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 Wniebowstąpienie w liturgii Kościoła 
ma wielką rangę - jest uroczystością, ale w 
pobożności chrześcijan jakby nie zajmuje 
zbyt ważnego miejsca. Może niesłusznie. 
Wniebowstąpienie przypo-

mina, że Jezus od-
szedł do Boga, Je-
go i naszego Ojca, 

a skoro jest u Boga, nie można Go spotykać 
tak, jak spotykali się z Nim ludzie, gdy prze-
bywał między nimi". A po drugie wniebo-
wstąpienie wyjaśnia pozycję, jaką Jezus zaj-

muje po zmartwychwsta-
niu: ,,Jezus jest władcą wy-
niesionym ponad wszystkie 
potęgi i możnych" - takie 
wyznanie wiary składamy o 
Jezusie właśnie dzięki 
prawdzie o Jego wniebo-
wstąpieniu. Jest to ważne 

wyznanie, bo pozwala nam pozostawać bez 
lęku w obliczu wszystkich wielkich i małych 
szefów tego świata. 

 Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy boga. 

Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził na-

ukę znakami. Mk 16, 15 – 20 11 - 18 

UROCZYSTOŚĆ  

WNIEBOWSTĄPIENIA 

13 maja 2018 r.  

 Być może oglądaliśmy w filmach taką 
oto scenę: gospodarz słabym głosem wypo-
wiada na łożu śmierci ostatnie życzenia, a je-
go następca przysłuchuje się im z kamienną 
twarzą, świadom trudności, z jakimi będzie 
musiał się borykać, by je wypełnić w nowych 
warunkach. Dzisiejsi prawnicy z pewnością 
wynaleźliby jakieś kruczki, by tego rodzaju 
życzenia uznać za nie-
wiążące, ale my, zwykli 
śmiertelnicy, wciąż my-
ślimy, że to, co jest wy-
rażone w testamencie, 
musi – jako „ostatnia 
wola” - zostać wypeł-
nione. Czyżby z tego właśnie powodu ewan-
gelista Jan usytuował to przykazanie o miło-
ści, w mowie pożegnalnej Jezusa? My czyta-
my ją już po śmierci Jezusa i zdajemy sobie 
sprawę, że ta mowa pożegnalna była dla Nie-
go ostatnią szansą, aby jeszcze raz przypo-
mnieć uczniom wszystko, co ważne, i to, co 
najważniejsze: „Miłujcie się wzajemnie!” My 
„spadkobiercy” być może czujemy się nieco 
zakłopotani, słuchając tej ostatniej woli Je-
zusa. Jak mamy ją teraz wypełnić? Kocham 

męża, dzieci. Zapewne też swoich rodziców, 
swojego psa. Swój spokój. Jeszcze coś? Ale 
kochać wszystkich - a przynajmniej wszyst-
kich w parafii - to już raczej jest niemożli-
we... Mimo to słowa: „Miłujcie się wzajem-
nie!” są zapisane w Testamencie. Nie może-
my ich nie zauważać. Jest to jedyne kryte-
rium, po którym można rozpoznać uczniów 

Jezusa. To nie nasze re-
gularne chodzenie do 
kościoła ani odmawia-
nie pacierza, ani wspa-
niałomyślne datki 
ś w i a d c z ą  p r z e d 
„światem”, kogo chcemy 

naśladować, kto jest naszym Mistrzem. A je-
dynie owo: „Miłujcie się wzajemnie!”. Wza-
jemna miłość jest tego rodzaju zleceniem czy 
może misją, z których nie sposób tak się wy-
wiązać, jak z wielu innych zadań, których nie 
da się po prostu raz na zawsze i dobrze zała-
twić. Wykonanie tego właśnie testamentu 
pozostaje wciąż aktualne i otwarte. Może być 
jedynie wykonywane...  

VI NIEDZIELA  

WIELKANOCNA 

6 maja 2018 r.  

  Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w mi-

łości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości 

mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.  

            J 15, 9 - 17 
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Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali ucz-

niowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, sta-

nął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam!  J 20, 19-23 
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 „Nie dotykać!” -ostrzegła mnie mama, 
gdy wreszcie udało mi się za pomocą liścia 
wyłowić z wody na wpół martwego motyla. 
„Tylko delikatnie dmuchać. Tylko tak mo-
żesz mu pomóc, przywrócić życiu”. Ostrożnie 
więc dmuchałem na mokre, sklejone skrzy-
dełka motyla i z coraz większą fascynacją ob-
serwowałem, jak to kru-
chutkie zwierzątko powoli 
wraca do życia, znowu za-
czyna poruszać czułkami, 

skrzydełkami. W koń-
cu odleciał. Dzięki 
mnie i mojemu odde-
chowi - o czym byłem 
jako pięciolatek nie-
złomnie przekonany - 
ten skazany na śmierć 

motyl powrócił do życia. Coś z tego doświad-
czenia wyczuwa się również w dzisiejszej 
Ewangelii. Podobnie jak Bóg na początku 
stworzenia tchnął życie w swoje dzieło, tak 
Jezus tchnął nowe życie w wylęknionych, 
odrętwiałych ze smutku uczniów. Ducha 
Świętego, który umacniał Go podczas Jego 

życia na ziemi i Mu towa-
rzyszył, oddał na krzyżu - i 
teraz mógł Go jako Zmar-
twychwstały przekazać tym, 
którzy mieli kontynuować 
Jego dzieło. Powinniśmy o 
tym pamiętać, gdy z bojaźni 

zamykamy drzwi przed światem albo pogrą-
żeni w smutku, a nawet rozpaczy jesteśmy w 
drodze do naszego Emaus: Jezus przyłącza 
się do nas ze swoim Duchem życia, idzie z 
nami, tłumaczy, łamie się z nami chlebem, i 
posyła nas – i dba o to, żeby nie zabrakło 
nam tchu.  

ZESŁANIE  

DUCHA ŚWIĘTEGO 

20 maja 2018 r. 

 Któż to może zrozumieć - Trójca Świę-
ta? Biblia nie mówi o niej. Mówi dużo o Oj-
cu, o Synu i o Duchu Świętym, ale nigdy jed-
nym tchem. Wszyscy są żyjący, ale jak na-
wzajem należą do siebie, o tym Biblia nie in-
formuje. Czy wszyscy są jednym i tym sa-
mym Bogiem? Albo jest 
jakaś ich kolejność czy 
jakiś porządek ważności, 
rangi? Biblia nie udziela 
żadnej odpowiedzi na te 
pytania. O uroczystości 
Boga Trójjedynego rów-
nież nie wspomina. Te ważne pytania musia-
ły jednak zostać rozstrzygnięte, gdy Kościół 
się rozrósł i stał się wielki w świecie. Inni py-
tali, co wspólnego z sobą mają Bóg,  Jezus i 
Duch Święty? A zatem Kościół około 300 ro-
ku po Chrystusie postanowił: wszyscy Trzej 
są równi jak fałdy jednej szaty. Jest ich 
Trzech - a tych Trzech jest Jednym. Jak to 

możliwe? Zrozumie-
nie tego nie jest tak 
ważne. Znacznie jest 
ważniejsze, by z po-
wodu drobiazgów 
nie stracić z oczu te-

go, co wielkie. Mianowi-
cie: jak powinienem żyć 
w obliczu Trójjedynego 
Boga? W poszukiwaniu 

odpowiedzi na to pytanie pomocna okazuje 
się Biblia. Udziela bowiem jednoznacznej 
odpowiedzi. Jezus jest kimś więcej niż do-
brym człowiekiem, Jezus jest Synem Bożym. 
Kto w to wierzy, nie utraci ani siebie, ani Bo-
ga. A to jest początek spełnionego życia.  

 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Sy-

na, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.  

           Mt 28, 16 – 20 

UROCZYSTOŚĆ  

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

27 maja 2018 r. 
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Kwiecień w naszej parafii 
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CHRZTY: 
Kuba Biskupski  
Blanka Malec  
Stanisław Jan Adamczyk  
Hanna Joanna Ilmak  
Mateusz Krzysztof Niedzielko 
 
ŚLUBY: 
Remigiusz Goik – Dominika Pisarek  
Tomasz Biskupski – Aleksandra Kazibut  
Tomasz Nocuń – Anna Świtała  
Mariusz Folwarczny – Anna Bogus  
Krzysztof Stancel – Aleksandra Stelmach 
 
 
 
 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUNBE: 
Karol Szymura – Lucyna Muras  
Mateusz Święty – Weronika Karbownik  
Łukasz Pałys – Agata Żulewska  
Gajdzik Adrian – Magdalena Kosiorek  
Michał Zomerlik – Natalia Morawska  
Rafał Kwiatkowski – Justyna Matera  
Bartosz Jeł – Aneta Szulik  
Szymon Burek – Martyna Krosta  
Dawid Olszowski – Monika Olszowska  
 
POGRZEBY: 
Zofia Kościńska    98 lat 
Józef Oracz    69 lat 
Kazimierz Mołdrzyk   81 lat 
Maria Zajda    87 lat 
Józef Kancel    80 lat 

Co czeka nas w maju 

  Serdeczne Bóg zapłać!   
Seniorom za zgromadzony materiał  na 
palmy, ich wykonanie i sprzedaż. Wszyst-
kim Parafianom, którzy zakupili palmy. 
Ze sprzedaży palm, uzyskano 1330 zło-

tych. Pieniądze te, są przeznaczone na po-
moc w kształceniu młodzieży na Timorze 
Wschodnim, gdzie  misyjną pełni nasza 
parafianka S. Joanna Goik. Szczęść Boże. 
   Krystyna Wala.  

ROCZKI: 
Laura Maria Gruchała 
Hanna Kułakowska 
Bartosz Szczepański 
 
18 URODZINY: 
Dawid Gąsior 
Daria Grzęda 
Kordian Kacprzak 
Maciej Kantyka 
Jakub Kudosz 
Sandra Zemlik 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
 
10 rocznica 
Teresa i Arkadiusz Borodzicz 
Klaudia i Michał Miśkiewicz 
15 rocznica 
Anna i Mariusz Gruca 
30rocznica 
Urszula i Franciszek Sobik 
45 rocznica  
Janina i Jan Ławniczak 
Krystyna i Jan Leichner 
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 6.05- VI Niedziela. Wielkanocna. Pierw-
sza Komunia św. dla dzieci z SP nr 19 o 
godz. 9.30 i 11.00. Nabożeństwo majowe 
dla dzieci pierwszokomunijnych o godz. 
15.00. Kolekta na WŚSD. Początek reko-
lekcji przed święceniami prezbiteratu.  
 7.05- poniedziałek. Dni Krzyżowe. O 
godz. 17.3o procesja do krzyża. Do sprzą-
tania kościoła zapraszamy parafian z ul. 
Wrocławskiej 1 po Mszy św. wieczornej. 
 8.05- wtorek. Uroczystość św. Stanisła-
wa, biskupa i męczennika, głównego pa-
trona Polski. Dni Krzyżowe. O godz. 17.3o 
procesja do krzyża. 
 9.05- środa. Dni Krzyżowe. O godz. 
17.3o procesja do krzyża. Biblioteka para-
fialna czynna od godz. 17.00 w Domu Pa-
rafialnym. 
 11.05- piątek. 27 rocznica święceń ka-
płańskich ks. Proboszcza. Rozpoczynamy 
nowennę przed Zesłaniem Ducha Święte-
go. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Wrocławskiej 1 po Mszy św. 
wieczornej. 
 12.05- sobota. Odwiedziny chorych od. 
godz. 9.00 Święcenia prezbiteratu o godz. 
10.00 w katowickiej Katedrze.  
 13.05- niedziela. Uroczystość Wniebo-
wstąpienia Pańskiego. 23 rocznica świę-
ceń kapłańskich ks. Andrzeja. 12 rocznica 
święceń kapłańskich ks. Piotra. Msza św. 
w intencji czcicieli MB Fatimskiej o godz. 
7.30. Kolekta na potrzeby parafii. 
 14.05- poniedziałek. Święto św. Macieja, 
apostoła. Do sprzątania kościoła zapra-
szamy parafian z ul. Wrocławskiej 3 po 
Mszy św. wieczornej. 
 16.05– środa. Święto św. Andrzeja Bo-
boli, prezbitera i męczennika, patrona 
Polski. 
 18.05- piątek. Do sprzątania kościoła za-
praszamy parafian z ul. Wrocławskiej 3 po 

Mszy św. wieczornej. 
 19.05- sobota. Urodziny arcybiskupa 
Wiktora Skworca. Nauka dla Rodziców i 
Rodziców chrzestnych o godz. 16.30 w 
Domu Parafialnym. Czuwanie przed Ze-
słaniem Ducha Świętego po Mszy Św. 
wieczornej. 
 20.05- niedziela. Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego. Koniec Okresu Wielka-
nocnego. Chrzty o godz. 12.15. O godz. 
12.00 w katedrze, Msza św. w intencji 
małżonków przeżywających swoje jubileu-
sze sakramentu małżeństwa. Kolekta na 
potrzeby remontowe parafii. 
 21.05- poniedziałek. Święto NMP Matki 
Kościoła. Misyjny Dzień Chorych. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy parafian z 
ul. Wrocławskiej 5 po Mszy św. wieczor-
nej. 
 23.05- środa. Biblioteka parafialna czyn-
na od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
 24.05- czwartek. Święto Jezusa Chrystu-
sa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 
 25.05- piątek. Jubileusz 25 działalności 
Hospicjum Domowego im ks. Eugeniusza 
Dudkiewicza działającego przy naszej pa-
rafii. Msza św. jubileuszowa o godz. 13.oo. 
Do sprzątania kościoła zapraszamy para-
fian z ul. Wrocławskiej 5 po Mszy św. wie-
czornej. 
 26.05- sobota. Wspomnienie św. Filipa 
Nereusza, prezbitera. Dzień Matki. 
 27.05- niedziela. Uroczystość Najświęt-
szej Trójcy. Pielgrzymka mężczyzn i mło-
dzieńców do MB Piekarskiej. Roczki o 
godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o godz. 
16.30. Kolekta na potrzeby parafii. 
 28.05- poniedziałek. Podczas Mszy św. o 
godz. 18.00. arcybiskup Wiktor Skworc 
udzieli młodzieży sakramentu bierzmo-
wania. Msza św. w intencji Koła Gospo-
dyń, emerytów, rencistów i sprzątających 

Wanda i Eugeniusz Pędziwiatr 
Władysława i Jan Reśko 
Jadwiga i Henryk Skupień 

50 rocznica 
Marianna i Zenon Ubych 
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„Życie nie musi obfitować w wielkie wydarzenia, co-

dzienny obowiązek, prosty i niepozorny  wystarczy, 

aby je upiększyć i uszlachetnić.”  

Wszystkim Mamom życzymy cierpliwości i siły po-

trzebnych do podejmowania trudu wychowawcze-

go, a miłość i wdzięczności dzieci niech będzie dla 

Nich największą radością życia.  

Duszpasterze i Redakcja. 

 

„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam 

będzie działał.” 

Księdzu Proboszczowi Stefa-

nowi oraz księżom Andrzejowi i 

Piotrowi z okazji rocznicy 

święceń kapłańskich życzymy, 

by w bliskiej relacji z Jezusem odnajdywali pokój i 

umocnienie w czynieniu dobra.  

Redakcja i Parafianie 

 

„Prawdziwe serce rozpoznaje się nie po jego bi-

ciu, ale po jego miłości.” 

Legioniście Alojzemu Szmajduchowi oraz wszystkim 

auksyliatorom, którzy obchodzą swoje urodziny lub 

imieniny w maju życzymy umiejętności realizowania 

przykazania miłości Boga i bliźniego oraz błogosła-

wieństwa Bożego. Męski Legion Maryi. 

„Kompasem, który wskazuje nam drogę wśród tajem-

nic Bożych, jest miłość.” 

Paniom Bogumile Krajewskiej i Krystynie Muszyń-

skiej życzymy ufności w sercu i przeświadczenia, że 

Bóg w swojej miłości prowadzi nas przez życie. 

Żeński Legion Maryi. 

 

„Modlić się to stopniowo wprowadzać w siebie wo-

lę Bożą zamiast swojej woli.” 

Paniom Helenie Papszun i Zofii Nawrockiej oraz pa-

nu Alojzemu Szmajduchowi życzymy, by poprzez 

modlitwę odkrywali obecność 

Boga w swoim życiu i na co 

dzień realizowali Jego wolę. 

Chór „Lira.” 

 

„Radość zrodzona z dobroci jest sakramentem 

obecności Boga.” 

Paniom Wacławie Butorze, Bogumile Krajewskiej i 

Wandzie Wołkowicz życzymy, aby Ich serce zawsze 

wypełniała radość płynąca ze świadomości bycia 

kochanym przez Boga i bliskich. Seniorzy. 

Serdeczności 

kościół w maju o godz. 18.00. Do sprząta-
nia kościoła zapraszamy parafian z ul. 
Wrocławskiej 7 po Mszy św. wieczornej. 
 29.05- wtorek. Wspomnienie św. Urszu-
li Ledóchowskiej, dziewicy.  
 30.05- środa. Wspomnienie św. Jana 
Sarkandra, prezbitera i męczennika. Msza 
św. za zmarłych w 30 dzień oraz I roczni-
cę po śmierci o godz. 18.00. 
 31.05 – czwartek. Uroczystość Najświęt-
szego Ciała i Krwi Chrystusa. Msza św. o 
godz. 7.30 na ul. Opolskiej. Po niej proce-
sja Teoforyczna do 4 ołtarzy. Bezpośred-
nio po procesji Msza św. w kościele. Pozo-

stałe Msze św. o godz. 12.15, 16.30 i 19.30. 
 1.06 – I piątek miesiąca. Wspomnienie 
św. Justyna męczennika. 6.30. Dzień 
Dziecka O godz. 6.30 Msza św. w intencji 
czcicieli NSPJ. Do sprzątania kościoła za-
praszamy parafian z ul. Wrocławskiej 7 po 
Mszy św. wieczornej. 
 2.06 – I sobota miesiąca. Nabożeństwo 
wynagradzające NMP o godz. 7.00. 
 3.06– IX Niedziela Zwy-
kła. Archidiecezjalna Piel-
grzymka Niewidomych do 
Piekar. Kolekta na potrzeby 
archidiecezji.  

 Nabożeństwa  majowe 
 od poniedziałku do soboty o godz. 17.3o 

 w niedziele o godz. 16.00 
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 Parafia (a w szczególności Oaza) or-
ganizuje pieszą pielgrzymkę na Jasną Gó-
rę, szlakiem Orlich Gniazd. Odbędzie się 
ona w pierwszym tygodniu wakacji 25-29 
czerwca. Zapraszamy szczególnie ludzi 
młodych, ale mile widziane są osoby w 
każdym wieku. Trasy nie są ekstremalne - 
najdłuższy dzienny dystans wyniesie oko-
ło 20 km 
Pielgrzymkę rozpoczniemy w poniedzia-
łek 25 czerwca. Prawdopodobnie spotyka-
my na rano  na Mszy św. i po niej wyjeż-
dżamy autobusem do miejscowości Karlin 
leżącej niedaleko Ogrodzieńca, skąd roz-
poczniemy pieszą wędrówkę. Dokładna 
godzina zbiórki zostanie podana na spo-
tkaniu przedpielgrzymkowym, o którego 
terminie poinformujemy wszystkich zgło-
szonych (trzeba zostawić przy zgłoszeniu 
swój numer telefonu) Nasze bagaże przez 
wszystkie dni trwania pielgrzymki będą 
przewożone samochodem. Pierwszego 
dnia wędrujemy przez, Żerkowice mijając 
zespół skał wapiennych Okiennik Duży, 

przechodzimy przez skały Kroczyckie, 
Morsko, Górę Zborów i docieramy do 
schroniska w Bobolicach (obok odbudo-
wanego zamku) W drugim dniu przejdzie-
my obok ruin zamku w Mirowie dociera-
my do Ostrężnika, znajdując odpoczynek 
w schronisku w Siedlcu. Trzeciego dnia 
pielgrzymki wyruszamy ze Siedlca przez 
Zrębice i Góry Sokole. W Górach Sokolich 
spenetrujemy jedną z jaskiń a następnie 
wejdziemy do Olsztyna koło Częstochowy, 
słynnego z ruin zamku, który w średnio-
wieczu był trzecim, co do wielkości w pa-
sie zamków i warowni od Wawelu, aż po 
Wieluń. Będziemy nocować w zajeździe 
Jurajski Olsztyn. W czwartym dniu podą-
żymy z Olsztyna do Częstochowy zwiedza-

jąc jeszcze jedną jaskinię - na Zielonej Gó-
rze. W Częstochowie zatrzymamy się na 
nocleg zaraz za Klasztorem Jasnogórskim 
w Domu Pielgrzyma Jana Pawła II. W 
piątek 29 czerwca około godziny 14.00 
wracamy do Jastrzębia wynajętym auto-
busem. Koszt pielgrzymki (noclegi, trans-
port, ubezpieczenie, apteczka) ponoszony 
przez jedną osobę wyniesie 270 zł Chleb, 
herbata, cukier, wliczone są w koszt piel-
grzymki. Pozostały prowiant, każdy z piel-
grzymów zabiera ze sobą. Zabieramy ze 
sobą, różaniec, wszelkie rzeczy niezbędne 
w 4 dniowej pieszej wędrówce, mały ple-
cak na podręczny bagaż (prowiant na je-
den dzień drogi, coś do picia, parasol lub 
przeciwdeszczową pelerynę) wygodne bu-
ty do pieszej wędrówki – sandały lub obu-
wie z miękką podeszwą (np. tenisówki), 
nie nadają się na całodniowe wędrowanie 
po polnych drogach i jurajskich szlakach, 
natomiast będą ulgą dla zmęczonych nóg 
po dojściu na miejsce noclegu. Pakując się 
należy pamiętać  o śpiworze, kubku, tale-

rzu, sztućcach, ubraniu odpowiednim do 
pieszego wędrowania oraz właściwym 
stroju na nasz pobyt w Częstochowie (na 
Jasnej Górze).  
Najważniejszą chwilą pielgrzymiego dnia 
jest Eucharystia. W trakcie drogi modli-
my się, śpiewamy i słuchamy mniej po-
ważnych audycji, w których prowadzenie 
każdy może się włączyć… Wieczorami 
spotykamy się także na konferencjach. 
Uczestnictwo w pielgrzymce należy zgło-
sić do 8 czerwca Przy zapisie należy wpła-
cić zaliczkę w wysokości 50 zł i podać 
swój PESEL, adres i numer telefonu 
Osoby niepełnoletnie przy zapisie zosta-
wiają również  oświadczenia podpisane 
przez Rodziców (Opiekunów) ● 

Piesza pielgrzymka na Jasną Górę 
Ala Kaczorowska 



  SPES 
 

     MAJ 2018 r. 

 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 6.05 
7.30 – Za + Stanisława Adamczyk, jego 
rodziców Jadwigę i Hermana, rodzeństwo 
oraz ++ z rodzin Adamczyk, Bilik. 
9.30 – I KOMUNIA ŚWIĘTA – SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 19. 
11.00 – I KOMUNIA ŚWIĘTA – SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 19. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem Św. Floriana w intencji stra-
żaków OSP Jastrzębie-Górne.  
16.30 – Za ++ rodziców Emilia i Marię 
Urbańczyk oraz + Antoniego Piszczek.  
19.30 – Za + Jana Ostrzołek – w kolejną 
rocznicę śmierci, żonę Agnieszkę, córkę 
Łucję, zięciów Romana i Franciszka oraz 
++ z rodziny Ostrzołek, Sitko, Adamczyk i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
PONIEDZIAŁEK 7.05 
6.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie, 
dary Ducha Św. w intencji Dominiki z 
okazji 19 rocznicy urodzin oraz z prośbą o 
pomyślne zdanie matury.  
6.30 – Za + Stanisława Sęk – od sąsiadów 
z ul. Opolskiej 8.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, przez 
wstawiennictwo Matki Zbawiciela w in-
tencji Legionistów, Auksyliatorów i Ks. 
Piotra - od Legionu Męskiego.  
WTOREK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANI-
SŁAWA 8.05 
6.30 – Za + Romana Bieniek – od sąsia-
dów z ul. Opolskiej 20. 
18.00 – Za + Waleskę Powieśnik – w 
rocznicę śmierci, męża Leona, rodziców z 
obu stron, Adolfa Kuźnik, żonę Helenę 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.00 – Za + Sylwestra Lasko – w 6 rocz-
nicę śmierci, rodziców, teściów oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
ŚRODA 9.05  
6.30 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
członkiń z Róży Różańcowej Ireny Wit-

kowskiej. 
6.30 – Za ++ członkinie z Róży Ireny Wit-
kowskiej. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Stanisława Olejnik z okazji ko-
lejnej rocznicy urodzin.  
CZWARTEK 10.05 
6.30 – Za + Henryka Koczor – w rocznicę 
śmierci oraz ++ rodziców.  
18.00 – Za ++ z rodziny Sitek, Langer, 
Korus.  
18.00 – Za ++ Kazimierza, Helenę i Emila 
Kopertowskich i dusze w czyśćcu cierpią-
ce. 
PIĄTEK 11.05 
6.30 – Za + Eryka Lazara, żonę Amalię, 
ich rodziców, rodzeństwo i pokrewień-
stwo, ++ Irenę i Władysława Koniec.  
18.00 – Za + Ludwika Cofalika, żonę Ge-
nowefę, syna Bolesława, zięcia Pawła.  
18.00 – Za ++ Reinholda Krolika, żonę 
Helenę, rodziców, teściów, 2 braci, brato-
wą, szwagierkę, szwagra, 2 zięciów oraz 
++ z pokrewieństwa Królik, Szczęsny, Do-
magała, Hojka.  
SOBOTA 12.05 
8.00 – Za + Władysława Wala.  
18.00 – Za + Zygfryda Szlezak, syna Paw-
ła, córkę Jolantę, synową Bożenę oraz ++ 
rodziców z obu stron.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji rodziny Fukała oraz kolejnej 
rocznicy urodzin Andrzeja.  
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WNIE-
BOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 13.05 
7.30 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
9.30 – Za + Stanisława Folwarczny – w 3 
rocznicę śmierci, rodziców, 2 braci, brato-
wą Urszulę, Józefa i Stefanię Deptuła.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Juliana z okazji 74 rocznicy 

9 
INTENCJE MSZALNE 



 SPES MAJ 2018 r.  

 

10 
urodzin. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB Fatimskiej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Krystyny z okazji 70 rocznicy 
urodzin.  
16.30 – Za + męża Jana Lazar – w 5 rocz-
nicę śmierci oraz ++ z rodziny.  
19.30 – Za ++ Reginę Skubis, męża Mie-
czysława, Eugenię i Alojzego Langosz oraz 
++ z pokrewieństwa Szulik, Wala, Lan-
gosz, Skubis. 
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. MACIE-
JA, Ap 14.05 
6.30 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
członkiń z Róży Bernadety Sacher.  
6.30 – Za ++ członkinie z Róży Bernadety 
Sacher.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za odebrane łaski, z prośba o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Zofii z okazji urodzin.  
WTOREK 15.05 
6.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże dla 
parafian zamieszkałych przy ul. Opolskiej 
10. 
18.00 – Za + Ewę Lach. 
18.00 – Za ++ Marię i Adolfa Musioł, 
Gertrudę i Henryka Wieczorek oraz ++ z 
pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpią-
ce.  
ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BO-
BOLI 16.05 
6.30 – Za + Bernarda Pustelnego, syna 
Ewalda, córkę Irenę, zięcia Tadeusza, 
Alojzego i Agnieszkę Szczypka, syna Fran-
ciszka, jego żonę Dorotę oraz ++ z pokre-
wieństwa.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
członkiń z Róży Heleny Sowa.  
18.00 – Za ++ członkinie z Róży Heleny 
Sowa. 
CZWARTEK 17.05 
6.30 – Za + Marię Biernat, Martę i Pawła 

Marcisz oraz ++ Marię i Franciszka Bier-
nat.  
18.00 – Za ++ Alberta Mołdrzyk, żonę 
Stefanię, Ryszarda Grygier, Sylwię Gry-
gier oraz ++ z pokrewieństwa Burlikow-
ski, Mołdrzyk, Fabian, dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
18.00 – Za + Martę Brudny, syna Jana 
oraz ++ z rodziny.  
PIĄTEK 18.05 
6.30 – Za + Czesława Mlickiego – od są-
siadów z ul. Opolskiej 6.  
18.00 – Za + męża Mariana Aleksińskiego 
– w 2 rocznicę śmierci.  
18.00 – Za + Lidię Zarembik – w 33 rocz-
nicę śmierci. 
SOBOTA 19.05 
8.00 – Za ++ rodziców Annę i Wiktora 
Kołeczko, braci Franciszka i Józefa, brato-
wą Zofię, szwagrów Bernarda i Krystiana, 
rodziców Martę i Jana Gajda, Jerzego 
Majka oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.00 – Za + Joannę Musioł – w kolejną 
rocznicę śmierci, męża Feliksa, syna Kazi-
mierza, zięcia Józefa, Stefanię i Józefa 
Deptuła, zięcia Stanisława oraz ++ z po-
krewieństwa.  
18.00 – Za + Annę Wzientek – w 13 rocz-
nicę śmierci, męża Antoniego oraz ++ ro-
dziców.  
NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ ZESŁA-
NIA DUCHA ŚWIĘTEGO 20.05 
7.30 – Za + żonę Marię Kruła, rodziców, 
brata, teściową Bronisławę oraz ++ z po-
krewieństwa Kruła, Dziedzic.  
9.30 – Za + Zofię Szymańską, 2 mężów, 
syna Tadeusza oraz ++ z rodziny Szymań-
skich.  
11.00 – Za + córkę Justynę – w 9 rocznicę 
śmierci, mamę Jadwigę.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA. 
16.30 – Za + Halinę Kowal, męża Stani-
sława, rodziców z obu stron, Tadeusza 
Maszczyńskiego i Gertrudę Janota.  
19.30 – Za + Henryka Wierzgoń, żonę Ku-
negundę, ++ rodziców i rodzeństwo. 
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO NMP, MAT-
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KI KOŚCIOŁA 21.05 
6.30 – Za + Mieczysławę Zagórską – w 10 
rocznicę śmierci, Bronisławę Zagórską 
oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyść-
cu cierpiące. 
6.30 – Za śp. Zofię i Władysława Godec-
kich, siostrę Stefanię, córkę i zięcia oraz + 
Kazimierza Mołdrzyk – w 30 dzień po 
śmierci. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB Częstochowskiej, z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-
bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę, 
zdrowie i dary Ducha Św. w intencji Maji 
z okazji 40 rocznicy urodzin.  
WTOREK 22.05 
6.30 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
mieszkańców ul. Opolskiej 20.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
członkiń z Róży Anny Ledwoń.  
18.00 – Za ++ członkinie z Róży Anny Le-
dwoń.  
ŚRODA 23.05 
6.30 – Za + Piotra Szymczyk – od koleża-
nek i kolegów córki Anety – współpra-
cowników z Urzędu Miejskiego w Bielsku-
Białej.  
18.00 – Za + Antoninę Lazar, męża Fran-
ciszka, synów Jana i Andrzeja, wnuka 
Zbigniewa, zięcia Stanisława, + Józefa 
Musioł, jego rodziców, syna Krystiana, 
zięcia Eugeniusza.  
18.00 – Za ++ rodziców Alojzego i Lidię 
Kolarczyk, Agnieszkę i Konstantego Sład-
kowskich oraz + Izydora Dobisz.  
CZWARTEK - ŚWIĘTO JEZUSA CHRY-
STYSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO 
KAPŁANA 24.05 
6.30 – Za + Augustynę Ostrzołek – w 
rocznicę śmierci, męża Franciszka, Ger-
trudę i Rafała Woźnica, ich rodziców oraz 
++ z pokrewieństwa.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, MB Ró-
żańcowej, z podziękowaniem za zdrowie i 
otrzymane łaski, dary Ducha Św. w inten-
cji członkiń z róży Krystyny Szmorzyk. 
18.00 – Za ++ członkinie z Róży Krystyny 

Smorzyk. 
PIĄTEK 25.05 
6.30 – Za + Henryka Figołuszka – od sio-
stry Marii Grolik. 
18.00 – Za ++ Jana i Łucję Langer, córkę 
Danielę, syna, 2 synowe oraz ++ Michali-
nę i Jana Cholewa.  
18.00 – Za + Mariannę Ochojską – w 35 
rocznicę śmierci, wnuczkę Adę. 
SOBOTA – Wspomnienie św. Filipa Nere-
usza 26.05 
8.00 – Za ++ z rodziny. 
14.00 – Ślub.  
18.00 – Za + Alojzego Michalskiego – w 
23 rocznicę śmierci, żonę Otylię, Halinę 
Spałek, Marię Dobrowolską oraz ++ z po-
krewieństwa.  
18.00 – Za + Zofię Marek, Gertrudę i 
Pawła Gajda oraz ++ z pokrewieństwa.  
NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ NAJ-
ŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 27.05 
7.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Urszuli i Francisz-
ka z okazji 30 rocznicy ślubu.  
9.30 – Za ++ rodziców Barbarę i Antonie-
go Wrzoł, ich syna, synową i zięcia oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Jana z okazji 80 rocznicy urodzin. 
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIE-
CI. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.30 – Za ++ Gertrudę Wrożyna, męża 
Czesława, Gertrudę i Pawła Gajda oraz ++ 
z pokrewieństwa. 
PONIEDZIAŁEK  28.05 
6.30 – Wolna intencja.  
18.00 – SAKRAMENT BIERZMOWA-
NIA. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprząta-
jących kościół w miesiącu maju.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
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rodziny.  
WTOREK – Wspomnienie św. Urszuli Le-
dóchowskiej 29.05 
6.30 – Wolna intencja.  
18.00 – Za + Jana Antończyk, rodziców, 
teściów Gertrudę i Teodora Oczadły, cór-
kę Jadwigę.  
18.00 – Za ++ Agnieszkę i Alfreda Antoń-
czyk – w rocznicę śmierci oraz ++ z po-
krewieństwa.  
ŚRODA – Wspomnienie św. Jana Sarkan-
dra 30.05 
6.30 – Za + Piotra Szymczyka – od kole-
żanek i kolegów córki Anety – współpra-
cowników z Urzędu Miejskiego w Bielsku-
Białej. 
18.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień 
i 1 rok po śmierci. 
18.00 – Za + Alojzego Brawańskiego, jego 
rodziców, dziadków, brata Józefa, żonę 
Annę, ++ Mariannę i Pawła Jabłonka oraz 
++ z pokrewieństwa.  
CZWARTEK - UROCZYSTOŚĆ NAJ-
ŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTY-
SA 31.05 
7.30 – W INTENCJI PARAFIAN. 
Po Procesji Msza św. około godz. 11.00 – 
W intencji powołań.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za przeżyte lata z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w in-
tencji Heleny. 
16.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie 
i dary Ducha Św. w intencji Martyny z 
okazji 18 rocznicy urodzin.  
19.30 – Za ++ Amalię Lazar, męża Eryka, 
ich rodziców, rodzeństwo i pokrewień-
stwo oraz ++ Irenę i Władysława Koniec.  
PIĄTEK – Wspomnienie św. Justyna – I 
piątek miesiąca  1.06  
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.  
16.30 – Za ++ Irenę Mazur w rocznicę 
śmierci, męża Romana.  
18.00 – Za ++ Jana i Gertrudę Sitek, Ry-
szarda, syna Henryka, Annę i Ignacego 

Grabiec, 2 córki, synów oraz ++ z pokre-
wieństwa.  
SOBOTA – I sobota miesiąca 2.06  
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpie-
nie Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. 
Serca Jezusowego i zadośćuczynienie za 
grzechy własne, swoich bliskich, naszej 
Ojczyzny i całego Świata.  
8.00 – Za ++ Martę i Alojzego Ucherek, 
Magdalenę i Ryszarda Maciejczyk. 
18.00 – Za ++ Gertrudę i Franciszka 
Zniszczoł, rodziców z obu stron, wnuka 
Grzegorza, Cecylię i Karola Rączka, rodzi-
ców z obu stron, wnuczkę Sylwię, chrze-
śniaczkę Izabelę, Emilię i Franciszka 
Brzoza, ++ z pokrewieństwa Rączka, Ko-
cur, Penkala, Zniszczoł, Nitner, Wajs, 
Trybuś, Nikiel, Musiolik, Szotek, ++ księ-
ży, zakonników, misjonarzy i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
IX NIEDZIELA ZWYKŁA 3.06  
7.30 – Za + Jana Piotrowskiego – w 2 
rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, 
siostrę Lucynę, brata Jana oraz ++ z po-
krewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 
9.30 – Za ++ Gertrudę, Józefa i Wiktora 
Gonsior, Anastazję Mołdrzyk, Elżbietę, 
Agnieszkę, Bolesława i Jana Krupa.  
11.00 – Za ++ Bolesławę i Józefa Fukała, 
Wandę Klement, Kazimierza Kras i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Arkadiusza Marek – z okazji 90 
rocznicy urodzin.  
16.30 – Za + mamę Jadwigę, córkę Justy-
nę, brata Tadeusza i ojca Józefa.  
19.30 – Za ++ Józefa i Łucję Królik, 3 sy-
nów, synową oraz ++ z pokrewieństwa 
Królik, Szczęsny, Domagała i Hojka.  
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 „Nie bądź z tych co winu hołdują 
lub mięsem się lubią obżerać; bo pijak i 
żarłok jest w nędzy, ospałość chodzi w 
łachmanach” Prz. 23.20-21 
 
„nóż sobie przyłóż do gardła, jeśli masz 
gardło żarłoczne”. Prz. 23.2 
 
„ dlatego też właśnie wkładając całą gorli-
wość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do 
cnoty poznanie, do poznania powściągli-
wość, do powściągliwości cierpliwość, do 
cierpliwości pobożność, do pobożności 
przyjaźń braterską, do przyjaźni brater-
skiej miłość” - 2 Piotra 1.5-7 
 
„ nie idź za twymi namiętnościami: po-
wstrzymaj się od pożądań! Jeżeli pozwo-
lisz duszy swej na upodobanie w namięt-
nościach, uczynisz z siebie pośmiewisko 
dla twych nieprzyjaciół. Nie miej upodo-
bania w życiu wystawnym, abyś nie uwi-
kłał w jego wydatki. Nie czyń się bied-
nym, urządzając uczty za pożyczone pie-
niądze, gdy nie masz nic w kieszeni” Syr 
18,30 – 33 
 
„Zająłeś miejsce przy stole suto zastawio-
nym? Nie otwieraj nad nim gardzieli i nie 
wołaj: Jakże wiele na nim! Pamiętaj, że 
źle jest mieć oko chciwe. Cóż między rze-
czami stworzonymi gorszego nad takie 
oko, które z powodu każdej rzeczy napeł-

nia się łzami. Po to, co ktoś sobie upa-
trzył, nie wyciągaj ręki i nie pchaj się wraz 
z nim do półmiska! Osądzaj sprawy bliź-
niego według swoich własnych i nad każ-
dą sprawą się namyśl! Jedz, co leży przed 
tobą, jak człowiek, nie bądź żarłoczny, 
abyś nie wzbudził odrazy. Przez dobre 
wychowanie pierwszy zaprzestań 

