  J 3, 16 – 18 
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UROCZYSTOŚĆ  

ZESŁANIA  

DUCHA ŚWIĘTEGO 
4 czerwca 2017 r.  

 Któż to może zrozumieć - Trójca Świę-
ta? Biblia nie mówi o niej. Mówi dużo o Ojcu, 
o Synu i o Duchu Świętym, ale nigdy jednym 
tchem. Wszyscy są żyjący, ale jak nawzajem 
należą do siebie, o tym 
Biblia nie informuje. 
Czy wszyscy są jednym i 
tym samym Bogiem? Al-
bo jest jakaś ich kolej-
ność czy jakiś porządek 
ważności, rangi? Biblia 
nie udziela żadnej odpo-
wiedzi na te pytania. O 
uroczystości Boga Trójjedynego 
również nie wspomina. Te ważne 
pytania musiały jednak zostać 
rozstrzygnięte, gdy Kościół się 
rozrósł i stał się wielki w świecie. 
Inni pytali, co wspólnego z sobą 
mają Bóg,  Jezus i Duch Święty? 
A zatem Kościół około 300 roku 
po Chrystusie postanowił: wszy-

scy Trzej są równi jak fałdy jednej szaty. Jest 
ich Trzech - a tych Trzech jest Jednym. Jak 
to możliwe? Zrozumienie tego nie jest tak 
ważne. Znacznie jest ważniejsze, by z powo-

du drobiazgów nie stra-
cić z oczu tego, co wiel-
kie. Mianowicie: jak po-
winienem żyć w obliczu 
Trójjedynego Boga? W 
poszukiwaniu odpowie-
dzi na to pytanie pomoc-
na okazuje się Biblia. 
Udziela bowiem jedno-

znacznej odpowiedzi. Jezus jest 
kimś więcej niż dobrym człowie-
kiem, Jezus jest Synem Bożym. 
Kto w to wierzy, nie utraci ani 
siebie, ani Boga. A to jest począ-
tek spełnionego życia.  

UROCZYSTOŚĆ  

TRÓJCY  

PRZENAJŚWIĘTSZEJ 
11 czerwca 2017 r.  
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 Od czasu do czasu otrzymuję złowiesz-
czy list łańcuszkowy, ostatnio także drogą e-
mailową. Zwykle towarzyszy mu zuchwałe 
żądanie, żeby potwierdzić odbiór i włączyć 
się do akcji, i w krótkim czasie rozesłać list 
do dwunastu innych osób, znajomych i przy-
jaciół, nie mających o ni-
czym zielonego pojęcia. 
Kto tego nie zrobi, będzie 
musiał nauczyć się żyć ze 
świadomością, że przerwał 
być może najdłuższy list 
łańcuszkowy i zawiódł na-
dzieję tysięcy osób... Zupełnie inny 
,,list łańcuszkowy" dociera do nas z 
dzisiejszą Ewangelią. Został wysła-
ny w chwili, gdy Jezus przywołał do 
siebie dwunastu uczniowi udzielił 
im władzy nad duchami nieczysty-
mi i rozesłał ich, żeby wskrzeszali 
umarłych i uzdrawiali chorych. Ja-
kie to wzruszające, że my dzisiaj, 

2000 lat później, jesteśmy chrześcijanami i 
możemy nimi być dlatego, że przez wszystkie 
wieki nieprzerwanie byli tacy, którzy byli go-
towi przekazywać sprawę Jezusa innym i mó-
wić o niej w najdalszych zakątkach ziemi. 
Świadomość ta zarazem jednak niepokoi, po-

nieważ nakłada na nas ob-
owiązek i przypomina 
nam, żeby przekazywać 
dalej to, co sami otrzyma-
liśmy. Polecenie Jezusa - 
ale także Jego pełnomoc-
nictwo - odnoszą się do 

nas tak samo jak wówczas do 
uczniów. Dlatego być może byłoby 
czymś zaskakującym, ale bynajm-
niej nie niesłychanym, gdybyśmy 
zapytali znajomych, co mogłyby 
dla nas dzisiaj znaczyć jasne słowa 
Jezusa: ,,Idźcie: uzdrawiajcie cho-
rych...!"  Hans Reithofer  

 Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, 

wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Dar-

mo otrzymaliście, darmo dawajcie!     Mt 9,36-10,8 
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  Odwaga, otwartość, spokój, sa-
moświadomość - to idee, które przychodzą 
mi na myśl, gdy czytam słowa Jezusa prze-
znaczone na dzisiejszą niedzielę. Jezus do-
maga się od swoich uczniów, żeby z odwagą 
głosili Jego naukę, i to nie-
zależnie od konsekwencji. 
Z całą otwartością powinni 
- a tym samym również my 
- mówić o Dobrej Nowinie, 
nie tylko w małych, pry-
watnych kręgach, nie tylko 
we własnym domu, nie tylko w ta-
jemnicy. Jezus zaleca zachowanie 
spokoju. Cóż może się wydarzyć? 
Ostatecznie On sam stoi przy boku 
każdego swego ucznia, także przy 
każdym z nas. On sam nas umac-
nia. Naturalnie, jawne wyznawanie 
swojej wiary może mieć negatywne 

konsekwencje. Niektórzy mogą się obawiać, 
że zostaną wyśmiani. Inni mogą lękać się o 
własne życie. Ale Jezus powiada, że możemy 
wytrwać, jeśli tylko będziemy świadomi tego, 
kim jesteśmy, i jeśli nie zagubimy poczucia 

własnej wartości. A mamy 
szczególną wartość przed 
Bogiem, godność, której 
nikt nie może nam ode-
brać, nawet możni tego 
świata. Odwaga, otwar-
tość, spokój, samoświado-

mość - to postawy dobrej nowiny, 
która przewija się jak złota nić 
przez Stary i Nowy Testament. A sił 
do bycia chrześcijaninem powinny 
nam dodawać co dnia słowa nasze-
go Pana, powtórzone w dzisiejszym 
krótkim czytaniu aż trzykrotnie: 
,,Nie bójcie się!". 

  Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie 

na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Mt 10, 26 – 33 

XII NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

25 czerwca 2017 r.  

XI NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
18 czerwca 2017 r.  
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Maj w naszej parafii 
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ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE: 
Bartosz Suchomski – Martyna Mańka  
Artur Górecki – Klaudia Górecka zd. Kamieńska  
Adrian Nieszporek – Magdalena Błatoń  
Przemysław Ciećwierz – Katarzyna Gaś  
Paweł Gałuszka – Agata Wasilewska  
Krystian Jakubik – Edyta Kosmal  
Krzysztof Smalcerz – Joanna Komar  
Krzysztof Fitrzyk – Marta Libera 
Grzegorz Skupień – Iwona Reniec 
 

CHRZTY: 
Mateusz Maciej Cofalik 
Szymon Jan Dolej  
Michalina Anna Olszowska 
    
POGRZEBY: 
Maria Klepek   - 101 lat 
Michał Skrzyński    - 84 lata  
Henryk Turlewicz    - 69 lat 
Jerzy Igielski    - 57 lat  

Od lutego tego roku nasza parafia bierze 
udział w programie pomocy rodzinom sy-
ryjskim doświadczonym wojną i cierpie-
niem. Pomoc niesiemy konkretnej rodzi-
nie Souhila Abdo Shekh Mousa przez 
okres sześciu miesięcy. Zbiórka ofiar 
przed kościołem dała sumę 2 687 zł. Dar-
czyńcy złożyli jeszcze w 
Kancelarii Parafialnej 520 
zł. W sumie uzbierano 3 207 
zł. Deklarowana pomoc 
przez pół roku wynosi 3 060 
zł. Zostało więc jeszcze na 
ten cel 147 zł. Najprawdopodobniej po-
moc zostanie przedłużona o kolejne pół 
roku, ale na ostateczną decyzję czekamy z 
centrali Caritas Polska. 
W ostatnim czasie Caritas polska napisała 
do parafii: 
 
Drogi Darczyńco Programu Rodzina Ro-
dzinie 
4 kwietnia minie pół roku od inauguracji 
Programu Rodzina Rodzinie. Przedstawi-
ciele Caritas Polska na przełomie lutego i 
marca odwiedzili Aleppo, poznali wstrzą-
sające losy rodzin syryjskich, spotkali się z 
tymi, którym na co dzień przyszło żyć w 
cieniu wojny. 
Z wyjazdu powstała przejmująca videore-

lacja, którą możesz obejrzeć na kanale 
Y o u T u b e  C a r i t a s  P o l s k a 
<https://youtu.be/9mMFvQbdi48> a 
także publikacja (w załączeniu). 
 
