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 Pogódź się ze swoim przeciwnikiem 
szybko, dopóki jest w drodze. Ilu ludzi —
umierając — nie zdą-
żyło się pojednać, 
przebaczyć. Wszystko 
potem za późno. Na-
sza droga ziemska się 
kończy, Królestwo 
Boże jest blisko. Może 
młodzi ludzie słuchają tych słów niezu-
pełnie serio. 
A jednak z biegiem lat  to niewidzialne 
królestwo się zbliża. Nawet zegarek na 

naszym ręku, choć grzeczny i uprzejmy 
nie cofa się, idzie naprzód, a jeśli się 

spóźnia to nas oszuku-
je. Najdyskretniej, lecz 
z nieubłagalną 
dokładnością, 

informuje elek-
troniczny, bo 
czas liczy mil-
cząc.  

 Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją 

posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez lu-

dzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na gó-

rze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby 

świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed 

ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w 

niebie.  Mt 5, 13 – 16 

 Co znaczy być 
solą ziemi.  
Sól właściwie jest 

niewidoczna, nie rzuca 
się w oczy, ale jednak, 

g d y 
jej za-

braknie 
wszyst-

ko traci smak…  
Mam być właśnie kimś 
takim, kto nieustannie 
wskazuje, że życie bez Jezusa staje się pu-
ste, bez smaku, bez sensu, bez celu… 
A życie z Jezusem sprawia, że wszystko 
jest idealnie doprawione i smaczne. Na-

wet wtedy, gdy pojawiają się kłopoty, ból, 
choroba, niepowodzenie. Sól relacji z Je-
zusem sprawia, że wszystko można prze-
trwać nie rezygnując z miłości…  
Bo inaczej smakuje choroba, w którą za-

prasza się Jezusa, ina-
czej smakuje małżeń-
stwo, które poddane 
jest Jezusowi, inaczej 
smakuje praca, którą 
wykonuje się z Jezusem 
w sercu…  

Obecność ludzi posolonych Jezusem, 
sprawia, że cały świat od razu zaczyna le-
piej smakować... 

 Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat 

twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i 

pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! Pogódź się ze 

swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik 

nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzie-

nia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.  

            Mt 5, 17 – 37 
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 „Jeśli cię kto uderzy w prawy poli-
czek, nadstaw mu i drugi” 
Czy to znaczy: bądź bierny, kiedy cię ata-
kują, czy może uciekaj co 

p r ę -
d z e j , 
j a k 
pies z  
o g o -
nem? 
Chodzi tu o inny rodzaj 
walki. Jaka to odwaga—
być zaatakowanym i nie 

uciekać. Podejść do przeciwnika, stanąć 
przed nim policzek w policzek. Nie bać się 
ciosów. 

Wiemy, że ludzie Dzi-
kiego Zachodu nie bili 
tego, kto zbliżał się do 
nich bez broni. Cofali się 
przed jego odwagą. 
Zbliżenie bezbronnego 
do uzbrojonego jest mę-

stwem. Czasem prowokacją. Niekiedy po-
budza do przemyślenia na nowo istoty 
sporu. 

Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: 

Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw 

mu i drugi! Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i 

płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, 

kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.  

            Mt 5,38 – 48 
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  Jeśli Ewangelia ma jakieś ser-
ce, to bije ono w tych słowach Jezusa: Nie 
troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, 
co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym 
się macie przyodziać. 
Ale Jezus nie poprzesta-
je na nich i zaraz dopo-
wiada: Przecież Ojciec 
wasz niebieski wie, że 
tego wszystkiego potrze-
bujecie. Ale zapytajmy się szczerze: Kto 
tak postępuje? Kto może tak beztrosko 
żyć, kto może nie troszczyć się 
o jedzenie ani picie, ani ubra-
nie? Jezus jednak nie zachęca 
do beztroski. Pozostaje na 
drugim planie. Jezus uczy 
przede wszystkim zaufania. 
Gdy wzrasta zaufanie, wtedy 
troska staje się mniejsza. O 
tym właśnie mówi Jezus. Całe 

Kazanie na Górze jest jednym wielkim ar-
gumentem, który ma przekonać, że może-
my polegać na Bogu, że możemy Mu zau-
fać, i ja mógłbym Mu zaufać. Tak, Bogu 

można zaufać. Potrak-
tować zaufanie jak 
ćwiczenie. Każdego 
dnia trochę więcej. Po-
wierzam to Twoim 
dłoniom, Boże. Tak 

mogę się przecież modlić. Każdego dnia 
powierzam Ci, Boże, trochę więcej mojego 

życia i wszystkiego, co mnie 
trapi. Zrobiłem, co mogłem. 
Teraz powierzam to Tobie. Tak 
mogę robić, kiedy tylko zechcę, 
i chcę. Chcę ufać Jezusowi, gdy 
mówi: Starajcie się naprzód o 
królestwo Boga, a wtedy i kró-
lestwo Boże zatroszczy się o 
was.  

  Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają 

do spichlerzy, a Ojciec wasz, niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi 

niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do 

wieku swego życia?  Mt 6, 24 – 34 
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Styczeń w naszej parafii 
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CHRZTY: 
Bartosz Mikołaj Bednarek 
Amelia Aleksandra Sobotka  
 
ŚLUBY: 
Kornel Sobotka – Aleksandra Marczak  
Martyna Potyrcha – Michał Maciąg  

POGRZEBY: 
Franciszek Brzoza 79 lat 
Genowefa Lis   80 lat 
Lidia Śmietana   83 lata  
Janina Stępniak   69 lat 
Janusz Wach   55 lat  
 

Co czeka nas w lutym 

 W drugim tygodniu ferii 19 osobo-
wa grupa oazowiczów wybrała się na 5 
dniowe zimowisko do Węgierskiej Górki.  
Co tam robiliśmy?  
Trochę pochodziliśmy po górach, szuka-
jąc nowych szlaków i gubiąc się na sta-
rych. Marzliśmy, odpoczywając przed za-
mkniętym schroniskiem. 
Nie piliśmy gorącej czekola-
dy, bo w schronisku nie było 
prądu. Zjeżdżaliśmy z górek,   
pojedynczo i grupami. Sto-
czyliśmy bitwę w obronie Węgierskiej 
Górki przed Niemcami, po której do 
domku wróciliśmy nieco przemoczeni… 
A w naszym ciepłym domku rozgrywali-
śmy mecze tenisa stołowego z zupełnie 
nowymi zasadami, a właściwie bez zasad, 
kręciliśmy film z duchem w roli głównej, 

graliśmy w tysiące gier planszowych i nie 
tylko… 
W czwartek odwiedził nas ks. Proboszcz, 
który odprawił dla nas Mszę świętą, przy-
wiózł ciasto z cukierni, zaprosił na pizzę i 
był świadkiem historycznej bitwy przy 
forcie obronnym. Przy okazji odniósł kil-

ka  śnieżnych obrażeń, ale 
tak to już bywa, gdy się 
wchodzi na pole bitwy.  
No a w piątek  po wykupie-
niu wszystkich bułek i pącz-

ków z okolicznych sklepów musieliśmy 
wracać do domu. W drodze  strzegliśmy 
się pociągów, pozdrowiliśmy poznanego 
wcześniej kutaloda i napiliśmy się w koń-
cu gorącej czekolady… Wypad był cał-
kiem udany…   Ala Kaczorowska 

OAZOWE 

ZIMOWISKO 

ROCZKI: 
Milena Małgorzata Bartczak 
Hubert Dziedzic 
Oliwier Mariusz Kuczera 
Tomasz Łukasz Ścibor 
 
18 URODZINY: 
Martyna Borowiec 
Bartłomiej Giba 
Adam Kałuża 
Daria Mierzwa 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
5 rocznica 
Justyna i  Piotr Grochowscy—Braun 
Iwona i Sebastian Piechaczek 
Wioletta i Tomasz Pyczkowscy 
10 rocznica 
Agnieszka i Zenon Sikora 
15 rocznica  
Anna i Tomasz Wach 
25 rocznica 
Małgorzata i Krzysztof Niemczuk 
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 5.02- V Niedziela Zwykła. Kolekta na 
potrzeby archidiecezji 
 6.02- poniedziałek. Wspomnienie św. 
Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników 
Do sprzątania kościoła zapraszamy 
mieszkańców ul. Wrocławskiej 9 po Mszy 
św. wieczornej. 
 7.02- wtorek. Katecheza dla rodziców 
dzieci z klas II z SP nr 1 o godz. 18.oo. 
 8.02- środa. Biblioteka parafialna czyn-
na od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.  
 11.02 – czwartek. Katecheza dla rodzi-
ców dzieci z klasy II C z SP nr 19 o godz. 
18.oo. 
 10.02- piątek. Wspomnienie św. Schola-
styki, dziewicy. Do sprzątania kościoła za-
praszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 
9 po Mszy św. wieczornej. 
 11.02- sobota. Światowy dzień chorego. 
Odwiedziny chorych od godz. 9.00. Msza 
św. z udzieleniem sakramentu chorych o 
godz. 17.oo.  
 12.02- VI Niedziela Zwykła. Kolekta na 
potrzeby parafii. 
 13.02- poniedziałek. Różaniec fatimski o 
godz. 6.oo. Msza św. w intencji czcicieli 
MB Fatimskiej o godz. 6.30. Do sprząta-
nia kościoła zapraszamy mieszkańców ul. 
Wrocławskiej 11 po Mszy św. wieczornej. 
 14.02 – wtorek. Święto św. Cyryla mni-
cha i Metodego biskupa, patronów Euro-
py. Katecheza dla rodziców dzieci z klasy 
II D z SP nr 19 o godz. 18.oo. 
 16.02 – czwartek. Katecheza dla rodzi-
ców dzieci z klasy III A z SP nr 19 o godz. 

18.oo. 
 17.02- piątek. