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 Jeśli Mnie kto miłuje, będzie za-

chowywał moją naukę, a Ojciec mój 

umiłuje go i przyjdziemy do niego, i 

mieszkanie u niego uczynimy  

   J 14, 15 - 16.23b -26 

 W Zielone Świątki Bóg ukazuje mi 
drogę, którą mogę iść - drogę pokoju. Za-
nim czegokolwiek się podejmę, Bóg już to 
zrobił. Dla mnie i za mnie. Jestem innym 
człowiekiem, zanim zdołam choć kiwnąć 
palcem. Jakież to wspaniale uczucie: zosta-
łem przez Boga dostrzeżony i ocalony, i jed-
ną nogą stoję już niejako na drodze wiodą-
cej do nieba. Oczywiście, nie muszę nią iść. 
Mogę nawet żyć tak, jakby Boga w ogóle nie 
było. Jestem przecież wolny. Miejmy na-
dzieję, że nie pozbawię siebie wolności. 
Miejmy nadzieję, że pozwolę działać Jezu-
sowi, gdy podaruje mi Ducha, który prowa-

dzi ludzi do nieba. Dopiero wtedy będę pro-
mieniował pokojem. Dopiero wtedy będę 
gotów przebaczać. Dopiero wtedy będę czuł 
potrzebę dziękowania Bogu i bliźnim. Do-
piero wtedy moja krytyka innych zatraci jad 
nienawiści. A jeśli nadal się waham, jak po-
winienem żyć, dobrze byłoby najpierw 
usiąść i spokojnie nad tym się zastanowić, a 
jeszcze lepiej prosić: Przyjdź, Duchu Święty, 
o ś w i e ć 
mnie.  

UROCZYSTOŚĆ 

ZESŁANIA DUCHA 
ŚWIĘTEGO 
5 czerwca 2022 r. 

 Czy Je-
zus miał jakieś 
t a j e m n i c e ? 
Prawdy, któ-
rych nikomu 
nie chciał wyja-
wić, nawet ucz-
niom, którzy 
byli z Nim 
przez cały czas? 
D z i s i e j s z a 
Ewangelia mo-
że coś takiego 
sugerować: Ca-
łą prawdę wyjawi dopiero Duch, który 
przyjdzie, gdy Jezus zostanie uwielbiony, a 
zatem nie będzie Go już na ziemi. To jest 
dokładnie nasza sytuacja. Nie możemy już 
udać się do Jezusa i zapytać Go, jak to czy 
tamto należy rozumieć. Pozostaje pytać i 
szukać i pilnie słuchać Ducha, czy nasza 
wiedza odpowiada Jego prawdzie. Poszuki-
wanie Boga i Jego woli nie jest tylko sprawą 
uczonych teologów i konsekrowanych bi-
skupów - wszyscy jesteśmy powołani do ko-
rzystania z naszego serca i rozumu. A co by-
śmy powiedzieli o dobrej książce teologicz-
nej? Albo o posłuchaniu jakiejś dobrej kon-

ferencji czy kazania? Duch prawdy, który 
pochodzi od Ojca i poucza o Synu, przema-
wia na wielu kanałach - mimo że nie ma 
żadnej rozgłośni.  

  Gdy zaś przyjdzie On, Duch 

Prawdy, doprowadzi was do całej 

prawdy. Bo nie będzie mówił od sie-

bie, ale powie wszystko, cokolwiek 

usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przy-

szłe     J 16, 12 – 15 

UROCZYSTOŚĆ  

TRÓJCY  

PRZENAJŚWIĘTSZEJ 
12 czerwca 2022 r. 
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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.    Łk 9, 18 – 24 

 „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 

mogli niezobowiązująco 
ukryć się za przypadkowo 
dobranymi opiniami ludzi. 
Muszą się zdeklarować, 
wyznać, kim jest dla nich 
Mistrz. Nie znamy odpo-
wiedzi ich wszystkich. Wy-
daje się, jakby Piotr odpo-

wiedział 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 ro-
lę powinienem odgrywać w twoim życiu: 
główną albo tylko nic nie znaczącą, drugo-

planową?” Obok nas nie ma Piotra. Odpo-
wiedzi musi udzielić każdy z nas z osobna, 
odpowiedzieć w swoim imieniu. A Jezus mó-
wi dalej, że ocalimy nasze życie, jeśli z Jego 
powodu je stracimy. Znaczy to tyle, że im 
więcej w moim życiu będę pozostawiał miej-
sca Jezusowi, tym bardziej moja osoba bę-
dzie schodziła na drugi plan. Ale jednocze-
śnie tym bardziej będę stawał się „wolny od 
samego siebie”, tym bardziej będzie stawało 
się dla mnie jasne, co ze swoimi talentami 
mogę zrobić w duchu Jezusa. Jezus pyta nas 
codziennie, za kogo Go uważamy. Jaka jest 
twoja odpowiedź?  

XII NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 19 czerwca 2022 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 2022 r.  
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Maj w naszej parafii 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Szymon Adamczyk – Aleksandra Kłyż 
Bartosz Buba – Aleksandra Michajluk  
Mateusz Grabiec – Patrycja Jankowska  
Adrian Musiolik – Kornelia Krupa 
Piotr Suszka – Weronika Mazurkiewicz  
Piotr Żubertowski – Justyna Gierałtowska  
 
ŚLUBY: 
Bartłomiej Chrobok – Paulina Bagińska   
Michał Domin – Magdalena Rutka     
Przemysław Nowicki – Dominika Ciemięga  
Patryk Siry - Urszula Sitek 
 
 
  

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
30 rocznica 
Marzena i Jerzy Ciemięga    
50 rocznica 
Władysława i Józef Kukla   
   
POGRZEBY: 
Zbigniew Janulek  
Stanisław Kozieł  
Anna Kucharska  
Stanisław Kułaga  
Robert Najda 
Franciszek Mazur  
Jan Orszulik  
Krzysztof Sankowski  
Marianna Sobota 

 Znana nam już z wcześniejszych sukcesów 
Łucja Mirosław zdobyła drugie miejsce w ogól-
nopolskim finale XXII Olimpiady Teologii Kato-
lickiej. Łucja jest uczennicą Zespołu Szkół nr 6 
im. króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu 
Zdroju. Jej katechetą jest ks. Tomasz Kaspero-
wicz. Finał olimpiady odbywał się od 31 marca 
do 2 kwietnia w Płocku. Wzięły w nim udział 82 
osoby, które reprezentowały 41 polskich diecezji. 
Tematem konkursu było: "Miłosierdzie Boże w 

praktyce i w nauczaniu Kościoła". Etap ogólno-
polski poprzedziły dwa wcześniejsze etapy: 
szkolny i diecezjalny. Z tego ostatniego awanso-
wały po dwie osoby z każdej z 41 diecezji w Pol-
sce do etapu w Płocku - czyli 82 osoby. Wszyscy 
uczestnicy dotarli wraz ze swoimi opiekunami do 
Płocka. Łucja wygrywała indeks na wybraną 
uczelnię oraz dwa bony do wykorzystania w zna-
nych sieciach: jeden na 3000 zł i drugi na 150 zł  
Gratulujemy sukcesu! 

ZWYCIĘSKA  

ŁUCJA MIROSŁAW 
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 5.06- Uroczystość Zesłania Ducha Święte-
go. Kolekta na budowę Domu Pielgrzyma 
„Nazaret” w Piekarach Śl. 
 6.06- poniedziałek. Święto NMP Matki Ko-

ścioła. Rozpoczyna się Okres Zwykły. Misyj-
ny Dzień Chorego. Msze św. o godz. 6.3o, 
9.oo i 18.oo. Do sprzątania kościoła zaprasza-
my parafian z ul. Wrocławskiej 19 po Mszy 
św. wieczornej. 
 8.06- środa. Wspomnienie św. Jadwigi, 

królowej. Biblioteka parafialna czynna od 
godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
 9.06- czwartek. Święto Jezusa Chrystusa 

Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 
10.06- piątek. Do sprzątania kościoła zapra-

szamy parafian z ul. Wrocławskiej 19 po 
Mszy św. wieczornej. 
 11.06- sobota. Wspomnienie św. Barnaby, 

Apostoła. Rocznica święceń kapłańskich ks. 
Marka. Odwiedziny chorych i starszych wie-
kiem parafian od godz. 9.oo. 
 12.06- Uroczystość Najświętszej Trójcy. 

