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 Na jej widok Pan użalił się nad 

nią i rzekł do niej: Nie płacz! Potem 

przystąpił, dotknął się mar – a ci, któ-

rzy je nieśli, stanęli – i rzekł: Mło-

dzieńcze, tobie mówię wstań!.   

    Łk 7,11 – 17 

Starannie przygotowany wieczorny posi-
łek został nieoczekiwanie zakłócony. Do 
jadalni weszła kobieta — wszystkim zna-
na grzesznica. Od razu podeszła do Jezu-
sa, przypadła do Jego stóp. Zaczęła zra-
szać je łzami, potem wytarła swoimi wło-
sami, wreszcie obsypała pocałunkami i 
namaściła olejkiem. Skandal. Gospodarz 

skrywa oburzenie. Czeka na reakcję Jezu-
sa, który jako prorok powinien wiedzieć, 
co to za kobieta. Zapewne liczył, że Jezus 
ją odpędzi jak natrętną muchę. Przeliczył 
się. On i biesiadnicy ku swemu zdziwie-
niu usłyszeli: „Kto bardzo miłuje, temu 
odpuszcza się liczne grzechy”, i: „Mało 
miłuje, komu mało się odpuszcza”. Wie-
czorny posiłek wart był tych słów, które i 
dla nas są zaskoczeniem... W każdym ra-
zie chodzi o miłość... najpierwszą!  

XI NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 12 czerwca 2016 r.  
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 Dzisiejsza Ewangelia jest prosta, 
czytelna i piękna. Jak zresztą wiele innych 
mówi o Jezusie, który nie potrafi przejść 
obojętnie obok ludzkiego nieszczęścia, na-
wet tak naturalnego jak śmierć. Zawraca 
młodzieńca z drogi do Ojca niebieskiego i 
oddaje go ziemskiej matce. Użalił się nad 
nią. Nie tłumaczył, że tak jest dobrze, mo-

że nawet lepiej. Posłuchał swego serca, 
ludzkiego. Nikt Go nie prosił, żeby coś 
uczynił. Od nikogo nie domagał się wiary. 
Tak po prostu podszedł i uczynił, co po-
dyktowało mu serce poruszone cierpie-
niem biednej wdowy. Zwykły ludzki, ale 
jakże Boski, odruch.  
 
   ** 
Nie trzeba być od razu martwym, gdy się 
upadło i leży – w swoim nieszczęściu, 
odrętwieniu, upadku. Nie trzeba być od 
razu martwym, gdy tęskni się za słowem, i 
które podnosi. Nie trzeba być od razu mar-
twym, gdy pragnie się zmartwychwstania. 

X NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 5 czerwca 2016 r.  

  A oto kobieta, która prowa-

dził w mieście życie grzeszne, do-

wiedziawszy się, że jest gościem w 

domu faryzeusza, przyniosła flako-

nik alabastrowy olejku, i stanąwszy 

z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła 

łzami oblewać Jego nogi i włosami 

swej głowy je wycierać. Potem cało-

wała Jego stopy i namaszczała je 

olejkiem! Łk 7, 36 – 8, 3 
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Potem mówił do wszystkich: 

„Jeśli kto chce iść za Mną, niech za-

prze się samego siebie, niech co dnia 

bierze krzyż swój i niech Mnie naśla-

duje. 9, 18 – 24 
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 „Czy masz mnie za głupca?” - tak ziry-
towani pytamy, gdy mamy wrażenie, że ktoś 
nas lekceważy. Jezus nie zirytowany, ale z 
ciekawości stawia w dzisiejszej Ewangelii 
swoim uczniom dwa podobne pytania. Naj-
pierw pyta ich zupełnie ogólnie, za kogo 
uważają Go ludzie. Opinie są bardzo różne. 
Następnie chce się dowiedzieć, i to konkret-
nie, za kogo uważają Go sami uczniowie. 

Tym razem nie daje im 
żadnych szans, by mo-
gli niezobowiązująco 
ukryć się za przypad-
kowo dobranymi opi-
niami ludzi. Muszą się 
zdeklarować, wyznać, 
kim jest dla nich 
Mistrz. Nie znamy od-

powiedzi ich wszystkich. Wydaje się, jakby 
Piotr odpowiedział za nich wszystkich: „Za 
Mesjasza!” Zdarzyło się to prawie 2000 lat 
temu. Dzisiaj Jezus spogląda na nas i pyta 
każdego z nas z osobna: „Za kogo ty Mnie 
uważasz? Jaką rolę powinienem odgrywać w 

twoim życiu: główną albo tylko nic nie zna-
czącą, drugoplanową?” Obok nas nie ma 
Piotra. Odpowiedzi musi udzielić każdy z 
nas z osobna, odpowiedzieć w swoim imie-
niu. A Jezus mówi dalej, że ocalimy nasze 
życie, jeśli z Jego powodu je stracimy. Zna-
czy to tyle, że im więcej w moim życiu będę 
pozostawiał miejsca Jezusowi, tym bardziej 
moja osoba będzie schodziła na drugi plan. 
Ale jednocześnie tym bardziej będę stawał 
się „wolny od samego siebie”, tym bardziej 
będzie stawało się dla mnie jasne, co ze swo-
imi talentami mogę zrobić w duchu Jezusa. 
Jezus pyta nas codziennie, za kogo Go uwa-
żamy. Jaka jest twoja odpowiedź?  

XII NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 19 czerwca 2016 r.  

 Nie opłaca się iść za Jezusem. Będąc 
Jego uczniem, nie wyważa się otwartych 
drzwi ani nie ma się prawa eliminować prze-
ciwnika. Nie ma też co liczyć na honorowe 
obywatelstwo ani Jego orędzie nie wydaje się 
być zbyt życzliwie nastawione do rodziny. Za-
miast tego, tak przynajmniej wynika z Ewan-
gelii przeznaczonej na dzisiejszą niedzielę, 
Mistrza z Nazaretu i Jego uczniów czekają 
bezdomność, liczne konflikty z drogimi im 
krewnymi i śmiertelna konfrontacja z panu-
jącymi elitami. Faktycznie, niezbyt to kusząca 
zachęta... Nasza rzeczywistość jest zupełnie 

inna. W naszym społeczeństwie o chrześci-
jańskich korzeniach i tradycjach - nawet jeśli 
wydają się one już nieco nadwyrężone zębem 
czasu i nieco wyblakłe w blasku współczesnej 
cywilizacji – nam, chrześcijanom, wiedzie się 
dobrze. Należymy do większości, jesteśmy 
społecznie zin-
t e g r o w a n i , 
uznawani przez 
prawo i wnosi-
my jako „ci z 
socjalną żyłką” 
ważny wkład w 
państwo socjal-
ne. Ale nie po-
winniśmy się 
też dziwić, jeśli 
w naszym na-
ś l a d o w a n i u 
Chrystusa poczujemy się dotknięci, zranieni, 
wyśmiani, wyizolowani, jeśli zamiast gestu 
przytakiwania widzimy gesty dezaprobaty, 
potrząsanie głową. Nie zostaje się bowiem 
chrześcijaninem, aby zyskać społeczne uzna-
nie czy materialne bezpieczeństwo. Pytaniem 
pozostaje, dlaczego właściwie jesteśmy chrze-
ścijanami?  

  Odparł mu: Zostaw umarłym 

grzebanie ich umarłych, a ty idź i 

głoś królestwo Boże! Łk 9, 51 – 62 

XIII NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 26 czerwca 2016 r.  
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Maj w naszej parafii 
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ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Daniel Antończyk – Sandra Wałach  
Damian Fajkis – Ewelina Cygoń  
Mateusz Henicz – Barbara Stencel  
Sebastian Ladorudzki – Natalia Mądry  
Radosław Sapeta – Agata Jarosz  
 
 
ŚLUBY: 
Gniewomir Ćwiertnia – Agnieszka Konrad  
Artur Piwowarczyk—Agnieszka Urbanek 
Karolina Warda – Maciej Kozielski  
 
 

CHRZTY: 
Nikola Oliwia Jeleśniańska  
Adrianna Natalia Kaj 
Antonina Magdalena Kozik  
Piotr Majerczyk  
Filip Sebastian Piechaczek  
Franciszek Grzegorz Podolski 
Dorian Jarosław Równy  
Nikodem Łukasz Zniszczoł  
  
POGRZEBY: 
Marian Aleksiński – 62 lata  
Wincenta Bernatowicz – 94 lata  
Maria Biernat – 69 lat  

Co czeka nas w czerwcu 

ROCZKI: 
Kornelia Teresa Kargol 
Borys Kisza 
Katarzyna Anna Langer 
Tymoteusz Stefan Szczepaniak 
Pola Anna Szczypka 
 
18 URODZINY: 
Natalia Alsajed 
Roksana Biernacka 
Agnieszka Dąbkowska 
Cezary Klimczuk 
Piotr Marchewka 
Katarzyna Niemiec 
Krzysztof Palonka 
Beata Sitarz 
Agnieszka Stec 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
1 rocznica  
Hanna i Tomasz Banasik 
Patrycja i Wojciech Gluza 
Justyna i Marcin Kostka 

