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NUMER 253NUMER 253NUMER 253NUMER 253    

1 stycznia 2015 roku— 48 światowy Dzień Pokoju 

Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, pra-Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, pra-Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, pra-Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, pra-
we zamiary i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom we zamiary i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom we zamiary i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom we zamiary i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom 
pokoju, jakiego świat dać nie może; niech serca pokoju, jakiego świat dać nie może; niech serca pokoju, jakiego świat dać nie może; niech serca pokoju, jakiego świat dać nie może; niech serca 
nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w któ-nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w któ-nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w któ-nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w któ-
rych żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i rych żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i rych żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i rych żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i 
wolne od grozy nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana wolne od grozy nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana wolne od grozy nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana wolne od grozy nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen.naszego. Amen.naszego. Amen.naszego. Amen.    
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Karol SitekKarol SitekKarol SitekKarol Sitek    Wiktoria i Radek WilkWiktoria i Radek WilkWiktoria i Radek WilkWiktoria i Radek Wilk    
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    Przyszli do Kafarnaum. Za raz w szabat wszedł do synagogi Przyszli do Kafarnaum. Za raz w szabat wszedł do synagogi Przyszli do Kafarnaum. Za raz w szabat wszedł do synagogi Przyszli do Kafarnaum. Za raz w szabat wszedł do synagogi 
i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, 
który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w syna-który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w syna-który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w syna-który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w syna-
godze człowiek opętany przez ducha nieczystego.  Mk 1, 21 godze człowiek opętany przez ducha nieczystego.  Mk 1, 21 godze człowiek opętany przez ducha nieczystego.  Mk 1, 21 godze człowiek opętany przez ducha nieczystego.  Mk 1, 21 ----    28282828    

    Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał 
się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szy-się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szy-się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szy-się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szy-
mon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: Wszy-mon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: Wszy-mon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: Wszy-mon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: Wszy-
scy Cię szukają. scy Cię szukają. scy Cię szukają. scy Cię szukają.     Mk 1, 29 Mk 1, 29 Mk 1, 29 Mk 1, 29 ----    39393939    

IV NIEDZIELA ZWYKŁAIV NIEDZIELA ZWYKŁAIV NIEDZIELA ZWYKŁAIV NIEDZIELA ZWYKŁA    
1 lutego 2015 r. 1 lutego 2015 r. 1 lutego 2015 r. 1 lutego 2015 r.     

 Zawsze byli i nigdy ich nie zabraknie. 
Owi wszystko najlepiej wiedzący, mędrko-
wie - ci, którzy wiedzą, jak powinno się żyć i 
co powinno się robić, a czego zaniechać. 
Ale w rzeczywistości nie mają nic do 
powiedzenia ludziom. Na ogół też 
ludzie dość szybko się na nich 
poznają. Dlatego też od razu za-
uważyli, że Jezus jest inny. Nie 
tylko mówi. To, co ma dopowie-
dzenia, mówi z mocą. Żyje tym, 
co mówi. Wyjaśnienia i intelektu-
alne dociekania nie są dla Niego tak 
istotne. Po prostu uzdrawia człowieka, który 
do Niego przychodzi, i daje mu to, czego po-

trzebuje, i nas powinna wyróżniać taka moc. 
Nie oczekuje się od nas wiedzy, lecz życia 
czerpiącego siłę z mocy i obietnicy Boga. Nie 

tam, gdzie pięknie przemawiamy, 
gdzie możemy wykazać się bardziej 

błyskotliwym wyjaśnieniem teo-
logicznym albo wspanialszą za-
sadą moralną, mamy rzeczywi-
ście ludziom coś do powiedze-
nia. Ale zapewne tam, gdzie 

dzięki naszemu zaangażowaniu 
mamy szansę coś zmienić w życiu 

innych, coś uzdrowić, zostanie lu-
dziom dana łaska doświadczenia przez nas 
czegoś z mocy Boga.   

 Opowieść Marka jest oszczędna i zwię-
zła: Teściowa Piotra ma gorączkę, Jezus 
idzie do niej, ujmuje ją za rękę i podnosi. W 
taki to dość prozaiczny sposób Jezus uzdro-
wił kobietę w podeszłym wieku, i życie poto-
czyło się dalej. Ale prostota tego opowiada-
nia jest wielce wymowna. Kobieta jest, jakby 
mogło się wydawać, w swej chorobie opusz-
czona i niema. Nie rzuca się z krzykiem do 
nóg cudotwórcy jak opętany w synagodze, 
którego Jezus uwolnił od ducha nieczystego. 
Nie została też zaniesiona przez krewnych do 
Jezusa, jak to uczynili krewni paralityka, o 
czym opowiada Marek w następnym roz-
dziale. Po prostu leżała w gorączce: chora, 
bezradna i bezużyteczna. Piotr z tego banal-
nego powodu znalazł się w tarapatach. We-

dług wschodnich zwyczajów jego teściowa 
powinna podejmować gości, powinna o nich 
zadbać i uprzyjemnić im pobyt w domu. 
Piotr mógł to wszystko jakoś pominąć mil-
czeniem, nie chcąc nikogo z gości wprawić w 
zakłopotanie. Mógłby jakoś starać się zara-
dzić jej nieobecności czy skarżyć się na za-
wodność innych. Ale tak się nie stało. Marek 
po prostu opowiada: „Zaraz powiedzieli Mu 
o niej". Chora nie była opuszczona, nie mu-
siała sama mówić. Pamiętała o niej wspólno-
ta; jej życzeniu dali wyraz inni. Zdrowi zad-
bali o sprawy, stali się jej rzecznikami u Je-
zusa. Dlatego poszedł do niej. i uzdrowił - 
ponieważ inni, ci aktywni, skuteczni, głośni, 
młodzi, nie zapomnieli o niej. Wstawili się za 
nią.  

V NIEDZIELA ZWYKŁAV NIEDZIELA ZWYKŁAV NIEDZIELA ZWYKŁAV NIEDZIELA ZWYKŁA    
8 lutego 2015 r.8 lutego 2015 r.8 lutego 2015 r.8 lutego 2015 r.    
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    Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: jeśli Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: jeśli Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: jeśli Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: jeśli 
chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do 
niego: Chcę, bądź oczyszczony!  Mk 1, 40 niego: Chcę, bądź oczyszczony!  Mk 1, 40 niego: Chcę, bądź oczyszczony!  Mk 1, 40 niego: Chcę, bądź oczyszczony!  Mk 1, 40 ----    45454545    

4 

    Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebywał na pu-Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebywał na pu-Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebywał na pu-Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebywał na pu-
styni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. styni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. styni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. styni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. 
                                                Mk 1, 12 Mk 1, 12 Mk 1, 12 Mk 1, 12 ––––    15151515    

 Czyń dobrze - i mów o tym!" - takie 
było ulubione motto pewnego profesora ety-
ki gospodarczej. Prowadzenie jakiegoś 
przedsięwzięcia, które nie jest nastawione 
tylko na osiągnięcie maksymalnego zysku, 
lecz bierze pod uwagę także inne kryteria, na 
przykład ochronę środowiska i życiowe sytu-
acje pracowników, powinno o tym mówić, 
nawet głośno. Wy-
daje się, że Jezus w 
ogóle się nie stosuje 
do tego  zalecenia. 
Surowo zakazuje trędowatemu, żeby nikomu 
nie opowiadał o swoim cudownym uzdro-
wieniu. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie 
daje sama Ewangelia. Cudownie uzdrowiony 
nie zastosował się do tej wskazówki i wkrót-
ce Jezus nie mógł już jawnie wejść do 
miasta z powodu ciągnących do Niego 
tłumów. Musiał szukać schronienia 
przed tłumami w miejscach pustyn-
nych nie dlatego, że bał się spotkań z 
ludźmi, ale z tej racji, że musiał odsu-

nąć się od fałszywych nadmiernych oczeki-
wań. Jezus mógł uzdrowić trędowatego, a 
także wielu innych chorych i złamanych na 
duchu, ale nie był przecież cudowną maszy-
ną, która może uzdrowić wszystkich i 
wszystko. Jezus nie usuwa cierpienia ze 
świata - ani ze względu na nas, ani ze wzglę-
du na samego siebie. Co Jezus może jako 

,,Zbawca" jednak 
ofiarować wszyst-
kim ludziom, to po-
zostawanie przy 

nich właśnie również w cierpieniu i znosze-
nie wraz z nimi całego nieusuwalnego cier-
pienia. Nie da się tego zapewne przedstawić 
w sposób, który byłby zrozumiały dla rozen-
tuzjazmowanego tłumu. Ale jest to coś, co 

sugeruje się w drugiej części Ewange-
lii i co dla nas, dzisiejszych słuchaczy, 
może być większą pociechą i dodać 
nam więcej odwagi niż samo fizyczne 
uzdrowienie trędowatego, niezależnie 
jak bardzo jest ono cudowne.   

VI NIEDZIELA ZWYKŁAVI NIEDZIELA ZWYKŁAVI NIEDZIELA ZWYKŁAVI NIEDZIELA ZWYKŁA    
15 lutego 2015 r.15 lutego 2015 r.15 lutego 2015 r.15 lutego 2015 r.    

 Nie ucieczka od nieznośnych warun-
ków życia ani lęk przed wielkim prześlado-
waniem kazały Jezusowi udać się na pusty-
nię. ,,Duch" nie odstąpił od Niego, sprawił, 
że stał się niespokojny, wreszcie wyprowa-
dził Go na pustynię, miejsce odosobnienia, i 
tam, na jałowych terenach górskich, znalazł 
Jezus nie piekło, 
lecz raj. Świat 
bez lęku. Świat, 
w którym nie ma 
ani żądnych krwi myśliwych, ani przerażonej 
zwierzyny. Tu, na pustkowiu, cywilizowany 
człowiek znajduje swoją utraconą ojczyznę. 
Jest to świat, w którym aniołowie zstę-
pują na ziemię i to, co boskie, służy te-
mu, co przemijające. Świat, w którym 
też zdarza się zło - ale zło nie ma żad-
nej władzy. Pustynia przemienia się w 
ogród - mówi prorok Izajasz. Pustynia 
Jezusa jest piękna. Ogrodem - Eden. 