Kończy się okres spowiedzi i Komunii św. 
wielkanocnej. Pielgrzymka dzieci wczesno- i 
pierwszokomunijnych do katedry. Wybory 
do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Kolekta 
na Wydział Teologiczny UŚ. 
 13.06- poniedziałek. Wspomnienie św. An-

toniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościo-
ła. Różaniec fatimski o godz. 17.00. Msza św. 
w intencji czcicieli MB Fatimskiej o godz. 
18.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Wrocławskiej 21 po Mszy św. 
wieczornej. 
 14.06- wtorek. Wspomnienie bł. Michała 

Kozala, biskupa i męczennika.  
 15.06- środa. Biblioteka parafialna czynna 

od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
 16.06- czwartek. Uroczystość Najświętszego 

Ciała i Krwi Pańskiej. Msze św. o godz. 7.30 
(polowa), po procesji, 12.15, 16. 30, 19.30. 
 17.06- piątek. Wspomnienie św. Brata Al-

berta Chmielewskiego, zakonnika. Do sprzą-
tania kościoła zapraszamy parafian z ul. 
Wrocławskiej 21 po Mszy św. wieczornej.  
 18.06- sobota. Nauka dla Rodziców i Rodzi-

ców chrzestnych o godz. 16.30 w Domu Para-
fialnym. 

 19.06- XII Niedziela Zwykła. Chrzty o godz. 
12.15. Msza św. w intencji ks. Marka z okazji 
urodzin o godz. 16.30. Kolekta na potrzeby 
remontowe parafii. 
 20.06- poniedziałek. Do sprzątania kościoła 

zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 23 
po Mszy św. wieczornej. 
 21.06- wtorek. Wspomnienie św. Alojzego 

Gonzagi, zakonnika. 
 23.06- czwartek. Uroczystość Narodzenia 

św. Jana Chrzciciela.  
 24.06- piątek. Uroczystość Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. Msze Święte o godzinie 
6.30, 8.00 i 18.00. Msza św. na zakończenie 
roku szkolnego o godz. 8.00. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy parafian z ul. Wrocław-
skiej 23 j po Mszy św. wieczornej. Msza św. 
dla młodzieży z okazji zakończenia roku 
szkolnego i formacyjnego o godz. 18.00. 
 25.06- sobota. Wspomnienie Niepokalane-

go Serca Maryi. 
 26.06- XIII Niedziela Zwykła. Roczki o 

godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o godz. 
16.30. Kolekta na potrzeby parafii. 
 27.06- poniedziałek. Msza św. w intencji 

sprzątających kościół w czerwcu oraz Koła 
Gospodyń, emerytów, rencistów o godz. 
18.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Wrocławskiej 25 po Mszy św. 
wieczornej. 
 28.06- wtorek. Wspomnienie św. Ireneu-

sza, biskupa i męczennika. 
 29.06- środa. Uroczystość Świętych Apo-

stołów Piotra i Pawła. Msze św. o godz. 6.30, 
9.oo i 18.00. Kolekta na Stolicę Apostolską 
tzw. Świętopietrze. 
 30.06- I czwartek miesiąca. Msza św. w in-

tencji powołań o godz. 6.30. Msza św. za 
zmarłych w 30 dzień oraz I rocznicę po 
śmierci o godz. 18.00. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 25 
po Mszy św. wieczornej. 
 1.07- I piątek miesiąca. Msza św. w intencji 

czcicieli NSPJ o godz. 6.30.  
 2.07- I sobota miesiąca. Nabożeństwo wy-

nagradzające NMP o godz. 7.00.  
 3.07- niedziela. XIV Niedziela Zwykła. Ko-

lekta na WŚSD w Katowicach. 

Co nas czeka w czerwcu 
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Hostia Święta 
 
Bądź pozdrowiona Hostio biała 
Okrągła lecz taka mała 
 
To Ty jesteś mieszkaniem Wszechmocnego Boga 
A dla nas do zjednoczenia z Nim jedyna droga 
 
Ciebie w Komunii Świętej przyjmujemy 
I przez Ciebie Bogu cześć oddajemy 
 
Bóg przez Ciebie schodzi do nas z Nieba 
Bo nikt od Niego większej miłości na świecie nie ma 
 
W Boże Ciało wychodzimy na ulice z Tobą 
Do tych co Kościoła przyjść sami nie mogą 
 
Dzieci komunijne sypią piękne kwiaty 
Niosąc w ten sposób cześć dla Niebieskiego Taty 

 
Orkiestra Pieśni Eucharystyczne głośno przygrywa 
Bo w ten sposób Boga w Chrystusie nazywa 
 
Każdy w Tobie Boga Swego uznaje 
I przyklękając Chwałę Mu oddaje 
 
Uwielbiać i wysławiać Ciebie pragniemy 
Bo na wieki z Bogiem żyć pragniemy 
 
    Marcin Janicki 

W tym roku 16 czerwca w Uroczystość Naj-
świętszego Ciała i Krwi Pańskiej z procesją 
Teoforyczną - dając świadectwo naszej wiary 
i pobożności - pójdziemy z osiedla Staszica. 
Procesję rozpoczniemy Mszą św. polową o 
godz. 7.30 przy Ośrodku Wychowawczym dla 
dzieci na ul. Opolskiej. Następnie przejdzie-
my ulicą Opolską, Poznańską, Północną i Św. 
Katarzyny do kościoła, gdzie będzie końcowe 
błogosławieństwo sakramentalne oraz Msza 
św. Proponujemy by ołtarze powstały w na-
stępujących miejscach: I Ołtarz – na wysoko-
ści wjazdu przed blok Opolska 14 - 24. O 
przygotowanie tego ołtarza prosimy miesz-
kańców ul. Opolskiej. II Ołtarz – przy Krzyżu 
na ul. Poznańskiej. O przygotowanie tego oł-
tarza prosimy mieszkańców ul. Wrocław-

skiej. III Ołtarz – w okolicach klatki nr 13 
przy ul. Poznańskiej. O przygotowanie tego 
ołtarza prosimy mieszkańców ul. Poznańskiej 
1 - 31 (numery nieparzyste). IV Ołtarz – w 
okolicy ul. Poznańskiej 14 (przed garażami). 
O przygotowanie tego ołtarza prosimy miesz-
kańców ul. Poznańskiej 2 – 96 (numery pa-
rzyste). 

Na procesję zapraszamy wszystkich parafian, 
szczególnie gorąco zapraszamy poczty sztan-
darowe, Strażaków, KGW w strojach, dzieci 
w bieli i do sypania kwiatów oraz Orkiestrę. 
Prosimy także o przyozdobienie domów em-
blematami religijnymi i eucharystycznymi. 
Banery oraz ramy na ołtarze można odebrać 
z probostwa po 12 czerwca . 

Zaproszenie na procesję Teoforyczną 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

19 CZERWCA NA GODZ. 16.30 

NA MSZĘ ŚW. W INTENCJI KS. MARKA WACHOWIAKA 

 Z OKAZJI URODZIN 
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„Wołajcie o błogosławieństwo Pana dla waszej pracy, 

ale nie proście, żeby On ją za was wykonał” 

Ks. Markowi Wachowiakowi z okazji urodzin i rocznicy 

święceń kapłańskich życzymy, żeby ta równowaga modli-

twy i pracy była źródłem pokoju, radości i dobrze pou-

kładanych relacji z Jezusem i ludźmi.  

Duszpasterze i Redakcja 

 

„Dzień powszedni większości ludzi jest cichym bohater-

stwem 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 

najpiękniejsze 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. 

 

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

Paniom Teresie Krajewskiej i Barbarze Łukasik życzymy, 

aby Ich życie obfitowało w czyny miłości, a Boże Słowo 

było Drogowskazem. Żeński Legiom Maryi. 

„Żyć, znaczy być nieustannym nosicielem Chrystusa, któ-

ry jest życiem.” 

Wszystkim legionistom i auksyliatorom, którzy obchodzą 

swoje urodziny i imieniny w czerwcu życzymy, by Ich 

życie było świadectwem przynależności do Chrystusa i 

Kościoła. Męski Legion Maryi. 