5 rocznica 
Aleksandra i Tomasz Trybus 
Natalia i Łukasz Sztymelscy 
10 rocznica  
Agnieszka i Sebastian Burda 
Joanna i Szczepan Cycoń 
Małgorzata i Jacek Janczura 
Mirosława i Andrzej Karwot 
Sylwia i Łukasz Kończak 
Marta i Marcin Królak 
Bożena i Mirosław Symulscy 
Joanna i Piotr Wojskunowicz 
15 rocznica 
Alina i Roman Drescher 
Joanna i Karol Karkowscy 
Anna i Roman Kleta 
Sylwia i Jarosław Kocur 
20 rocznica  
Katarzyna i Bogusław Cibis 
Jolanta i Bartosz Dudzikowscy 
Beata i Janusz Kolondra  
Małgorzata i Sławomir Lesiak 
Małgorzata i Dariusz Turlewicz 
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 5.06 – 10 Niedziela Zwykła. Archidiece-
zjalna pielgrzymka niewidomych do Piekar 
Śląskich. Kolekta na potrzeby archidiece-
zji. 
 6.06 - poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapraszamy parafian ul. 
Pszczyńskiej 77a -117 po Mszy św. wieczor-
nej. 
 7.06 - wtorek. Poradnia Życia Rodzinne-
go w Domu Parafialnym o godz. 16.00. 
 8.06 - środa. Wsp. św. Jadwigi, królowej.  
 9.06 - czwartek. Do sprzątania kościoła i 
kaplicy zapraszamy parafian ul. Pszczyń-
skiej 77a -117 po Mszy św. wieczornej. 
 11.06 - sobota. Wspomnienie św. Barna-
by, apostoła. Nauka dla Rodziców i Rodzi-
ców chrzestnych o godz. 16.30 w Domu Pa-
rafialnym. 
 12.06 – 11 Niedziela Zwykła. Archidiece-
zjalna pielgrzymka niesłyszących do Piekar 
Śląskich. Chrzty o godz. 12.15. Kolekta na 
wydział teologiczny UŚ i ŚDM w Krakowie. 
 13.06 - poniedziałek. Wsp. św. Antoniego 
z Padwy. Do sprzątania kościoła i kaplicy 
zapraszamy mieszkańców ul. Pszczyńskiej 
119 -145 po Mszy św. wiecz. 
 14.06 - wtorek. Wspomnienie bł. Michała 
Kozala, biskupa i męczennika 
 15.06 – środa. Biblioteka parafialna czyn-
na od godz. 17.00 w Domu Paraf. 
 17.06 - piątek. Wsp. św. brata Alberta 
Chmielewskiego, zakonnika. Do sprzątania 
kościoła i kaplicy zapraszamy parafian z ul. 
Pszczyńskiej 119 -145 po Mszy św. wiecz. 
 18.06 - sobota. Odwiedziny chorych od 
godz. 9.00. 
 19.06 - 12 Niedziela Zwykła. Pielgrzymka 
dzieci kom. do Katedry. Roczki o godz. 
12.15. Kolekta na cele remontowe parafii. 

 20.06 - poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapraszamy parafian z ul. 
Pszczyńskiej147 -157 po Mszy św. wiecz. 
 21.06 - Wspomnienie św. Alojzego Gon-
zagi, zakonnika. 
 24.06- piątek. Uroczystość Narodzenia 
św. Jana Chrzciciela. Msza św. na zakoń-
czenie roku szkolnego i katechetycznego o 
godz. 8.00. Do sprzątania kościoła i kapli-
cy zapraszamy parafian z ul. Pszczyń-
skiej147 -157 po Mszy św. wieczornej. 
 25.06 – sobota. Msz św. w int. zmarłych 
parafian i pielgrzymów o godz. 17.00 Fe-
styn odpustowy od godz. 18.00. 
 26.06 - 13 Niedziela Zwykła. W naszej pa-
rafii Uroczystość - odpust ku czci Opatrz-
ności Bożej. Jub. małż. o godz. 16.30. 
 27.06 - poniedziałek. Wyrusza piesza pa-
rafialna pielgrzymka na Jasną Górę. Msza 
św. w int. Koła Gospodyń, emerytów, ren-
cistów i sprzątających kościół w czerwcu o 
godz. 18.00. Do sprzątania kościoła i kapli-
cy zapraszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 
159 - 173 po Mszy św. wieczornej. 
 28.06 – wtorek. Wspomnienie św. Irene-
usza, bpa i męczennika 
 29.06 – środa. Uroczystość Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła. Kolekta na Stoli-
cę Apostolską. 
 30.06 - I czwartek miesiąca. Msza św. w 
int. powołań o godz. 6.30 Msza św. za 
zmarłych w 30 dzień oraz I rocznicę po 
śmierci o godz. 18.00.  
 1.07 – I piątek miesiąca. Msza św. w int. 
czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Do sprzątania 
kościoła i kaplicy zapraszamy parafian z ul. 
Pszczyńskiej 159 - 173 po Mszy św. wiecz. 
 3.07 – 14 Niedziela Zwykła. Kolekta prze-
znaczona na WŚSD 
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30 rocznica  
Bożena i Krzysztof Stępińscy 
35 rocznica  
Anna i Franciszek Bernas 
Dorota i Marek Falkenstain 
40 rocznica  
Maria i Jan Madejscy 
Grażyna i Marian Pękala 

Grażyna i Marian Synowiec 
45 rocznica  
Tamara i Jan Ryglewicz 
Aniela i Jan Waligóra 
Marta i Henryk Zegarscy 
50 rocznica 
Władysława i Artur Powieśnik 
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 Czym jest temperament? Czy warto go 
określić? Czy taka wiedza może się do cze-
goś przydać? Czym temperament różni się 
od charakteru i osobowości? Mówiąc naj-
bardziej ogólnie - temperament to sposób 
reagowania naszego organizmu psychiczne-
go na określone bodźce zewnętrzne i we-
wnętrzne. Na przykład, niektórzy z nas rea-
gują na coś szybko i gwałtownie i za chwilę 
o tym zapominają, a u innych reakcja jest 

prawie niezauważalna, ale za to przeżywają 
wszystko bardzo długo, przez kilka dni, czy 
nawet tygodni. Ten sposób reagowania jest 
czymś z czym się rodzimy i na co, w pew-
nym sensie, nie mamy wpływu. Nie jeste-
śmy w stanie tego zmienić, możemy tylko 

nauczyć się nad tym panować i dobrze wy-
korzystywać. Dlatego właśnie dobrze jest 
poznać temperament swój i swoich bliskich 
i trochę się o nim dowiedzieć. Znajomość 
siebie pomaga w budowaniu relacji, w życiu 
duchowym, w pracy, w nauce, w pracy nad 
sobą. Znajomość bliskich pozwala lepiej ich 
zrozumieć, zaakceptować, nie podejrzewać 
o złą wolę, motywować, wychowywać…  
Temperament jest częścią naszej natury, 
dlatego nie ocenia się go moralnie - nie mó-
wi, że jest zły lub dobry, nawet jeśli ludzie o 
określonym temperamencie, bardziej lub 
mniej nam odpowiadają. Czym innym jest 
charakter – to jest już zespół cech wyuczo-
nych przez środowisko i przyjętych przez 
człowieka, jako sposób zachowania. Może 
być kształtowany i oceniany moralnie, bo 
jest czymś czego się uczymy i na co się de-
cydujemy. Ludzie o tym samym tempera-
mencie, mogą mieć bardzo rożne charakte-
ry, lepsze lub gorsze. Natomiast osobowość, 

Temperament 
 Ala Kaczorowska 

„Dzień powszedni większości ludzi jest cichym bo-

haterstwem na raty.” 

Wszystkim Ojcom życzymy, by codziennie potrafili z 

miłością, cierpliwością i mądrością serca pochylać 

się nad swoimi dziećmi, wychowując je w duchu 

Ewangelii. Duszpasterze i Redakcja. 

 

„Radości życia rodzinnego są najpięk-

niejsze na świecie.” 

Wszystkim Dzieciom życzymy, 

by czuły się kochane przez 

Najbliższych oraz Pana Boga i 

dzięki tej miłości zawsze były radosne i szczęśliwe. 

Duszpasterze i Redakcja. 

 

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

ście wasze prośby do Boga.” 

Paniom Małgorzacie Mądrej, Zofii Wachnikowskiej, 

Zofii Balzam, Irenie Mazur, Teresie Krajewskiej oraz 

panom Janowi Mądremu i Stanisławowi Łukasikowi  

życzymy, by swoją ufność pokładali w Panu i Jemu 

powierzali troski codzienności. Seniorzy. 

 

„Żyć, znaczy być nieustannym nosicielem Chrystusa, 

który jest życiem.” 

Auksyliatorom Marianowi Mrozikowi, Mariuszowi Sty-

lokowi, Tadeuszowi Karwowskiemu, Małgorzacie Ma-

ziarz, Apolonii Mazur, Annie Myśliwiec, Antoniemu 

Wańczurze, Krystynie Gajdzie, Marii Dreczkowskiej, 

Anieli Sobik, Urszuli Wieczorek i Edwardowi Muraso-

wi życzymy, by Ich życie było świadectwem przyna-

leżności do Jezusa i Kościoła. Męski Legion Maryi. 

 

„ Kto żyje dla dobra 

innych, ten żyje naprawdę.” 

Paniom Teresie Krajewskiej, Barbarze Łukasik  ży-

czymy, aby Ich życie obfitowało w czyny miłości, a 

Boże Słowo było Drogowskazem w dążeniu ku 

świętości. Żeński Legiom Maryi. 

 

„Zgięte kolana i złożone ręce są gestami wolnego 

człowieka.” 

Paniom Danucie Bieniek, Oldze Jędrusik i Renacie 

Parzych oraz panu Edwardowi Murasowi życzymy, 

by modlitwa czyniła Ich życie wolnym od zła. Chór 

„Lira” 

Serdeczności 
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8 
to ogół cech konkretnego człowieka, wyni-
kających z jego temperamentu, charakteru, 
złożoności ludzkiego wnętrza i bogactwa 
życia duchowego.  
Istnieje kilka szkół wyróżniania tempera-
mentu, ja opieram się na tej, która mówi o 
czterech typach: choleryku, sangwiniku, 
flegmatyku i melancholiku. Każdemu z 
nich poświęcam jeden artykuł na kolejnych 
stronach. Dwa pierwsze to typy ekstrawer-
tyczne. Ekstrawertyk to ktoś skupiony na 
świecie zewnętrznym (ludzie i wydarzenia) 
i łatwo się w nim odnajdujący. Jest żywio-
łowy, towarzyski, pełen entuzjazmu, łatwo 
nawiązuje kontakty i komunikuje się ze 
światem zewnętrznym. Jeśli sprawia ci 
trudność wyrażanie siebie, jeśli szukasz 
wartości za zewnątrz siebie, jeśli rozwiązu-
jesz problemy rozmawiając o nich, jeśli ży-
cie towarzyskie dodaje Ci energii, jest re-
laksem, jeśli inni mówią o Tobie, że jesteś 
serdeczny i wylewny, jeśli twoje motto 
brzmi: „najpierw zrób, potem myśl”, jeśli 
nie boisz się uzewnętrzniać swoich opinii 
lub pytać innych o zdanie - to jesteś ekstra-
wertykiem. Natomiast flegmatyk i melan-
cholik to typy introwertyczne. Introwertyk 
jest zainteresowany światem wewnętrznym 
(myśli i uczucia). Jest skupiony, powścią-
gliwy, refleksyjny, mniej entuzjastyczny, 
nie przepada za towarzystwem i aktywno-
ścią. Jeśli masz łatwość w wyrażaniu sie-
bie, jeśli określasz swoje życie wewnętrzne 
jako głębokie, jeśli rozwiązujesz problemy 
prowadząc wewnętrzne dialogi, jeśli życie 
towarzyskie męczy cię, jeśli inni mówią, że 
jesteś zamknięty w sobie i mało wylewny, 
to jesteś introwertykiem.  
Nigdy nie jest tak, że ktoś ma „czysty” tem-
perament – że ma wszystkie jego cechy (w 
końcu każdy z nas jest absolutnie niepo-
wtarzalny) Ale któryś temperament jest 
zawsze dominujący, a drugi uzupełniający. 
Mamy też zwykle pojedyncze cechy innych 
temperamentów. Często jest tak, że tempe-
rament uzupełniający łagodzi lub wyostrza 
cechy naszego głównego temperamentu. 
Czasem trudno nam określić, jaki sposób 
zachowania jest dla nas najbardziej natu-

ralny, ponieważ nauczyliśmy się reagować i 
przybierać postawy wbrew naszej naturze, 
przymuszeni do tego przez wychowawców 
albo w trakcie pracy nad sobą. 
Jeśli temat cię zainteresował, to zanim za-
czniesz czytać dalej, wykonaj test załączony 
na osobnej kartce. Polega on na tym, że na 
liście cech zaznaczasz te, które są dla ciebie 
najbardziej charakterystyczne, naturalne 
(nie wyuczone) Przeczytaj dokładnie in-
strukcję i bądź szczery - inaczej to nie ma 
sensu. W drugim etapie zaznacz numery 
cech, które wybrałeś w grupach A, B, C, D 
(zauważ, że niektóre cechy są obecne w kil-
ku temperamentach) i policz ile cech masz 
w każdej grupie. Twój temperament to ten, 
w którym masz najwięcej zaznaczeń, a dru-
gi w kolejności, to temperament uzupełnia-
jący. Jeśli test wykaże, że masz zbliżoną 
ilość cech dwóch, lub kilku temperamen-
tów, czytając opisy, prawdopodobnie sam 
zdecydujesz, który z nich najlepiej ciebie 
określa. Na okładce znajduje się koło, w 
które wpisane są nazwy temperamentów. 
Te, które znajdują się obok siebie mogą 
stanowić pary temperamentu dominujące-
go i uzupełniającego. Na przykład choleryk 
może być sangwiniczny, albo melancho-
liczny itp. Jeśli z testu wynika, że uzupeł-
nieniem twojego temperamentu jest ten z 
naprzeciwka (np.: choleryk flegmatyczny) 
oznacza to, że wkradł się jakiś błąd. Te 
temperamenty są sobie przeciwne, mają 
niewiele cech wspólnych. Może to ozna-
czać, że z jakiegoś powodu „wyuczyłeś się” 
pewnych zachowań i wydaje ci się, że są dla 
ciebie naturalne, ale tak nie jest. Na przy-
kład melancholik wychowywany przez san-
gwiników jest przez nich niejako przymu-
szany, by zachowywać się bardziej żywioło-
wo, żartobliwie i często przyjmuje taką po-
stawę naśladując rodziców. Może go także 
do takiego zachowanie zmusić sytuacja – 
na przykład, gdy jest odpowiedzialny za 
grupę dzieci, młodzieży (a zadania traktuje 
poważnie) wie, że musi się bawić, wygłu-
piać, żartować itp. i robi to, choć nie jest to 
jego naturalna postawa. Zachęcam do zro-
bienia testu i lektury opracowań.● 
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X NIEDZIELA ZWYKŁA 5 .06 
7.3o – Za ++ Leona i Martę Mazur, Cecylię i 
Albina Stencel oraz ++ z rodzin Mazur, Sten-
cel, Sitek i Polnik.  
9.3o – Do O.B., z podz. za otrz. łas., z pr. o 
dal. bł., op. i zdr. w int. Małgorzaty Mądrej z 
ok. 80 r. ur.  
10.oo – Za ++ Mirosława Jóźwiak, Jana i Ire-
nę Ostrzołek, Stanisława i Irenę Jóźwiak oraz 
Kazimierza Gruca.  
11.oo – W int. Parafian.  
12.15 – Za ++ Bolesławę i Józefa Fukała, 
Wandę Klement, Kazimierza Kras i dusz. w 
czyś. cier.  
14.oo – Ślub. (Ks.Gość) 
16.3o – Do O.B. z podz. za otrz. łas., z pr. o 
dal. bł., op. i zdr. w int. wnuków.  
PONIEDZIAŁEK 6 .06 
6.3o – Za + Marię Gawełczyk, męża Roberta, 
rodziców Łucję Hetmaniok, męża Antoniego 
oraz dusz. w czyś. cier.  
18.oo – Do O.B., z podz. za otrz. łas., z pr. o 
dal. bł., op. i zdr. w int. zięcia Łukasza, 
wnuczki Dominiki z ok. ich urodzin. 
18.oo – Do O.B. z podz. za otrz. łas., z pr. o 
dal. bł., op. i zdr. w int. Jadwigi z ok. 70 r. ur.  
WTOREK 7 .06 
6.3o – Za ++ Leona i Martę Mazur oraz Mar-
tę i Józefa Poloczek. 
18.oo – Za ++ Franciszkę Szlosarek – w 6 r. 
śm., męża Franciszka, rodziców z obu stron, 
zięciów Ryszarda i Zbigniewa oraz ++ z pokr.  
i dusz. w czyś. cier.  
18.oo – Za ++ Stanisławę, Leona i Zbigniewa 
Kamińskich oraz Franciszka i Wiktorię Ka-
czorowskich.  
ŚRODA – Wsp. św. Jadwigi, królowej 8 .06 
6.3o – Za ++ Ryszarda Grygier, synową Syl-
wię, Roberta Grygier, żonę Gertrudę, ++ Al-
berta Mołdrzyk, żonę Stefanię, Kunegundę 
Fajkis, męża Alfonsa oraz ++ z pokr.  Gry-
gier, Mołdrzyk, Fabian i dusz. w czyś. cier.  
18.oo – Do O.B., z podz. za otrz. łas., z prośba 
o dal. bł. op. i zdr. w int. Małgorzaty Mądrej z 
ok. ur. – od III Zakonu Franciszkańskiego.  
18.oo – Za ++ Feliksa Grzonka – w 20 r. śm., 
żonę Ernę, syna Daniela, dziadków z obu 
stron, Henryka Śmietana, Agnieszkę Mro-
wiec, Eugeniusza Mstowskiego, żonę Janinę 

oraz ++ z rodziny i dusz. w czyś. cier. 
CZWARTEK 9 .06 
6.3o – Za ++ Leona i Ernę Adamek, Annę i 
Józefa i syna Krystiana Wysłucha oraz + Ka-
tarzynę Szymon.  
6.3o – Za + Alojzego Sadło, żonę Jadwigę, 
rodziców, teściów oraz ++ z pokr. .  
18.oo – Do O.B., z podz. za otrz. łas., z pr. o 
dal. bł., op. i zdr. w int. małżonków Aliny i 
Romana z ok. 15 rocznicy ślubu.  
PIĄTEK 10 .06 
6.3o – Do O.B., za wstawiennictwem MB 
Częstochowskiej, z podz. za otrz. łas., z pr. o 
dal. bł., op. i zdr. w int. Anny, Bernadety i 
Piotra z ok. ich urodzin.  
13.oo – Ślub.  
18.oo – Za ++ Jana i Apolonię Tokarskich, 
braci Władysława i Zygmunta, siostrę Zofię, 
szwagra Tadeusza oraz ++ z rodzin Nejman, 
Zagrodnik oraz Zofię i Tadeusza, syna An-
drzeja Dranka, ++ z pokr.  – od s. Teresy. 
18.oo – Za + Pawła Filip – od siostry Anieli.  
SOBOTA – Wsp. św. Barnaby, Ap. 11 .06 
8.oo – Za + Ewę Odulińską-Moruś – w r. 
śm., ++ rodziców Tadeusza i Mariannę Ry-
czel, Józefa i Helenę Odulińskich. 
13.oo – Ślub.  
14.oo – Ślub.  
18.oo – Za ++ Marię Kuczera, męża Józefa, 
córkę Danutę Grygier oraz ++ z pokr.  Kucze-
ra, Korus.  
18.oo – Za ++ Jana i Marię Goik, córkę Tere-
sę, wnuków Tadeusza i Eugeniusza oraz ++ z 
rodziny Goik, Szlezak, Smorzyk i dusz. w 
czyś. cier.  
XI NIEDZIELA ZWYKŁA 12 .06 
7.3o – Za ++ Zofię i Tadeusza, syna Andrzeja 
Dranka oraz ++ z pokr.  – od siostry Teresy. 
9.3o – Za ++ Wiktorię, Jana, Antoniego, Ma-
tyldę i Tadeusza Piechoczek, Gertrudę i Józe-
fa Musiolik, Alojzego Wojaczek, Eryka Kryp-
czyk, Jerzego Pałasz oraz ++ z rodziny. 
10.oo – Za ++ Elżbietę i Alfreda Owczarczyk, 
Gertrudę Uherek, bratową Annę, Różę Sitko, 
Franciszka Sitko oraz ++ rodziców z obu 
stron i dusz. w czyś. cier. 
11.oo – Do O.B., za wstawiennictwem MB Fa-
timskiej, z podz. za otrz. łas., z prośba o dal. 
bł. op. i zdr. w int. Małgorzaty z ok. 60 r. ur. 
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.3o – Do O.B., za wstawiennictwem MB 
Częstochowskiej, z podz. za otrz. łas., z pr. o 
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dal. bł., op. i zdr. w int. Weroniki z ok. 10 r. 
ur.  
PONIEDZIAŁEK – Wsp. św. Antoniego z 
Padwy 13 .06 
6.3o – W int. czcicieli MB Fatimskiej.  
18.oo – Do O.B., z podz. za otrz. łas., z prośba 
o dal. bł. op. i zdr. w int. Klaudii z ok. 9 r. ur.  
18.oo – Do O.B., za wstaw. MB Fatimskiej, z 
podz. za odebrane łaski z pr. o dal. bł., op. i 
zdr. w int. Jolanty z ok. kolejnych ur.  
WTOREK – Wsp. bł. Michała Kozala 14 .06 
6.3o – Za + Hieronima Wala, jego ++ rodzi-
ców, rodzeństwo, teściów Hipolita i Rozalię 
Trenda oraz ++ z rodzin Wala, Trenda.  
18.oo – Za + Bronisławę Kiełkowską.  
18.oo – Za ++ Tadeusza Myśliwiec i Janusza 
Waltar oraz ++ Annę i Alfonsa Ledwoń, wnu-
ka Grzegorza, Zofię i Józefa Myśliwiec, Tade-
usza i Marię Sobik oraz ++ Jadwigę Toma-
nowską i Annę Lipińską.  
ŚRODA 15 .06 
6.3o – Za ++ rodziców Alojzego i Lidię Ko-
larczyk, Jana, Łucję, Tadeusza, Hildegardę i 
Ewę Langer oraz ++ z rodziny Sładkowski, 
Dobisz, Kolarczyk, Langer.  
18.oo – Za ++ Jadwigę Fajkis, Michała Faj-
kis, Annę i Wincentego Piecha, syna, córki, 
zięciów, Jana, Martę i Leona Fajkis oraz Ewę 
Olszowską-Nowak. 
18.oo – Za ++ Danutę Brudny, męża Stani-
sława oraz ++ z rodziny. 
CZWARTEK 16 .06 
6.3o – Za ++ Pawła i Annę Kałuża, ich rodzi-
ców i rodz., Alojzego i Jadwigę Dudzik, córkę 
Leokadię, syna Alfreda, synową Marię.  
18.oo – Za ++ rodz., teściów, szwagra, dziad-
ków, siostrę Krysię oraz dusz. w czyś. cier.  
18.oo – Za + Urszulę Olejak – w r. śm. oraz 
++ z rodzin Olejak i Sitko.  
PIĄTEK – Wsp. św. Brata Alberta Chmielow-
skiego 17 .06 
6.3o – Za ++ Amalię Lazar, męża Eryka, ich 
rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo oraz 
++ Irenę i Władysława Koniec.  
6.3o – Za + Alojzego Sikora – w rocznicę 
urodzin oraz rodziców z obu stron.  
18.oo – Do O.B., z podz. za otrz. łas., z prośba 
o dal. bł. op. i zdr. w int. Jana z ok. 65 r. ur.  
SOBOTA 18 .06 
8.oo – Za + Ryszarda Maciejczyk – w 5 r. śm.  
18.oo – Za + męża Jana Antos, rodziców z 

obu stron, zięcia Stanisława Mazur oraz dusz. 
w czyś. cier.  
18.oo – Za + Włodzimierza Goik, rodziców, 
siostrę Edytę, teściów Jadwigę i Ludwika 
oraz ++ z pokr. .  
XII NIEDZIELA ZWYKŁA 19 .06 
7.3o – Za ++ Marię i Emila Urbańczyk, Anto-
niego Piszczek, dziad. z obu stron oraz ++ z 
pokr. .  
9.3o – Za ++ Marię Dobrowolską – w 9 r. 
śm.,++ rodziców, Otylię i Alojzego Michal-
skich, Halinę i Leonarda Spałek oraz ++ z ro-
dziny Ciaś i ++ z pokr. . 
10.oo – Za ++ Franciszka Folwarczny – w r. 
śm., żonę Annę, synów Stanisława i Eryka 
oraz synową Urszulę. 
11.oo – W INT. PARAFIAN.  
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI.  
16.3o – Za + Jadwigę Kańską.  
PONIEDZIAŁEK 20 .06 
6.3o – Za + Romana Mazur. 
6.3o – Za ++ Alojzego Matera – w r. śm., żo-
nę Emilię, Krystynę i Jana Brzoza oraz ++ z 
rodziny Brzoza, Gajdzik, Matera, Lichtański, 
Jesionek, Wala.  
18.oo – Do O.B., z podz. za otrz. łas., z pr. o 
dal. bł., op. i zdr. w int. Augustyna z ok. ko-
lejnej r. ur.  
WTOREK–Wsp. św. Alojzego Gonzagi 21 .06 
6.3o – Za ++ Wiktorię i Jana Wierzgoń, 4 sy-
nów, 3 córki, synowe, zięciów oraz ++ z ro-
dziny Wierzgoń, Posłuszny, Reichman. 
18.oo – Za + Stanisława Oleksy – w 4 r. śm..  
18.oo – Za + mamę Anastazję Szymańską – 
w 16 r. śm., tatę Jana, Leona, córkę Ewelinę, 
zięcia Mariusza oraz ++ z rodziny Kurow-
skich, Szymańskich, brata Tadeusza Augusta.  
ŚRODA 22 .06 
6.3o – Za ++ Alfonsa i Albinę Wowra, Alojze-
go, Czesława i Grażynę Zgrzędek oraz Jerze-
go Idzikowskiego.  
18.oo – Za ++ Antoniego Dulemba, rodziców, 
Jadwigę i Józefa Polnik.  
18.oo – Za ++ dziadków Jana i Julię Langer.  
CZWARTEK 23 .06 
6.3o – Za ++ Gertrudę Musioł – w r. śm., 
męża Franciszka, syna Józefa, wnuka Kry-
stiana, zięcia Eugeniusza oraz ++ dziadków. 
18.oo – Za ++ Pawła Mołdrzyka, żonę Regi-
nę, rodziców z obu stron, Leona Rakowskie-
go oraz Tadeusza i Stefanię Domański i dusz. 
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w czyś. cier.  
18.oo – Za ++ Marię i Alojzego Wuwer, Aloj-
zego Rduch, Ryszarda Wiśniewskiego oraz 
++ z rodziny Oszczudłowskich, Rduch, Sim-
ko, Kaduk, Bańczyk, Kurpik. 
PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA 
ŚW.JANA CHRZCICIELA 24 .06 
6.3o – Za ++ Janinę Mstowską, męża Euge-
niusza, zięcia Daniela, Feliksa i Ernę Grzon-
ka, Henryka Śmietana oraz ++ z rodzin Mro-
wiec, Jaros, Kasiewicz. 
8.oo– ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO. 
18.oo – Za ++ Tadeusza, Wiktorię, Jana, An-
toniego i Matyldę Piechoczek, ++ Marię, 
Emila, Józefa i Jana Nowak, ++ Wiktora Faj-
kis i Józefa Wolskiego oraz ++ z pokr.  
SOBOTA 25 .06 
8.oo – Za + Łukasza Kantorysińskiego – od 
rodziców i brata z rodziną.  
8.oo – Za + Antoniego Kisała – w 5 r. śm. 
oraz ++ z rodziny Kisała, Boroń.  
14.oo – Ślub.  
17.oo – W INT. ZMARŁYCH PARAFIAN I 
PIELGRZYMÓW.  
17.oo – Za + Franciszka Rembelksiego – w 5 
rocznice śmierci, jego ++ rodziców Józefę i 
Stanisława, teściów Janinę i Mariana Mrze-
wa oraz ++ z pokr. i dusz. w czyś. cier.  
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – ODPUST  KU 
CZCI OPATRZNOŚCI BOŻEJ 26 .06 
7.3o – W int. Pielgrz. z Żor i Jastrzębia-Bzie.  
9.3o – W int. Pielgrz. z Rybnika i Świerklan.  
11.oo – Do O.B., z podziękowaniem za otrzy-
mane laski, z prośba o dal. bł. opiekę zdrowie 
i dary Ducha Św. w int. Henryka z ok. 18 r. 
ur. 
12.15 – SUMA ODPUSTOWA  
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
PONIEDZIAŁEK 27 .06 
6.3o – Za + Henryka Maśka – od sąsiadów 
ul. Poznańska 2-12. 
18.oo – Do O.B. w int. KGW, emerytów i ren-
cistów oraz sprząt. kościół i kaplicę w czerw.  
18.oo – Do O.B., z podz. za otrz. łas., z prośbą 
o dal. bł., op. i zdr. w int. małżonków 
Agnieszki i Przemysława Żuk – w 1 r. śl. oraz 
małż. Heleny i Józefa z ok. kolejnej r. śl.  
WTOREK – Wsp. św. Ireneusza 28 .06 
6.3o – Za + Annę Hoszek, rodziców, Wikto-
rię Brudny i dusz. w czyś. cier.  
18.oo – Za + Leona Rakowskiego – w roczni-

ce śmierci oraz ++ rodziców i rodzeństwo.  
18.oo – Za + Irenę Pustułka – w 10 rocz. śm.  
ŚRODA –UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH AP. 
PIOTRA I PAWŁA 29 .06 
6.3o – Za + Leszka Adasiak, Edytę i Józefa 
Obracaj, synów Kazimierza i Jerzego, synową 
Barbarę, Józefę i Józefa Adasiak, synów Ze-
nona i Józefa, córki Janinę i Ludwikę, 
wnuczkę Beatę oraz ++ z rodzin Adasiak, Ob-
racaj, Lazar. 
9.oo – Za ++ Emila i Helenę Kopertowskich 
oraz Marię i Leona Grygierek.  
13.oo – Ślub.  
18.oo – Za ++ Agnieszkę i Ryszarda Krótki – 
w r. śm., syna Leona, córkę Gertrudę, 4 zię-
ciów oraz ++ z rodzin Krótki, Antończyk, Ca-
pek oraz dusz. w czyś. cier. 
CZWARTEK – I czwartek miesiąca 30 .06 
6.3o – W int. powołań.  
6.3o – Za ++ rodziców Tadeusza i Genowefę 
Bidzińskich oraz dziadków z obu stron.  
18.oo – Msza św. za zmarłych w 30 dzień i 1 
rok po śmierci.  
PIĄTEK – I piątek miesiąca 1.07  
6.3o – W int. czcicieli NSPJ.  
18.oo – Za + męża Henryka Sztymelskiego, 
jego ++ rodziców, teściów, rodz. z obu stron  
++ z rodz. Sztymelskich i Przewodowskich.  
SOBOTA  - I sobota miesiąca 2.07 
8.oo – Za ++ Franciszkę i Leona Gorzelnik, 
Annę i Stanisława Sowa oraz ++ z pokr.  z 
obu stron.  
18.oo – Za + Mariana Koszewskiego, Broni-
sławę i Sylwestra Budzińskich, syna Eryka, 
Jana i Annę Kiełkowskich.  
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 3.07 
7.3o – Za + Henryka Koczor, jego ++ rodzi-
ców oraz dusz. w czyś. cier.  
9.3o – Za + Tadeusza Pietrzyk, ++ z rodziny 
Pietrzyk, Zawojski, Kowalczuk, Sadanowicz 
oraz znajomych i sąsiadów oraz zamordowa-
nych na Wołyniu.  
11.oo – Do O.B., z podz. za otrz. łas., z pr. o 
dal. bł., op. i zdr. w int. Marka z ok. 30 r. ur.  
12.15 – Za + Marka Grzyb – od teściowej An-
ny Sutor i rodzin Makoś, Madigan, Lis.  
16.3o – Za + Ryszarda Domagała – w 3 r. 
śm., ojca Władysława, teścia, szwagra Czesła-
wa oraz ++ z pokr.  Domagała, Królik, Szczę-
sny.  
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 Podstawowe cechy: Reaguje szybko i 
intensywnie. Stanowczy, pewny siebie, do-
brze się czuje panując nad ludźmi, sprzeciw 
nie stanowi dla niego przeszkody, wręcz jest 
bodźcem do dalszych działań, dynamiczny, 
samodzielny, zawsze wyrazi swoje zdanie. 
Wszystko musi mieć dla niego swoje uzasad-
nienie (racjonalista). Widzi większy obraz 
całości (dobry organizator). Niechętnie słu-
cha innych, choć łatwo wyraża siebie - zebra-
nia i zajmowanie się szczegółami to dla niego 
strata czasu. Nie lubi dzielić się obowiązka-
mi, uważa, że sam zrobi to lepiej... Jest zbyt 
pochopny w osądach (brak refleksji i zrozu-
mienia innych, po co czytać instrukcje?) nie-
cierpliwy, czasami pełen pogardy dla mniej 
utalentowanych. Może być: władczy, zawzię-
ty, despotyczny, zbyt wyniosły i bezwzględny. 
Choleryk woli „umrzeć niż się upokorzyć”, 
może popaść w zbytni utylitaryzm. Jest to 
temperament dyktatorów: próbuje kierowa-
nia innymi w oparciu o swój autorytet, o cel 
czy po prostu entuzjazm. Może obawiać się 
zażyłości w relacjach. Jest pochopny w decy-
zjach, niechętnie przyznaje się do błędów, 