Szanowny Darczyńco, 
po spotkaniu z rodzinami z Aleppo, skła-

damy serdeczne podziękowa-
nia i zapewniamy, że Twoje 
wsparcie przywraca godność 
konkretnej rodzinie poszko-
dowanej w wojnie. Ta pomoc 
ratuje im teraz życie, bo w 

Aleppo nie ma pracy ani możliwości jej 
znalezienia. Rodziny proszą nas, by jesz-
cze kontynuować pomoc.  
Wspólnoty syryjskie w Aleppo wdzięczne 
za pomoc modlą się za Ciebie, my jako ze-
spół Caritas Polska dołączamy do tej mo-
dlitwy. 
 
Paweł Kęska 
Rzecznik prasowy Caritas Polska 
 
Caritas Polska 
ul. Okopowa 55 | 01-043 Warszawa 
tel. +48 22 33 48 506 | kom. +48 510 235 
802 www.caritas.pl 

RODZINA  

RODZINIE 
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Co czeka nas w czerwcu 

ROCZKI: 
Aleksandra Barbara Flak 
Franciszek Krzysztof Goik 
Jakub Franciszek Kąsek 
Nikodem Marcisz 
Zofia Karolina Miszczyk 
Michał Marcin Płonka 
Daniel Mateusz Skowron 
 
18 URODZINY: 
Kamil Borkowski 
Aleksandra Lech 
Miłosz Lesiak 
Marta Obroślak 
Dominika Potyrcha 
Paweł Wiek 
Aleksandra Wowra 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
1 rocznica 
Ewelina i Damian Fajkis 
Barbara i Aleksander Majewscy 
Anna i Dawid Sołtys 
Karolina i Michał Szulik 
5 rocznica 
Klaudia i Karol i Adamczyk 
Sylwia i Leszek Szweda 
10 rocznica 
Aurelia i Przemysław Barchańscy 
Klaudia i Radosław Ciuk 
Agnieszka i Robert Jeziorscy 
Janina i Marek Kiełkowscy 
Magdalena i Marcin Prusinowscy 
Dorota i Adam Szczurek 
Beata i Dariusz Tonasko 
Sylwia i Sebastian Wykner 
15 rocznica  
Arleta i Adam Kirej 
20 rocznica 
Mariola i Sławomir Baranowscy 

Teresa i Marek Ciuraj 
Anna i Piotr Sprycha 
Beata i Dariusz Szajter 
25 rocznica 
Aneta i Bogusław Fijałkowscy 
Jolanta i Franciszek Orszulik 
30 rocznica  
Mariola i Franciszek Antończyk 
Lucyna i Marek Chmiel 
Barbara i Jan Krypczyk 
Ewa i Grzegorz Niewińscy 
Dorota i Józef Winkler 
35 rocznica 
Joanna i Kazimierz Grygierek 
Jadwiga i Zdzisław Kowalczyk 
Elżbieta i Ryszard Niedźwieccy 
40 rocznica  
Małgorzata i Jan Deptuła 
Lucyna i Andrzej Górniak 
Anna i Jan Karbowniczyn 
Beata i Leszek Majewscy 
Bernadeta i Marian Noga 
Elżbieta i Zdzisław Piątek 
Kazimiera i Franciszek Sunita 
Zofia i Krzysztof Wójcik 
Zofia i Krystian Zgrzędek 
45 rocznica  
Teresa i Józef Jesionowscy 
Wanda i Stefan Krysiak 
Helena i Marian Legierscy 
Krystyna i Henryk Muszyńscy 
Barbara i Janusz Warmus 
55 rocznica 
Czesława i Edward Kowalscy 
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 4.06 – niedziela. Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego. Koniec Okresu Wielka-
nocnego. Kolekta na potrz. archidiecezji.  
 5.06 - poniedziałek. Święto NMP Matki 
Kościoła. Misyjny Dzień Chorych. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy parafian 
z ul. Wrocławskiej 39 po Mszy św. wie-
czornej. 
 7.06 - środa. Biblioteka parafialna czyn-
na od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
 8.06 - czwartek. Święto Jezusa Chrystu-
sa Najwyższego Kaplana.  
 9.06 – piątek. Na Mszy św. o godz. 
18.00 zostanie udzielony sakrament 
Bierzmowania. Do sprzątania kościoła za-
praszamy parafian z ul. Wrocławskiej 39 
po Mszy św. wieczornej 
 10.06 - sobota. Odwiedziny chorych od 
godz. 9.00.  
 11.06 – niedziela. Uroczystość Trójcy 
Przenajświętszej. Pielgrzymka dzieci ko-
munijnych do Katedry. Archidiecezjalna 
pielgrzymka niesłyszących do Piekar Ślą-
skich.  Kolekta na wydział teologiczny UŚ. 
 12.06 - poniedziałek. Wspomnienie bł. 
Józefa Czempiela i Emila Szramka, pre-
zbitera i Tow., męczenników. Do sprząta-
nia kościoła zapraszamy parafian z  ul. 
Wrocławskiej 41 po Mszy św. wieczornej 
 13.06 - wtorek. Wspomnienie   św. An-
toniego z Padwy.  
 14.06 – środa. Wspomnienie bł. Micha-
ła Kozala, biskupa i męczennika. 
 15.06 – czwartek. Uroczystość Najświęt-
szego Ciała i Krwi Pańskiej. Msza św. o 
godz. 7.30 na ul. Okopowej. Po niej pro-
cesja Teoforyczna do 4 ołtarzy. Bezpo-
średnio po procesji Msza św. w kościele. 
Pozostałe Msze św. o godz. 12.15, 16.30 i 
19.30. 
 16.06 - piątek. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 
41 po Mszy św. wieczornej. 

 17.06 - sobota. Wspomnienie św. brata 
Alberta Chmielewskiego, zakonnika. Na-
uka dla Rodziców i Rodziców chrzestnych 
o godz. 16.30 w Domu Parafialnym. 
 18.06 - XI Niedziela Zwykła. Chrzty o 
godz. 12.15. Kolekta na cele remontowe. 
 19.06 - poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z  ul. Wro-
cławskiej 43 i ul. Lwowskiej po Mszy św. 
wieczornej. 
 21.06 – środa. Wspomnienie św. Alojze-
go Gonzagi, zakonnika. Biblioteka para-
fialna czynna od godz. 17.00 w Domu Pa-
rafialnym. 
 23.06- piątek. Uroczystość NSPJ. Msze 
św. o godz. 6.30, 9.00 i 18.00. Do sprzą-
tania kościoła zapraszamy parafian z ul. 
Wrocławskiej 43 i ul. Lwowskiej po Mszy 
św. wieczornej 
 24.06 – sobota. Uroczystość Narodzenia 
św. Jana Chrzciciela.  
 25.06 - XII Niedziela Zwykła. Roczki o 
godz. 12.15. Jubil. małż. o godz. 16.30. 
 26.06 - poniedziałek. Wyrusza piesza 
parafialna pielgrzymka na Jasną Górę. 
Msza św. w int. Koła Gospodyń, emery-
tów, rencistów i sprzątania kościół w 
czerwcu o godz. 18.00. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. Okopo-
wej i ul. Reymonta  po Mszy św. wieczor. 
 28.06 – środa. Wspomnienie św. Irene-
usza, bpa i męczennika 
 29.06 – czwartek. Uroczystość Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła. Kolekta na Sto-
licę Apostolską. 
 30.06-piątek. Msza św. w int. powołań o 
godz. 6.30 Msza św. za zmarłych w 30 
dzień oraz I rocz. po śmierci o godz. 
18.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
Paraf. z ul. Okopowej i Ul. Reymonta  po 
Mszy św. wieczornej 
 2.07 – XIII Niedziela Zwykła. Kolekta 
przeznaczona na WŚSD  

7 
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Nie będę dzisiaj dużo pisał, bo 
zaraz muszę się chować. Żebym 
tylko zdążył zanim znów wysko-
czą te wszystkie potwory. Cały 
czas za mną chodzą. Są wielkie straszne, paskudne... Brr...  Jeszcze 
straszniejsze niż sprawdzian z matematyki. Straszniejsze nawet niż pu-
sta lodówka. Co tam pusta lodówka—są nawet bardziej straszne niż ro-
bienie porządków w moim pokoju... Wszystko jest takie nieprzyjazne. 
Wszędzie czai się wróg... Już nie wiem co robić. Nikomu nie można 
ufać. Nawet Krecik i Kłapcio zmieniają się w jakieś straszydła... Ratun-
ku... Nikt mnie nie uratuje... Wszyscy chcą mnie skrzywdzić... Wszyscy 
są przeciwko mnie... Gdzie mam się ukryć...     