Nasze pustynie najczęściej są wszystkim in-
nym niż rajem na ziemi. Ze wszystkich stron 
rozlegają się na niej ryki dzikich zwierząt. 
Głównymi pokusami na nich są: „robienie 
kariery za wszelką cenę" lub ,,wszystko i tak 
na nic się nie zda ". A to, co ma nam usługi-
wać, bardzo rzadko okazuje się aniołem. Czy 

może to 
być przy-
c z y n ą 
zwątpie-

nia i rozpaczy? Nie, jeśli mamy ufność, że to 
Duch wyprowadza nas na naszą pustynię, że 
to On dodaje nam na niej otuchy i pozwala 

nowymi oczyma spojrzeć i na nią, i na 
wszystko, co na niej zastajemy, i na 
to, co jest poza jej granicami. Wpierw 
jednak musi nam dać odwagę, która 
każe nam opuścić naszą idyllę i iść na 
pustynię naszego świata i zawołać: 
,,Bliskie jest królestwo Boże".  

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTUI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTUI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTUI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU    
22 lutego 2015 r.22 lutego 2015 r.22 lutego 2015 r.22 lutego 2015 r.    
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CHRZTY:CHRZTY:CHRZTY:CHRZTY:    
Stanisław Piotr Jasnoch  
Franciszek Adam Piechaczek 
Marta Zuzanna Zagórska  
Kacper Tadeusz Ziemianin 
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:    
Piotr Popek – Elżbieta Danieluk 

POGRZEBY:POGRZEBY:POGRZEBY:POGRZEBY:    
Piotr Fangor 55 lat 
Jadwiga Gajda 100 lat 
Michał Grabowski 22 lata  
Krzysztof Janiak 28 lat  
Alina Kazoń 44 lata 
Jadwiga Krupa 84 lata 
Zenobia Majewska 59 lat 

10 i 11 stycznia w rejonie Jastrzębskim 
przebywały symbole Światowych Dni 
Młodzieży. W sobotę można je było ado-
rować w kościele NMP Matki Kościoła, a 
w niedzielę na hali wi-
dowiskowo sportowej. 
Podczas tych spotkań 
nie zabrakło naszych 
parafian, szczególnie 
młodych. Zresztą spora 
grupa naszych oazowiczów była zaanga-
żowana w prowadzenie modlitwy i czu-
wania. Niektórzy jako grupa ewangeliza-

cyjna „Życie z Życia” przedstawiali pan-
tomimę  opowiadającą o Jezusie pomaga-
jącym się nam  uwalniać z pułapek szata-
na, który próbuje czynić z nas swoich 

niewolników. Inni jako 
oazowa schola między-
parafialna animowali 
przez śpiew i granie 
wspólną modlitwę. 
Jeszcze inni posługiwali 

w grupie tanecznej pokazując piękne tań-
ce lednickie. Wszystkim zaangażowanym 
ciepło dziękujemy. Ala KaczorowskaAla KaczorowskaAla KaczorowskaAla Kaczorowska 

PPPPERYGRYNACJAERYGRYNACJAERYGRYNACJAERYGRYNACJA    SYMBOLISYMBOLISYMBOLISYMBOLI    
ŚWIATOWYCHŚWIATOWYCHŚWIATOWYCHŚWIATOWYCH        

DNIDNIDNIDNI    MŁODZIEŻYMŁODZIEŻYMŁODZIEŻYMŁODZIEŻY    

Wiele grup parafialnych w ostatnim cza-
sie adorowało Nowonarodzonego Jezusa 
poprzez kolędowanie.  
14 stycznia wieczorem do wspólnej mo-
dlitwy zaprosiła nas grupa „Oremus”, a 
18 stycznia popołudniu  
III Zakon Franciszkań-
ski.  
Bardzo uroczyste kolę-
dowanie zorganizował 
w naszym kościele chór „Lira”. Wspólnie 
z chórami „Ave” z parafii NMP Matki 
Kościoła i „Nova Et Vetera 2003” z para-
fii Miłosierdzia Bożego, przygotował po-
nad godzinny koncert. Najpierw każdy z 
tych chórów przedstawił własny repertu-

ar, a na koniec chóry wystąpiły wspólnie.  
Bardzo im za to dziękujemy.  
Natomiast 6 stycznia dzieci z Dziecięcego 
Koła Misyjnego z panią katechetką Syl-
wią Oleksy, kolędowały na zakończenie   

każdej Mszy Świętej i 
przed kościołem. Ze-
brane przy okazji pie-
niążki, 3130 zł 29 gr 
oraz 2 euro, zostaną 

przekazane misjonarce pochodzącej z na-
szej parafii siostrze Joannie Wali, kiedy 
przyjedzie do domu na krótki urlop . Pa-
ni Katechetce i Dzieciom dziękujemy za 
trud i za radość jaką nam sprawiły.  
                Ala KaczorowskaAla KaczorowskaAla KaczorowskaAla Kaczorowska    

KKKKOLĘDOWANIEOLĘDOWANIEOLĘDOWANIEOLĘDOWANIE    
W W W W NASZEJNASZEJNASZEJNASZEJ    PARAFIIPARAFIIPARAFIIPARAFII    
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ROCZKI:ROCZKI:ROCZKI:ROCZKI:    
Piotr Łukasz Ścibor 
 
18 URODZINY:18 URODZINY:18 URODZINY:18 URODZINY:    
Paulina Bednarz 
Marcin Janicki 
Elwira Kędzierska 
Jakub Michna 
Konrad Myszkowski 
Patryk Procyk 
Krzysztof Wala 
Agata Wrożyna 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:    
5 rocznica 5 rocznica 5 rocznica 5 rocznica     
Angelika i Krzysztof Grund 

15 rocznica 15 rocznica 15 rocznica 15 rocznica     
Beata i Dariusz Sitko 
20 rocznica 20 rocznica 20 rocznica 20 rocznica     
Natalia i Grzegorz Mierzwa 
25 rocznica 25 rocznica 25 rocznica 25 rocznica     
Katarzyna i Mariusz Jarlińscy 
30 rocznica 30 rocznica 30 rocznica 30 rocznica     
Jadwiga i Józef Bogusz 
Barbara i Ireneusz Podeszwa 
 
35 rocznica 35 rocznica 35 rocznica 35 rocznica     
Maria i Jarosław Dańko 
40 rocznica 40 rocznica 40 rocznica 40 rocznica     
Stanisława i Leszek Wdowiak 
55 rocznica 55 rocznica 55 rocznica 55 rocznica     
Helena i Henryk Witemborscy 

Co czeka nas w lutym? 

• 1.021.021.021.02----    4 niedziela zwykła.  
• 2.022.022.022.02----    poniedziałek. Święto Ofiarowania 
Pańskiego. Dzień życia konsekrowanego. 
Dzień modlitw w intencji katechizacji do-
rosłych. W tym dniu święcimy gromnice. 
Msze św. o godz. 6.30, 9.00, 16.30 i 18.00 
Kolekta na zakony kontemplacyjne.  
• 3.023.023.023.02– wtorek. Do sprzątania kościoła i 
kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. 
Pszczyńskiej 77a-117 po Mszy św. wie-
czornej. 
• 5.025.025.025.02----    I czwartek miesiąca. Wspomnienie 
św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Do 
sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy 
mieszkańców ul. Pszczyńskiej 77a-117po 
Mszy św. wieczornej. 
• 6.026.026.026.02----    I piątek miesiąca. Wspomnienie 
św. Pawła Miki i Towarzyszy. Msza św. w 
intencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30.  
• 7.027.027.027.02----    I sobota miesiąca. Odwiedziny 
chorych od godz. 9.00. 
• 8.028.028.028.02----    5 niedziela zwykła. Kolekta na po-
trzeby archidiecezji. 
• 9.029.029.029.02----    poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapraszamy mieszkańców 
ul. Pszczyńskiej 119- 145 po Mszy św. wie-
czornej. 

• 10.0210.0210.0210.02----    wtorek. Wspomnienie św. Scho-
lastyki, dziewicy. Poradnia Życia Rodzin-
nego w Domu Parafialnym o godz. 16.00. 
• 11.0211.0211.0211.02----    środa. Biblioteka parafialna czyn-
na od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
• 13.0213.0213.0213.02----    piątek. Msza św. w intencji czci-
cieli MB Fatimskiej o godz. 6.30. Do 
sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy 
mieszkańców ul. Pszczyńskiej 119- 145 po 
Mszy św. wieczornej. 
• 14.0214.0214.0214.02----    sobota. Święto Świętych Cyryla, 
mnicha i Metodego, biskupa, patronów 
Europy. Nauka dla Rodziców i Rodziców 
Chrzestnych o godz. 15.30 w Domu Para-
fialnym. 
• 15.0215.0215.0215.02----    6 niedziela zwykła. Rozpoczyna-
my Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. 
Chrzty o godz. 12.15. 
• 16.0216.0216.0216.02----    poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapraszamy mieszkańców 
ul. Pszczyńskiej 147-157 po Mszy św. wie-
czornej. 
• 17.0217.0217.0217.02----wtorek. Katecheza dla dorosłych 
w Domu Parafialnym o godz. 19.00. Te-
mat: gniew. 
• 18.0218.0218.0218.02----    Środa Popielcowa. Rozpoczyna-
my Wielki Post. Kwartalny dzień modlitw 
o ducha pokuty. W tym dniu obowiązują 
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„Nie ma lepszego sposobu pobudzania dobroci w 
ludziach, niż traktowanie ich tak, jakby już byli do-
brymi.” 
Umiejętności dostrzegania w człowieku dobra i rea-
lizowania na co dzień woli Bożej ks. Grzegorzowi ks. Grzegorzowi ks. Grzegorzowi ks. Grzegorzowi 
życzą Duszpasterze i Redakcja. 
 
„Jedynie wierząc we własną nieśmiertelność, czło-
wiek może uchwycić prawdziwe znaczenie swojego 
istnienia na ziemi.” 
Księdzu Grzegorzowi Księdzu Grzegorzowi Księdzu Grzegorzowi Księdzu Grzegorzowi życzy-
my, aby każdy dzień przeży-
wał w bliskości Boga, pamię-
tając, że to On jest celem 
naszego życia. Parafianie. 
 