 

„O nic się nie martwcie, lecz we wszystkim zanoście 

wasze prośby do Boga.” 

Pani Małgorzacie Mądrej oraz ks. Markowi Wachowiako-

wi życzymy, by swoją ufność pokładali w Panu i Jemu 

powierzali troski codzienności. Seniorzy. 

 

 „To co zdobyliśmy z największym 

trudem, najbardziej kochamy” 

Ewie Bryi, Anastazji Torz, Weroni-

ce Pasek i Michałowi Podeszwie 

życzymy takiej miłości, która nie pozwala zaprzestać 

stawiania sobie wymagań, a także tego, by doświadczała 

serdeczności i dobra od bliźnich.  

    Oaza z ks. Mateuszem. 

Serdeczności 

 Organizujemy pieszą pielgrzymkę na Ja-
sną Górę w terminie 1 - 4 sierpnia. Przewodni-
kiem w naszej drodze będzie ks. Mateusz Drob-
ny. Zapisy potrwają do 23 czerwca. Będzie ich 
można dokonać za pośrednictwem formularza 
znajdującego się na stronie parafialnej w zakład-
ce Pielgrzymka – każdego uczestnika należy 
zgłosić osobno. Po zgłoszeniu, każdy zaintereso-
wany otrzyma mailem nr kon-
ta, na który należy wpłacić za-
liczkę w wysokości 50 zł Nie-
pełnoletni uczestnicy otrzyma-
ją także mailem formularz zgo-
dy rodziców oraz informację, 
jak i kiedy go dostarczyć - zgo-
da nie jest konieczna, jeśli nie-
pełnoletni pielgrzymował bę-
dzie z rodzicem. Ilość miejsc jest ograniczona. 
Pielgrzymka odbędzie się, jeśli zgłosi się odpo-
wiednia grupa chętnych.  
Pielgrzymkę rozpoczniemy we poniedziałek 1 
sierpnia. Prawdopodobnie spotykamy się rano 
na Mszy świętej, a po niej przejedziemy do miej-
scowości Mirów, skąd rozpoczniemy pieszą wę-

drówkę. Dokładna godzina zbiórki zostanie po-
dana na spotkaniu przedpielgrzymkowym, o któ-
rego terminie poinformujemy wszystkich zgło-
szonych (sms) Wędrować będziemy szlakiem Or-
lich Gniazd, co oznacza atrakcje w postaci wa-
piennych skał, warowni czy jaskiń. Nasze bagaże 
przez wszystkie dni trwania pielgrzymki będą 
przewożone samochodem. Noclegi zorganizowa-

ne są w Złotym Potoku, Olszty-
nie oraz Częstochowie, gdzie 
zatrzymamy się zaraz za Klasz-
torem Jasnogórskim w Domu 
Pielgrzyma im. Jana Pawła II.  
W czwartek 4 sierpnia około 
godziny 14.00 wracamy do Ja-
strzębia.  Koszt pielgrzymki 
(noclegi, transport, ubezpie-

czenie, apteczka) ponoszony przez jedną osobę 
wyniesie 350 zł (cena uzależniona jest od ilości 
osób – być może będzie niższa) Chleb, herbata, 
cukier, wliczone są w koszt pielgrzymki. Pozosta-
ły prowiant, każdy z pielgrzymów zabiera ze so-
bą. Serdecznie zapraszamy do udziału w piel-
grzymce. 

ZAPROSZENIE  

NA PIESZĄ  

PIELGRZYMKĘ 
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NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA 
DUCHA ŚW. 5.06 
7.30 – Za + Jana Hojka, syna Czesława, 
Agnieszkę i Alojzego Szczypka, syna Fran-
ciszka, synową Dorotę, ++ Zofię i Augustyna 
Hojka, ++ rodzeństwo.  
9.30 – Za + Franciszka Folwarczny, żonę 
Annę, 3 synów, synową Urszulę, Stefanię i 
Józefa Deptuła, dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Za + Józefa Gonsior, ++ Ludwika, 
Katarzynę, Czesława i Jadwigę Cofalik, Elż-
bietę Weister i Anastazję Mołdrzyk.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Norberta Jędrzejowskiego z okazji 80 
rocznicy urodzin.  
16.30 – Za ++ rodziców Zofię Szymańską, 2 
mężów, córkę Mirosławę, córkę Jadwigę, sy-
na Tadeusza, ++ z rodziny Szymańskich i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
19.30 – Za ++ Bolesławę i Józefa Fukała – w 
rocznicę śmierci, Wandę i Eugeniusza Kle-
ment, + Kazimierza Kras i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO NMP, MATKI 
KOŚCIOŁA 6.06 
6.30 – Za + mamę Anastazję, tatę Jana, bra-
ci Augusta, Tadeusza i Kazimierza, bratani-
cę Renatę, szwagra Zdzisława oraz ++ z ro-
dzin Szymańskich, Kurowskich. 
9.00– Za + Sylwię Kukuczka – od Anety 
Kramarz z dziećmi.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary 
Ducha Św. w intencji Łukasza z okazji uro-
dzin.  
WTOREK 7.06 
6.30 – Za + Sylwię Kukuczka – od Mariusza 
z rodziną.  
6.30 – Za ++ Stanisławę, Leona i Zbigniewa 
Kamińskich, Franciszka i Wiktorię Kaczo-
rowskich, + Stefana Bugajskiego, Czesławę 

Hurną i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + Franciszkę Szlosarek – w 12 
rocznicę śmierci, męża Franciszka, rodziców 
z obu stron, siostry, braci, zięciów oraz ++ z 
pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
ŚRODA Wspomnienie św. Jadwigi, królowej 
8.06 
6.30 – Za + Feliksa Grzonka, żonę Ernę 
Grzonka, syna Daniela, ++ dziadków z obu 
stron, Henryka Śmietana, + Sandrę, 
Agnieszkę Mrowiec, Eugeniusza Mstowskie-
go, żonę Janinę i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Częstochowskiej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Anny z okazji kolejnej rocznicy uro-
dzin. 
18.00 – Za ++ Leona i Martę Mazur oraz ++ 
Irenę, Romana i Alberta Mazur. 
CZWARTEK – ŚWIĘTO JEZUSA CHRY-
STUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO 
KAPŁANA 9.06 
6.30 – Za + Marka Pudło – od Wiesławy i 
Zdzisława Hyla z rodziną oraz Urszuli i Jana 
Tessar z rodziną.  
18.00 – Za + Eugeniusza Sładkowskiego, 
rodziców, brata Tadeusza, teściów, szwa-
grów Krystiana i Stefana, ++ dziadków z 
obu stron.  
18.00 – Za ++ Aleksandra i Grzegorza Wie-
czorek, Krystynę i Ludwika Matura, Krysty-
nę i Jana Pawełko, dusze w czyśćcu cierpią-
ce. 
PIĄTEK 10.06 
6.30 – Za ++ rodziców Apolonię i Jana To-
karskich, teściów Zofię i Aleksego Nejman, 
rodzeństwo z obu stron, szwagrów Jana i 
Tadeusza, dziadków z obu stron, ++ z rodzi-
ny Zagrodnik, Tokarskich i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
18.00 – Za ++ rodziców Marię i Franciszka 
Machnik, syna Bernarda, zięcia Leona, wnu-
ka Bolesława, wnuczkę Czesławę.  
18.00 – Za + Beatę Antończyk, rodziców 
Marię i Wilhelma Cnotę, Pelagię i Czesława 
Cnotę, teściów Anastazję i Józefa Antoń-
czyk, szwagrów Lucjana i Leona Antończyk, 
Herberta Kotas, Felicję Goluch, Cecylię i Ka-