    Strasznie przestraszony Osiołek Ofiarka 

Dla dzieci 

Osiołek jest chyba bardzo przestraszony. Czy możemy Mu jakoś 
pomóc? Jeśli chcesz to zrobić, rozwiąż zadanie, a hasło wyślij na 
adres krecikpolarny@gmail.com  
Osiołek ma w najbliższym czasie dyżur przy odbieraniu maili 
przychodzących do redakcji więc na pewno przeczyta wasze 
podpowiedzi.  
Aby uzyskać hasło trzeba przebrnąć przez labirynt literkowy. 
Rozpoczynamy od literki oznaczonej strzałką czyli literki „B” a 
następnie poruszamy się zgodnie z szyfrem strzałkowym, 
umieszczonym pod tabelą z literkami i tak odczytujemy hasło.  

A nagrodę za rozwiązanie z poprzednie-
go numeru otrzymują Marysia Pałasz i 

J u s t y n k a 
Renflejsz. 
Można je 
odebrać 11 
czerwca na 
Mszy św. o 
godz. 11.00.  
G r a t u l u j e -
my! 

 

A L J H Z N N M Z A R P K R F 

Z Ó S G F G J W D W A J S I G 

B X M I X K L Ó Z I Z Ą Ż I E 

B N Ę P F P T N R D M E W I U 

D O R O S K H D E K E R P T B 

N O T Ó W Z J F T S I O A I O 

K W S I B M I G Z C G T E Y O 

L F Z P S E H N R M W Y J S Z 

W G H D I G Z H C O T U G E S 

Y U W Z T Ę M A K H M L P R T 
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NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ZESŁA-
NIA DUCHA ŚWIĘTEGO 4.06   
7.3o – Za + Lidię Witak – w 5 r. śmierci, 
męża Franciszka.  
9.3o – Za + Jana Piotrowskiego – w 1 r. 
śmierci, rodziców Zofię i Władysława 
Kniaź, teściów Kunegundę i Franciszka.  
11.oo – Za + Henryka Jurkiewicz, Alojze-
go i Krystynę Polok oraz ++z pokrewień-
stwa. 
12.15 – Do O.B., za wstawiennictwem MB 
Częstochowskiej, z podz. za otrz. łas. z 
prośb. o dal. błog., opiekę i zdrowie w int. 
Norberta Jędrzejowskiego z okazji 75 r. 
urodzin.  
16.3o – Za + Zofię Drewicz.  
19.3o – Za ++ Jana i Stefanię Lomozik, 
Marka Gemza oraz ++ z pokrewieństwa.  
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO NMP, MAT-
KI KOŚCIOŁA 5.06   
6.3o – Za ++ Marię Gawełczyk, męża Ro-
berta, rodziców, Łucję Hetmaniok, męża 
Antoniego oraz dusz. w czyś. cierp.  
18.oo – Do O.B., za wstawiennictwem MB 
Częstochowskiej, z podz. za otrz. łas. z 
prośb. o dal. błog., opiekę i zdrowie dla 
małżonków Joanny i Kazimierza z okazji 
35 r. ślubu oraz błogosławieństwo dla ca-
łej rodziny.  
18.oo – Do O.B., z podz. za otrz. łas. z 
prośb. o dal. błog., opiekę i zdrowie w int. 
zięcia Łukasza i wnuczki Dominiki z oka-
zji kolejnych urodzin.  
WTOREK 6.06   
6.3o – Za ++ Tomasza Kusy, żonę Salo-
meę oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.oo – Za + Antoniego Dulemba, jego ro-
dziców, Jadwigę i Józefa Polnik oraz ++  
z pokrewieństwa.  
18.oo – Za ++ Leona i Martę Mazur, Cecy-
lię i Albina Stencel oraz ++ z rodzin Ma-
zur, Polnik, Sitek, Stencel. 
ŚRODA 7.06   
6.3o – Za + Franciszkę Szlosarek – w 7 r. 
śmierci, męża Franciszka, rodziców z obu 

stron, siostry, braci, zięciów Ryszarda i 
Zbigniewa oraz ++ z pokrewieństwa i 
dusz. w czyś. cierp.  
18.oo – Za ++ Stanisławę, Leona i Zbi-
gniewa Kamińskich, Wiktorię i Franciszka 
Kaczorowskich oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.oo – Za ++ Leona i Martę Mazur, syna 
Romana, Martę i Józefa Poloczek. 
CZWARTEK – ŚWIĘTO JEZUSA CHRY-
STUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO 
KAPŁANA 8.06   
6.3o – Za + Leszka Adasiak, Edytę i Józe-
fa Obracaj, synów Kazimierza i Jerzego, 
synową Barbarę, Józefa i Józefę Adasiak, 
synów Józefa i Zenona, córki Ludwikę i 
Janinę oraz ++ z pokrewieństwa Obracaj, 
Adasiak, Lazar.  
18.oo – Za + Ludwika Piechoczek, żonę 
Marię, synów Rafała i Donata, córkę Ku-
negundę oraz ++ z pokrewieństwa i dusz. 
w czyś. cierp.  
18.oo – Za ++ Alojzego i Marię Wuwer, 
Alojzego Rducha, Ryszarda Wiśniewskie-
go oraz ++ z rodzin Rduch, Oszczudłow-
ski, Simko, Bańczyk, Kaduk, Kurpik i 
dusz. w czyś. cierp.  
PIĄTEK 9.06   
6.3o – Do O.B., z podz. za otrz. łas. z 
prośb. o dal. błog., opiekę i zdrowie w int. 
Anny, Bernadety i Piotra z okazji kolej-
nych urodzin. 
18.oo – SAKRAMENT BIERZMOWANIA. 
18.oo – Za + Ryszarda Maksymowicz – w 
1 r. śmierci, mamę Stanisławę, teściów 
Katarzynę i Marcina Szydłowskich oraz + 
Jana Herbut.  
18.oo – Za ++ Annę i Romana Witak, Li-
dię i Franciszka Witak, Henryka Ledwoń, 
rodziców Alojzego i Annę, Ludwinę Ad-
amczyk oraz ++ Otylię i Romana Staszek.  
SOBOTA 10.06   
8.oo – Za + Feliksa Grzonka, żonę Ernę, 
syna Daniela, ++ dziadków z obu stron, 
Henryka Śmietana, + Sandrę, Agnieszkę 
Mrowiec, Eugeniusza Mstowskiego, żonę 
Janiną oraz dusz. w czyś. cierp. 
14.oo – Za żywych i zmarłych z rodziny 