[jedzenia], nie bądź nienasycony, byś ko-
go nie zraził. Jeśli zajmiesz miejsce mię-
dzy wieloma, nie wyciągaj ręki jako 
pierwszy spomiędzy nich. Jakże mało wy-
starcza człowiekowi dobrze wychowane-
mu, na łóżku swym nie będzie ciężko od-
dychał. Zdrowy jest sen [człowieka], gdy 
ma umiarkowanie syty żołądek, wstaje on 
wcześnie, jest panem samego siebie. 
Udręka bezsenności, bóle żołądka i kolki 
w brzuchu - u łakomego człowieka. A jeśli 
byłbyś zmuszony do jedzenia, wstań, 
zrzuć to na uboczu, a ulżysz sobie. Słuchaj 
mnie, synu, i nie gardź mną, w końcu 
uznasz słowa moje za słuszne. We wszyst-
kich czynach swych bądź uważny, a żadna 
choroba nie zbliży się do ciebie. Wargi 
wychwalać będą tego, kto hojny jest na 
ucztach, i prawdziwe jest świadectwo o 
jego szlachetności. Miasto będzie szemrać 
przeciw skąpemu na ucztach i świadec-
two o jego sknerstwie jest prawdziwe. 
Przy piciu wina nie bądź zbyt odważny, 
albowiem ono zgubiło wielu. Jak w kuźni 
próbuje się twardość stali zanurzając ją w 
wodzie, tak wino doświadcza przez bójkę 
serca zuchwalców. Wino dla ludzi jest ży-
ciem, jeżeli pić je będziesz w miarę. Ja-
kież ma życie ten, który jest pozbawiony 
wina? Stworzone jest ono bowiem dla 
rozweselenia ludzi. Zadowolenie serca i 
radość duszy daje wino pite w swoim cza-
sie i z umiarkowaniem. Udręczeniem dla 

duszy jest zaś wino pite w 
nadmiernej ilości, wśród 
podniecenia i zwady. Pi-
jaństwo powiększa szał 
głupiego na jego zgubę, 
osłabia siły i sprowadza 

rany. Na uczcie przy piciu nie rób wymó-
wek bliźniemu ani nie lekceważ go z po-
wodu jego wesołości; nie mów mu słów 
obelżywych ani nie drażnij go żądaniem 
zwrotu [długu]!” Syr 31, 12- 31  
 
„Synu, w życiu doświadczaj siebie same-
go, patrz, co jest złem dla ciebie, i tego so-
bie odmów! Nie wszystko służy wszyst-

Biblia o łakomstwie 
wybór Ala Kaczorowska 
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kim i nie każdy we wszystkim ma upodo-
banie. Na żadnej uczcie nie bądź nienasy-
cony i nie rzucaj się na potrawy! Z przeje-
dzenia powstaje choroba, a nieumiarko-
wanie powoduje rozstrój żołądka. Z prze-
jedzenia wielu umarło, ale umiarkowany 

przedłuży swe życie”  Syr 37 27 – 31 
„A przecież pokarm nie przybliży nas do 
Boga. Ani nie będziemy ubożsi, gdy prze-
staniemy jeść, ani też jedząc nie wzrośnie-
my w znaczenie...” 1 Kor 8,8 ● 
  

 Obżeranie się to dość powszechny 
grzech. Wielu z nas, ja także, toczy walkę, 
by mu się nie poddawać, ale często w tym 
starciu przegrywamy. Ten tekst oparty 
jest o wysłuchaną kiedyś konferencję - 
nie wyczerpuje tematu, ale może być po-
mocny dla tych, którzy się z tym proble-
mem zmagają.  
Co o jedzeniu możemy znaleźć w Słowie 
Bożym. Prześledźmy kilka historii biblij-
nych, aby zrozumieć trochę, co o roli je-
dzenia myśli Pan Bóg. Ten temat pojawia 
się zaraz na pierwszych kartach Biblii, 
gdzie Bóg objawia Siebie jako Stwórcę. 
Mówi wtedy „Oto wam daję wszelką rośli-
nę przynoszącą ziarno po całej ziemi i 
wszelkie drzewo, którego owoc ma w so-
bie nasienie: dla was będą one pokar-
mem”. Nie jest to polecenie wegetariani-
zmu. Po pierwsze nie jest to właściwie po-

lecenie – Bóg nie używa tu trybu rozkazu-
jącego, jak dzieje się w większości opisu 
stworzenia. Jest to raczej zaproszenie. Po 
drugie kiedy Bóg stwarza wszystko inne 
poza człowiekiem, wyraźnie podkreśla, że 
to co stworzył jest dobre. Ale nie wypo-
wiada takich słów od razu po tym, gdy 
stwarza człowieka. Dlaczego? Słowa „isz” 
i „isza”, które tutaj się pojawiają można 
przetłumaczyć jako samiec i samica, a nie 
mężczyzna i kobieta – wskazuje to na 
pewną zwierzęcość ludzi. Bo człowiek nie 
jest jeszcze ukończony. Bibliści mówią, że 
Słowa „uczyńmy człowieka” Bóg kieruje 
do niego samego. Jakby zapraszał nas do 

tego, byśmy sami czynili z siebie ludzi i 
byśmy stawali się podobni do Niego. To 
tworzenie siebie jako osoby, dokonuje się 
także przez jedzenie. Musimy jeść, żeby 
żyć, podobnie jak zwierzęta, ale nie musi-
my tego robić tak jak one. Ofiarowanie 
pokarmu roślinnego, nie niesie ze sobą 
zakazu jedzenia mięsa. Zwierzęta zostały 
nam poddane, abyśmy z nich korzystali. 
Pan Jezus przygotowuje dla apostołów 
ryby na śniadanie, a przecież niemożliwe 
jest, by uczynił coś wbrew woli Ojca. W 
tym obrazie chodzi o coś głębszego – po-
karm niezwierzęcy oznacza brak przemo-
cy. Mamy jeść po to, by podtrzymywać 
życie, ale także humanizować się 
(uczłowieczać) przez jedzenie - powstrzy-
mywać się od tego, co zwierzęce. Jeśli 
człowiek będzie panował nad sobą i świa-
tem stworzonym w taki sposób, że będzie 

się powstrzymywał od przemocy, to ten 
proces „uczyńmy człowieka”, dobiegnie 
końca. A przemoc wiąże się z pójściem za 
namiętnością i emocjami, ale o nich tro-
chę później.  
Druga reguła, która się tu ujawnia, mówi 
- nie wszystko mi służy. Człowiek powi-
nien jeść, ale nie wszystko. Nie ze wzglę-
dów zdrowotnych (żeby mnie nie bolała 
wątroba), lecz by to, co zwierzęce stało się 
ludzkie. Nie chodzi tu oczywiście tylko o 
jedzenie, ale o nie także. Wszystkie drze-
wa w raju są do dyspozycji Adama i Ewy, 
ale owoce jednego z nich niosą ze sobą 

O obżarstwie i Bożym jedzeniu 
Ala Kaczorowska 
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zagrożenie zniszczenia relacji z Bogiem. 
Dlatego Bóg mówi nie „wolno ci tego 
jeść”, jednocześnie pozostawiając nam 
wybór…  
Trzecia reguła dotycząca jedzenia, ukryta 
jest w słowach „nie jest dobrze, aby czło-
wiek był sam”. Jedzenie ma mieć też 
funkcję tworzenia społeczeństwa, wspól-
noty, relacji. I to się chyba sprawdza w 
naszym sposobie świętowania przy stole i 
także odróżnia nas od świata zwierząt.  
Dar pożywienia, dopełniony jest przez 
nakaz: nie wolno ci jeść, bo niechybnie 
umrzesz. Ewa w rozmowie z szatanem, 
koncentruje się na zakazie, a nie na da-
rze, tak jakby uważała, że jej się wszystko 
należy, że należy jej się więcej. Pojawia 
się tu pokusa zaspokojenia apetytu i za-
pomnienie, że to co syci i daje życie jest 
darem. Jeśli koncentrujemy się na tym co 
jest zakazane (może nam zaszkodzić), a 
na co mamy ochotę, to nasz apetyty ro-
śnie. Wąż mówi, że niezaspokojenie tego 
głodu, pragnienia, jest barierą do tego co 
najwspanialsze. Rozpala apetyt Ewy, któ-
ra daje się w końcu oszukać i ponieść te-
mu apetytowi. Robi to wbrew podpowie-
dziom Boga. Wobec apetytu, człowiek w 
pewien sposób wyraża prawdę o tym kim 
jest, jaka jest jego relacja do Boga i do ca-
łej rzeczywistości. Może nigdy tak tego 
nie postrzegałeś, ale to, jak zachowujemy 
się wobec jedzenia, objawia sporo prawdy 
o nas. 
Czytając historię Kaina, dowiadujemy się, 
że jego pragnienie jest sfrustrowane, czyli 
puste. Bóg mówi mu - jeśli postąpisz do-
brze, twoja twarz będzie podniesiona, 
inaczej grzech czyha na ciebie i swe pożą-
danie kieruje na ciebie, a to ty masz nad 
nim panować. Czyhać, to czasownik 
„zwierzęcy”. Trzeba panować nad pożąda-
niem, które się w nas rodzi, inaczej bę-
dzie w nas obecna przemoc, która jest 
znakiem zezwierzęcenia. Kain poddaje się 
pożądaniu, które sprawia, że zostaje mor-
dercą. Gdyby mu się nie poddał, jego 
twarz byłaby podniesiona – stałby się 