„Służba jest jedną z wielu dróg prowadzących do 
nieba, lecz to, co ją odróżnia od pozostałych, to 
pewność osiągnięcia celu.” 
Legionistom Edwardowi Kuligowi, Kazimierzowi Ad-Legionistom Edwardowi Kuligowi, Kazimierzowi Ad-Legionistom Edwardowi Kuligowi, Kazimierzowi Ad-Legionistom Edwardowi Kuligowi, Kazimierzowi Ad-
amkowi oraz auksyliatorom Annie Majer, Krystynie amkowi oraz auksyliatorom Annie Majer, Krystynie amkowi oraz auksyliatorom Annie Majer, Krystynie amkowi oraz auksyliatorom Annie Majer, Krystynie 
Piksie, Danucie Orszulik i Reginie Woźniak Piksie, Danucie Orszulik i Reginie Woźniak Piksie, Danucie Orszulik i Reginie Woźniak Piksie, Danucie Orszulik i Reginie Woźniak życzy-
my, by w służbie Bogu i bliźniemu odnajdywali sens 
swego życia. Męski Legion Maryi. 
 

„Modlić się to stopniowo wprowadzać w siebie wo-
lę Bożą zamiast swojej woli.” 
Ks. Grzegorzowi Ks. Grzegorzowi Ks. Grzegorzowi Ks. Grzegorzowi oraz panom Janowi Szczęsnemu, Janowi Szczęsnemu, Janowi Szczęsnemu, Janowi Szczęsnemu, 
Wiesławowi Bieniek i Edwardowi Kuligowi Wiesławowi Bieniek i Edwardowi Kuligowi Wiesławowi Bieniek i Edwardowi Kuligowi Wiesławowi Bieniek i Edwardowi Kuligowi życzymy, 
by poprzez modlitwę odkrywali obecność Boga w 
codzienności. Chór „Lira”. 
 
„Jeśli chcesz mieć udział w Królestwie Chrystusa, 
musisz żyć biorąc z Niego przykład.” 
Pani Danucie Orszulik i panu Grzegorzowi Matusia-Pani Danucie Orszulik i panu Grzegorzowi Matusia-Pani Danucie Orszulik i panu Grzegorzowi Matusia-Pani Danucie Orszulik i panu Grzegorzowi Matusia-

kowi kowi kowi kowi życzymy, by nieustannie wpatrywa-
li się w Chrystusa i żyjąc Ewangelią sze-
rzyli Królestwo Boże. Seniorzy. 
 

„O Tobie mówi serce moje szukaj Jego Oblicza” 
Ks. Grzegorzowi Ks. Grzegorzowi Ks. Grzegorzowi Ks. Grzegorzowi życzymy, by nieustanne poszukiwa-
nie i poznawanie Boga budowało Relację silniejszą 
od wszelkich zniechęceń, emocji, zmęczenia i tru-
dów i by ta bliskość z Jezusem była źródłem poko-
ju w sercu i dawała zdolność do wybierania miłości 
w każdej innej relacji. 
A    Zuzannie Kalinowskiej, Krzysi Urbaś, Marcinowi Zuzannie Kalinowskiej, Krzysi Urbaś, Marcinowi Zuzannie Kalinowskiej, Krzysi Urbaś, Marcinowi Zuzannie Kalinowskiej, Krzysi Urbaś, Marcinowi 
Janickiemu i Mateuszowi Rusińskiemu Janickiemu i Mateuszowi Rusińskiemu Janickiemu i Mateuszowi Rusińskiemu Janickiemu i Mateuszowi Rusińskiemu życzymy by 
odnajdywanie Jezusa dawało wiele radości i uczyło 
trwania przy Nim i otwarcia na Jego dary. Oaza 

Serdeczności 

7 
post i wstrzemięźliwość. Msze św. z ob-
rzędem posypania głów popiołem o godz. 
6.30, 9.00, 16.00 (kaplica), 16.30 i 18.00 
• 20.0220.0220.0220.02----    piątek. Droga Krzyżowa o godz. 
16.15. Do sprzątania kościoła i kaplicy za-
praszamy mieszkańców ul. Pszczyńskiej 
147-157 po Mszy św. wieczornej. Nauki 
przedślubne w Domu Parafialnym o godz. 
16.30. 
• 21.0221.0221.0221.02- sobota. Droga Krzyżowa dla dzie-
ci o godz. 9.00. Nauki przedślubne w Do-
mu Parafialnym o godz. 16.30. 
• 22.0222.0222.0222.02----    I niedziela Wielkiego Postu. Nie-
dziela Trzeźwości. Kolekta zwana jałmuż-
ną postną. Roczki o godz. 12.15. Jubileu-
sze małżeńskie o godz. 16.30. Gorzkie Ża-
le z kazaniem pasyjnym o godz. 15.45. Na-
uki przedślubne w Domu Parafialnym o 
godz. 15.30. 

• 23.0223.0223.0223.02----    poniedziałek. Msza św. w intencji 
Koła Gospodyń, emerytów, rencistów i 
sprzątających kościół w lutym o godz. 
17.00. Do sprzątania kościoła i kaplicy za-
praszamy mieszkańców ul. Pszczyńskiej 
159- 173 po Mszy św. wieczornej. 
• 25.0225.0225.0225.02----    środa. Biblioteka parafialna 
czynna od godz. 17.00 w Domu Parafial-
nym. 
• 26.0226.0226.0226.02----czwartek. Msza św. w intencji ks. Msza św. w intencji ks. Msza św. w intencji ks. Msza św. w intencji ks. 
Grzegorza Krzyka z okazji kolejnej roczni-Grzegorza Krzyka z okazji kolejnej roczni-Grzegorza Krzyka z okazji kolejnej roczni-Grzegorza Krzyka z okazji kolejnej roczni-
cy urodzin o godz. 17.00cy urodzin o godz. 17.00cy urodzin o godz. 17.00cy urodzin o godz. 17.00 
• 27.0227.0227.0227.02- piątek. Droga Krzyżowa o godz. 
16.15. Msza św. za zmarłych w 30 dzień 
oraz I rocznicę po śmierci o godz. 17.00. 
Do sprzątania kościoła i kaplicy zaprasza-
my mieszkańców ul. Pszczyńskiej 159- 173 
po Mszy św. wieczornej. 
• 28.0228.0228.0228.02-sobota. Droga Krzyżowa dla dzie-
ci o godz. 9.00. 
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No i znowu by się wydawało, że  Osiołek ma rację, bo przecież Pan Jezus 
naprawdę powiedział, że mamy rozwijać swoje talenty, zdolności, dobre 
cechy. Tylko, jak to u Osiołka bywa, trochę nie tak się do tego zabrał, bo 
czy Jezusowi chodzi tylko o to, abyśmy byli sławni? Jak myślisz dlaczego 
obdarowuje nas różnymi zdolnościami? Dlaczego mamy je pomnażać? 

Uczyć się, ćwiczyć, umieć wszystko coraz lepiej? Jeśli 
chciałbyś poznać odpowiedź, to musisz rozwiązać za-
danie. Uda się, gdy w poniższym zbiorze liter odnaj-
dziesz wyrazy z ramki i je powykreślasz (są w pozio-
mych i pionowych rzędach). Pozostałe literki, czytane 
po kolei są właśnie odpowiedzią na niemądre pomysły 
Osiołka i rozwiązaniem, które możesz przesłać na ad-
res    krecikpolarny@gmail.comkrecikpolarny@gmail.comkrecikpolarny@gmail.comkrecikpolarny@gmail.com  
A nagrody za  rozwiązanie z poprzedniego numeru 
otrzymują Wiktoria Wilk i Justynka Rentflejsz. Można 
je odebrać 8 lutego na Mszy Św. o godz. 10.00.  Gratu-
lujemy.  

Mój przyjaciel Kłapcio gra na bęb-
nach. To znaczy do niedawna my-
ślałem, że jest moim przyjacielem. Nawet nie musi używać tych 
takich pałeczek, czy, jak to się tam nazywa, bo ośle kopytka są 
podobno znacznie lepsze. No i on gra w takim jednym zespole, 
jest sławny, wszyscy chcą się z nim kumplować i w ogóle zgry-
wał wielkiego ważniachę ostatnio. Co chciałem z nim pogadać, 
to nie miał czasu. Albo miał próbę zespołu, albo sam ćwiczył, 
albo się przed kimś popisywał, albo niby się uczył do szkoły, 
albo wmawiał mi, że właśnie sprząta. Jasne... Wiadomo, że po 
prosu znalazł teraz lepszych znajomych i się na mnie wypiął... 
Kiedyś, to wszystko robiliśmy razem... Ale jeszcze tego pożałuje. 
Postanowiłem, że ja będę bardziej sławny niż on. Sam mnie bę-
dzie prosił, żebym z nim pojeździł na rowerze. A ja mu wtedy 
powiem, że z takimi zdrajcami, to ja się nie zadaję. Dobrze to 
wykombinowałem, no nie? Niech wie... No to zabrałem się za 
zdobywanie sławy i pieniędzy. Pożyczyłem sobie gitarę. To zna-
czy jedna osoba z redakcji ma gitarę i wcale nie wiedziała, że mi 
ją pożyczyła, ale co tam — miałem być sławny i już. Miało się 

okazać, że mam niezwykły talent i Kłapcio ze swoimi bębnami będzie 
mógł się wypchać. No to pożyczyłem sobie tę gitarę i... nie wiem, czy 
wam też się tak wydaje, ale chyba była dla mnie trochę za duża. Nie 
mogłem się jednak przecież przejmować takimi drobnostkami.  Postano-
wiłem, że będę sławny i żadna głupia gitara nie mogła mi w tym prze-
szkodzić. Ja sobie nie poradzę?! Ja?! No to zabrałem się do roboty. Naj-
pierw zajrzałem od dołu do takiej śmiesznej dziury. I olśniło mnie. Tak! 
To jest to! Wymyślę nowy sposób grania na gitarze! Przejdę do historii! 
Wdrapałem się szybciutko na skrzynię, spuściłem się delikatnie   w dół, 
żeby dotykać moimi puszystymi uszkami strun  i już prawie słyszałem tę 
piękną melodię, graną na nowy sposób, już widziałem wiwatujące tłu-

my, kiedy nagle coś złośliwie zawiało od okna i zawisłem, za 
nogę, w powietrzu... No i tak wyszło na jaw, że pożyczyłem 
gitarę bez pytania, dostałem ochrzanik i jeszcze musiałem od-
kupić zerwaną strunę. I jak tu zostać sławnym, jak rozwijać 
swoje talenty, jak kazał Pan Jezus. Wszyscy się na mnie zawzię-
liście. To musi być spisek Kłapcia i jego głupich znajomych. Ja 
jeszcze coś wymyślę.  Osiołek OfiarkaOsiołek OfiarkaOsiołek OfiarkaOsiołek Ofiarka 
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Dla dzieciDla dzieciDla dzieciDla dzieci    

S Ż M A S K O T K A 

Ł E B W R O T K I Y 

O B R A Z Z R O P A 

Ń M U Z D A Ę M A I 

C E R A T A B A S A 

E Ł O C R R Y L E C 

P O C I Ą G O P K O 

D A I R B E R E T O 

W A Ą Ć K I K U R A 

N N G R A B I E Y M 

UZDA 
RUROCIĄG 
GRABIE  
TRĄBKA  
BERET  
ROPA  
OBRAZ  
WAZA  
KOZA 
MASKOTKA 

SŁOŃCE  
KURA  
CERATA 
BAS 
RYLEC  
PASEK  
WROTKI  
OTRĘBY  
POCIĄG 



���� ����SPESSPESSPESSPES    

 

LUTY   2015 r. 

 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA 1.02 IV NIEDZIELA ZWYKŁA 1.02 IV NIEDZIELA ZWYKŁA 1.02 IV NIEDZIELA ZWYKŁA 1.02     
7.3o7.3o7.3o7.3o – Za ++ Józefa Chmielewskiego, żo-
nę Marię, rodz. i rodzeństwo z obu stron.  
9.3o9.3o9.3o9.3o – Za + Józefinę Kania, męża Józefa, 
syna Jana 
10.oo10.oo10.oo10.oo – Za ++ Benicjusza Pojda, dziad-
ków Pojda i Kroczek, Annę i Antoniego 
Wzientek, Wiktora Winkler, 2 żony, Bro-
nisławę i Józefa Polok oraz ++ z pokr..  
11.oo11.oo11.oo11.oo – W INT. PARAFIAN.  
12.1512.1512.1512.15 – Do Op. B., z podz. za otrzymane 
łaski, z proś. o dalsze bł., opiekę i zdrowie 
w int. Bożeny z ok. 65 r. ur..  
16.3o16.3o16.3o16.3o – Za ++ Sabinę Sadło – w 2 r. śm., 
męża Jana, Genowefę Niziołek – w 6 r. 
śm..  
PONIEDZIAŁEK PONIEDZIAŁEK PONIEDZIAŁEK PONIEDZIAŁEK ––––    ŚW. OFIAROWANIA ŚW. OFIAROWANIA ŚW. OFIAROWANIA ŚW. OFIAROWANIA 
PAŃ. 2.02 PAŃ. 2.02 PAŃ. 2.02 PAŃ. 2.02     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ rodz. Mariannę i Jakuba 
Wróbel, brata Tadeusza, szwagra Józefa 
oraz ++ z rodziny Wróbel, Żółtaszek, 
Smolnik i dusze w cz. cier..  
9.oo9.oo9.oo9.oo – Za ++ Stanisławę Lisiecką – w 3 r. 
śm., ojca Franciszka, Łucję i Antoniego 
Ruśniok.  
16.3o16.3o16.3o16.3o – Za + Stanisława Krajewskiego – 
od sąsiadów z ul. Wrocławskiej 13.  
18.oo18.oo18.oo18.oo – Za + Jadwigę Krupa – w 30 dzień 
po śm..  
WTOREK 3.02 WTOREK 3.02 WTOREK 3.02 WTOREK 3.02     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Apolonię i Alfreda Piksa, 
rodz., rodzeństwo, Edytę i Józefa Obracaj, 
syna Jerzego, synową Barbarę, wnuka 
Leszka oraz ++ z pokr..  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Kunegundę i Henryka 
Wierzgoń.  
ŚRODA 4.02 ŚRODA 4.02 ŚRODA 4.02 ŚRODA 4.02     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Wincentego Piecha, żonę 
Annę, Jadwigę i Michała Fajkis, syna, cór-
ki, zięciów oraz ++ z pokr. Piecha, Fajkis.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Józefa Drescher – w r. śm., 
żonę Rozalię oraz ++ z rodziny Drescher, 

Jonderko.  
CZWARTEKCZWARTEKCZWARTEKCZWARTEK – Wsp.św. Agaty, I czw. 5.02Wsp.św. Agaty, I czw. 5.02Wsp.św. Agaty, I czw. 5.02Wsp.św. Agaty, I czw. 5.02  
6.3o6.3o6.3o6.3o – W int. powołań.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Huberta Wala, rodz., ro-
dzeństwo, teściów oraz dusze w cz. cier. 
PIĄTEKPIĄTEKPIĄTEKPIĄTEK----    Wsp. św. Pawła Miki i Tow. I Wsp. św. Pawła Miki i Tow. I Wsp. św. Pawła Miki i Tow. I Wsp. św. Pawła Miki i Tow. I 
piątek 6.02 piątek 6.02 piątek 6.02 piątek 6.02     
6.3o6.3o6.3o6.3o – W int. czcicieli NSPJ.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za + Jadwigę Mańka, rodz. z obu 
stron oraz ++ z pokr. i dusze w cz. cier..  
SOBOTA SOBOTA SOBOTA SOBOTA ––––    I sobota 7.02 I sobota 7.02 I sobota 7.02 I sobota 7.02     
8.oo8.oo8.oo8.oo – Za ++ Anastazję i Wincentego 
Śmietana, Alojzego i Marię Mazur oraz 
++ z pokr. i dusze w cz. cier..  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za + Helenę Kafka – w 1 r. śm., 
męża Maksymiliana, rodz. z obu stron, ++ 
z pokr. Kafka, Rduch, Kiełkowski, Uliar-
czyk, Gajda, Kondziołka i Gembalczyk 
oraz dusze w cz. cier. 
V NIEDZIELA ZWYKŁA 8.02 V NIEDZIELA ZWYKŁA 8.02 V NIEDZIELA ZWYKŁA 8.02 V NIEDZIELA ZWYKŁA 8.02     
7.3o7.3o7.3o7.3o – Za ++ rodz. Annę i Bolesława oraz 
++ z rodziny Krupińskich.  
9.3o9.3o9.3o9.3o – Do Op. B., z podz. za otrzymane 
łaski, z proś. o dalsze bł., opiekę i zdrowie 
w int. solenizanta z ok. 50 r. ur..  
10.oo10.oo10.oo10.oo – Za ++ Józefa, Wiktora i Gertrudę 
Gonsior, Ludwika, Katarzynę, Czesława i 
Jadwigę Cofalik, Piotra, Franciszkę i Do-
rotę Matloch, Anastazję Mołdrzyk i Elż-
bietę Weister.  
11.oo11.oo11.oo11.oo – Do Op. B., z podz. za otrzymane 
łaski, z proś. o dalsze bł., opiekę i zdrowie 
w int. mał. Elżbiety i Józefa z ok. 59 r. śl..  
12.1512.1512.1512.15 – Za + Erwina Adamczyk – w 2 r. 
śm..  
16.3o16.3o16.3o16.3o – Za ++ Anielę Sałach, ojca Stani-
sława, teściów Gertrudę i Augustyna Sa-
łach oraz ++ z pokr..  
PONIEDZIAŁEK 9.02 PONIEDZIAŁEK 9.02 PONIEDZIAŁEK 9.02 PONIEDZIAŁEK 9.02     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + Eugeniusza Rosner oraz ++ z 
rodziny. 
17.oo17.oo17.oo17.oo – Do Op. B., z podz. za otrzymane 
łaski, z proś. o dalsze bł., opiekę i zdrowie 
w int. mał. Teresy i Stefana z ok. 54 r. śl..  

INTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNEINTENCJE MSZALNE    
9 
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WTOREK WTOREK WTOREK WTOREK ––––    Wsp. św. Scholastyki 10.02 Wsp. św. Scholastyki 10.02 Wsp. św. Scholastyki 10.02 Wsp. św. Scholastyki 10.02     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Mariannę, Edwarda, Kata-
rzynę i Józefa Korpowskich, Marię i Fran-
ciszka Koch oraz dusze w cz. cier..  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za + Pawła Kałuża – w 1 r. śm..  
ŚRODA ŚRODA ŚRODA ŚRODA ––––    Światowy Dzień Chorego 11.02 Światowy Dzień Chorego 11.02 Światowy Dzień Chorego 11.02 Światowy Dzień Chorego 11.02     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Do Op. B., MB z Lourdes, z podz. 
za otrzymane łaski, z proś. o zdrowie dla 
syna Michała i wszystkich bliskich oraz 
światło Ducha św. dla lekarzy.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO. 
CZWARTEK 12.02 CZWARTEK 12.02 CZWARTEK 12.02 CZWARTEK 12.02     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Ernę i Leona Adamek, Annę 
i Józefa Wysłucha, syna Krystiana oraz 
Katarzynę Szymon.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Jana Sitek, Annę i Rafała 
Sitek, Anielę i Sylwestra Gajda oraz ++ z 
pokr..  
PIĄTEK 13.02 PIĄTEK 13.02 PIĄTEK 13.02 PIĄTEK 13.02     
6.3o6.3o6.3o6.3o – W int. czcicieli MB Fatimskiej i Ży-
wego Różańca.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za + Leona Mazur, rodz., teściów, 
brata Czesława, siostrę z mężem, Annę i 
Alojzego Drzewiecki oraz Otylię Staszek.  
SOBOTA ŚW. ŚW. CYRYLA I METODE-SOBOTA ŚW. ŚW. CYRYLA I METODE-SOBOTA ŚW. ŚW. CYRYLA I METODE-SOBOTA ŚW. ŚW. CYRYLA I METODE-
GO 14.02 GO 14.02 GO 14.02 GO 14.02     
8.oo8.oo8.oo8.oo – Za + Karola Kula, jego rodz. i bra-
ta.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Franciszkę Gorczyca – w 2 
r. śm., Zbigniewa Rybakiewicza oraz Sta-
nisławę Doniec. 
VI NIEDZIELA ZWYKŁA 15.02 VI NIEDZIELA ZWYKŁA 15.02 VI NIEDZIELA ZWYKŁA 15.02 VI NIEDZIELA ZWYKŁA 15.02     
7.3o7.3o7.3o7.3o – Za ++ Mariannę Sobik – w r. śm., 
męża Rudolfa, syna Feliksa, zięciów Bole-
sława i Antoniego, synową Annę i dusze w 
cz. cier..  
9.3o9.3o9.3o9.3o – Do Op. B., z podz. za otrzymane 
łaski z proś. o dalsze bł., opiekę, zdrowie i 
dary Ducha św. w int. Zuzanny z ok. 18 r. 
ur..  
10.oo10.oo10.oo10.oo – Za ++ Pawła Kałuża – w r. śm., 
żonę Annę.  
11.oo11.oo11.oo11.oo – W INT. PARAFIAN.  