9 
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Jana i Katarzyny Sitek.  
18.oo – Za + Zygfryda Szlezak – w 2 r. 
śmierci, syna Pawła, córkę Jolantę, syno-
wą Bożenę, ++ rodziców, teściów oraz ++ 
z pokrewieństwa.  
18.oo – Za ++ rodziców Alicję i Wacława 
Błaszczyk.  
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NAJ-
ŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 11.06   
7.3o – Za + Reinholda Szymura, ++ rodzi-
ców, teściów oraz ++ z pokrewieństwa.  
9.3o – Za ++ z rodziny. 
11.oo – Za ++ Gertrudę, Józefa i Wiktora 
Gonsior – w r. śmierci, Elżbietę, Agniesz-
kę, Bolesława i Jana Krupa oraz Anastazję 
Mołdrzyk i dusz. w czyś. cierp. 
12.15 – Do O.B., z podz. za otrz. łas. z 
prośb. o dal. błog., opiekę i zdrowie w int. 
Jana Mądry z okazji 90 r. urodzin.  
16.3o – Za + Mirosława Jóźwiak, jego ro-
dziców, Jana Ostrzołek, żonę Irenę, ich 
rodziców oraz + Kazimierza Gruca.  
19.3o  – Za + Ewę Odulińską-Moruś – w 
r. śmierci, ++ rodziców Tadeusza  
i Mariannę Ryczel, Józefa i Helenę Odu-
lińskich.  
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie bł. Jó-
zefa Czempiela i Emila Szramka 12.06   
6.3o – Za ++ rodziców Apolonię i Jana 
Tokarskich, teściów Zofię i Aleksego Nej-
man, ++ rodzeństwo z obu stron, szwa-
grów Jana i Tadeusza, siostrzeńca An-
drzeja i dusz. w czyś. cierp.  
6.3o – Za + Alojzego, żonę, rodziców, te-
ściów oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.oo – Do O.B., za wstawiennictwem MB 
Fatimskiej, z podz. za otrz. łas. z prośb. o 
dal. błog., opiekę i zdrowie w int. Weroni-
ki z okazji urodzin.  
WTOREK – Wspomnienie św. Antoniego 
z Padwy 13.06   
6.3o – W int. czcicieli MB Fatimskiej. 
18.oo – Za + męża Hieronima Wala – w r. 
śmierci, jego rodziców, teściów, rodzeń-
stwo, szwagra i Urszulę Folwarczny. 
18.oo – Za ++ Annę, męża Filipa Wańczu-
ra, ich rodziców, rodzeństwo, Antoninę  

i Stanisława Tokarek, ich rodziców i ro-
dzeństwo.  
ŚRODA – Wspomnienie bł. Michała Ko-
zala 14.06   
6.3o – Za + Amalię Lazar, męża Eryka, 
ich rodziców, rodzeństwo, ++ z pokre-
wieństwa oraz Irenę i Władysława Koniec. 
18.oo – Do O.B., z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństw, opiekę i zdrowie w int. Sylwii 
z okazji kolejnych urodzin.  
18.oo – Do O.B., z podz. za otrz. łas. z 
prośb. o dal. błog., opiekę, zdrowie i dary 
Ducha św. w int. Klaudii z okazji 14 r. uro-
dzin.  
CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJ-
ŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRY-
STUSA 15.06   
7.3o – W INT. PARAFIAN.  
Po procesji   - Msza św. w int. Parafian.  
12.15 – Za + Tadeusza Kalemba – od żony 
i rodziny oraz ++ rodziców Helenę  
i Władysława Cygal.  
16.3o – Za + Stanisława Dadej – w 18 r. 
śmierci, ++ rodziców z obu stron.  
19.3o – Za + Piotra Homskiego oraz ++ 
Annę i Józefa Duda.  
PIĄTEK 16.06   
6.3o – Za ++ Pawła i Annę Kałuża, ich ro-
dziców i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę 
Dudzik, córkę Leokadię, syna Alfreda, sy-
nową Marię.  
18.oo – Za + mamę Jadwigę, córkę Justy-
nę.  
18.oo – Za + Włodzimierza Goik, jego ro-
dziców, siostrę Edytę, teściów Ludwika  
i Jadwigę Gajda oraz ++ z pokrewieństwa.  
SOBOTA – Wspomnienie św. Brata Al-
berta Chmielowskiego 17.06   
8.oo – Za ++ Alfonsa Wowra, żonę Albi-
nę, Jerzego Idzikowskiego, Alojzego, Cze-
sława i Grażynę Zgrzędek oraz ++ z po-
krewieństwa.  
12.oo – Ślub.  
13.15 – Do O.B., z podz. za otrz. łas. z 
prośb. o dal. błog., opiekę i zdrowie w int. 
małżonków Jolanty i Franciszka Orszulik 
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z okazji 25 r. ślubu.  
14.3o – Ślub.  
18.oo – Za ++ Elżbietę i Alfreda Owczar-
czyk, Gertrudę Uherek, bratową Annę, 
Różę Sitko, Franciszka Sitko, ++ rodziców 
z obu stron. 
18.oo – Za ++ Jana i Marię Goik, córkę 
Teresę, wnuków Tadeusza i Eugeniusza 
oraz ++ z rodziny Goik, Szlezak i Smo-
rzyk.  
XI NIEDZIELA ZWYKŁA 18.06   
7.3o – Za + Jadwigę Fajkis, dziadków z 
obu stron, Michała Fajkis, + Ks. Stefana 
Brumera oraz ++ z pokrewieństwa.  
9.3o – Za ++ Franciszka Folwarczny, żonę 
Annę, 3 synów, synową Urszulę, Józefa  
i Stefanię Deptuła oraz ++ z pokrewień-
stwa.  
11.oo – Do O.B., z podz. za otrz. łas. z 
prośb. o dal. błog., opiekę i zdrowie w int. 
Jana Sowa z okazji 45 r. urodzin, Andrze-
ja – z okazji 40 urodzin oraz synowej Do-
roty z okazji kolejnej r. urodzin. 
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.3o – Za + Jadwigę Kańską.  
19.3o – Za + Ryszarda Maciejczyk – w 6 r. 
śmierci, żonę Magdalenę.  
PONIEDZIAŁEK 19.06   
6.3o – Za + Alojzego Sikora – w r. uro-
dzin, rodziców i teściów oraz ++  
z pokrewieństwa z obu stron.  
18.oo – Do O.B., z podz. za otrz. łas. z 
prośb. o dal. błog., opiekę i zdrowie w int. 
Urszuli Wieczorek z okazji 50 r. urodzin.  
18.oo – Do O.B., z podz. za otrz. łas. z 
prośb. o dal. błog., opiekę i zdrowie w int. 
Jana z okazji urodzin.  
WTOREK 20.06   
6.3o – Za + Gertrudę Grofik – od sąsia-
dów z ul. Poznańskiej 27-31. 
18.oo – Za + Pawła Mołdrzyk, żonę Regi-
nę, rodziców z obu stron, Leona Rakow-
skiego, Tadeusza i Stefanię Domański 
oraz dusz. w czyś. cierp.  
18.oo – Za ++ rodziców Leona i Eugenię, 
teściów Janinę i Mariana, syna Adama, 
siostrę Bernardynę oraz ++ z pokrewień-