bardziej podobny do Boga. Jak myślisz - 
kiedy się obżeramy jesteśmy podobni 
bardziej do Boga czy do zwierzęcia…? 
Uczniom w Emaus, oczy otwierają się 
wtedy, gdy modlą się z Jezusem przed je-
dzeniem, gdy uznają dar i Dawcę. Jezus 
błogosławi, łamie i daje im chleb do je-
dzenia – znów pojawia się element budo-
wania relacji, wspólnoty. Odwrotnie dzie-
je się z Ewą - ona bierze dla siebie. Je 
pierwsza i skupia się na zaspokojeniu 
apetytu, a nie na Dawcy.  Eucharystia też 
jest ucztą - Jezus jest sam zaangażowany 
w pokarm. Nie tylko dzieli się pokarmem, 
sam nim jest. Daje się zjeść. 
Historia budowy złotego cielca, nie wyda-
je się być opowieścią o jedzeniu. Ale jed-
nak pojawia się w niej coś związanego z 
naszym rozważaniem. Czy, gdy Mojżesz  
zniknął na 40 dni, Izraelici stworzyli so-
bie nowego bożka? Nie – oni chcieli, jak 
najszybciej być jak inne narody. Bo bycie 
narodem, sprawiało, że czuli się bardziej 
wartościowi. Chcieli więc, jak najszybciej, 
z a s p o k o i ć  s w o j e  p r a g n i e n i e 
„nieodstawania” od innych… Chcieli jak 
inne narody, mieć obraz Boga. Nie stwo-
rzyli innego bożka, tylko chcieli stworzyć 
Obraz Boga Jahwe. I zrobili to – niestety 
stworzyli Boga na swój wzór. Taki Bóg 
jest łatwiejszy do „strawienia”, budzi 
mniej trudnych emocji... W pewnym sen-
sie stworzyli cielca, bo tęsknili za Bogiem, 
tylko za takim bardziej prostym. Kiedy to 
zrobili wyprawili wielką ucztę. Bo we-
wnętrzna pustka emocjonalna, duchowy 
głód, rodzi pragnienie wypełnienia. Czy 
nie dlatego przy śmierci naszych bliskich 
przygotowujemy stypy…? Aby naszą tęsk-
notę i pustkę zapełnić trochę przyjemno-
ścią jedzenia…? Mojżesz każe im tego 
bożka spożyć, zniszczyć przez jedzenie – 
Jakby chciał im pokazać (i nam także) że 
przecież taki bóg ich nie nasyci, nie wy-
pełni ich głodu, ale po stawieniu zamieni 
się w… W tej historii pojawia się też pod-
powiedź dla nas – pustki, która jest  w to-
bie, nie da się zaspokoić jedzeniem, choć-
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by było najbardziej wyszukane i najpysz-
niejsze. Tylko prawdziwy Bóg, może za-
spokoić twój prawdziwy głód. 
W Starym Testamencie pojawia się też 
motyw ofiar biesiadnych, w których skła-
dano Bogu w ofierze coś do jedzenia. Dla-
czego? Czy Bóg był głodny? Nie. On nigdy 
nie jest głodny. Dlaczego więc zachęca 
Izraelitów do takich ofiar. Nie dlatego, że 
jest Mu to do czegoś potrzebne. To my 
potrzebujemy tych ofiar, aby budować re-
lację z Bogiem. Izraelici oddają Bogu 
część tego, co podtrzymuje ich życie – w 
ten sposób, uczą się ofiary, rezygnacji z 
czegoś, czyli także miłości. Po drugie po-
kazują, że Bóg jest dla nich ważniejszy niż 
życie. Po trzecie, uczą się zaufania – od-
dają Bogu część jedzenia, bo wierzą, że 
On się o nich zatroszczy. Pozwalają Bogu 
wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Po 
czwarte - część tych pokarmów należało 
spożyć, a część spalić. Jaki to ma sens – 
ofiaruję coś, a potem sam to zjadam? 
Chodzi tu o wspólnotę życia z Bogiem, On 
je razem z nami... Spotykamy się przy 
wspólnym stole – z Bogiem i z innymi. Po 
piąte - zobaczmy ofiarę Jezusa, który wy-
daje się za nas, czyni z siebie całopalną 
ofiarę, cały ofiaruje się Bogu, a jednak 
spożywamy Go.... 
Skąd bierze się nasze nieopanowanie, 
przejawiające się w różnych uzależnie-
niach, nie tylko w obżarstwie? Często jest 
to znak nieradzenia sobie z emocjami. 
Emocje są pewnym poruszeniem w nas, 
które wyznacza kierunek działania. War-
tościowanie emocjonalne, to określanie, 
że coś jest dobre dla mnie, jest dla mnie 
przyjemne, albo odwrotnie, coś nie jest 
przyjemne, i co za tym idzie - dla mnie 
złe. Jest to zawsze pierwsza reakcja, ocena 
sytuacji. Dopiero później pojawia się ro-
zum i wola. Emocjom towarzyszą reakcje 
fizjologiczne, odczucie strachu, paniki, 
pocenie się, szybsze bicie serca, czerwie-
nie się, ale także głód… Nie chcę zbyt wie-
le o tym pisać, bo prawdopodobnie, w 
którymś z kolejnych numerów pojawi się 

temat emocji i czuć. Dla naszego rozważa-
nia ważne jest to, że często wyrabiamy w 
sobie mechanizm reagowania na nasze 
nieprzyjemne emocje. Chcąc stłumić ból, 
poczucie braku, brak komfortu, nieprzy-
jemne samopoczucie, szukamy pewnej 
ulgi. Może to być objadanie się, jedzenie 
lub picie czegoś, co wyjątkowo nam sma-
kuje, palenie papierosów, upijanie się, 
granie na komputerze, czytanie, ogląda-
nie telewizji itd. Każdy z nas ma inne spo-
soby szukania ulgi. Jeśli dzieje się to w 
niewielkim stopniu i nie sięgamy po coś, 
co na pewno szkodzi naszemu zdrowiu 
ciała bądź ducha, to takie zachowanie jest 
dopuszczalne. Niestety łatwo ulegamy 
przyzwyczajeniom, które stają się nałoga-
mi, uzależnieniami. Takim uzależnieniem 
z całą pewnością jest obżeranie się. Jakie 
są znamiona uzależnienia. Kiedy dane za-
chowanie: 1.Zajmuje coraz więcej czasu i 
przeszkadza w wypełnianiu codziennych 
obowiązków. 2.Nie zostaje przerwane w 
sytuacji fizycznego zagrożenia. 3.Jest 
przyczyną nawracających problemów 
prawnych, towarzyskich itd. 4.Zastępuje 
inne ważne formy aktywności 
5.Przerwanie go wywołuje bardzo nie-
przyjemne emocje lub nawet odczucia fi-
zyczne 6.Efekt przyjemności, który chce-
my osiągnąć, wymaga coraz większego 
nakładu środków (nie wystarczy mi już 
jedna tabliczka czekolady, ale przynajm-
niej 10 na raz) 
Jak walczyć z uzależnieniem, bądź też 
skłonnością do ulegania mechanizmowi 
poszukiwania ulgi - na przykład w obżera-
niu się. 1.Żeby coś zmienić, nie należy cze-
kać aż zmieni się środowisko, w którym 
żyję, ale powinienem zacząć od siebie. To 
w sobie znajdę zaspokojenie głodu – czyli 
pokój. A tak naprawdę znajdę go w relacji 
z Bogiem. 2.Muszę pamiętać, że to nie jest 
tylko mój wysiłek, to nie tylko decyzja 
mojej woli. To również owoc łaski. Dlate-
go bardzo ważna jest modlitwa i adoracja 
Najświętszego Sakramentu, by łaskę wy-
prosić. 3.Muszę uczyć się słuchać swoich 
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 Reguła 1. Od chleba nie ma potrze-
by tak bardzo się powstrzymywać, nie jest 
on bowiem pokarmem, na który miałoby 
się tak nieumiarkowaną chęć, albo ku 
któremu doznawałoby się tak uporczy-
wych pokus, jak ku innym pokarmom.  