INTENCJE MSZALNE 
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zimierza Kuczko, Henryka i Adelajdę Du-
dzik, Emanuela Giza, Sławomira Wita, Re-
natę Raniolo.  
SOBOTA – Wspomnienie św. Barnaby, Ap. 
11.06 
8.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary 
Ducha Św. w intencji Michała i Zbigniewa z 
okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz błogo-
sławieństwo dla całej rodziny. 
18.00 – Za ++ Lidię Witak – w 10 rocznicę 
śmierci, męża Franciszka, ++ rodziców.  
18.00 – Za ++ rodziców Helenę i Stanisława 
Rogowskich, Kazimierza i Edwarda Rogow-
skich oraz + Zofię Jenda.  
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NAJ-
ŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 12.06 
7.30 – Za ++ Gertrudę, Wiktora i Józefa 
Gonsior, ++ Jana, Agnieszkę, Elżbietę i Bo-
lesława Krupa, Anastazję Mołdrzyk i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
9.30 – Za + Antoniego Karnafał, rodziców 
Marię i Stanisława, brata Jana.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji małżonków Izabeli i Michała z oka-
zji kolejnej rocznicy ślubu.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Jana z okazji 50 rocznicy urodzin, 
Andrzeja z okazji 45 rocznicy urodzin oraz 
Doroty i wnuka Pawła z okazji kolejnej rocz-
nicy urodzin. 
19.30 – Za + śp. Marię Kuczera, męża Józe-
fa, córkę Danutę Grygier, ++ z pokrewień-
stwa Kuczera, Korus i dusze w czyśćcu cier-
piące.  
PONIEDZIAŁEK - Wspomnienie św. Anto-
niego 13.06 
6.30 – Za + Sylwię Kukuczka – od Renaty z 
Bukowiny z rodziną.  
18.00 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha 

Św. w intencji Pawła z okazji 18 rocznicy 
urodzin.  
WTOREK – Wspomnienie bł. Michała Ko-
zala 14.06 
6.30 – Za + Sylwię Kukuczka – od Andrzeja 
Sarny z Bukowiny.  
18.00 – Za + Anielę Sobik, rodziców Oskara 
i Annę Antończyk, wnuka Krzysztofa.  
18.00 – Za + tatę Antoniego Reniec, ++ 
dziadków Alojzego i Lidię Kolarczyk oraz ++ 
Feliksa i Mariannę Reniec, Feliksa i Wandę 
Gwizdała. 
ŚRODA 15.06 
6.30 – Za ++ Pawła i Annę Kałuża, ich ro-
dziców i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę Du-
dzik, córkę Leokadię, syna Alfreda i synową 
Marię.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Jana i Weroniki z okazji kolejnych 
urodzin. 
18.00 – Za + Jadwigę Kańską – w rocznicę 
śmierci, rodziców oraz ++ z pokrewieństwa. 
CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. 
CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 16.06 
7.30 – W INTENCJI PARAFIAN.  
Po procesji - W INTENCJI PARAFIAN.  
12.15 – Za ++ rodziców Albinę i Alfonsa 
Wowra, Alojzego, Czesława i Grażynę Zgrzę-
dek oraz + Jerzego Idzikowskiego, dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
16.30 – Do Opatrzności Bożej w intencji Ks. 
Marka z okazji urodzin – od III Zakonu 
Franciszkańskiego.  
19.30 – Za + męża Augustyna Stachoń, ++ 
rodziców, matkę Małgorzatę, ++ z rodziny 
Stalmach, Stachoń, Goraus.  
PIĄTEK – Wspomnienie św. Brata Alberta 
Chmielowskiego 17.06 
6.30 – Za + Amalię Lazar, męża Eryka, ro-
dziców, rodzeństwo, zięcia Adama, ++ z po-
krewieństwa, ++ z rodziny Lazar, Koniec, 
Michalec.  
18.00 – Za + Włodzimierza Goik, rodziców, 
teściów, siostrę Edytę oraz ++ z rodziny Go-
ik, Gajda. 
18.00 – Za + Stanisława Oleksy – w 10 rocz-
nicę śmierci.  
SOBOTA 18.06 
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6.30 – Za ++ rodziców Jadwigę i Jana Ma-
zur, męża Kazimierza i dusze w czyśćcu cier-
piące.  
18.00 – Za ++ Gertrudę i Franciszka Znisz-
czoł, rodziców z obu stron, wnuka Grzego-
rza, Cecylię i Karola Rączka, syna Tadeusza, 
synową Łucję, rodziców z obu stron, wnucz-
ki Sylwię i Barbarę, chrześnicę Izabelę, Emi-
lię i Franciszka Brzoza, pokrewieństwo 
Zniszczoł, Penkała, Rączka, Kocur, Nitner, 
Wajs, Trybuś, Nikiel, Musiolik, ++ księży i 
dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.00 – Za + Ryszarda Maciejczyk – w 11 
rocznicę śmierci. 
XII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.06 
7.30 – Za + Bronisława Kapuścińskiego, żo-
nę Janinę oraz ++ z rodziny Kapuściński, 
Baran.  
9.30 – Za + Mirosława Jóźwiak, jego rodzi-
ców, brata Zbigniewa, Jana i Irenę Ostrzo-
łek, ich rodziców i Kazimierza Gruca.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Krystyny i Henryka z okazji 50 rocznicy 
ślubu oraz błogosławieństwo dla całej rodzi-
ny. 
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.30 – Do Opatrzności Bożej w intencji Ks. 
Marka Wachowiaka – z okazji kolejnej rocz-
nicy urodzin. 
16.30 – Za + brata Ryszarda, brata Tadeu-
sza, mamę Jadwigę i córkę Justynę. 
19.30 – Za ++ Krystynę, Albina i Antoniego 
Zontek oraz ++ z pokrewieństwa. 
PONIEDZIAŁEK 20.06 
6.30 – Za + Alojzego Sadło, żonę Jadwigę, 
siostrę Otylię z mężem, rodziców, teściów 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
6.30 – Za + córkę Jadwigę Fajkis, ojca Józe-
fa, wnuka Michała, Annę i Wincentego Pie-
cha, Martę, Jana i Leona Fajkis, Pelagię 
Ociepka, ++ z pokrewieństwa Fajkis, Piecha 
i Zajzert.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Częstochowskiej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Barbary z okazji 70 rocznicy uro-
dzin oraz błogosławieństwo dla całej rodzi-

ny.  
WTOREK – Wspomnienie św. Alojzego 
Gonzagi 21.06 
6.30 – Za ++ rodziców Janinę i Franciszka 
Brylewskich oraz ++ z rodziny Borowy i 
Brylewski.  
18.00 – Za + męża Jana Szulik – w 5 roczni-
cę śmierci, ++ z rodziny Rakowskich. 
18.00 – Za + Pawła Mołdrzyk, żonę Reginę, 
synów Kazimierza i Zygmunta, rodziców z 
obu stron, Leona Rakowskiego, Tadeusza i 
Stefanię Domańskich i dusze w czyśćcu cier-
piące.  
ŚRODA 22.06 
6.30 – Za + Urszulę Olejak – w 35 rocznicę 
śmierci, ++ z rodziny Olejak, Sitko. 
18.00 Za ++ Marię i Alojzego Wuwer, Aloj-
zego Rduch, Ryszarda Wiśniewskiego, ++ z 
rodziny Simko, Rduch, Oszczudłowskich, 
Bańczyk, Kaduk, Kurpik. 
18.00 – Za ++ Emila, Helenę, Kazimierza i 
Halinę Kopertowskich, Marię, Leona i An-
drzeja Grygierek, Krystynę Kornas oraz ++ z 
pokrewieństwa. 
CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NARODZE-
NIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 23.06 
6.30 – Za ++ Leona, Ernę i Szymona Ada-
mek, Katarzynę Szymon, Annę i Józefa Wy-
słucha, syna Krystiana, S. Joannę Smólską i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
6.30 – Za + Antoniego Kisała – w rocznicę 
śmierci, ++ z rodziny Kisała, Boroń.  
18.00 – Za + tatę Antoniego Reniec.  
PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. SERCA 
PANA JEZUSA 24.06 
6.30 – Za ++ Wiktorię i Jana Wierzgoń, 4 
synów, 3 córki, synowe, zięciów, Arnolda i 
Elżbietę Reichman, ++ z rodziny Wierzgoń, 
Posłuszny, Reichman.  
6.30 – Za + Janinę Mstowską, męża Euge-
niusza, zięcia Daniela, Ernę i Feliksa Grzon-
ka, Henryka Śmietana, Jana i Janinę Kasie-
wicz, ++ z rodziny Jaros, Mrowiec oraz + 
Józefa Kurzepa.  
8.00 – W intencji uczniów i nauczycieli 
dziękujących za łaski otrzymane podczas ro-
ku szkolnego.  
18.00 – Za ++ rodziców Leona Powieśnik, 
żonę Waleskę, rodziców z obu stron i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
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SOBOTA – Wspomnienie Niepokalanego 
Serca NMP 25.06 
8.00– Za + Serafię Guzy – w 5 rocznicę 
śmierci, męża Józefa.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla mał-
żonków Klaudii i Karola oraz ich dzieci Mar-
tę i Stanisława, z okazji 10 rocznicy ślubu.  
18.00 – Za ++ Gertrudę i Jana Sitek, Ry-
szarda Dudzik, syna Henryka, ++ Annę i 
Ignacego Grabiec, synów, córki oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 26.06 
7.30 – Za + Reinholda Szymura, rodziców, 
braci, bratową, ++ z pokrewieństwa i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
9.30 – Za + Jana Kłosek, żonę Agnieszkę, 
syna Eugeniusza, Józefę i Józefa Wrożyna, 
++ z pokrewieństwa.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji 
małżonków Zofii i Krystiana z okazji 45 
rocznicy ślubu oraz błogosławieństwo dla 
rodziny. 
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE. 
PONIEDZIAŁEK 27.06 
6.30 – Za + Zbigniewę Piasecką – od rodzi-
ny Myszkowskich i Wojtalów. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprzątają-
cych kościół w miesiącu czerwcu. 
WTOREK – Wspomnienie św. Ireneusza 
28.06 
6.30 – Za ++ Annę Hoszek, Wiktorię Brud-
ny i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za ++ rodziców Alicję – w 12 rocz-
nicę śmierci, Wacława Błaszczyk, ++ z ro-
dziny Błaszczyk, Chrząszcz, Kazimierczak, 
Ziora, Józefa Pawlik, Beatę Kozieł oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTO-
ŁÓW PIOTRA I PAWŁA 29.06 
6.30 – Za ++ Jadwigę i Ludwika Gajda, ich 
rodziców, rodzeństwo, zięcia Włodzimierza, 
Wierę i Nikitę Suszcz, córkę Ludmiłę, 2 zię-

ciów.  
9.00 – W INTENCJI PARAFIAN 
18.00 – Za + Zbigniewę Piasecką, za ++ tra-
gicznie Piotra, Elżbietę i wnuki Dominikę, 
Mateusza i Adriannę Piaseckich. 
CZWARTEK – I czwartek miesiąca 30.06 
6.30 – W intencji powołań.  
18.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1 
rok po śmierci. 
PIĄTEK – I piątek miesiąca 1.07 
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ  
18.00 – Za + męża Henryka, rodziców, te-
ściów, rodzeństwo z obu stron, ++ z pokre-
wieństwa Sztymelskich i Przewodowskich.  
SOBOTA – I sobota miesiąca 2.07 
8.00– Ofiara wynagradzająca za cierpienie 
Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca 
Jezusowego i zadośćuczynienie za grzechy 
własne, swoich bliskich, naszej Ojczyzny i 
całego Świata. 
18.00 – Za + Annę Dudzik, męża Henryka, 
Władysławę i Ignacego Bęben, 2 synów, sy-
nową i wnuczkę.  
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 3.07 
7.30 – Za ++ rodziców Alojzego i Lidię Ko-
larczyk, Agnieszkę i Konstantego Sładkow-
ski, Antoniego Reniec, Izydora Dobisz.  
9.30 – Za + Teresę Chyba i Irenę Chyba, ro-
dziców z obu stron.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Aleksandry z okazji 50 rocznicy uro-
dzin oraz Anny z okazji kolejnej rocznicy 
urodzin.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Eugenii i Wiesława z okazji rocznicy ślu-
bu oraz błogosławieństwo dla rodziny. 
16.30 – Za + Małgorzatę Sitko, brata Piotra 
Lemcio, tatę Franciszka Lemcio oraz + Różę 
Sitko. 
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  Objawienia św. Julianny z Cornillion 

Uroczystość Bożego Ciała jest uczczeniem 
Boskiego Ciała i Krwi Chrystusa. Pomysło-
dawczynią tej Uroczystości jest św. Julianna 
z Cornillion (1193-1258). Była ona przełożo-
ną sióstr augustianek w Mont Cornillion koło 
Liege. W 1245 roku św. Julianna doznała ob-
jawień w których Chrystus zapragnął aby 
ustanowiono dzień w którym cały Kościół ob-
chodziłby Uroczystość Jego Ciała i Krwi. Za-
życzył sobie także aby był to czwartek po 
Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Dla-
czego Czwartek? Otóż dlatego iż to właśnie 
podczas ostatniej wieczerzy w wieczerniku, 
która odbyła się jak wszyscy dobrze wiemy w 
Wielki Czwartek Chrystus ustanowił sakra-
ment Eucharystii ofiarując swoje mistyczne 
Ciało i Krew. 
Pierwsza procesja Eucharystyczna 
Biskup Liege Robert po dokładniejszym zba-
daniu objawień św. Julianny postanowił 
spełnić życzenie Jezusa. W 1246 roku odbyła 
się pierwsza procesja Teoforyczna. Jednakże 
w tym samym roku umiera biskup Robert a 
wyższe duchowieństwo i teolodzy Liege potę-
pili ten typ okazywania Chrystusowi czci i 

niemal nie oskarżyli Julianny o herezje oraz 
przenieśli ją karnie na inną placówkę na pro-
wincji. 
Oficjalne wprowadzenie Uroczystości Bożego 
Ciała 
Jednak na skutek interwencji ar-
chidiakona katedry w Liegne Ja-
kuba który przedstawił sprawę 
kardynałowi Hugo, z powrotem 
zatwierdzono to święto. Ten sam 
archidiakon w 1251 roku popro-
wadził po raz drugi uroczystą 
procesję ulicami Liegne. Co cie-
kawsze archidiakon ten został za 
niedługo papieżem i przyjął imię 
Urbana IV. On też wprowadził do 
Rzymu to święto. 
Cud Eucharystyczny 

Podczas jednej z Mszy która została odpra-
wiona przez pewnego kapłana w Bolsenie, z 
trąconego ręką przez niego kielicha wylało 
się kilka kropel na korporał. Przerażony ka-
płan ujrzał iż wino przemieniło się w Krew 
Chrystusa. Zawiadomił o tym przebywające-
go w pobliżu papieża Urbana IV który wziął 
korporał i umieścił go w relikwiarzu w kate-
drze w Orvieto. Korzystając z obecności św. 
Tomasza z Akwinu na dworze papieskim po-
lecił mu opracowanie tekstów liturgicznych 
na tą uroczystość. Stąd się też wzięła pieśń 
którą znamy do dzisiaj: "Przed tak Wielkim 
Sakramentem...". 
Boże Ciało na ziemiach Polskich 
W Polsce z procesją Bożego Ciała spotykamy 
się już w XIV wieku w Płocku i Wrocławiu. W 
wieku XVI do Polski przychodzi zwyczaj któ-
ry notabene przybył z Niemiec, a chodzi do-
kładniej o tradycję czterech ołtarzy przy któ-
rych są czytane cztery ewangelie. Od dawna 
jest znany też zwyczaj, że do kościoła na czas 
Oktawy Bożego Ciała przynoszono wianki z 
ziół i ziemię z pól. Po zakończonej oktawie 
brano ziemię i kładziono na polach prosząc 
Boga o dobre plony a wianki wieszano na 
ścianach domostw. Wianki te miały ciekawe 

zastosowanie. Otóż gdy 
zmarł jakiś domownik wian-
ki te kładziono mu pod gło-
wę. Zmielone także zioła z 
tychże wianków podawano z 
wodą chorym zwierzętom 

aby przywrócić je do zdrowia. 
Wielki Dar 
Jak widać Uroczystość Bożego Ciała i Krwi 
Chrystusa ma dużo szerszą tradycję niż nam 
się może zdawać. Jest to jedno z najważniej-

szych świąt w Kościele. Jest to po-
dziękowanie Jezusowi za dar Eu-
charystii, za to że dał nam się ca-
ły! Uroczysty charakter święta Bo-
żego Ciała nie może nigdy przy-
słonić nam zasadniczej prawdy, że 
najpiękniejszą i najgodniejszą 
monstrancją dla Chrystusa jest 
żywe serce człowieka, a najwspa-
nialszą procesją jest "procesja ser-
ca", która kończy się spotkaniem z 
Nim w Komunii św.● 