stwa i dusz. w czyś. cierp.  
ŚRODA – Wspomnienie św. Alojzego 
Gonzagi 21.06   
6.3o – Za + Anastazję – w kolejną r. 
śmierci, tatę Jana, brata Tadeusza, Augu-
sta oraz ++ z rodzin Szymańskich, Ku-
rowskich, Miśków. 
18.oo – Do O.B., z podz. za otrz. łas. z 
prośb. o dal. błog., opiekę i zdrowie w int. 
Jana Mądry z okazji 90 r. urodzin.  
18.oo – Za ++ Julię i Jana Langer oraz ++ 
córki, synów, synowe i zięciów. 
CZWARTEK 22.06   
6.3o – Za + śp. Jana Wilczka.  
8.oo – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOL-
NEGO. 
18.oo – Do O.B., z podz. za otrz. łas. z 
prośb. o dal. błog., opiekę, zdrowie i dary 
Ducha św. w int. Klaudii z okazji 10 r. 
urodzin. 
18.oo – za + Stanisława Oleksy – w 5 r. 
śmierci, żonę Antoninę.  
PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘT-
SZEGO SERCA PANA JEZUSA 23.06   
6.3o – Za + Alojzego Matera – w r. śmier-
ci, żonę Emilię oraz ++  
z pokrewieństwa. 
9.oo – Za + Janinę Mstowską, męża Eu-
geniusza, zięcia Daniela, Feliksa Grzonka, 
Henryka Śmietana oraz ++ z rodziny 
Mrowiec, Jaros. 
18.oo – Za + męża Pawła Filip.  
SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ NARODZE-
NIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 24.06   
8.oo – Za + Antoniego Kisała – w r. 
śmierci oraz ++ z rodziny Kisała, Boroń. 
18.oo – Za + męża Jana Antos, rodziców z 
obu stron, zięcia Stanisława Mazur oraz 
++ z pokrewieństwa i dusz. w czyś. cierp.  
18.oo Za + Marię Dobrowolską – w 10 r. 
śmierci, rodziców Otylię i Alojzego Mi-
chalskich, Halinę i Leonarda Spałek, ++ z 
rodziny Ciaś oraz ++ z pokrewieństwa. 
XII NIEDZIELA ZWYKŁA 25.06   
7.3o – Za ++ Marię i Emila Urbańczyk, 
Antoniego Piszczek oraz ++ dziadków z 
obu stron.  
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9.3o – Za + Tadeusza Piechoczek – w 4 r. 
śm. oraz ++ z rodziny Piechoczek, Nowak. 
11.oo – Do O.B., za wstawiennictwem MB 
Fatimskiej, z podz. za otrz. łas. z prośb. o 
dal. błog., opiekę i zdrowie w int. małżon-
ków Zofii i Krystiana z okazji 40 r. ślubu.  
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI.  
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.3o – Za ++ Czesławę Krawczyk, męża 
Stanisława oraz Annę i Józefa, Eugeniu-
sza z rodziny Krawczyk.  
PONIEDZIAŁEK 26.06   
6.3o – Za + Ludwiga Fäth od mieszkań-
ców z ul. Wrocławskiej 13.  
18.oo – Do O.B., w int. KGW, emerytów i 
rencistów oraz sprzątających kościół w 
miesiącu czerwcu.  
18.oo – Do O.B., z podz. za otrz. łas. z 
prośb. o dal. błog., opiekę i zdrowie w int. 
Marii z okazji 70 r. urodzin. 
WTOREK 27.06   
6.3o – Za ++ Bernarda Pustelnego, syna 
Ewalda, córkę Irenę, zięcia Tadeusza, 
Alojzego i Agnieszkę Szczypka, syna Fran-
ciszka, żonę Dorotę, ++ dziadków  
i dusz. w czyś. cierp.  
18.oo – Za + Leona Rakowskiego, rodzi-
ców i rodzeństwo oraz dusz. w czyś. cierp.  
18.oo – Za + Irenę Pustułka – w 11 r. 
śmierci – od męża i dzieci z rodzinami.  
ŚRODA – Wspomnienie św. Ireneusza 
28.06   
6.3o – Za + Annę Hoszek, rodziców, Wik-
torię Brudny i dusz. w czyś. cierp.  
18.oo – Za + Urszulę Olejak – w 30 r. 
śmierci, ++ z rodziny Olejak, Sitko oraz 
dusz. w czyś. cierp.  
18.oo – Za + Gertrudę Musioł – w r. 
śmierci, męża Franciszka, syna Józefa, 
wnuka Krystiana i zięcia Eugeniusza.  
CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘ-
TYCH Ap. PIOTRA I PAWŁA 29.06   
6.3o – Za ++ Wiktorię i Jana Wierzgoń, 4 
synów, 3 córki, synowe, zięciów, ++  
z rodziny Wierzgoń, Posłuszny, Reichman 
oraz ++ księży  Juroszka i Kokota.  
9.oo – Za ++ Marię i Jana Ferfeckiego, 

córkę Gertrudę, syna Antoniego oraz ++  
z pokrewieństwa z obu stron.  
18.oo – Za ++ Emila, Helenę i Kazimierza 
Kopertowskich oraz ++ Marię i Leona 
Grygierek.  
PIĄTEK 30.06   
6.3o – Za + żonę Marię Bella, rodziców 
oraz ++ z rodziny Bella, Roze, Klechów.  
18.oo – Msza św. za zmarłych w 30-dzień 
i 1 rok po śmierci. 
SOBOTA 1.07    
8.oo – Do O.B., z podz. za otrz. łas. z 
prośb. o dal. błog., opiekę i zdrowie w int. 
Haliny z okazji 30 r. urodzin. 
13.oo – Do O.B., z podz. za otrz. łas. z 
prośb. o dal. błog., opiekę i zdrowie w int. 
małżonków z okazji 25 r. ślubu.  
14.oo – Do O.B., za wstaw. MB Często-
chowskiej, z podz. za otrz. łas. z prośb. o 
dal. błog., opiekę i zdrowie w int. małżon-
ków Grażyny i Jana z okazji 50 r. ślubu.  
18.oo – Za + Henryka Sztymelskiego, jego 
rodziców, teściów, rodzeństwo oraz ++ z 
pokrewieństwa i dusz. w czyś. cierp.  
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 2.07    
7.3o – Za + Zofię Marek – w r. śmierci, 
++ z pokrewieństwa Marek, Grzonka.  
9.3o – Do O.B., z podz. za otrz. łas. z 
prośb. o dal. błog., opiekę, zdrowie i dary 
Ducha Św. w int. Pawła z okazji 18 r. uro-
dzin, jego rodziców – od chrzestnych i 
dziadków.  
11.oo – Do O.B., z podz. za otrz. łas. z 
prośb. o dal. błog., opiekę i zdrowie w int. 
Jakuba z okazji 10 r. urodzin.  
12.15 – Do O.B., za wstawiennictwem MB 
Częstochowskiej, z podz. za otrz. łas. z 
prośb. o dal. błog., opiekę i zdrowie w int. 
Marii Wilk – z okazji 60 r. urodzin  
16.3o – Do O.B., za wstawiennictwem MB 
Fatimskiej, z podz. za otrz. łas. z prośb. o 
dal. błog., opiekę i zdrowie w int. małżon-
ków Eugenii i Wiesława z okazji 35 r. ślu-
bu.  
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 Co to jest bierzmowanie i po co 
nam ono? Bierzmowanie jest sakramen-
tem, który dopełnia łaski chrztu. Otrzy-
mujemy w nim moc Ducha Świętego. Ale 
czy wcześniej nie otrzymaliśmy już Ducha 
Świętego we chrzcie, razem z łaską uświę-
cającą? Tak. Zgadza się. We chrzcie świę-
tym, łaska uświecająca dokonuje naszego 
uświęcenia. Nasza dusza staje się miesz-
kaniem dla Boga. To właśnie Duch Święty 
w sposób szczególny zamieszkuje w na-
szej duszy. To On prowadzi nas do we-

wnętrznego, życia Trójcy Świętej i swoją 
mocą towarzyszy naszym działaniom. 
Dlaczego więc znowu potrzebujemy Du-
cha Świętego w bierzmowaniu? Cóż… W 
Ewangelii Jezus dwukrotnie udziela apo-
stołom Ducha Świętego. Po raz pierwszy 
po Zmartwychwstaniu, a po raz drugi w 
dniu Pięćdziesiątnicy. Po swym Zmar-

twychwstaniu Jezus tchnąwszy na 
uczniów powiedział: „weźmijcie Ducha 
Świętego”. Duch Święty jest niczym 
tchnienie życia, uświęca On uczniów i po-
maga w zrozumieniu Pisma, poucza ich i 
prowadzi. Ale oni zatrzymują to wszystko 
dla siebie - modlą się i żyją w ukryciu, a 
ich wiara powoli rośnie. Podczas Pięć-
dziesiątnicy wszystko się zmienia. Duch 
Święty przychodzi pośród gwałtownego 
wichru, w językach ognia. Uczniowie za-
czynają otwarcie dzielić się wiarą z mocą i 

odwagą. Podobnie dzieje się w chrzcie i 
bierzmowaniu. W chrzcie otrzymujemy 
Ducha Świętego, jesteśmy przez Niego 
uświęceni i rozpoczynamy nowe życie. W 
bierzmowaniu Duch Święty umacnia nas, 
abyśmy mieli odwagę dzielić się tym da-
rem ze światem. Po przyjęciu bierzmowa-
nia jesteśmy wezwani do odważnego gło-

Po co nam to bierzmowanie…? 
 Ala Kaczorowska 

„W dzień powszedni większości ludzi jest cichym 

bohaterstwem na raty.” 

Wszystkim Ojcom życzymy, by codziennie potrafili z 

miłością, cierpliwością i mądrością serca pochylać 

się nad swoimi dziećmi, wychowując je w duchu 

Ewangelii. Duszpasterze i Redakcja. 

 

„Żyć, znaczy być nieustannym nosicielem Chrystusa, 

który jest życiem.” 

Legioniście Markowi Stachowi-

czowi oraz wszystkim auksylia-

torom, którzy obchodzą swoje urodziny i imieniny w 

czerwcu  życzymy, by Ich życie było świadectwem 

przynależności do Jezusa,. Męski Legion Maryi. 