12.1512.1512.1512.15 – MSZA CHRZCIELNA. 
16.3o16.3o16.3o16.3o – Za ++ męża Juliana Zacłona – w 
5 r. śm., rodz. oraz Marię i Andrzeja Sery-
ło.  
PONIEDZIAŁEK 16.02 PONIEDZIAŁEK 16.02 PONIEDZIAŁEK 16.02 PONIEDZIAŁEK 16.02     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Do Op. B., z podz. za otrzymane 
łaski, z proś. o dalsze bł., opiekę i zdrowie 
w int. babci Danki, córki Bożeny, wnuczki 
Kasi i wnuka Haneska.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Do Op. B., MB Królowej Wniebo-
wziętej i Św. Józefa, z podz. za otrzymane 
łaski, z proś. o bł. B., dary Ducha św. i 
zdrowie dla Józefa i Daniela z ok. ur..  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Do Op. B., z podz. za otrzymane 
łaski, z proś. o dalsze bł., opiekę i zdrowie 
w int. Andrzeja z ok. 50 r. ur..  
WTOREK 17.02 WTOREK 17.02 WTOREK 17.02 WTOREK 17.02     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + Bertę Godziek.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Stanisława Kachel, żonę 
Marię.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za + Stanisławę Stępniak – od są-
siadów z ul. Opolskiej 2.  
ŚRODA POPIELCOWA 18.02 ŚRODA POPIELCOWA 18.02 ŚRODA POPIELCOWA 18.02 ŚRODA POPIELCOWA 18.02     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + Zdzisława Kusy.  
9.oo9.oo9.oo9.oo – Za + męża Stanisława Mazur – w 
13 r. śm. oraz ojca Jana Antos.  
16.oo16.oo16.oo16.oo – Kaplica – Za ++ Jerzego Zdrzałek 
– w r. śm., żonę Agnieszkę, syna Gerarda, 
dziadków z obu stron, Alberta Śmietana, 
Różę Zdrzałek, Józefa i Marię Bachlaj.  
16.3o16.3o16.3o16.3o – Za + Jerzego Kapała – od kuzyna 
Henryka z rodziną.  
18.oo18.oo18.oo18.oo – Do Op. B., za wstaw. Św. Fran-
ciszka, w int. sióstr i braci III Zakonu 
Fran. naszej parafii oraz opiekuna Ks. Da-
riusza.  
CZWARTEK 19.02 CZWARTEK 19.02 CZWARTEK 19.02 CZWARTEK 19.02     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ rodz. Jana i Annę Matys, 
siostrę Teresę oraz ++ z rodzin Matys, Fa-
ber, Urbańczyk i dusze w cz. cier..  
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Alberta i Stefanię Mołdrzyk, 
Ryszarda i Sylwię Grygier oraz ++ z pokr. 
Mołdrzyk, Fabian, Burlikowski i dusze w 
cz. cier..  
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17.oo17.oo17.oo17.oo – Za + Alinę Borowik – w 9 r. śm. 
oraz ++ z rodziny Malickich, Borowik.  
PIĄTEK 20.02 PIĄTEK 20.02 PIĄTEK 20.02 PIĄTEK 20.02     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Alfreda Myśliwiec, Łucję i 
Ryszarda Antończyk, ++ z pokr. Szulik, 
Myśliwiec, Antończyk.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ Albina Węglorz, Pawła Do-
min oraz ++ z rodzin Węglorz, Domin.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za + Alojzego Langosz – w r. śm., 
żonę Eugenię, Reginę i Mieczysława Sku-
bis oraz ++ z rodzin Wala, Langosz, Sku-
bis.  
SOBOTA 21.02 SOBOTA 21.02 SOBOTA 21.02 SOBOTA 21.02     
8.oo8.oo8.oo8.oo – Za ++ Księży Antoniego – w r. śm. 
i Ludwika Pitas oraz ich rodz. i rodzeń-
stwo.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ męża Józefa Wowra, jego 
rodz., Józefa i Wiktorię Wowra, syna Ja-
na, Gertrudę, Jadwigę i Alojzego Błatoń, 
szwagra Antoniego, szwagierkę Marię i 
Katarzynę Wowra.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za + Grzegorza Mączka – od ku-
zynki Anny Szady z rodziną.  
I NIEDZIELA WIEL. POSTU I NIEDZIELA WIEL. POSTU I NIEDZIELA WIEL. POSTU I NIEDZIELA WIEL. POSTU ––––22.02 22.02 22.02 22.02     
7.3o7.3o7.3o7.3o – Za ++ Aleksandra Trzonkowskiego 
– w 13 r. śm., rodz. z obu stron, Antonie-
go Trzonkowskiego, jego żonę, Leona Si-
tek i żonę, Ryszarda Holesza oraz żonę, 
syna i wnuka, Czesława Dobruckiego i 
Antoniego Jarząbowskiego oraz dusze w 
cz. cier..  
9.3o9.3o9.3o9.3o – Za ++ Cecylię i Albina Stencel, 
Martę i Leona Mazur oraz ++ z pokr..  
10.oo10.oo10.oo10.oo – Za ++ Karola i Cecylię Rączka, 
rodz. z obu stron, wnuczkę Sylwię, Fran-
ciszka Zniszczoł, rodz. z obu stron, Emilię 
i Franciszka Brzoza oraz ++ z pokr. Ko-
cur, Rączka, Zniszczoł, Pękała, księży, za-
konników 
11.oo11.oo11.oo11.oo - W INT. PARAFIAN. 
12.1512.1512.1512.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI. 
16.3o16.3o16.3o16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE. 
PONIEDZIAŁEK 23.02 PONIEDZIAŁEK 23.02 PONIEDZIAŁEK 23.02 PONIEDZIAŁEK 23.02     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + Edeltraudę Fijałkowską.  

17.oo17.oo17.oo17.oo – Do Op. B., w int. KGW, emerytów 
i rencistów oraz sprzątających kościół i 
kaplicę w miesiącu lutym. 
17.oo17.oo17.oo17.oo – Do Op. B., za wstawiennictwem 
MB Częstochowskiej, z podz. za odebrane 
łaski, z proś. o dalsze bł., opiekę i zdrowie 
w int. Radosława z ok. ur. oraz Agaty z ok. 
imienin.  
WTOREK 24.02 WTOREK 24.02 WTOREK 24.02 WTOREK 24.02     
6.3o 6.3o 6.3o 6.3o – Za ++ Maksymiliana Kafka, żonę 
Helenę, rodz. z obu stron oraz ++ z pokr. 
Rduch, Kafka, Gembalczyk, Kondziołka, 
Uliarczyk, Gajda, Kiełkowski. 
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Zofię Łuszczek, męża Jana i 
rodz. z obu stron.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za + Józefa Gawlińskiego.  
ŚRODA 25.02 ŚRODA 25.02 ŚRODA 25.02 ŚRODA 25.02     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za ++ Ernę Grzonka, męża Felik-
sa, dziadków z obu stron, Henryka Śmie-
tana, + Sandrę, Agnieszkę Mrowiec, Eu-
geniusza Mstowskiego, żonę Janinę oraz 
++ z rodziny i dusze w cz. cier..  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Do Op. B., z ok. 17 r. powstania 
grupy modlitewnej OREMUS, z podz. za 
otrzymane łaski, z proś. o bł. Boże i dary 
Ducha Świętego dla członków grupy i ich 
rodzin oraz opiekuna Ks. Dariusza.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za + Dariusza Kałuża – w 2 r. śm., 
Ks. Bernarda Polok oraz ++ z pokr. i du-
sze w cz. cier..  
CZWARTEK 26.02 CZWARTEK 26.02 CZWARTEK 26.02 CZWARTEK 26.02     
6.3o 6.3o 6.3o 6.3o – Za ++ Sylwestra Lasko, rodz., te-
ściów, bratową Małgorzatę, szwagra Jac-
ka oraz dusze w cz. cier..  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Do Op. B. w int. Ks. Grzegorza z 
ok. ur..  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Do Op. B. w int. Ks. Grzegorza z 
ok. ur. – od III Zakonu Fran.  
PIĄTEK 27.02 PIĄTEK 27.02 PIĄTEK 27.02 PIĄTEK 27.02     
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + Jerzego Kapała – od Ryszar-
da i Bernadety z rodziną. 
6.3o6.3o6.3o6.3o – Za + Jerzego Kapała – od Pawła i 
Eli z dziećmi. 
17.oo17.oo17.oo17.oo – Msza św. za zmarłych w 30 dzień i 
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Droga Krzyżowa Droga Krzyżowa Droga Krzyżowa Droga Krzyżowa ––––    piątek 20 i 27 lutego  godz. 16.15piątek 20 i 27 lutego  godz. 16.15piątek 20 i 27 lutego  godz. 16.15piątek 20 i 27 lutego  godz. 16.15    

Droga Krzyżowa dla dzieciDroga Krzyżowa dla dzieciDroga Krzyżowa dla dzieciDroga Krzyżowa dla dzieci————każda sobota Wielkiego Postu godz. 9.00każda sobota Wielkiego Postu godz. 9.00każda sobota Wielkiego Postu godz. 9.00każda sobota Wielkiego Postu godz. 9.00    

Gorzkie Żale Gorzkie Żale Gorzkie Żale Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnymz kazaniem pasyjnymz kazaniem pasyjnymz kazaniem pasyjnym————każda niedziela Wielkiego Postu godz. 15.45każda niedziela Wielkiego Postu godz. 15.45każda niedziela Wielkiego Postu godz. 15.45każda niedziela Wielkiego Postu godz. 15.45    

26 lutego o godz.17.00 zostanie odprawiona Msza Święta 26 lutego o godz.17.00 zostanie odprawiona Msza Święta 26 lutego o godz.17.00 zostanie odprawiona Msza Święta 26 lutego o godz.17.00 zostanie odprawiona Msza Święta     
w intencji ks. Grzegorza Krzyka z okazji urodzin.w intencji ks. Grzegorza Krzyka z okazji urodzin.w intencji ks. Grzegorza Krzyka z okazji urodzin.w intencji ks. Grzegorza Krzyka z okazji urodzin.    
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.    