Uroczystość Bożego Ciała 
Opracował ks. Marek Wachowiak 
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  14 maja w kościele NSPJ w Stadni-

kach nasi parafianie Karol i Paweł Szlezinge-
rowie otrzymali święcenia diakonatu z rąk 
biskupa Jacka Kicińskiego. Zachęcamy do 
przeczytania  wywiadu z nowo wyświęconymi 
diakonami.  
A.K.: Jak doszło do tego, że zdecydowali się Księ-
ża pójść do seminarium zakonnego i przygotowy-
wać do bycia kapłanem? To była trudna decyzja? 
Jaka jest historia tych powołań? 
D.K.S.: Kiedyś otrzymałem od znajomej książkę 
pewnego sercanina. Przyznam, że kiedy ją czyta-
łem, nie wiedziałem, że napisał ją sercanin. Za-
stanowił mnie jednak widniejący po nazwisku 
tego księdza skrót zakonny – SCJ. Odnalazłem 
więc w internecie, co on oznacza i tak wylądowa-
łem na stronie Księży Sercanów. Tak zacząłem -  
czytałem o duchowości tego zgromadzenia, a 
więc o charyzmacie sercańskim. Pisząc w naj-
większym skrócie, jest to życie miłością i wyna-
grodzeniem Sercu Jezusowemu. Centrum stano-
wi Msza Święta - źródło naszego życia zakonne-
go. Kiedy to przeczytałem pomyślałem, że chciał-
bym również żyć tą duchowością.  Zanim jednak 
wstąpiłem do Zgromadzenia Księży Sercanów, 
pojechałem na kilka dni do naszego stadnickiego 
seminarium, aby rozeznać, czy to aby na pewno 
moja droga. Tam otrzymałem od Pana znak, któ-
ry przybliżył mnie do podjęcia decyzji o wstąpie-
niu właśnie do tego Zgromadzenia.  
D.P.S.: Pierwsze myśli o kapłaństwie zrodziły się, 
gdy znajomi zadawali mi pytanie, czy nie myśla-
łem o wstąpieniu do seminarium. Na studiach 

bardzo dużo mówiłem o Bogu, dzieliłem się wia-
rą. Pamiętam długie rozmowy i dyskusje, jakie 
toczyły się w drodze na uczelnię. Z czasem zaczą-
łem głębiej zastanawiać się nad powołaniem i 
możliwością wstąpienia do seminarium, a to za 
sprawą mojego brata, który odczuwał w swoim 
sercu takie zaproszenie od Pana Boga. Decyzja o 
wstąpieniu do seminarium była trudna, ponie-
waż wiązał się ze zmianą dotychczasowego życia 
o 180 stopni. Miałem swoje plany na życie, zwią-
zane raczej z kierunkiem moich studiów, a więc  
finansami i rachunkowością. Punkt zwrotny miał 
miejsce w czasie adoracji Najświętszego Sakra-
mentu, kiedy bardzo mocno odczułem wezwanie 

Pana Boga do pójścia za Nim drogą kapłaństwa. 
Musiałem jednak zdecydować, gdzie konkretnie 
to powołanie ma się realizować. Rozpoczął się 
zatem czas rozeznawania. Razem z bratem od-
wiedziliśmy klasztor cystersów, gdzie po rozmo-
wie z tamtejszym opatem uznaliśmy, że zakon 
cystersów to nie do końca nasz charyzmat. Opat 
polecił nam, abyśmy udali się do biblioteki klasz-
tornej i przejrzeli album z różnymi zgromadze-
niami i zakonami działającymi na terenie nasze-
go kraju. Charyzmat cystersów nie do końca nam 
odpowiadał, ponieważ razem z bratem pragnęli-
śmy wstąpić do zgromadzenia, które mocno an-
gażuje się w misję ewangelizacyjną. Po otwarciu 
katalogu pierwszym zgromadzeniem, jakie uka-
zało się naszym oczom było Zgromadzenie Księży 
Najświętszego Serca Jezusowego. W nagłówku 
umieszczona była informacja - „Zgromadzenie 
nastawione na ewangelizację”. Czytając więcej na 
temat charyzmatu tego zgromadzenia, oboje 
uznaliśmy, że to jest to. Z perspektywy czasu mo-
gę powiedzieć, że Pan Bóg dobrze nami pokiero-
wał. 
A.K.: Czy słysząc zaproszenie Jezusa, rozważali 
Księża także pójście do seminarium diecezjalne-
go? Czy też od razu było pewne, że będzie to za-
kon? 
D.K.S.: Przed wyborem Sercanów jeździłem do 
różnych zakonów, aby rozeznawać gdzie Pan 
chce mnie mieć. Przyznam jednak, że tymi miej-
scami były tylko zakony. 
D.P.S.: Od początku jakoś bardziej nastawiałem 
się na wstąpienie do jakiegoś zgromadzenia/
zakonu.  

A.K.: Przeżywanie formacji razem z bratem od-
krywają Księża jako ułatwienie czy utrudnienie? 
Dlaczego? 
D.K.S.: Bycie w formacji z bratem jest wielkim 
ułatwieniem. Razem pomagamy sobie dosłownie 
we wszystkim. Codziennie razem rozmawiamy, 
odmawiamy różaniec i dzielimy się tym, co prze-
żywamy i odkrywamy na modlitwie. Dlatego je-
den popycha naprzód drugiego. Jest to wielki dar 
od Boga. 
D.P.S.: Zdecydowanie ułatwienie. Mając obok 
siebie osobę tak bliską, mam niesamowite 
wsparcie. Podejmując różne decyzje, nawet te, 

Wywiad z diakonami Pawłem i Karolem 
Rozmawiała Ala Kaczorowska 
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wydawałoby się najbardziej prozaiczne, mogę 
zawsze konsultować się z bratem. Oboje bardzo 
podobnie patrzymy na świat, mamy wręcz iden-
tyczne poglądy, gust, podejście do życia, także w 
kwestiach związanych z duchowością jesteśmy 
we wszystkim zgodni. Dzięki temu świetnie się 
dogadujemy i tworzymy dobry team, co sprawia, 
że wspólna praca idzie nam podwójnie. Oczywi-
ście nie zamykamy się na innych współbraci, ale 
tę wyjątkową więź postrzegamy jako Boży dar, 
który pozwala nam wzrastać. Jeden napędza 
drugiego, a kiedy trzeba napomni, skrytykuje, 
przywoła do porządku.  
A.K.: Uważają Księża, że w obecnym czasie trud-
no czy łatwo być księdzem? Dlaczego? 
D.K.S.: Trudność może polegać na tym, że po-
wszechnie zauważa się coraz to większe odejście 
ludzi od Boga. Różnego rodzaju skandale mające 
niestety swoje miejsce w historii Kościoła, rów-
nież nie ułatwiają sytuacji. Dlatego księża będą 
nieraz szykanowani i na to trzeba być przygoto-
wanym. Natomiast Bóg, który jest Bogiem ży-
wym, przychodzi do nas z pomocą, daje nam 
swoją miłość, prawdziwy pokój i szczęście. To są 
dary, które sprawiają, że służba Bogu nie jest 
trudna, a raczej łatwa. 
D.P.S.: Niestety coraz trudniej. Świat, w którym 
żyjemy nie stwarza najlepszego klimatu do od-
krycia powołania. Media kreują fałszywy obraz 
kapłaństwa, wśród młodych ludzi zauważa się 
pewną obojętność religijną. Nie chodzi nawet ty-
le o ateizm, lecz brak refleksji nad wiarą, Bo-
giem, celem i sensem istnienia. Wartości, które 
niegdyś uchodziły za obiektywne, dzisiaj coraz 
częściej ulegają relatywizacji - wszystko jest 
względne i do podważenia, również kwestie mo-
ralne. Z drugiej jednak strony, dzięki rozwojowi 
techniki, kapłani dysponują dzisiaj znacznie lep-
szymi narzędziami pozwalającymi docierać do 
ludzi. Mam tutaj na myśli możliwość angażowa-
nia się w dzieło nowej ewangelizacji za pomocą 
internetu. 
A.K.: Czego się Księża obawiają, gdy myślą o 
tym, że za jakiś czas będą pełnił posługę duszpa-
sterską? 
D.K.S.: Księża, choć studiują teologię, tak na-
prawdę nie wiedzą wszystkiego. Nikt z nas nie 
dostał przepisu na rozwiązanie wszystkich trud-
ności z jakimi przyjdą do nas ludzie. Dopiero do-
świadczenie uczy, co w danej sytuacji należy po-
wiedzieć. Oby tylko zdobywanie tego doświad-
czenia nie odbyło się kosztem człowieka, którego 
pośle do mnie Pan. 
D.P.S.: Chyba najbardziej tego, żeby nigdy nie 
spowszedniało mi sprawowanie sakramentów. 