 

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

Paniom Teresie Krajewskiej, Barbarze Łukasik  ży-

czymy, aby Ich życie obfitowało w czyny miłości, a 

Boże Słowo było Drogowskazem na drodze do 

świętości. Żeński Legiom Maryi. 

„Zgięte kolana i złożone ręce są gestami wolnego 

człowieka.” 

Paniom Danucie Bieniek, Oldze Jędrusik, Iwonie 

Trzaskowskiej i Renacie Parzych oraz panu Edwar-

dowi Murasowi życzymy, by modlitwa czyniła Ich ży-

cie wolnym od zła. Chór „Lira” 

 

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

ście wasze prośby do Boga.” 

Paniom Małgorzacie Mądrej, Zofii 

Wachnikowskiej, Zofii Balzam, Ire-

nie Mazur oraz panom Janowi Mądremu i Stanisławo-

wi Łukasikowi  życzymy, by swoją ufność pokładali w 

Panu i powierzali  Mu swoje troski. Seniorzy. 

 

.„Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na 

świecie.” 

Wszystkim Dzieciom życzymy, by czuły się kochane 

przez Najbliższych oraz Jezusa i dzięki tej miłości 

zawsze były szczęśliwe. Duszpasterze i Redakcja 

Serdeczności 
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szenia wiary i zdobywania ludzi dla Jezu-
sa, tak jak robili to apostołowie. Bierzmo-
wanie znaczy umocnienie – umacnia nas, 
byśmy byli żołnierzami Jezusa. Byśmy 
pewnie i bez lęku stawiali czoła wszelkim 
przeciwnościom. Nie tylko prześladowa-
niom, odrzuceniu, niechęci z jaką się spo-
tkamy ze strony innych… 
Również tym przeszkodom, 
które tkwią głęboko w nas 
samych—takich jak lenistwo, 
pycha, egoizm, brak wytrwa-
łości, niechęć do ofiary z sie-
bie, z własnego czasu, wygo-
dy i spokoju.  
Daru bierzmowania nie otrzymujemy tyl-
ko dla siebie, lecz także dla dobra innych. 
O ile w sakramencie chrztu, Duch Święty 
przychodzi do człowieka jako Boże życie, 
to w sakramencie bierzmowania zstępuje 
jako Energia Boża. Energia ta udziela 
nam darów niezbędnych do tego, byśmy 
mieli w sobie dość sił do zmagania się ze 
złem oraz  do postępowania, jak ktoś, kto 

wierzy, że jest przez Boga kochany i sam 
stara się tego Boga kochać. Przez łaskę 
bierzmowania, pewność tej miłości jest 
tak silna, że człowiek czuje przynaglenie, 
aby opowiadać o tym innym—pragnie 
przyprowadzać ich do Jezusa. Dlatego 
stara się też wykorzystać w tym celu swoje 

zdolności, talenty, możliwo-
ści. A dróg zdobywania ludzi 
dla Jezusa jest bardzo wiele. 
Może to być pomoc osobom 
chorym, starszym, może być 
zaangażowanie w życie 
wspólnot parafialnych, może 
być praca z dziećmi i mło-

dzieżą. A także wiele innych sposobów, 
dotarcia do innych i dania im szansy do-
świadczenia piękna relacji z Jezusem.  
Bierzmowany nie powinien stawiać pyta-
nia: "Co za to otrzymam?", lecz „Komu 
jestem potrzebny?" „Gdzie mogą przydać 
się moje zdolności?" „Kto w moim otocze-
niu tęskni za Bogiem, choć jeszcze o tym 
nie wie?” ● 

 Do mojego bierzmowania przygotowywałam się dość długo i musiałam się spo-
ro naczekać zanim ksiądz biskup wreszcie pojawił się w naszej parafii. Było to dla 
mnie bardzo ważne wydarzenie, bo czułam się bardzo ważna - „teraz to już jestem 
dojrzałym poważnym chrześcijaninem…” Zrozumiałam jednak, że ten przywilej niesie 
ze sobą również obowiązki, że stałam się w pewnym stopniu odpowiedzialna za Ko-
ściół i za jego misje. Staram się jak mogę angażować i realizować ten obowiązek, a 
Duch Święty ciągle działa  i wylewa swoje łaski wiec mam wszystko co konieczne. 
Ostatecznie Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej to nie przelewki ;) Dominika 

 

 W tym roku mijają 4 lata odkąd przyjęłam sakrament bierzmowania. Z perspek-
tywy czasu mogę powiedzieć, że ten dzień miał ogromne znaczenie. Po pierwsze dlate-
go, że właśnie wtedy ostatecznie wybrałam drogę, którą pragnę podążać w dorosłym 
życiu- drogę wiary. Po drugie, zyskałam nową patronkę, bł. Chiarę. Wierzę, że od tych 
4 lat wyprasza u Boga łaski dla mnie i mojej rodziny. Ola 

 

 Niewiele pamiętam z samego bierzmowania. Ale wiem, że dzień ten  był bardzo 
ważny w moim życiu. Z jednej strony czułam się dorosła... już nie byłam 
„bierzmowańcem” biegającym z indeksem, z drugiej wiedziałam, że spada na mnie 
odpowiedzialność. Samo naśladowanie świętego patrona, w moim przypadku św. Ri-
ty, nie wydawało się niczym łatwym. Jestem jednak przekonana, że do tej pory cały 
czas jest ze mną Duch Święty i wspiera mnie na tej drodze. Najlepszej drodze. Marta 
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►  1293: W obrzędzie sakramentu bierzmowania 
należy uwzględnić znak namaszczenia oraz to, co 
namaszczenie oznacza i wyciska, czyli pieczęć 
duchową. Namaszczenie w symbolice biblijnej i 
starożytnej posiada wielkie bogactwo znaczenio-
we. Oliwa jest znakiem obfitości i in. oraz rado-
ści; oczyszcza (namaszczenie przed kąpielą i po 
niej) i czyni elastycznym (namaszczanie atletów, 
zapaśników); jest znakiem uzdrowienia, ponie-
waż łagodzi kontuzje i rany; udziela piękna, 
zdrowia i siły. 
►  1294: Całe bogactwo znaczeniowe namaszcze-
nia oliwą można odnaleźć w życiu sakramental-
nym. Namaszczenie katechumenów olejem 
przed chrztem oznacza oczyszczenie i umocnie-
nie. Namaszczenie chorych wyraża uzdrowienie i 
pociechę; namaszczenie krzyżmem świętym po 
chrzcie, podczas bierzmowania i udzielania sa-
kramentu święceń jest znakiem konsekracji. 
Bierzmowanie sprawia, że chrześcijanie, to zna-
czy ci, którzy zostali namaszczeni, uczestniczą 
głębiej w posłaniu Jezusa Chrystusa i w pełni 
Ducha Świętego, którą On posiada, aby całe ich 

życie wydawało miłą Bogu wonność Chrystusa.  
►  1295: Przez namaszczenie bierzmowany otrzy-
muje "znamię", pieczęć Ducha Świętego. Pieczęć 
jest symbolem osoby, znakiem jej autorytetu., 
znakiem posiadania przedmiotu - niegdyś w taki 
sposób naznaczano żołnierzy pieczęcią ich wo-
dza, a także niewolników pieczęcią ich pana. Pie-
częć potwierdza autentyczność aktu prawnego 
lub dokumentu, ewentualnie zapewnia jego taj-
ność. 
►  1296: Sam Chrystus mówi o sobie, że Ojciec 
naznaczył Go swoją pieczęcią. Także chrześcija-
nin jest naznaczony pieczęcią: "Tym zaś, który 
umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który 
nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas 
pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach na-
szych" (2 Kor 1, 21-22). Pieczęć Ducha Świętego 
jest znakiem całkowitej przynależności do Chry-
stusa i trwałego oddania się na Jego służbę, a 
także znakiem obietnicy opieki Bożej podczas 
wielkiej próby eschatologicznej. 
►  1299: W obrządku rzymskim biskup wyciąga 
ręce nad bierzmowanymi. Jest to gest, który od 
czasów apostolskich jest znakiem daru Ducha. 
Biskup modli się o Jego wylanie: 
Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez 

wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grze-
chu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, 
daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i 
męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napeł-
nij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. 
►  1300: Następuje istotny obrzęd sakramentu. 
W obrzędzie łacińskim sakramentu bierzmowa-
nia udziela się przez namaszczenie krzyżmem na 
czole, którego dokonuje się wraz z nałożeniem 
ręki i przez słowa: «Przyjmij znamię Daru Ducha 
Świętego». W Kościołach wschodnich, po modli-
twie epikletycznej, odbywa się namaszczenie my-
ronem na najważniejszych częściach ciała: czole, 
oczach, nosie, uszach, wargach, piersi, plecach, 
rękach i stopach. Każdemu namaszczeniu towa-
rzyszy formuła: "Pieczęć daru Ducha Świętego". 
►  1301: Pocałunek pokoju, który kończy obrzęd 
sakramentu, oznacza i ukazuje kościelną komu-
nię z biskupem i wszystkimi wiernymi. 
►  1302: Jak wynika z samej celebracji, skutkiem 
sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie 
Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem 

Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy.  
►  1303: Bierzmowanie przynosi zatem 
wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej: 
 - zakorzenia nas głębiej w Bożym syno-
stwie, tak że możemy mówić "Abba, Oj-
cze!" (Rz 8,15); 

- ściślej jednoczy nas z Chrystusem; 
- pomnaża w nas dary Ducha Świętego; 
- udoskonala naszą więź z Kościołem;. 
- udziela nam, jako prawdziwym świadkom 
Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do 
szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do 
mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do 
tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża. 
Przypomnij sobie, że otrzymałeś duchowy znak, 
ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, 
ducha poznania i pobożności, ducha świętej bo-
jaźni", i zachowuj to, co otrzymałeś. Naznaczył 
cię Bóg Ojciec, umocnił cię Chrystus Pan i "dał 
zadatek" Ducha (św. Ambroży). 
 ►  1304: Sakramentu bierzmowania, podobnie 
jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się 
tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte 
duchowe znamię, "charakter", który jest zna-
kiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina 
pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z 
wysoka, aby był Jego świadkiem.  
►  1305: "Charakter" sakramentu udoskonala ka-
płaństwo wspólne wiernych, otrzymane w 
chrzcie, a bierzmowany otrzymuje moc publicz-
nego wyznawania wiary w Chrystusa, jakby na 
zasadzie obowiązku (quasi ex officio) 
►  1306: Każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmo-

O bierzmowaniu 
Katechizm Kościoła Katolickiego 
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 Bierzmowanie w Kościele Katolickim 
jest jednym z sakramentów wtajemnicze-
nia chrześcijańskiego. Liturgia tego sakra-
mentu oraz przygotowanie do niego jest 
określone w Konstytucji Apostolskiej o 
Sakramencie Bierzmowanie z dnia 15 
sierpnia 1971, podpisanej przez Papieża 
Pawła VI oraz w Wprowadzeniu Teolo-
gicznym i Pastoralnym do Obrzędów Sa-
kramentu Bierzmowania. 
 W Bierzmowaniu „ochrzczeni (…) 
otrzymują Ducha Świętego, który w dzień 
Pięćdziesiątnicy został zesłany przez Pana 
na Apostołów.” (WTiPdOSB 1) Sakrament 
ten jest udzielany podczas Mszy Świętej. 
WTiP do Obrzędów Sakramentu Bierzmo-
wania wyjaśnia: „Bierzmowania udziela 
się zwykle w czasie Mszy św., aby jaśniej 
ukazał się ścisły związek tego sakramentu 
z całym wtajemniczeniem chrześcijań-
skim, które osiąga szczyt w przyjęciu Ciała 
i Krwi Chrystusa. Dlatego właśnie bierz-
mowani uczestniczą w Eucharystii, przez 

którą ich wtajemniczenie chrześcijańskie 
zostaje dopełnione.” Szafarzem zwyczaj-
nym Sakramentu Bierzmowania jest bi-
skup. Jednak w ściśle określonych sytua-
cjach może on wyznaczyć do sprawowania 
tego sakramentu szafarza nadzwyczajne-
go, czyli innego kapłana. 
 Liturgia sakramentu rozpoczyna się 
po Ewangelii od obrzędów wprowadzają-
cych. Proboszcz parafii lub inna wyzna-
czona osoba przedstawia kandydatów do 
bierzmowania biskupowi, zwracając się z 
prośbą o udzielenie sakramentu. Biskup 
pyta się proboszcza lub osoby odpowie-
dzialnej za przygotowanie kandydatów, 
czy kandydaci wiedzą jaki dar mają otrzy-
mać. Kapłan lub osoba wyznaczona do 
przygotowania   kandydatów odpowiada, 
że kandydaci są przygotowani. Następnie 
biskup zwraca się do mających przyjąć sa-
krament z pytaniem: „jakich łask oczekują 
od Boga w tym sakramencie?” Kandydaci 
odpowiadają słowami: „Pragniemy, aby 

wany może i powinien otrzymać sakrament 
bierzmowania. Skoro chrzest, bierzmowanie i 
Eucharystia stanowią jedność, wierni są obowią-
zani przyjąć ten sakrament w odpowiednim cza-
sie; chociaż sakrament chrztu jest ważny i sku-
teczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak 
wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje nie do-
pełnione. 
►  1307: Tradycja łacińska podaje "wiek rozezna-
nia" jako odpowiedni czas do przyjęcia sakra-
mentu bierzmowania. W niebezpieczeństwie 
śmierci należy jednak bierzmować dzieci, nawet 
jeśli nie osiągnęły jeszcze "wieku rozeznania".  
►  1308: Jeśli mówi się czasem o bierzmowaniu 
jako o "sakramencie dojrzałości chrześcijań-
skiej", to nie należy jednak mylić dojrzałego wie-
ku wiary z dojrzałym wiekiem rozwoju natural-
nego. Nie można także zapominać, że łaska 
chrztu jest łaską darmowego i niezasłużonego 
wybrania. Nie potrzebuje ona "potwierdzenia", 
by stać się skuteczną. Przypomina o tym św. To-
masz: Wiek fizyczny nie stanowi dla duszy prze-
szkody. Tak więc nawet w dzieciństwie człowiek 
może osiągnąć doskonałość wieku duchowego, o 
której mówi Księga Mądrości (4, 8): Starość jest 
czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat 
się jej nie mierzy. W ten sposób wiele dzieci dzię-
ki mocy Ducha Świętego, którą otrzymały, wal-

czyło odważnie i aż do przelania krwi dla Chry-
stusa. 
►  1309: Przygotowanie do bierzmowania powin-
no mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina 
do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do 
większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego dzia-
łaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej 
podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrze-
ścijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem 
powinna także starać się obudzić zmysł przyna-
leżności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno 
do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty para-
fialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna od-
powiedzialność za przygotowanie kandydatów 
do bierzmowania. 
►  1310: Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w 
stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do sa-
kramentu pokuty, aby oczyścić się na przyjęcie 
daru Ducha Świętego. Bardziej intensywna mo-
dlitwa powinna przygotować na przyjęcie mocy i 
łaski Ducha Świętego w duchu uległości i dyspo-
zycyjności. 
►  1311: Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy 
chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy 
duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowa-
nia. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców 
chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu 
sakramentów. 
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Duch Święty, którego otrzymamy, umoc-
nił nas do mężnego wyznawania wiary i 
do postępowania według jej zasad.” Po 
tym dialogu następuje homilia, w której 
wyjaśnia się teksty z Liturgii Sł0wa i 
wprowadza się zgromadzenie w głębsze 
zrozumienie misterium bierzmowania. 
Następnym elementem Liturgii Sakra-
mentu jest odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych. Biskup zwraca się więc do 
kandydatów słowami: „A teraz, zanim 
otrzymacie Ducha Świętego, wspomnijcie 
na wiarę, którą wyznaliście na chrzcie 
świętym albo którą wasi rodzice i chrzest-
ni wyznali razem z Kościołem w dniu wa-
szego chrztu.” Po czym zadaje pięć pytań: 
jedno o wyrzeczenie się szatana i jego 
spraw oraz cztery o wyznanie wiary. Te-
raz rozpoczyna się właściwa i kulminacyj-
na Liturgia Sakramentu. Biskup z złożo-
nymi rękami przyzywa obecności Ducha 
Świętego, gdzie najważniejsze są słowa: 
„Niech Duch Święty umocni je swoimi 
obfitymi darami i przez swoje namaszcze-
nie upodobni do Chrystusa, Syna Boże-
go”, w których ukazuje się charakter po-
wszechnego kapłaństwa całego ludu Bo-
żego. Następnie rozpoczyna się modlitwa 
z wyciągnięciem rąk biskupa nad głowa-
mi bierzmowanych. „Włożenie rąk, które-