1 rok po śm.. 
SOBOTA 28.02 SOBOTA 28.02 SOBOTA 28.02 SOBOTA 28.02     
8.oo8.oo8.oo8.oo – Za + Grzegorza Mączka – od rodzi-
ny Dubielów z Podborza.  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za ++ rodz. Jana i Marię Goik, 
córkę Teresę, wnuków Eugeniusza i Tade-
usza, Józefa i Marię Smorzyk, syna, syno-
wą i dusze w cz. cier..  
17.oo17.oo17.oo17.oo – Za + Erwina Mołdrzyk.  
II NIEDZIELA WIEL. POSTU 1.03II NIEDZIELA WIEL. POSTU 1.03II NIEDZIELA WIEL. POSTU 1.03II NIEDZIELA WIEL. POSTU 1.03    
7.3o7.3o7.3o7.3o – Za + Stanisława Krajewskiego – od 
brata Wojciecha i bratowej z rodziną. 
9.3o9.3o9.3o9.3o – Do Op. B. za wstawiennictwem MB 

Fatimskiej, z podz. za otrzymane łaski, z 
proś. o bł. i dary Ducha Św., zdrowie w 
int. Marcina z ok. 18 r. ur..  
10.oo10.oo10.oo10.oo – Za ++ Elżbietę i Jana – w r. śm., 
Agnieszkę i Bolesława Krupa, Józefa, 
Wiktora i Gertrudę Gonsior oraz Anasta-
zję Mołdrzyk.  
11.oo11.oo11.oo11.oo – W INT. PARAFIAN. 
12.1512.1512.1512.15 – Za + Eugenię Langosz, męża Aloj-
zego.    
16.3o16.3o16.3o16.3o – Do Op. B., z podz. za otrzymane 
łaski, z proś. o dalsze bł., opiekę i zdrowie 
w int. Edyty z ok. ur. 

Przez wstawiennictwo św. Piotra i św. 
Pawła, św. Andrzeja, św.  Jana i św. 
Jakuba, św. Tomasza i św. Mateusza, 
św. Szczepana, św. Ignacego Antio-
cheńskiego, św. Polikarpa, św. Waw-
rzyńca, św. Justyna, św. Bonifacego ... 

Rys. Manuela GóreckaRys. Manuela GóreckaRys. Manuela GóreckaRys. Manuela Górecka    
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⇒⇒⇒⇒    1. Co to jest intencja mszalna?1. Co to jest intencja mszalna?1. Co to jest intencja mszalna?1. Co to jest intencja mszalna? Na ogół 
używamy słowa intencja (łac. rozciągać, 
usiłować), na oznaczenie tego jaki mamy 
zamiar, zamysł wykorzystania tych da-
rów/owoców, które otrzymujemy od Boga 
z powodu uczestnictwa i sprawowania 
Najświętszej Ofiary. O jakie dary/owoce 
chodzi? Samo spotkanie z kimś kogo ko-
chamy przynosi nam radość, przyjemność 
poza tym, możemy doświadczyć dobra, 
pouczającej mądrości, miłości podnoszą-

cej nas w godności i samopoczuciu. Na 
takim spotkaniu możemy o coś prosić, za-
dośćuczynić (zapraszamy kogoś na coś 
miłego, by mu wynagrodzić krzywdę), 
prosić o potrzebne dobra. Msza św. jest 
uobecnieniem Ofiary odkupieńczej Jezu-
sa Chrystusa – tym bardziej zatem to spo-
tkanie nas ubogaca, „wciąga” nas na no-
wo w dzieło zbawienia dokonane przez 
Jezusa, oraz w życie Trójcy świętej. Cho-
dzi zatem o wszelkie dobra, jakie z tej mo-
dlitwy dla ludzi wynikają.  
2. Jakie są rodzaje tych owoców?2. Jakie są rodzaje tych owoców?2. Jakie są rodzaje tych owoców?2. Jakie są rodzaje tych owoców? Teologia 
mówi o czterech: wspólnym, szczegól-
nym, osobistym i szafarskim. Owoc 
wspólny dotyczy wszystkich – jako, że 
zawsze na Mszy św. modlimy się za każ-
dego człowieka (czy jest, czy też nie jest 
obecny na Eucharystii, również za żyją-
cych i zmarłych). Owoc szczególny przy-
pada tym, którzy łączą się z Ofiarą Mszy 
św. (są obecni, biorą w niej, udział, skła-
dają swoje ofiary materialne i duchowe). 
Nie jest on dla wszystkich jednakowy, 
stopień skuteczności zależy bowiem od 
tego, czy wierni więcej lub mniej współu-
czestniczą w tej Ofierze. Dar ten może 
mieć charakter przebłagalny, ale również 
może stanowić zadośćuczynienie Bogu, za 

popełnione grzechy. Ten owoc możemy za 
kogoś ofiarować (mówimy wtedy, że 
przyjmujemy komunię w czyjejś intencji). 
Kolejny owoc - osobisty kapłana z racji 
godnie złożonej ofiary. Owoc ten wynika z 
tego, że kapłan działa w imieniu Chrystu-
sa, w najistotniejszej Jego funkcji, ofiaru-
jąc wiernym zbawcze skutki Krwawej 
Ofiary na Krzyżu. Tego owocu kapłan nie 
może (a przynajmniej w pełni) komuś in-
nemu ofiarować. Wreszcie owoc szafarski. 

Owoc ten uprasza łaskę, i jest 
przeznaczony zamiarem kapła-
na jakiejś osobie, względnie dla 
osiągnięcia jakiegoś celu np.: 
zdrowia (ten owoc określamy 
najczęściej mianem intencji 
mszalnej). Celem tym, może 
być przebłaganie Boga, za grze-

chy osoby żyjącej czy zmarłej lub za-
dośćuczynienie za popełnione zło. 
3. Czy intencja musi być ogłoszona?3. Czy intencja musi być ogłoszona?3. Czy intencja musi być ogłoszona?3. Czy intencja musi być ogłoszona? Ka-
płan musi wyraźnie intencję wzbudzić 
(np. „odprawiam za Pana Kowalskiego”), 
jeśli tego nie zrobi owoc ten znajdzie się w 
„skarbcu Kościoła”, z którego czerpiemy 
prosząc na przykład o odpust zupełny. 
Trzeba tu zaznaczyć, że wzbudzić inten-
cję, wcale nie oznacza wypowiedzieć ją 
głośno (nie słyszałem, by któryś z bisku-
pów albo papież zapowiadał na początku 
Mszy w jakiej intencji ją sprawuje - może 
po to, by uniknąć wrażenia, że Msza św. 
to taki koncert życzeń?). Bywa, że inten-
cja jest podana/zapisana/przeczytana 
mylnie, z tego powodu uczyniłem (jako 
kapłan) stały zamiar, by wszystkie inten-
cje Mszy św. sprawować w zgodzie z za-
miarem ofiarodawcy i Kościoła. Oznacza 
to tyle, że nawet gdybym się pomylił w 
odczytaniu intencji, Pan Bóg jej owoc 
ofiaruje temu, któremu miała być prze-
znaczona. Kapłan musi intencję wzbudzić 
przed konsekracją.  
4. Jak ofiarować owoce szafarskie Mszy 4. Jak ofiarować owoce szafarskie Mszy 4. Jak ofiarować owoce szafarskie Mszy 4. Jak ofiarować owoce szafarskie Mszy 
św.?św.?św.?św.? Kapłan powinien określić komu te 
owoce przydziela: np. Panu Kowalskiemu 

Ciąg dalszy na stronie 14Ciąg dalszy na stronie 14Ciąg dalszy na stronie 14Ciąg dalszy na stronie 14    