ukrywa swe słabości, obwiniając innych za 
własne porażki. Skupiony na osiągnięciu ce-
lu, pragmatyczny i energiczny. Unika narze-
kania postrzeganego jako użalanie się nad 
sobą. Sposobem choleryka na komunikowa-
nie się jest kłótnia. Uwielbia sprzeczać się, 
dyskutować, udowadniać, że ma rację, kryty-
kować, negować czyjąś wypowiedź, zachowa-
nie. On po prostu w taki sposób wymienia 
myśli z innymi i prezentuje swoje. Gdy chce 
coś zakomunikować, przechodzi od razu do 
sedna sprawy, nie marnuje czasu na łagodne 
wstępy, istotniejsze jest dla niego to, co chce 
powiedzieć, zaproponować. Woli szczerą roz-
mowę i raczej „wali prosto z mostu”. Mówi: 
„jeśli czujesz się urażony tym co powiedzia-
łem to Twój problem” Dlatego może być od-
bierany jako bardzo raniący, szczególnie 
przez osoby, które szybko się wycofują i za-

mykają w sobie. Choleryk rzadko decyduje 
się na strategię niedopowiedzeń lub pozosta-
wienie problemu, aż się sam rozwiąże. Zada-
nie, problem jest dla niego wyzwaniem. Nie 
lubi też czekać. Chce mieć coś od razu, łącz-
nie z rozwiązaniem problemów interperso-
nalnych (co jest przecież niemożliwe). Nie 
cierpi słuchać, interesują go fakty, a nie emo-
cje, wobec których przyjmuje lekceważącą 
postawę. Ma tendencję do przerywania in-
nym jeśli wydaje mu się, że wie dokąd zmie-
rza rozmówca – druga strona czuje się nie-
wysłuchana. Rozmawiać t0 dla niego wyda-
wać polecenia, mówić o konkretach, ale ni-
gdy o głębszych duchowych kwestiach. Cho-
leryk nie lubi też formułować zdań w pierw-
szej osobie - czuję, że... Woli  bezosobowe 
twierdzenia, uogólnienia - nie powie „to 
mnie denerwuje” tylko „to jest denerwujące” 
– jakby wszystko co czuje, musiało być od-
czuwane przez wszystkich. Reakcja: szybka, 
intensywna, długotrwała. W towarzystwie: 
ekstrawertyk, sytuacje społeczne pobudzają 
go do działania. Charakterystyczne cechy: 
przywódca z natury, uparty i ambitny. Sku-
pienie: niezwykle skupiony (szczególnie na 
zadaniach). Zainteresowany: ostatecznym 
wynikiem, kluczowymi kwestiami, etapami 
realizacji. Podejmuje decyzje w oparciu: o 
rozum, względy praktyczne i cel. Potrzeby: 
lojalność, kontrola, uznanie, niezależność, 
panowanie nad sytuacją. Słabe strony: prze-
konanie o własnej nieomylności, jedyny, któ-
ry ma rację, brak empatii, problemy z szuka-
niem rady u innych, indywidualista, apodyk-
tyczny. W czasie interpersonalnych konflik-
tów: obwinia innych, szybko się denerwuje, 
twierdzi, że ma rację lub chce od razu wszyst-
ko naprawiać. Denerwuje go: powolność, 
brak skuteczności, nielojalność, dekoncen-
tracja, użalanie się nad sobą, narzekanie. 
Zwraca uwagę na: zdolności, schematy orga-
nizacyjne, końcowe wyniki, sukces. Powinien 
pracować nad: posłuszeństwem w pokony-
waniu tendencji do złości, dumy, zawziętości, 
wypracować w sobie łagodność i pokorę. 
Choleryk może mylić empatię z aktywnym 
słuchaniem – powinien uczyć się empatii i 
troszczyć się o łagodny wstęp. Jak postępo-
wać z cholerykiem: Konfrontacyjne taktyki: 
ostra krytyka, upokarzanie jedynie go zrażą – 

O choleryku 
Ala Kaczorowska 

12 
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 Podstawowe cechy: Ma naturalną ten-
dencję do kreatywnego, pełnego życia. Roz-
bawiony, skłonny do dostrzegania jaśniejszej 
strony życia, zabawiania ludzi, poszukiwania 
przygód – wydaje się być płytki i mało po-
ważny. Mocną stroną jest zdolność do życia 
„tu i teraz” - nie rozczula się nad przeszłością 
i nie zamartwia przyszłością. Odważny, 
przedsiębiorczy inspirujący innych, dość im-
pulsywny, szybko reaguje, lecz równie szyb-

ko zapomina i nie rozpamiętuje tego, co się 
wydarzyło. Łatwo rozbudzić jego ciekawość i 
zainteresowanie. Przyjacielski, komunika-
tywny, towarzyski, lubi nowe znajomości. 
Zwraca uwagę na wygląd, zewnętrzne przy-
jemności. Ważną rolę pełnią dla niego rela-
cje. Wrażliwy, hojny, wielkoduszny, chętny 
do zadowalania innych. Czasami się to kłóci 
z chęcią skupienia uwagi na sobie - lubi znaj-
dować się w centrum uwagi, liczy się dla nie-
go ilość zawieranych relacji. Zależy mu na 
rozbawianiu innych. Nie kryje swoich emo-
cji. Może mieć kłopoty z nauką przez nieu-
stannie rozpraszaną uwagę. Jest skłonny do 

bycia powierzchownym, zmiennym, zmysło-
wym. Ma też skłonność do przesady, po-
chopnych stwierdzeń, naśmiewania się z in-
nych – chociaż nie ma problemu z przepra-
szaniem. Sprawdza się tam, gdzie idzie o re-
lację z ludźmi. Uwielbia życie towarzyskie, 
rozmowny. Pełen optymizmu, uwielbia 
spontaniczne przygody. Potrafi być impul-
sywny, roztrzepany i zapominalski no i szu-
kający poklasku. Wciąż jest niespokojny i 
szybko się nudzi, lekceważąc to co ma, szuka 
nowych podniet. Jego optymizm i pogoda 
ducha to dobrodziejstwo dla małżeństwa – o 
ile nie trzeba się czymś zająć poważnie… 
Sangwinik uważa, że wszyscy powinni Go ko-
chać, stąd wrażliwość na krytykę (puści ją 
mimo uszu lub wszystko rzuci). Bez odpo-
wiedniej formacji może popaść w hedonizm, 
uganiając się za tym co efektowne i prestiżo-
we w oczach świata (problemy z debetem). 
Potrafi wyprowadzić innych z równowagi 
szczególnie jeśli trzeba się ustatkować, za-
brać do solidnej pracy nad sobą, czy codzien-
nymi obowiązkami. W roli żywiciela rodziny 
zazwyczaj wykazuje dużą kreatywność i za-
pał. Lubi, gdy w pracy coś się dzieje. Zajmuje 
się wszystkim po trochu, czasami brakuje 
mu wytrwałości, skupienia i czasu, by dobre 
pomysły realizować. Najczęściej ze wszyst-
kich zmienia pracę. Prześlizguje się po pro-