(211) 
Reguła 2. Wstrzemięźliwość od napoju 
wydaje się bardziej wskazana niż od je-
dzenia chleba. Dlatego trzeba się bardzo 
zastanowić, co pomaga, żeby to zastoso-
wać, a co szkodzi, żeby to odrzucić. (212)  
Reguła 3. Trzeba zachowywać większą i w 
większym zakresie wstrzemięźliwość od 

innych pokarmów, bo w tej dziedzinie i 
chęć do jedzenia ulega nieuporządkowa-
niu, i pokusa daje się bardziej odczuć. 
Dlatego dla uniknięcia nieładu można 
praktykować wstrzemięźliwość od innych 
pokarmów dwojako: Po pierwsze - przy-

zwyczajając się 
do jedzenia po-
karmów bardziej 
prostych. Po 
drugie - jeśli po-
karmy są wyszu-

kane, jedząc je w małej ilości. (213)  
Reguła 4. Im więcej ujmie się z normal-
nego pożywienia [uważając jednak, by nie 
popaść w chorobę], tym prędzej dojdzie 
się do słusznej miary, którą trzeba zacho-
wywać w jedzeniu i w piciu. A to dla dwu 
racji: Po pierwsze - tak sobie pomagając i 
tak się usposabiając często odczuje się 
więcej wewnętrznego poznania, pocie-

17 

Reguły dotyczące jedzenia 
św. Ignacy Loyola 

emocji (nie znaczy to, że mam iść za nimi) 
Rozpoznawać je, nazywać, obserwować 
skąd się biorą, co o mnie mówią itd. Wte-
dy łatwiej mi będzie nad nimi panować. 
4.Muszę uczyć się dystansowania do tego 
co przeżywam. Na przykład zastanowić 
się jakie to ma znaczenie w obliczu tego, 
że Pan Jezus mnie kocha, ceni, uważa za 
kogoś wartościowego i godnego być Bo-
żym Dzieckiem. 5.Warto praktykować 
modlitwę ofiarowania siebie i swoich 
emocji Jezusowi. Także łączenia swojego 
bólu z Cierpiącym Jezusem. 6.W rozezna-
waniu, czy mogę sobie na coś pozwolić, 
muszę pamiętać, że grzechem obżarstwa 
jest taki sposób czy ilość,  spożywanych 
posiłków, który niszczy moją relację do 
Boga i ludzi, oraz niszczy moje zdrowie. 
7.Muszę przypominać sobie, że to nie po-
karmy, lecz Słowo Boże karmi człowieka 
na życie wieczne.  Przy jedzeniu warto 
składać dziękczynienie Bogu. Wiązać je-
dzenie z Bogiem. 8.Ojcowie Kościoła mó-
wili, by jeść na wzór Chrystusa. Nasz po-
karm powinien być prosty odpowiadający 
Prawdzie (Chrystusowi), bo ma służyć ży-

ciu. Nie powinien więc być zbytkowy, wy-
kwintny - sprowadzane z daleka potrawy 
służą nie życiu, ale obżarstwu, w którym 
przeczesują cały świat, aby znaleźć coś co 
zadowala rozpalone pożądania. 9.Wiele 
mądrych rad znajduje się też w artykule – 
Reguły dotyczące jedzenia 10. Trzeba czę-
sto praktykować post, ponieważ to on da-
je nam łatwość umiarkowania czyli cnotę. 
Cnota umiarkowania 1.Pozwala opanować 
dążenie do przyjemności i zapewnia rów-
nowagę w używaniu dóbr stworzonych. 
2.Zapewnia panowanie woli nad popęda-
mi i utrzymuje pragnienia w granicach 
uczciwości. 3.Osoba umiarkowana kieruje 
do dobra swoje pożądania zmysłowe, za-
chowuje zdrową dyskrecję i „nie daje się 
uwieść … by iść za zachciankami swego 
serca” Syr 5,2. 4.Umiarkowanie jest czę-
sto wychwalane w Starym Testamencie: 
„Nie idź za twymi namiętnościami: po-
wstrzymaj się od pożądań!” Syr 18,30. W 
Nowym Testamencie jest ono nazywane 
„skromnością” lub „prostotą”. Powinni-
śmy żyć na tym świecie „rozumnie i spra-
wiedliwie, i pobożnie” Tt 2,12. ● 
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Aby rozwią-
zać tę łamigłówkę, odczytaj wszystkie 
litery znajdujące się w znaczkach. W 
wolne miejsca wpisz odpowiednio li-
tery ze znaczków o tym samym 
kształcie. Dowiesz się wtedy, dlacze-
go ofiara Abla podobała się Bogu, a 
ofiara Kaina nie. 

Rozwiązanie prześlij na adres  

krecikpolarny@gmail.com 

Nagrodę za rozwiązanie z poprzed-
niego numeru otrzymują Marcin Mi-
chalak i Wojciech Mielech. Gratulu-
jemy! Można ją odebrać 13 maja na 
Mszy św. o godz. 11.00 

Dla dzieci 

szeń i natchnień Bożych, ukazujących 
nam tę słuszną miarę [84, 89]. Po drugie 
- jeśli człowiek widzi, że na skutek takiej 
wstrzemięźliwości nie ma już tych sił fi-
zycznych ani  tak dobrego usposobienia 
do odprawiania Ćwiczeń Duchownych,  
wtedy łatwo dojdzie do właściwego sądu o 
tym, co jest więcej pożyteczne do pod-
trzymania sił ciała.  (214)  
Reguła 5. Podczas jedzenia myśleć o 
Chrystusie, Panu naszym, jakby się go wi-
działo jedzącego z apostołami swymi, jak 
pije, jak spogląda, jak mówi, i starać się 
go naśladować. W ten sposób umysł bę-
dzie głównie zajęty myślami o Panu na-
szym, a mniej pokrzepianiem ciała; i tak 
osiągnie się większą zgodność wewnętrz-
ną i należyty ład w sposobie bycia i pano-
wania nad sobą.  (215) 
Reguła 6. Innym znów razem podczas po-
siłku można myśleć o innych rzeczach – o 
życiu świętych, o jakiejś pobożnej kon-
templacji, albo o jakiejś sprawie duchow-
nej, którą ma się załatwić. Bo zwracając 

uwagę na te sprawy mniej się człowiek 
zajmuje przyjemnością i zadowoleniem w 
jedzeniu.  (216) 
Reguła 7. Nade wszystko trzeba się strzec, 
żeby cały nasz umysł nie był zajęty jedze-
niem, i żeby jedząc nie dać się porwać 
apetytowi, lecz żeby mieć panowanie nad 
sobą tak w sposobie jedzenia, jak i w ilo-
ści pokarmów.  (217) 
Reguła 8. Ażeby usunąć wszelki nieład w 
jedzeniu, wielce do tego pomaga po obie-
dzie albo po wieczerzy, albo w innej po-
rze, kiedy się nie ma chęci do jedzenia, 
ustalić sobie na najbliższy obiad lub wie-
czerzę odpowiednią ilość pokarmów, i tak 
kolejno dzień po dniu; a jakakolwiek chęć 
jedzenia, ani też żadna pokusa nie powin-
na nas skłonić do przekroczenia tej usta-
lonej ilości. Przeciwnie, ażeby lepiej prze-
zwyciężyć swoją nieuporządkowaną chęć 
jedzenia i wszelką pokusę nieprzyjaciel-
ską, jeśli się jest kuszonym do jedzenia 
więcej, właśnie jeść mniej [13,16, 97, 
189b, 351].  ● 
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