Owoce Mszy świętej 
czyli o intencjach mszalnych 
 Opr. Ks. G. Krzyk 
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Ciąg dalszy ze strony 13Ciąg dalszy ze strony 13Ciąg dalszy ze strony 13Ciąg dalszy ze strony 13 (potocznie mówi się, 
że Msza św. jest odprawiana w intencji 
Pana Kowalskiego). Nawet jeśli ktoś sobie 
życzy, aby nie była ta intencja ogłoszona, 
kapłan musi wiedzieć za kogo ją sprawuje. 
Gdyby ktoś zlecił mi odprawienie np. 5 
Mszy św. za zmarłych z rodziny, nie mógł-
bym odprawiać pięciu Mszy za poszcze-
gólne osoby np.: jedną za mamę, kolejną 
za ojca itd. Tylko pięć Mszy za zmarłych z 
rodziny – aby każda z tych osób miała 
cząstkę udziału w owocu z każdej z tych 
pięciu Mszy świętych. (warto – swoją dro-
gą – w intencji mszalnej umieszczać jak 
najmniej osób).  
5. A jeśli zapisana treść intencji jest już 5. A jeśli zapisana treść intencji jest już 5. A jeśli zapisana treść intencji jest już 5. A jeśli zapisana treść intencji jest już 
nieaktualna?nieaktualna?nieaktualna?nieaktualna? Na przykład zamówiłem 
Mszę św. o zdrowie dla człowieka, który w 
czasie pomiędzy zamówieniem intencji a 
jej odprawieniem umarł, co wtedy? Owo-
ce tej Mszy św. będą ofiarowane przez Bo-
ga, tej konkretnej osobie, oczywiście nie w 
postaci zdrowia, ale cho-
ciażby zadośćuczynienia za 
grzechy. Można formuło-
wać intencję pod warun-
kiem przeszłości i teraź-
niejszości. Owoce te otrzy-
mują osoby wyznaczone, o 
ile warunek był/jest speł-
niony (np. „modlimy się o 
zdrowie dla Piotra, o ile ży-
je”). Nie wolno jednak 
przyjmować intencji z wa-
runkiem co do przyszłości. Jeśli ten waru-
nek jest na przykład taki: „modlę się za 
Zosię, o ile zgodzi się jutro zostać moją 
żoną” – bowiem nie może być on uzależ-
niony od woli tego, za którego chce się 
modlić - przecież nie wiemy co Zosia po-
stanowi. 
6. Msze św. składkowe?6. Msze św. składkowe?6. Msze św. składkowe?6. Msze św. składkowe? Jeśli w kościele 
znajduje się skarbona z napisem na Mszę 
za zmarłych, kapłan ma w określonym 
czasie obowiązek odprawienia Mszy za 
tych wszystkich zmarłych zalecanych. Ale 
nie wolno łączyć osobnych intencji w jed-

ną. Kiedy wiele osób zamawia intencje, 
płaci za nie stypendia, a kapłan łączy je w 
jedną i odprawia jedną Mszę św. to może 
to uczynić tylko za zgodą biskupa i za zgo-
dą ofiarodawców. 
7. Za kogo można ofiarować owoce Mszy 7. Za kogo można ofiarować owoce Mszy 7. Za kogo można ofiarować owoce Mszy 7. Za kogo można ofiarować owoce Mszy 
św.?św.?św.?św.? Za wszystkich, którzy te owoce mogą 
przyjąć. Nie można modlić się za świę-
tych, bo są już zbawieni, otrzymali już 
pełnię łaski. Z tej samej racji nie sprawuje 
się Mszy św. za dzieci zmarłe przed 
chrztem, oraz za te, które zmarły przed 
wiekiem określonym w prawie jako „czas 
przed dojściem do używania rozumu”. Nie 
ma w takich sytuacjach Mszy św. pogrze-
bowej, ale sprawuje się ją za pogrążonych 
w żałobie rodziców. Można prosić o czyjeś 
nawrócenie. Wolno odprawiać Euchary-
stię za osoby ekskomunikowane, lecz wte-
dy dla uniknięcia zgorszenia nie podaje 
się publicznie intencji. To samo dotyczy: 
apostatów, osób, którym odmówiono po-

grzebu katolickiego (nie my-
lić z odmową uroczystej for-
my z Mszą św., na której 
obecna jest trumna/urna), 
heretykom, schizmatykom, 
osobom, które z powodów 
przeciwnych wierze wybrały 
spalenie swego ciała, jaw-
nym grzesznikom (czyli ta-
kim, którzy trwali w grzechu 
przez jakiś czas i nie wyrazili 
skruchy, ani chęci poprawy a 

grzech ten stanowi fakt publiczny, por. 
KPK 1184 i 1185) 
8. A co z Mszami gregoriańskimi?8. A co z Mszami gregoriańskimi?8. A co z Mszami gregoriańskimi?8. A co z Mszami gregoriańskimi? To 
Msze św. odprawiane przez kolejne 30 
dni w intencji określonej osoby zmarłej. 
Może się jednak zdarzyć, że kapłan z waż-
nych powodów (choroby, odprawianej 
Mszy pogrzebowej itp.) przerwał ciągłość 
owych 30 dni – wtedy taka przerwa nie 
unieważnia owoców Mszy gregoriańskiej i 
należy ją kontynuować aż do liczby 30 
sprawowanych intencji.  
9. Ile Mszy św. kapłan może sprawować w 9. Ile Mszy św. kapłan może sprawować w 9. Ile Mszy św. kapłan może sprawować w 9. Ile Mszy św. kapłan może sprawować w 
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⇒⇒⇒⇒ Wielu z nas przychodzi do kancelarii, 
aby „zamówić” intencję za określoną oso-
bę, wtedy mamy problem jak powinna 
ona brzmieć. Zasada ogólna brzmiała by 
tak: im prostsza i krótsza, im konkretniej-
sza tym lepsza. Podajemy za kogo chcemy 
ofiarować owoce Mszy św., lub w jakim 
celu. Możemy dodać, chociaż nie jest to 
konieczne, z jakiego powodu (np. z okazji 
rocznicy urodzin czy śmierci). Im mniej 
osób wymieniamy tym, lepiej dla tych, 
którzy mają te owoce otrzymać. Nie for-
mułujmy długich wstępów i litanii, które 
NICZEGO do owoców Mszy św. nie doda-
ją! (np. przez wstawiennictwo kilku świę-

tych, Matki Boskiej Fatimskiej i Często-
chowskiej… itd.). Oczywista jest wartość 
szczególnej czci do przymiotów Boskich, 
albo poszczególnych świętych z Maryją na 
czele, ale nadużywanie tego rodzaju wstę-
pów zaciemnia obraz tego, za kogo i po się 
modlimy. Rozumiem, że są sytuacje, w 
których ktoś nie chce, by intencja była 
znana (takie sytuacje wymieniłem w po-
przednim artykule). Różne są nasze sytu-
acje rodzinne, tym bardziej wtedy nie for-
mułujemy wstępu na kilka linijek, który 
zabiera nam czas, niczego nie wyjaśnia, 

niczego oprócz zamieszania nie dodaje 
(np.: „Do Bożej Opatrzności i św. Józefa, 
przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatim-
skiej i Ostrobramskiej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogo-
sławieństwo w pewnej intencji”). Nie ko-
mentuję dogłębniej faktu, że często takie 
rozbudowane wezwania zawierają błędy 
teologiczne. Rozumiem, że istnieją uza-
sadnione przyczyny dla których nie chce-
my podawać swojego nazwiska, czy liczby 
lat – wtedy jednak musimy się liczyć z 
tym, że przy okrągłych rocznicach, jubile-
uszach, nie będą miały one charakteru 
uroczystego. Jako kapłan mam dylemat: 

skoro wiem, że 
ktoś obchodzi 
50 rocznicę 
urodzin, ale w 
intencji nie 

podano ani nazwiska, ani liczby lat, czy 
mam o tym informować składając życze-
nia? Czy intonować hymn „Te Deum”, 
zdradzając tym samym okrągłą rocznicę? 
Czy nie działam wbrew woli ofiarodawcy? 
Wtedy zazwyczaj rezygnuję z uroczystej 
formy, bo nie wiem, czy ktoś sobie tego 
życzy. Szkoda, że nie potrafimy przyzna-
wać się do swoich rocznic, lat, … nazwi-
ska. Zachęcam do składania intencji za 
żywych z okazji uroczystości, urodzin w 
niedziele i święta z racji radosnego cha-
rakteru tych dni, natomiast za zmarłych w 
tygodniu. ● 

Jak sformułować intencję mszalną? 
 Ks. Grzegorz Krzyk 

ciągu dnia?ciągu dnia?ciągu dnia?ciągu dnia? Zasadniczo tylko raz. Chociaż 
istnieją wyjątki, kapłan może celebrować 
kilkakrotnie: w Wielki Czwartek, w Wiel-
kanoc (msza wigilijna, w noc paschalną i 
w ciągu dnia), w Boże Narodzenie (trzy 
msze) podczas synodu, zjazdu kapłanów 
oraz dla pożytku wiernych, oraz w Dzień 
Zaduszny. Biskup udziela również zezwo-
lenia na drugą (i czasami trzecią) Mszę 
św. tam, gdzie istnieje taka konieczność 

(np. u nas w niedzielę, każdy kapłan spra-
wuje dwie Eucharystie), za nowożeńców 
lub Mszę św. pogrzebową. To dlatego, nie 
możemy przyjmować więcej intencji 
mszalnych ani w tygodniu, ani w niedzie-
lę, niż jest to obecnie. Część sumy złożo-
nej za intencję mszalną stanowi podstawę 
do naliczania uposażenia księży (a nie, jak 
niektórzy sądzą, z kolekt mszalnych).  ● 
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⇒⇒⇒⇒Po przeczytaniu tekstów przygotowa-
nych przez ks. Grzegorza zaczęłam się za-
stanawiać o czym jeszcze można by było 
napisać w temacie owoców płynących z 
uczestnictwa we Mszy Świętej. Pomyśla-
łam, że zapytam o takie osobiste owoce 
kilkoro parafian,  o których wiem, że czę-
ściej niż w niedzielę, a nawet  codziennie 

są na Eucharystii.  Znam wiele takich 
osób, więc wydawało mi się, że z łatwością 
uzyskam piękne wypowiedzi… Pewnie już 
zdążyliście się  domyślić, że jednak nie 
przyszło mi to tak prosto. Okazało się, że 
nawet ci, którzy często przychodzą na 
Msze Świętą nie potrafią powiedzieć, jakie 
owoce, łaski przynosi im to spotkanie z 
Jezusem Eucharystycznym. Ciekawe dla-

czego. Czy dlatego, że się nad tym nie za-
stanawiamy, czy też dlatego, że zamyka-
my nasze serca i nie potrafimy przyjąć te-
go co Jezus chce nam ofiarować. Bo na-
wet jeśli przychodzimy na Mszę Świętą 
tylko po to, by się spotkać z Bogiem, bez 
innego interesu, to przecież owoc jest ta-
ki, że nasza relacja z Jezusem jest coraz 

bliższa. A Ty potrafiłbyś 
odpowiedzieć na pytania,   
które zadałam: Jakich do-Jakich do-Jakich do-Jakich do-
ś wiadcz asz  owoców ś wiadcz asz  owoców ś wiadcz asz  owoców ś wiadcz asz  owoców 
uczestnictwa we Mszy uczestnictwa we Mszy uczestnictwa we Mszy uczestnictwa we Mszy 