O sangwiniku 
Ala Kaczorowska 

najlepiej spokojnie załagodzić sytuację zanim 
przejdzie się do rozmowy o problemie. Oka-
zywać mu lojalność, i postawić wyzwanie. 
Szanować i podziwiać, pozwalać na przejmo-
wanie kontroli we właściwy sposób, pomagać 
w rozwijaniu empatii, pokazując, że dzięki 
temu będzie skuteczniejszy. Życie duchowe 
choleryka: Jest jak prorok Eliasz – spodzie-
wa się Boga w trzęsieniu ziemi... Może być 
wielkim świętym lub… wielkim grzeszni-
kiem. Z determinacją nastawiony na cel musi 
się zawsze pytać czy ten cel jest dobry czy 
zły? Czy pochodzi od Boga? Nie lubi być na-
śladowcą, uczniem, nie jest uległy – musi 
uczyć się podążać za Chrystusem. Bez kie-
rownika duchowego realizuje swoją własną 
wolę, przekonany, że ma rację nawet, gdy się 
myli. Brakuje mu pokory - nawet w kierow-
nictwie duchowym będzie wszystko kwestio-
nował, sprzeczał się i dyskutował – nie ozna-
cza to, że nie jest przekonany, lecz że musi 

poczuć, iż zgadzając się na coś, jest w tym 
wolny i że jest to jego świadomy wybór... Je-
śli go ktoś prosi o pomoc, może od razu pod-
ważać jego wizję i przedstawiać swoją - powi-
nien walczyć z pokusą kwestionowania 
wszystkiego. Pragnąc rozwijać cnotę miłości, 
będzie musiał przeciwstawić się własnemu 
uporowi, praktykować wyrzeczenie i dostrze-
gać potrzeby innych. Dobra dla niego będzie 
praca w apostolacie, ale pokusą może być 
nadmierny aktywizm. Bardzo ważne jest czę-
ste przyjmowanie sakramentów, szczególnie 
Eucharystii i spowiedzi. Choleryk ma zawsze 
wiele rzeczy do zrobienia, a zatem wiele roz-
proszeń na modlitwie: może spróbować je 
zapisywać na kartce, aby zająć się nimi póź-
niej i wracać do modlitwy. Duchowe czytanie 
może poruszyć jego umysł tak bardzo, że bę-
dzie miał problem z przejściem z poziomu 
umysłu na poziom serca i spotkania z Bo-
giem. Warto by uczył się to przerywać. ● 
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blemach, co zakłóca konieczny dialog. Ktoś, 
kto pozostaje w związku z sangwinikiem 
„musi” grać rolę czarnego charakteru. Reak-
cja: szybka, intensywna, krótkotrwała. W to-
warzystwie:  niezwykle towarzyski, ekstra-
wertyk, dostosowuje się do panującej sytua-
cji. Charakterystyczne cechy: entuzjasta, try-
ska energią, otwarty i rozmowny, przyjaciel-
ski, pomysłowy, lubi się  bawić, wielkodusz-
ny, bardzo ceni sobie relacje i ludzi. Skupie-
nie: łatwo się rozprasza, szczególnie ze-
wnętrznymi bodźcami, szybko skupia zainte-
resowanie na czymś nowym. Chce wiedzieć: 
kto tam będzie, czy będzie fajnie, czy idziesz 
ze mną, czy jesteś szczęśliwy. Podejmuje de-
cyzje w oparciu o: powiązania interpersonal-
ne, co myślą ludzie, kto jest zaangażowany, 
czy to spodoba się innym. Potrzeby: uwaga, 
ciekawe zajęcia, pozytywny odbiór, elastycz-
ność, wspólnie podejmowane działania, ra-
dość życia. Słabe strony: może być zbyt szyb-
ki i powierzchowny ucieka przed tym, co 
trudne, roztargniony, popada w przesadę, 
zajmuje się wszystkim po trochu, za bardzo 
chce podobać się innym, niesłowny. W czasie 
konfliktów: skupia się tylko na pozytywnych 
stronach, unika tego, co negatywne, może 
prześlizgiwać się po problemie, udawać, że 
nic się nie dzieje. Denerwuje go: brak uwagi, 
negatywne lub krytyczne uwagi, obojętność i 
lekceważenie, problemy, brak zabawy i roz-
rywki, wszystko co nudne i niepopularne. 
Zwraca uwagę na: to co myślą o nim inni, jak 
wygląda sytuacja, co jest popularne, co my-
ślą lub robią inni, co się dzieje. Powinien 
pracować nad: Dobra komunikacja wymaga 
ustępstw, niestety sangwinik może nawet nie 
zauważyć, że druga strona chciałaby coś po-
wiedzieć. Dlatego sangwiniku!: ćwicz słucha-
nie z zamkniętymi ustami, bez wtrącania się 
i skupiania na swoich uczuciach. Następnie 
powtórz to, co ktoś powiedział i zapytaj czy 
dobrze zrozumiałeś. Ucz się stawiać innych 
w centrum uwagi. Prowadź „diagnostykę” 
pytaj sobie bliskich, czy może czymś się mar-
twią – nie próbuj od razu pocieszać czy baga-
telizować. Zastosuj taktykę łagodnego wstę-
pu. Sangwinik musi uczyć się zwracać uwagę 
na swoich bliskich w towarzystwie, a nawet 
ustalać i tego się trzymać: kiedy, gdzie i jak 
długo będziemy się z innym spotykać. Jak 

radzić sobie z sangwinikiem:  pamiętaj o po-
zytywnym nastawieniu, podejmujcie wspól-
ne działania, wyrażaj miłość i uznanie, po-
magaj w ustalaniu priorytetów, unikając 
przesady. Pomóż dotrzymywać obietnic, czyń 
za coś odpowiedzialnym. Motywując go do 
pracy często nagradzaj, aby pomóc mu wy-
trwać i dokończyć zadanie. Życie duchowe 
sangwinika: Sangwinik w życiu duchowym 
nie ulega legalizmowi, a w przypadku słabe-
go uformowania w wierze, jego naturalne 
skłonności mogą prowadzić do przyjmowa-
nia niespójnych i wybiórczo dobieranych 
wartości, opartych bardziej na własnych re-
ferencjach niż na prawdzie. Dlatego powi-
nien rozwinąć w sobie wierność i posłuszeń-
stwo nauczaniu Kościoła. Sangwinik chętnie 
angażuje się w służbę na rzecz Jezusa, nie-
stety czasem w zbyt wielu miejscach, co 
szybko kończy się zmęczeniem i brakiem 
efektywności. Skoro jest mistrzem relacji, 
ma skłonność do pokładania nadziei wyłącz-
nie w ludziach, do tego stopnia że jest w sta-
nie odrzucić coś, w co wierzy, do czego jest 
przekonany, by zadowolić innych. Dlatego 
powinien odkryć najbliższego przyjaciela – 
Jezusa, na którego zadowoleniu najbardziej 
powinno mu zależeć. Powinien wzmacniać 
nadzieję pokładaną w Bogu nie w ludziach, 
kontrolować emocje i być bardziej konse-
kwentnym oraz wytrwałym w duchowych 
postanowieniach. Sangwinik łatwo może dać 
się zwieść osobom bez skrupułów, dlatego 
potrzebuje duchowego kierownictwa i rozwi-
jania umiejętności duchowego rozeznawa-
nia. W przypadku oschłości i braku pociesze-
nia musi praktykować wytrwałość, ze wzglę-
du na miłość do Boga. Gdy ma problemy ze 
stałością, bardzo pomocne jest rozważanie 
Męki Chrystusa oraz uświadamianie sobie, 
po co i dla kogo coś robi. W duchowych po-
szukiwaniach grozi mu pobieżne i zbyt po-
wierzchowne potraktowanie tematu. Grupa 
modlitewna, weekendowe rekolekcje mogą 
być dla niego wielką pomocą. Na modlitwie 
mogą pojawić się problemy ze skupieniem. 
Powinien spróbować modlić się w atmosfe-
rze, gdzie jego zmysły zostaną wykorzystane 
- w pięknym kościele, z zapaloną świecą, ko-
lorowymi i tajemniczymi witrażami itd., mo-
że w formie medytacji ignacjańskiej, która 
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 Podstawowe cechy: Jest powściągliwy, 
rozważny i praktyczny, refleksyjny, pełen 
szacunku i zaufania. Niełatwo wyprowadzić 
go z równowagi czy obrazić. Nie ma skłonno-
ści do wylewności i przesady w wyrażaniu 
siebie. Jest lojalny i oddany, tolerancyjny i 
ofiarny. Ma żelazną wolę, co jest niedostrze-
gane ze względu na jego ugodowość. Ma dar 
łagodzenia napiętych sytuacji. Jest wyrazisty 
i konkretny, akceptuje tradycje i panujące 
reguły. Jest cierpliwym wyrozumiałym słu-
chaczem, dobrym przyjacielem. Radzi sobie 
w biurokratycznym systemie, lub tam, gdzie 
panuje hierarchia. Unika konfliktów i kon-
frontacji. Wykazuje się niezawodnością, 
punktualnością, uporządkowaniem, potrafi 
wnieść harmonię. Jego intrawertyczna natu-
ra z naciskiem na relacje sprawia, że pociąga-

ją go abstrakcyjne cele jak: miłość, patrio-
tyzm, religia i lojalność. W roli lidera nie czu-
je się najlepiej, a poczucie bezpieczeństwa 
jest dla niego ważniejsze od osiągnieć i wy-
zwań. Oskarżany jest o brak asertywności, 
entuzjazmu i spontaniczności. Tam, gdzie 
choleryk powinien się pohamować, flegma-
tyk musi się pobudzać. Cechuje go obojęt-
ność, a jego bezstronność, może świadczyć o 
braku zainteresowania tematem. Kocha har-
monię, spokój i atmosferę współpracy i zgo-
dy. Jest pokorny i oddany, nigdy nie zacho-
wuje się pretensjonalnie. Rozsądny, życzliwy 
słowny, ceniący sobie bezpieczeństwo i ro-
dzinne wartości. Najbardziej ze wszystkich 
cierpliwy. Rzadko się nudzi i jest bardzo 
ostrożny (ale nie bojaźliwy) – sprawdza się w 
roli „żywiciela rodziny”. Stanowi kręgosłup 

moralny naszych społeczności. Praktyczny 
oraz wytrwały. W pracy pokornie zgadza się z 
panującym status quo, Z powodu braku pew-
ności siebie łatwo się zniechęca i wybiera po-
stawę dystansowania się jako rodzaj samoob-
rony. Ściąga na siebie krytykę, jak światło 
przyciąga ćmy. Unika konfliktów, bo chce 
wszystkich zadowolić. odwleka jego rozwią-
zanie w nieskończoność. Szczególnie wtedy, 
kiedy się na coś zgodzi, a nie ma ochoty tego 
robić. Ponieważ nie potrafi odmówić, zanie-
dbuje sprawę, gra na zwłokę. Najczęściej 
ucieka przed konfliktowymi sytuacjami w fi-
zyczną lub umysłową pracę. Może poddawać 
się naciskom otoczenia. Długo znosi krytykę 
lecz narasta w nim niewypowiedziany żal, 
mogący doprowadzić do emocjonalnej bloka-
dy – ma już dosyć i odmawia zmiany stano-
wiska. W końcu wszystko w nim pęka i ujaw-
nia się jego wewnętrzna frustracja. Często 
usłyszysz od niego: cokolwiek zrobisz, będzie 
dobrze, ale jeśli chcesz posłuchać, co ma na 
myśli, przygotuj się na krytykę Trudno roz-
szyfrować co się w nim dzieje, bo jego spóź-
nione odpowiedzi, są już wtedy pozbawione 
emocji. Brak ciętej, szybkiej riposty, sprawia 
że ma niską samoocenę. W przywództwie ma 
ducha współpracy, umiejętności pracy z róż-
nymi osobowościami, dyplomację, opanowa-
nie. Tworzy atmosferę harmonii i zgrania. 
Jest pokorny i ma umiejętność proszenia o 
pomoc, potrafi szukać rady u innych, a to jest 
dobra cecha liderów. Urządzanie zasadzek i 
krytykowanie innych nie jest w jego stylu. 
Domyślne nastawienie flegmatyka to ignoro-
wanie, załagadzanie sprawy, znoszenie życio-
wych burz. Milczenie flegmatyka często spra-
wia, że inni przypisują sobie wszystkie zasłu-
gi. Reakcja: wolna, słaba, krótkotrwała. W 
towarzystwie: niefrasobliwy, cichy, zależny, 
rozjemca, powściągliwy, opanowany Charak-
terystyczne cechy: cichy, powściągliwy, in-
trowertyk, powszechnie lubiany. Skupienie: 