Jakoś tak jest, że czynności, które wykonuje się 
często, mogą po prostu spowszednieć. Nie chciał-
bym, robić tego w sposób automatyczny i bez du-
cha wiary, lecz zawsze świadomie i pobożnie.  
A.K.: Co najbardziej cieszy się w przyszłym życiu 
kapłańskim? Czego nie mogą się już Księża do-
czekać?  
D.K.S.: Najbardziej cieszy mnie to, że będą mógł 
głosić ludziom Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę, 
ponieważ mam przekonanie, że to jest to, czego 
człowiek najbardziej potrzebuje i że tylko Bóg 
jest odpowiedzią na najgłębsze pragnienie czło-
wieka.   
D.P.S.: Głoszenia Dobrej Nowiny, celebracji 
Mszy Świętej, budowania Kościoła, ale nie jako 
budynku, lecz bardziej jako wspólnoty ludzi 
ochrzczonych, którą kapłan powinien karmić du-
chowo i prowadzić do Boga.  
A.K.: Jako diakoni mogą Księża już wykonywać 
niektóre posługi. Które z nich podejmą Księża ze 
szczególną radością? 
D.K.S.: Na co dzień najwięcej mam do czynienia 
z głoszeniem słowa, służeniem do Mszy Świętej i 
prowadzeniem adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. Natomiast szczególną radością jest dla 
mnie to, że mogę ludzi błogosławić - również 
Najświętszym Sakramentem. 
D.P.S.: Głoszenie Słowa Bożego oraz udzielanie 
sakramentu chrztu świętego. Co prawda, tej dru-
giej nie miałem jeszcze okazji sprawować, jednak 
sama myśl o włączaniu innych do wspólnoty Ko-
ścioła napawa mnie radością. 
A.K.: Jak wpłynęła na Księży formacja semina-
ryjna? Zmienili się Księża? Umocnili relację z Je-
zusem? Dowiedzieli czegoś o sobie co pomaga w 
pracy nad charakterem, duchowością itp.? Nau-
czyli się Księża czegoś ważnego czym mogliby się 
podzielić?  
D.K.S.: Myślę, że formacja pozwoliła mi się obyć 
w kontaktach z ludźmi, nadać większej pewności 
siebie. Pomogła poustawiać sobie wiele spraw 
odnośnie Kościoła i mojego w nim miejsca. Czas 
formacji z pewnością poszerzył horyzonty w 
spojrzeniu na życie duchowe i na relacje z Jezu-
sem. W seminarium zakonnym oprócz formacji 
intelektualnej bardzo ważna jest formacja du-
chowa, ludzka. Poświęcamy czas na konferencje 
duchowe, rozmowy indywidualne z ojcami du-
chownymi, uczestniczymy w odnowieniach mie-
sięcznych w milczeniu, odbywamy rekolekcje. W 
perspektywie kilku lat, z pewnością kształtuje to 
człowieka i go zmienia – myślę na lepsze. 
To, co najważniejsze w formacji, to nacisk na 
przyjaźń z Jezusem. On nie chce kapłanów, któ-
rzy będą funkcjonariuszami kultu, specjalistami 
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od teorii, ale ludzi, którzy będą rzeczywiście z 
Nim zjednoczeni. Bez tej przyjaźni formacja du-
chowa i intelektualna nie przyniesie dobrych 
owoców.  
D.P.S.: Myślę, że z perspektywy czasu jestem doj-
rzalszy, spokojniejszy i bardziej opanowany. 
Dawniej myślałem, że większość zależy ode mnie. 
Dzisiaj wiem, że Bóg patrzy nie tyle na owoc na-
szej pracy, lecz bardziej na wysiłek w nią włożony 
i intencję, jaka temu towarzyszy. Formacja wy-
pracowała we mnie m.in. postawę ciągłego ofia-
rowywania Bogu wszystkiego, co przynosi dzień: 
cierpienia, trudów, zmęczenia, niepowodzeń, ale 
także pracy, nauki, czy nawet odpoczynku i rado-
ści. Gdy łączy się to wszystko z Ofiarą Chrystusa, 
czynności te przemieniane są w modlitwę i sta-
nowią wartość duchową, która przyczynia się do 
uświęcenia świata. Praktycznie każdy dzień przy-
nosi okazję do sprawdzania siebie w różnych sy-
tuacjach. Seminarium i formacja dają możliwości 
do tego, aby zastanawiać się nad sobą i swoją re-
lacją do Boga. Czas na modlitwę, dni skupienia, 
regularne rozmowy z ojcem duchownym, przeło-
żonymi, liczne konferencje, życie ze współbraćmi 
- to wszystko daje możliwość do przepracowania 
tego, co wymaga uzdrowienia i poprawy. Chociaż 
formacja przed święceniami trwa stosunkowo 
długo, bo 8 lat, widzę jeszcze dużo do poprawy. 
Mam jednak jednocześnie tę świadomość, że nie 
kończy się ona z chwilą święceń, lecz tak napraw-
dę trwa do końca życia. 
A.K.: Co jest dla Księży najtrudniejsze w życiu 
zakonnym? 
D.K.S.: To, że nie wiem do jakiej wspólnoty i do 
jakich zadań zostanę posłany. Osobiście mam 
swoje plany na przyszłość, wiem w jakich zada-
niach chciałbym się realizować, ale to wszystko 
tak naprawdę nie zależy ode mnie. Życie zakonne 
polega na tym, aby pozwalać się prowadzić przez 
innych – to nieraz może być trudne. 
D.P.S.: Zależność od współbraci. Będąc zakonni-
kiem wiele spraw muszę konsultować z przełożo-
nymi i pytać o zgodę. Dotyczy to nawet takich 
prozaicznych spraw jak np. wyjazd do lekarza, 
czy nawet zakupów. Żyjąc w świecie byłem przy-
zwyczajony do pewnej wolności. Widzę jednak 
wartość tego trudu, ponieważ jest to kolejna oka-
zja do wynagrodzenia za grzechy i pewnej formy 
zaparcia się siebie i swojej woli. 
A.K.: Czy są takie rzeczy, sprawy które trzeba by-
ło zostawić i z których trudno było Księżom zre-
zygnować? Widzą Księża jakieś dobre owoce tej 
ofiary? 
 