św.? Od czego, Twoim zdaniem, zależy, św.? Od czego, Twoim zdaniem, zależy, św.? Od czego, Twoim zdaniem, zależy, św.? Od czego, Twoim zdaniem, zależy, 
czy tych dostrzegalnych owoców Mszy św. czy tych dostrzegalnych owoców Mszy św. czy tych dostrzegalnych owoców Mszy św. czy tych dostrzegalnych owoców Mszy św. 
w Twoim życiu jest więcej czy mniej? w Twoim życiu jest więcej czy mniej? w Twoim życiu jest więcej czy mniej? w Twoim życiu jest więcej czy mniej? 
Spróbuj się nad tym zastanowić. Może po-
może Ci to w przeżywaniu Eucharystii. 
Poza tym świadomość otrzymanej łaski 
pomaga dziękować i uwielbiać. Zachęcam 
do przeczytania wypowiedzi osób, które 
zgodziły się podzielić swoimi odkryciami. 
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Osobiste owoce Mszy Św. 
Zebrała Ala Kaczorowska 

⇒⇒⇒⇒Intencje mszalne zamawiamy w kance-
larii parafialnej podając datę i godzinę 
odprawianej Mszy św. Jeżeli termin jest 
wolny, dokładnie podajemy w jakiej in-
tencji chcemy, aby wspólnota Kościoła 
zgromadzona na Eucharystii modliła się. 
Czuwamy, by wyraźnie wypowiedzieć lub 
napisać nazwiska osób, najlepiej po wpi-
saniu do księgi intencji upewnić się co do 
poprawności wpisu, czy został on dokona-
ny tam, gdzie sobie tego życzyliśmy. 

Sprawdzamy również, czy zgadzają się 
imiona i nazwiska osób przez nas poda-
nych. Pani kancelistka najczęściej spisuje 
zamówioną intencje na osobnej kartce, 
którą warto zachować w razie wątpliwości 
czy pomyłek. Pod koniec roku ogłaszany 
jest dzień, od którego można zamawiać 
intencje mszalne na kolejny rok. Intencje 

mszalne na cały miesiąc podajemy w na-
szej gazetce, po to, by nie tylko poinfor-
mować, ale również zweryfikować zamó-
wione intencje. Jeśli zatem dostrzeżesz 
pomyłkę, błąd wtedy prosimy jak najszyb-
ciej go skorygować. Ważne jest, byśmy nie 
czekali do ostatniej chwili, wtedy korekty 
są niemal niemożliwe do przeprowadze-
nia. Ewentualne poprawki treści intencji 
zgłaszamy najpóźniej 10 dni przed termi-
nem zamówionej Mszy św (ze względu na 

drukowa-
ne ogło-
s z e n i a ) . 
Zdarzają 
się sytua-
cje, w któ-

rych ktoś przynosi do zakrystii przed 
Mszą św. korektę intencji lub tzw. zalecki, 
wypowiadane w czasie modlitwy wier-
nych – prosimy takie życzenia kierować 
do kapłana odprawiającego Mszę św., a 
nie zostawiać kartek z zakrystii, bo może 
taka prośba zostać po prostu pominięta, 
niezauważona, niezrozumiana.●  

Jak zamawiać intencję mszalną? 
 Opr. Ks.  G. Krzyk 
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⇒⇒⇒⇒Trudno jest odpowiedzieć na tak posta-
wione pytanie, ponieważ przemiana mo-
jego życia, mój rozwój duchowy, dążenie 
do świętości jest owo-
cem nie tylko uczestnic-
twa we  Mszy Św. ale też 
codziennej modlitwy, 
rozważania Słowa Boże-
go, udziału w wielu re-
kolekcjach, trwania we 
wspólnocie modlitewnej 
i współpracy z Bożą Ła-
ską poprzez sakrament 
pokuty i pojednania. Je-
zus, którego 20 lat temu  
świadomie wybrałam 
jako mojego Pana i Zba-
wiciela jest dla mnie 
Drogą, Prawdą i Ży-
ciem. Gdy przychodzi 
do mojego serca pod 
postacią Eucharystycz-
nego Chleba, daje mi 
siłę i moc do trwania w 
jedności z Nim, do życia według Ewange-
lii. Pokój, radość i miłość jaką wlewa w 
moje serce sprawia, że coraz bardziej 
zmienia się nastawienie mojego serca: z 
egoistycznego myślenia na postawę bez-

interesownego służenia z miłości. Jezus 
przemienia mnie w siebie, kształtuje we-
dług Swojej woli, bo tego pragnę, a to 

pragnienie On sam wle-
wa w moje serce.  
Jego Słowo głoszone 
przez kapłana w czasie 
Mszy Św. staje się dla 
mnie żywe i skuteczne, 
poucza, wskazuje drogę, 
wyjaśnia wątpliwości, 
uzdrawia. Ale jest bar-
dziej skuteczne wtedy, 
gdy przed Mszą Św. 
przeczytam Słowo z 
dnia i próbuję Je zgłę-
bić. Wtedy  łatwiej za-
pamiętuję to, co mnie 
poruszyło, co przemó-
wiło do mnie bezpo-
średnio. Myślę, że dla 
owocnego przeżycia 
Mszy Św. ma też zna-
czenie ogólne samopo-

czucie, zdrowie fizyczne, przeżycia emo-
cjonalne oraz to na ile potrafię się skupić 
i otworzyć serce na  przyjęcie tego, co Bóg 
dla mnie przygotował, aby mnie obdaro-
wać ● 

⇒⇒⇒⇒Owocem Mszy Św. 
którego doświadczam 
najczęściej jest owoc 
pocieszenia.  
Wydaje mi się, że dużą 
przeszkodą w do-
świadczaniu widzial-
nych owoców Mszy 
jest to, że ludzie nie 
zawsze wierzą w moc 
Eucharystii. Ja sama, 
gdy przez dłuższy 
okres czasu nie przy-
stępuję do Komunii 
dopuszczam do siebie 
myśli, że żadnych da-

rów na Mszy nie otrzy-
mam, że właściwie nie 
ma znaczenia czy jestem 
w domu czy w kościele - 
nie wierzę w to, że Pan 
Bóg ma całkiem przeciw-
ny obraz tej sytuacji, niż 
ja. Ten brak wiary w 
możliwość otrzymania 
owoców czasem  blokuje 
nas tak bardzo, że rzadko 
je dostrzegamy, a być 
może nie widzimy ich 
wcale. ● 

Karolina RakKarolina RakKarolina RakKarolina Rak    
Ruch Światło Ruch Światło Ruch Światło Ruch Światło ----    Życie (Oaza)Życie (Oaza)Życie (Oaza)Życie (Oaza)    

Anna BrylewskaAnna BrylewskaAnna BrylewskaAnna Brylewska    
Grupa modlitewna OremusGrupa modlitewna OremusGrupa modlitewna OremusGrupa modlitewna Oremus    
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 ⇒⇒⇒⇒    Będąc na Mszy  
Św. zawsze odczuwam 
taki wewnętrzny spo-
kój. Przychodząc do 
kościoła wiem, że mo-
gę Jezusowi, Maryi 
zawierzyć to, co mnie 
przygnębia, męczy ale 
również podzielić się 
tymi radosnymi chwi-
lami. Wiem, że Oni 
mnie zawsze wysłu-
chają, wspierają mnie 
i pomagają mi w ży-

ciowych trudnościach. 
 Myślę, że duże znacze-
nie ma to jak bardzo 
potrafimy zawierzyć 
siebie, swoje sprawy, 
życie Jezusowi i Maryi. 
Musimy zaufać, aby 
coś otrzymać. W Ewan-
gelii wg św. Łukasza 
czytamy takie słowa: " 
Proście, a będzie wam 
dane". Dlatego powin-
niśmy zaufać, zawie-
rzyć się i wierzyć. ● 

⇒⇒⇒⇒Od wielu lat, jeszcze zanim wstąpiłam 
do klasztoru, uczestniczę codziennie w 
Eucharystii. Dlatego 
też udział w Mszy św. 
jest dla mnie rzeczą 
tak oczywistą, jak od-
dychanie, sen czy je-
dzenie. I nie zastana-
wiam się nad ilością, 
jakością czy rodzajem 
otrzymywanych co-
dziennie owoców… 
Najbardziej doce-
niam, czym jest Msza 
św., kiedy z różnych 
powodów – na przy-
kład choroby – nie 
mogę w niej uczestni-
czyć. Wtedy wiem, że 
możliwość gromadze-
nia się na wspólnym 
celebrowaniu Eucha-
rystii i przyjmowania 
do serca Pana Jezusa jest wielkim darem. 
Wtedy dopiero widzę, jak bardzo potrze-
buję Ciała Pańskiego i Jego Słowa, by 
trwać przy Panu Bogu, by wzrastać w wie-

rze, by nieść ludziom pokój i służyć im z 
miłością, by wśród trudnej codzienności 
ciągle żyć prawdą, że nie jestem sama, że 

jestem kochanym 
Dzieckiem Boga. 
Od czego zależy, czy 
tych dostrzegalnych 
owoców jest więcej 
czy mniej? 
To zależy od mojego 
osobistego zaangażo-
wania się w Euchary-
stię. I nie chodzi tylko 
o włączenie się w 
śpiew czy w odpowia-
danie na wezwania 
kapłana, chociaż to też 
jest szalenie ważne. 
Chodzi o to, czy wcze-
śniej zapoznam się z 
tekstami liturgii Sło-
wa, przewidzianymi 
na dany dzień, czy 

sprawdzę sobie, jakiego świętego w tym 
dniu wspominamy. Ważne jest też – przy-
najmniej dla mnie – czy przychodzę do 
kościoła odpowiednio wcześnie, czy też 
wpadam na ostatnią chwilę. ● 

Piotr SadłoPiotr SadłoPiotr SadłoPiotr Sadło    
Animator ministrantówAnimator ministrantówAnimator ministrantówAnimator ministrantów    

Siostra M. Aleksandra LekiSiostra M. Aleksandra LekiSiostra M. Aleksandra LekiSiostra M. Aleksandra Leki    
Elżbietanka Elżbietanka Elżbietanka Elżbietanka     

pochodząca z naszej parafiipochodząca z naszej parafiipochodząca z naszej parafiipochodząca z naszej parafii    
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