O flegmatyku 
Ala Kaczorowska 

angażuje wyobraźnię. Powinien też pracować 
nad głębią życia duchowego. Refleksja musi 
stać się jego nawykiem - najpierw myślenie 
potem działanie. Sangwiniku: jeśli rozważasz 
Biblię nie traktuj jej tylko jako inspirujących 
myśli, lecz buduj relację z Bogiem i czyń po-
stanowienia, a potem się pytaj czy je zreali-

zowałeś. Grupa modlitewna w której masz 
odpowiedzialne zadanie, może pomóc Ci roz-
wijać wewnętrzną dyscyplinę. Medytacja 
Słów Jezusa pozwoli Ci odkryć Twoją głębię, 
której się nawet nie domyślasz, oraz zdol-
ność do wyrzeczeń, radość dawania i radosne 
serce prawdziwego apostoła. ● 



 SPES CZERWIEC  2016 r.  

 

16 
niewzruszony, jeśli chodzi o warunki ze-
wnętrzne, ale wewnętrzne nastawienie, a 
szczególnie uczucie dyskomfortu, może go 
rozpraszać. Zainteresowany: czy wszystko 
pójdzie gładko, czy oni sobie poradzą. Podej-
muje decyzje w oparciu o: relacje, o to co my-
ślą inni lub czego chcą, liczy się dla niego 
współpraca. Potrzeby: harmonia, szczególnie 
w relacjach interpersonalnych, ład, szacunek 
i zrozumienie, czas na odpoczynek, spokój. 
Słabe strony: brak inicjatywy, zbytnia ule-
głość, problemy z obroną siebie, zbyt toleran-
cyjny w stosunku do obecnego stanu rzeczy. 
W czasie interpersonalnych konfliktów: bie-
rze winę na siebie, żeby uniknąć konfliktu, 
zbyt łatwo przystaje na warunki drugiej stro-
ny, z którymi niekoniecznie się zgadza, gene-
ralnie unika konfliktów z obawy przed pro-
blemami. Denerwuje go: konflikt interperso-
nalny, hałas, brak ładu, głośne lub radykalne 
zachowania. Zwraca uwagę na: to co myślą 
inni lub czego oczekują, współpracę, ład i ob-
owiązki. Powinien pracować nad: Roztropno-
ścią, bo każda jego cecha (początkowo bar-
dzo pozytywna) może stać się wadą - szcze-
gólnie ugodowość za wszelką cenę. Jezus 
nadstawiał drugi policzek, ale kiedy indziej 
wywracał stoły. Flegmatyk musi się uczyć 
stawać po stronie prawdy i bronić wartości, 
nawet za cenę konfliktu. Zakłada że druga 
osoba wie, co on myśli i czuje więc nie ma co 
dramatyzować. Flegmatyku!: ucz się wyrażać 
siebie. Nie zapominaj o intonacji, wyrazie 
twarzy, gestykulacji... Musisz wyjść poza 
swoją strefę bezpieczeństwa i swoje rozumie-
nie szacunku. Praktykuj odwagę, roztrop-
ność. Mów o tym, co kryje się w umyśle i ser-
cu. Pamiętaj - nie wszyscy muszą akceptować 
to, co masz do powiedzenia. Jak radzić sobie 
z flegmatykiem: zachęcać do brania sprawy 
we własne ręce. Łagodnie przypominać nie 

krytykować, udzielać pozytywnej informacji 
zwrotnej i słów zachęty budujących wiarę w 
siebie. Życie duchowe flegmatyka: W życiu 
duchowym łatwo przyjąć mu nauczanie Ko-
ścioła, ale jeśli nie dostrzeże konieczności 
osobistego wkładu, może skończyć na 
„niedzielnym chrześcijaństwie”. Gotowość 
współpracy i lęk przed konfliktami rodzą po-
kusę, by iść na ustępstwa kosztem własnych 
wartości, także relacji z Bogiem. Istnieje ry-
zyko, że bardziej niż Bogu, będzie chciał po-
dobać się ludziom. Flegmatyk ma skłonność 
do lenistwa. Bez odpowiedniej motywacji 
oraz formacji duchowej może nie robić nic. 
Może także unikać praktyk religijnych, które 
wydają się mu żmudne i męczące – jeżeli jed-
nak znajdzie odpowiednią motywację będzie 
temu wierny. Problem w tym, żeby chciał za-
cząć. Codzienny rachunek sumienia pomoże 
mu pokonać duchowe lenistwo. Ważna jest 
dla niego praca nad dostrzeganiem własnej 
wartości oraz rozwijanie cnoty roztropności, 
które jest śmiałym dążeniem do dobra, 
„twórczą zaradnością”, rozpalanie tęsknoty 
za szlachetnymi i wspaniałymi przedsięwzię-
ciami. Flegmatyku!: Bardziej przemawiają do 
ciebie modlitwy formalne: różaniec, koronka, 
liturgia godzin, czy sakramentalia: cudowny 
medalik, szkaplerz…  Nie poprzestawaj na 
zewnętrznych oznakach kultu. Poświęć Bogu 
więcej uwagi na modlitwie, zaangażuj swoją 
wyobraźnię, przenieś się w daną scenę z 
Ewangelii i pytaj Ducha Św., pytaj się o uczu-
cia. Prowadzenie dziennika duchowego, gru-
pa modlitewna w której będziesz mógł dzielić 
się natchnieniami i przemyśleniami mogą ci 
być przydatne. Zauważaj swoje talenty i nie 
zakopuj ich, weź za nie odpowiedzialność, 
zaangażuj się w życie parafialne na stałe, a 
nie doraźnie, gdy masz na to ochotę. ● 

 Podstawowe cechy: ceni sobie ideały – 
prawdę, piękno, sprawiedliwość i wszystko 
co szlachetne. Cechuje go rozwaga, poboż-
ność i współczucie, ma skłonność do rozmy-
ślania i lubi samotność. Jest wrażliwy, poru-
sza go niesprawiedliwość i zło. Kieruje się za-
sadami, jest konsekwentny, wierny i wytrwa-
ły. Cechuje go uporządkowanie, sumienność, 

dbałość o szczegóły. Ceni sobie rozważania 
nad tajemnicą i głębią życia. Ten sam idea-
lizm może sprawić, że melancholik stanie się 
zbyt krytyczny i łatwo będzie potępiał tych, 
którzy nie są w stanie sprostać jego oczeki-
waniom. Czasami pozbawiony zmysłu prak-
tycznego. Przeszkadza w relacjach, utrudnia-
jąc działania w grupie. Przejawia sceptycyzm 
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17 
w stosunku do teorii, które wydają się zbyt 
uproszczone. Początkowa reakcja na bodźce 
jest słaba, bądź mało wyraźna – intensyw-
ność wzrasta. Bardzo powoli nawiązuje rela-
cje, zwykle ceni samotność, kiedy jednak się 
zaprzyjaźni jest wierny i oddany, dlatego nie 
jest skory do przebaczania. Dostrzega wszel-
kie trudności związane z nowym przedsię-
wzięciem, martwi się, odhacza wszystkie błę-
dy oraz nieścisłości. Konsekwencje podjętego 
działania paraliżują go (powodują, że nie po-
dejmuje działania). Zadręczanie się wspo-
mnieniami i wyrzutami sumienia nie pozwa-
la mu działać i w efekcie go ogłupia. Dąży do 
perfekcji, a nie osiągnąwszy celu traci pew-
ność siebie i zniechęca się do dalszego dzia-
łania. W przypadku naprawdę dużych kryzy-
sów nie traci pewności siebie i wiary. Żyje 
tak, jakby za chwilę miało wydarzyć się coś 
nieoczekiwanego – martwi się zatem o dro-
biazgi. Rozważa wszystkie „za” i „przeciw”, 
dlatego może być postrzegany jako niezdecy-
dowany. Zbyt dużo czasu spędza na przygo-
towaniu i planowaniu, a potem ma mało cza-
su na wdrożenie projektów w życie. Intro-

wersja i skłonność do pesymizmu czynią me-
lancholika wyjątkowo egocentrycznym. Robi 
listę zażaleń, ale  mając mocny fundament 
wiary, będzie wsparciem dla innych. Uwiel-
bia porządek, piękno i ciszę, zwraca uwagę 
na jakość. Bardziej niż towarzystwo woli 
świat swoich myśli – powściągliwy, nieobec-
ny. Głęboko wszystko przeżywa, nie zawsze 
jednak potrafi to nazwać Czasem, ku zasko-
czeniu otoczenia, może się u niego pojawić 
gwałtowna reakcja. W relacjach osobowych: 
pesymistyczny, krytyczny i wymagający. Czę-
ściej dopasowuje się do własnych uczuć i 
wrażliwości niż do tego, co czują inni. Per-
fekcjonizm przejawiający się wobec najbliż-
szych w stawianych im wysokim wymaga-
niom oraz ciągłej kontroli odbierany jest ja-
ko bardzo uciążliwy. Ma wrażenie bycia po-
równywanym z innymi, bardziej pewnymi 
osobami. Kiedy jego wewnętrzny ideał nie 