D.K.S.: Wstępując do Zgromadzenia trzeba było 
zostawić praktycznie wszystko: rodzinę (oprócz 
brata, heh), dom, znajomych, samochód, tele-
fon… Najtrudniejszy w zakonie był pierwszy 
dzień, ponieważ człowiek obudził się w nowym 
miejscu i w nowej wspólnocie. Natomiast dosyć 
szybko się zaaklimatyzowałem i cieszyłem się, że 
mogę być w miejscu, w którym przygotowuję się 
do bycia księdzem i zakonnikiem. Największym 
owocem tej ofiary jest to, że dzisiaj dzięki Bogu 
jestem zakonnikiem i dane mi było przyjąć świę-
cenia diakonatu. 
D.P.S.: Tak, musiałem zrezygnować przede 
wszystkim ze swoich dotychczasowych przyzwy-
czajeń, nawyków. Żyjąc w domu miałem pewne-
go rodzaju stabilność, której nikt mi nie zakłócał. 
Rezygnując z dotychczasowego życia musiałem 
nauczyć się odnajdywać w innych warunkach, w 
innym miejscu. W seminarium chociażby co jakiś 
czas zmieniamy pokoje. Przeprowadzka i rezy-
gnacja z dotychczasowych warunków życia nau-
czyła mnie pewnej elastyczności i przystosowy-
wania do zmiany warunków. 
A.K.: Czy odkryli Księża, że jakaś zasada, prawo, 
sposób formacji w zakonie jest szczególnie cenny 
i bardzo dobrze wychowuje do bycia Księdzem? 
Co to jest Księży zdaniem? Może jest to coś co 
właśnie Księżom pomogło? 
D.K.S.: Myślę, że to co jest najważniejsze w życiu 
zakonnym, seminaryjnym, to głęboka relacja z 
Jezusem, modlitwa, regularna spowiedź, praca 
nad sobą. To pozwala człowiekowi otwierać się 
na Bożą miłość i promieniować nią na zewnątrz. 
Nie mniej ważną sprawą jest również posłuszeń-
stwo regule zakonnej i przełożonym w najdrob-
niejszych sprawach. To wyrabia w człowieku du-
cha służby Bogu i ludziom. 
D.P.S.: Nasz charyzmat, który polega na miłości i 
wynagrodzeniu Najświętszemu Sercu Jezusowe-
mu już sam w sobie sprzyja formacji do kapłań-
stwa. Rozważanie miłości Boga do człowieka wy-
zwala chęć naśladowania tej postawy, a to z kolei 
jest niezbędne do służby ludziom. Człowiek jest 
zawsze wrażliwy na okazywane dobro i miłość. 
Kapłan może wówczas budować dobre relacje z 
ludźmi, dawać świadectwo życia. 
A.K.: Jaki według Księży powinien być dobry ka-
płan? Mają Księża taki ideał, taki wzór – jakimi 
chcieliby być kapłanami? Czy znają Książa takie 
osoby, które są wzorem kapłana, do których w 
przyszłości chcieliby być Księża podobni? Dla-
czego właśnie oni? Jakie osoby wywarły najwięk-
szy wpływ na powołanie Księży? W jaki sposób? 
D.K.S.: Dobry ksiądz to ten, który ma w sobie 
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 miłość, pokorę i radość. To są najważniejsze cno-
ty chrześcijańskie. Nie chcę wymieniać konkret-
nych księży, którzy są takim wzorem, ale spotka-
łem takich wielu. Największy wpływ na moje po-
wołanie mieli księża, którzy zachęcali do pójścia 
drogą powołania swoim zapałem ewangelizacyj-
nym, radością, spełnieniem i świadectwem nie-
samowitych przeżyć duchowych, których sami 
doświadczyli w swojej przygodzie z Jezusem. 
D.P.S.: Według mnie ksiądz powinien być przede 
wszystkim człowiekiem wiary i specjalistą w 
dziedzinie duchowości. Wiarę i wiedzę powinien 
jednak czerpać nie tylko z książek, lecz ze spotka-
nia z Chrystusem. Tylko wtedy serce kapłana jest 
gorące i może rozpalać innych. Bez osobistej i 
żywej relacji z Bogiem, kapłan szybko stanie się 
letni. Wzorem kapłana, który potrafił łączyć życie 
aktywne, czynne, intelektualne z życiem ducho-
wym, kontemplacyjnym był św. Jan Paweł II. Był 
w tym wszystkim tak spójny, że swoim życiem 
dawał świadectwo o Bogu. Kapłan powinien pro-
mieniować Bogiem tak, jak promieniował nim 
św. Jan Paweł II. Oprócz papieża Polaka, moim 
wzorem kapłaństwa jest również mój patron w 
życiu zakonnym - św. Bernard z Clairvaux, abp 
Fulton J. Sheen oraz kard. Joseph Ratzinger/
Benedykt XVI, który jest dla mnie wzorem niesa-
mowitej pokory i determinacji w odkrywaniu 
Prawdy i dążeniu do Niej. Jest to człowiek, które-
go teologia jest najbliższa mojemu sercu. 
Największy wpływ na moje powołanie miał mój 
brat bliźniak, Karol. Głębsza refleksja nad wiarą i 
pewnego rodzaju nawrócenie dokonało się za 
sprawą wysłuchania pewnego kazania udostęp-
nionego w internecie, do wysłuchania którego 
zachęcił mnie właśnie mój brat. Było to kazanie 
ks. Piotra Glasa. Po jego wysłuchaniu uświado-
miłem sobie, że życie duchowe istnieje i jest naj-
ważniejsze, a ja żyję tak, jakby wiara była czymś 
drugorzędnym, a praktykowanie wiary jedynie 
pewnym dodatkiem, i obowiązkiem, który należy 
spełniać. Od tego momentu postanowiłem posta-
wić Boga na pierwszym miejscu, zacząłem co-
dziennie więcej się modlić, po pewnym czasie 
każdego dnia być na Eucharystii, czytać i pogłę-
biać wiedzę religijną, aż w końcu Pan Bóg zapro-
sił mnie do pójścia za Nim, poprzez wstąpienie 
do Sercanów. 
A.K.: Co według Księży znaczy być kapłanem Je-
zusa, osobą konsekrowaną? 
D.K.S.: Być osobą konsekrowaną znaczy być od-
danym na szczególną służbę Bogu przez bardziej 
radykalne naśladowanie Jezusa czystego, ubogie-
go i posłusznego. Natomiast bycie kapłanem zna-
czy być drugim Chrystusem i kontynuować Jego 

misję: sprawować Eucharystię, głosić słowo, od-
puszczać grzechy, wyrzucać złe duchy… budować 
Jego Królestwo miłości na świecie. 
D.P.S.: Być kapłanem Jezusa to być Jego narzę-
dziem, którym On może się posługiwać w celu 
przyprowadzania wszystkich do Boga. W tym 
niewątpliwie pomaga bycie konsekrowanym, a 
więc naśladowanie Jezusa w Jego posłuszeń-
stwie, ubóstwie i czystości. Pozwala to otworzyć 
się jeszcze bardziej na Boga i pozwolić Mu się po-
prowadzić i działać. 
A.K.: Mogliby się Księża podzielić najgłębszymi 
przeżyciami ze Święceń Diakonatu? 
D.K.S.: Tymi szczególnymi przeżyciami było na-
łożenie rąk przez księdza biskupa oraz modlitwa 
o dary Ducha Świętego. To jest właśnie ten mo-
ment, w którym Pan uczynił mnie diakonem i na 
tę drogę dał mi Ducha Świętego, który uzdolni 
mnie do tego, aby pełnić zadania wynikającym ze 
święceń. 
D.P.S.: Najgłębszym przeżyciem był dla mnie 
moment nałożenia rąk przez biskupa. Gest ten 
przywołuje na myśl to, co działo się w Kościele 
już od samego początku, kiedy Apostołowie przez 
nałożenie rąk wybierali siedmiu diakonów. Nało-
żenie rąk wyraża udzielenie daru Ducha Świętego 
do pełnienia posługi diakońskiej. Świadomość, 
że Duch Święty umacnia i daje potrzebne łaski, 
napawa optymizmem i ufnością, że w posłudze 
tej będę wspierany łaską Bożą. Bardzo ważny był 
dla mnie również moment wręczenia księgi 
Ewangelii, co symbolizuje obowiązek głoszenia 
Ewangelii. Uczucia jakie mi wówczas towarzyszy-
ły to przede wszystkim radość i wdzięczność za 
tak wielki dar. 
A.K.: Może nie zapytałam o coś ważnego czym 
chcieliby się Księża podzielić w temacie kapłań-
stwa, zakonu seminarium. Jeśli tak, to proszę, by 
Księża to zrobili. 
D.K.S.: W zakonie razem z bratem prowadzimy 
na facebooku stronę ewangelizacyjną „Oto idę”, 
na której codziennie umieszczamy treści ducho-
we zaczerpnięte z Pisma Świętego, tekstów świę-
tych, mistyków. Dlatego jeśli ktoś z państwa 
chciałby zgłębiać życie duchowe – zachęcamy do 
polubienia naszej strony i obserwowania naszych 
grafik i komentarzy. 
A.K.: Bardzo dziękuję za wszystko czym Księża 
się z nami podzielili i życzę, by czas oczekiwania 
na święcenia prezbiteratu pogłębił przyjaźń z Je-
zusem i umocnił pragnienie, by Mu służyć. ● 
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