go dokonuje się nad bierzmowanymi z 
modlitwą: "Boże wszechmogący", nie jest 
konieczne do ważnego udzielenia sakra-
mentu, ma jednak wielkie znaczenie dla 
całości obrzędu i pełniejszego zrozumie-
nia sakramentu. Włożenie rąk na przystę-
pujących do bierzmowania, wykonane 
przez biskupa, wyraża biblijny gest, przez 
który wzywa się daru Ducha Świętego, w 
sposób doskonale dostosowany do zrozu-
mienia ludu chrześcijańskiego.” 
(WTiPdOSB9) Ostatnim i najważniej-
szym elementem udzielenia sakramentu 

bierzmowania jest namaszczenie czoła 
bierzmowanych Krzyżmem Świętym i 
przekazanie znaku pokoju przez biskupa. 
„Namaszczenie krzyżmem i słowa 
"Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego", 
wyrażają skutki daru Ducha Świętego. 
Przez namaszczenie wonnym olejem ręką 
biskupa ochrzczony otrzymuje nieznisz-
czalny charakter, znamię Pańskie, razem 
z darem Ducha Świętego, który doskona-
lej upodabnia go do Chrystusa i udziela 
mu łaski rozszerzania wśród ludzi "dobrej 
woni" (por. 2 Kor 2,14).” (WTiPdOSB 9) 
Po tych obrzędach następuje modlitwa 
wiernych i kontynuowana jest Msza Świę-
ta, która dopełnia obrzęd wtajemniczenia 
chrześcijańskiego bierzmowanych. Na ko-
niec Liturgii biskup udziela uroczystego 
błogosławieństwa. 
 Podczas udzielania sakramentu 
bierzmowania używa się specjalnego ole-
ju wonnego zwanego Krzyżmem Świętym. 
Jest to olej, którego konsekracji dokonuje 
biskup diecezji w Wielki Czwartek rano, 
podczas Mszy Krzyżma Świętego. Jego 
konsekracja ma miejsce po skończonej 
Liturgii Eucharystycznej, a przed Obrzę-
dami Zakończenia. Biskup udaje się wte-
dy do miejsca, gdzie przygotowano olej i 
wonne olejki wraz z balsamem. Biskup 

miesza przygotowane 
składniki i konsekru-
je przyrządzone Krzy-
żmo specjalną modli-
twą konsekracji, pod-

czas której tchnie nad olejem. Następnie, 
po zakończonej Liturgii, olej ten rozdziela 
się dziekanom, a ci przekazują go pro-
boszczom. Krzyżmo używane jest także 
do udzielenia sakramentu święceń w  
stopniu prezbiteratu, gdzie namaszcza się 
ręce święconych oraz w święceniach bi-
skupich, gdzie namaszcza się głowę bi-
skupa-nominata. Krzyżmo służy także do 
namaszczenia ołtarza i ścian kościoła 
podczas poświęcenia go.  ● 

Liturgia Bierzmowania 
Patrycjusz Machalski 
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   Każdą ikonę pisze się po to, aby za-
chęcić do zatrzymania nad tajemnicą, by 
można było medytować nad jej treścią i 
poprzez nią spotkać się z Bogiem, zbliżyć 
się do Niego. W ikonie panuje cisza za-
praszająca do kontemplacji niesamowi-
tych i niepojętych dla nas prawd. Zachę-
cam do tego, byś pochylił się nad ikoną, 
która znajduję się na okładce.  
Nazywa się ją, między innymi, ikoną Ob-
lubienicy Ducha Świętego. Maryja w nie-
bieskiej szacie, wyrażającej otoczenie Bo-
ską Obecnością, zanurzenie w niej, trzy-
ma i niejako przytula do serca symbol Du-
cha Świętego - gołębicę. Jej oblubieńcza 
relacja z Duchem Świętym przejawia się w 
tym, że jest Ona pierwszym stworzeniem 
całkowicie ukształtowanym przez Ducha 
Uświęciciela. Kimś, kto ukochał Go tak 
bardzo i tak bardzo Mu zaufał, że pozwolił 
się kształtować. Duch Święty, dzięki zgo-

dzie Maryi, mógł uczynić z Niej kogoś w 
Kim sam mógł się „zakochać”, kim mógł 
się zachwycić, kogo mógł ofiarować Jezu-
sowi i Ojcu, jako cenny Dar. Powtarzamy 
przecież za Archaniołem Gabrielem, że 
Maryja jest „pełna łaski”—to właśnie zna-
czy, że wszystko w Niej jest łaską Ducha, 
wszystko jest przez Niego uczynione pięk-
nym, czyli takim jakiego pragnie On sam.  
Życie Maryi było do tego stopnia poddane 
Duchowi Świętemu, że uważa się Ją za Je-
go Ikonę. Patrząc na Nią, możemy się do-
wiedzieć jaki jest Duch Święty, czego mo-
że dokonać, na czym Mu zależy. Dlatego 
nazywa się też tę ikonę - Niosąca Ducha  - 
Pneumatofora – co można też tłumaczyć, 
jako przepełniona Duchem Świętym, peł-
na Ducha Świętego. To Maryja w jakiś 
niepojęty sposób przynosi nam Ducha, 
sprawia, że relacja z Nim staje się łatwiej-
sza, bardziej konkretna.  

Co Duch Święty uczynił w Maryi i co mo-
że uczynić w nas? Według kontemplacyj-
nej tradycji Kościoła, były to następujące 
dzieła 1. Duch uczynił serce Maryi wrażli-
wym, tak że potrafiła usłyszeć  Wolę Ojca 
i skłonnym do posłuszeństwa tej Woli.  
2. Nauczył Maryję, jak zauważać Bożą mi-
łość, obecność, działanie i rozpalił w Niej 
wdzięczność, którą wyśpiewała w hymnie 
Magnificat. 3. Natchnął Maryję myślą, by 
przyniosła małego Jezusa do świątyni, 
tak, że Król mógł się pojawić w swoim do-
mu i spotkać z wiernymi sługami Anną i 
Symeonem. 4. Nauczył Maryję dostrzegać 
problemy innych i prosić Syna o pomoc 
(Kana Galilejska), ale także nakłaniać in-
nych, by byli Jezusowi posłuszni – 
„uczyńcie wszystko cokolwiek wam po-
wie”. 5. Duch podtrzymywał Maryję w Jej 
niezmiernym bólu pod Krzyżem i posze-
rzył serce, aby przyjęło testament umiera-

jącego Syna, ustana-
wiający Ją Matką Jego 
uczniów (por. J 19,26) 
6. Utrzymywał w Niej 
żywą wiarę w zmar-
twychwstanie Chrystu-

sa i uczynił z Niej Orantkę Wieczernika 
(por. Oz 1, 12-14) oraz wyjątkowego 
Świadka dzieciństwa Jezusa.  
Co jeszcze można wyczytać w naszej iko-
nie. Spójrz na usta i oczy Maryi. Usta są 
małe, a oczy duże. Dlaczego? Pomyśl… 
Ktoś, kto jak Maryja daję się ogarnąć, 
przeniknąć Duchowi Świętemu, potrafi 
dużo dostrzegać, ma czuły i troskliwy 
wzrok. Więcej widzi i może reagować, 
działać, pomagać. Duże oczy są też prze-
znaczone, by kontemplować oblicze Boga, 
twarzą w twarz. Jednocześnie ktoś taki 
nie musi zbyt dużo mówić, jest odpowie-
dzialny za swoje słowa. Bardzo małe usta 
nie są też przeznaczone do spożywania 
pokarmów, do sycenia się, lecz istnieją, by 
szeptać słowa uwielbienia Boga. Wąski i 
bardzo długi nos nie syci się woniami, 
lecz zdobi twarz, przez którą jesteśmy po-
dobni do Boga. ● 

Oblubienica Ducha Św. 
Ala Kaczorowska 
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