realizuje się, zakorzenia się w nim poczucie 
nieudolności – reaguje albo wzmożonym wy-
siłkiem albo nasilającym się stanem przy-
gnębienia, pogłębiającą się krytyką skiero-
waną najczęściej do siebie. Skupiony na so-
bie nie zawsze rozumie czy zczytuje reakcje 
innych. Niekiedy prowadzi to do stworzenia 
w jego głowie alternatywnego świata – w 
którym wszystko jest lepsze … (marzenia). 
Prowadzi w myślach ostrą dyskusje z żoną, 
kolegą, szefem. Zwykle nie wypowiada tego 
nigdy na głos, chyba, że w formie krótkiej 
uwagi, kilka tygodni później, gdy inni nie pa-
miętają już o problemie, czy sytuacji. Melan-
cholik chce, by wszystko było na swoim miej-
scu i uważa, że każdemu powinno się to po-
dobać - nie wolno niczego przestawiać. Na-
wet jeśli dla innych nie robi to różnicy – dla 
niego tak. Lubi rządzić w zakamuflowany 
sposób: rzucając karcące spojrzenia lub 
wzdychając ciężko. Ukrywa swoje uczucia i 
pragnienia, swoją emocjonalność. Może po-
mijać takie aspekty jak: rola relacji, motywa-
cji, formy integracji grupy. Reakcja: wolna, 
lecz intensywna, długotrwała i nasilająca się 
wraz z upływem czasu. W towarzystwie: in-
trowertyk, intensywne życie towarzyskie go 
wyczerpuje, potrzebuje samotności, żeby na-
ładować akumulatory, samotność mu służy. 
Charakterystyczne cechy: spokojny, zamy-
ślony, drobiazgowy, krytyczny, szlachetny, 
poważny, wrażliwy, twórczy, wytrwały, 
skłonny do perfekcjonizmu. Skupienie: głę-
boko skupiony, ale ukierunkowany na świat 
wewnętrzny, drobiazgowy, nacechowany wy-
trwałością. Zainteresowany: konkretną i 
szczegółową wiedzą, dalszymi informacjami, 
regułami. Podejmuje decyzje w oparciu o : 
zasady, o to, jak powinno być, jak ma wyglą-
dać ideał. Potrzeby: porządek i cisza wspar-
cie, pomoc przy inicjowaniu projektów lub 
społecznych działań, pragnie być wysłuchany 
i zrozumiany. Słabe strony: powolny w ini-
cjowaniu działań, niezdecydowany, zbyt kry-
tyczny i mało elastyczny, w przypadku naci-
sków o natychmiastową odpowiedź, wycofu-
je się. W czasie konfliktów: pozwala nawar-
stwiać się problemom, a potem je wyolbrzy-
mia lub reaguje zbyt ostro i dramatyzuje, 
skłonności do wyolbrzymiania tego, co nega-
tywne. Denerwuje go: brak zasad, pośpiech 

O melancholiku 
  Ala Kaczorowska 
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w podejmowaniu decyzji, lekkomyślność, 
ignorowanie szczegółów, powierzchowność, 
brak szacunku dla zasad. Zwraca uwagę na: 
ideały, uczucia i myśli, procedury, to co jest 
słuszne, rozpamiętuje krzywdy z przeszłości. 
Powinien pracować nad: Musi uczyć się do-
strzegać potrzeby innych, a nie użalać się 
nad sobą. Pamiętać, że to pułapka i skutkuje 
krótkowzrocznością, jałowym stylem życia. 
Powinien zachęcać się do regularnej aktyw-
ności fizycznej oraz rozwijania w sobie pew-
ności siebie, optymizmu i entuzjazmu. Nie 
potrzebuje motywowania, gdyż dla niego wy-
sokie standardy same w sobie stanowią już 
wystarczającą motywację. Potrafi dużo wy-
trzymać realizując żmudne i szlachetne cele, 
ale często zniechęca się w codziennych trud-
nościach. Jeśli nie będzie temu przeciwdzia-
łać może się to przerodzić w depresję, dlate-
go powinien zajmować się jedną sprawą na 
raz i uczyć się wdzięczności oraz pozytywne-
go myślenia. Powinien pamiętać, że pozna-
wanie siebie nie oznacza skupiania się na 
własnych problemach ani pogrążania się w 
samokrytyce. Melancholiku: Bądź konkretny 
i unikaj generalizowania (bo ty zawsze…) - 
inni czują się przy generalizowaniu atakowa-
ni. Poruszaj w dyskusji tylko jeden problem. 
Komunikuj swoje uczucia. Pomyśl i powiedz 
o ukrytych pozytywach. Jak sobie radzić z 
melancholikiem: szanować jego reguły, spo-
kój, ustalony porządek i potrzebną mu prze-
strzeń, wspierać przy inicjowaniu działań, 
doceniać dogłębne spojrzenie na problem, 
nie pospieszać w przypadku decyzji, pytać o 
czym myśli. Jeśli narzeka na nadmiar zadań, 
nie tyle potrzebuje pomocy, ale dostrzeżenia, 
że jest zmęczony, docenienia, współczucia. 
Zwykle obawa się porażki potrzebne mu jest 
większe zrozumienie i zachęta - „wrzuć me-
lancholika do wody to nauczy się pływać” Ży-
cie duchowe melancholika: Mówi się, że tak 
bardzo tęskni za niebem, że na ziemi nic nie 
jest w stanie go zadowolić. Żaden człowiek 
nigdy nie będzie w stanie zaspokoić jego naj-
głębszej tęsknoty za bliskością, bycia dosko-

nale rozumianym i bezwarunkowo kocha-
nym – tylko zażyła więź z Jezusem, może to 
pragnienie zaspokoić. Dzięki tej relacji me-
lancholik przestanie być skupionym na sobie 
i będzie mógł powstrzymać swoje krytyczne 
nastawienie wobec innych i przezwyciężyć 
naturalną skłonność do zamartwiania się.  
Jest ukierunkowany na życie duchowe. Jeśli 
sobie nie uświadomi tej intensywnej ducho-
wej tęsknoty za doskonałością, grozi mu nie-
zadowolenie i frustracja na poziomie natu-
ralnym. Głęboka wieź z Bogiem i kierownic-
two, pomoże mu uniknąć popadania w błęd-
ne koło frustracji, złości i rozpaczy. Melan-
cholik jest pamiętliwy i bardzo długo zacho-
wuje emocje, przerabia je, dlatego ma kłopo-
ty z przebaczeniem. Grozi mu chowanie 
uraz, zgorzknienie, przyjęcie postawy kryty-
kanta i sędziego. Duma melancholika obja-
wia się w pragnieniu bycia doskonałym i lęku 
przed kompromitacją. Niszczy jego duchowe 
życie. Stawia on sobie wysokie cele. Począt-
kowo robi wrażenie skromnego i pokornego, 
kiedy rozpoczyna pracę staje się krytyczny i 
wymagający, tak że nikt nie czuje się kompe-
tentny, by z nim pracować. Niekiedy też 
wzdryga się na myśl o pracy w apostolacie, z 
obawy przed ewentualną porażką lub z po-
wodu niepotrzebnego zamartwiania się 
szczegółami. Wszystko się piętrzy w jego gło-
wie—powinien nie tyle ciągle analizować sie-
bie, co wyrażać kierownikowi duchowemu 
swoje lęki. Kiedy atakują go myśli o porażce, 
powinien powierzać się z ufnością Bogu. Ma 
skłonność do rozczulania się nad sobą – mo-
że się to skończyć samotnością, egocentry-
zmem, zawiścią, depresją, poczuciem pomi-
nięcia. Musi zacząć dziękować Bogu za 
wszystko!!! To skuteczne antidotum na jego 
kapryśne usposobienie i przepis na radość. 
Gdy ogarnia go smutek lub negatywne nasta-
wienie natychmiast powinien skierować swo-
ją uwagę na pozytywne aspekty. Melancholi-
ku!: nabieraj dystansu do problemu, nazwij, 
zdefiniuj uczucia i problem. Nie zapominaj o 

ostatecznym celu – o niebie. ● 
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Nie chce mi się 
pisać, nie chce 
mi się wymyślać zadnia, nie chce mi się 
myśleć, nie chce mi się opowiadać, nic mi 
się nie chce... Głupia gazetka. Kto w ogóle 
wymyślił tę stronę. Czemu ja muszę to re-
dagować... I tak się na pewno nikomu nie 
podobają moje zadania... Nikt mnie nie lu-
bi, mam krzywe kopytka i za długie uszy... 
W szkole się śmieją, że jestem osioł... Je-
stem szary, mam wycięte jelita i ślady po 

smarze rowerowym na lewej nodze... Nic mi nie wycho-
dzi, nawet, jak się 
śmieję to mi wycho-
dzi jakieś i i i h a h a -
aaaa, jak j ak i em uś 
głupiemu o s ł o w i . . . 

Czemu nie jestem jakimś sympatycznym, ró- ż o w y m 
króliczkiem. Może jakaś dziewczynka by mnie pokochała, 
i przytulała codziennie i nie umiałaby beze mnie za-
snąć… Albo niedźwiedziem! O! To by dopiero było. Su-
per niedźwiedź, który ratuje dzieci przed lisa- mi i wilka-
mi… Jeszcze mogłaby być papuga. Ta to dopiero jest fajna... Wygłupia się, rozśmiesza i ma 
takie ładne piórka. Wszyscy ją lubią… A najfajniej, to by było być lwem, królem, wszyscy by 
mnie słuchali… A ja muszę być głupim, szarym osłem…To niesprawiedliwe… Osiołek Ofiarka 

Dla dzieci 

NIIE! 

TO SIĘ NIE UDA…  

DO TAKIEGO  

WYJAZDU TRZEBA SIĘ 

PRZYGOTOWAĆ DUŻO 

WCZE ŚNIEJ,  

NIE ZDĄŻĘ…  

I TAK NIE BĘDZIE  

FAJNIE... 

Jeśli rozwiążesz rebusy odczytasz fragment wiersza ks. Twardowskiego. Pomoże Ci on wytłumaczyć Osiołko-
wi, dlaczego może się cieszyć z tego, że jest osłem. Rozwiązanie prześlij na adres krecikpolarny@gmail.com 
A nagrodę za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują: Magda Stylok i Wiktoria Wykner. Gratuluje-
my! Do odbioru 12.06 na Mszy św. o godz. 10.00 

Gdyby wszyscy                

CZ = LI LSKA 

S = CZT 

O = A 

Gdyby 
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GDYBY 

KAŻDY 
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CHÓD 

NIKT  
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PAK = BNY 

BYŁBY 
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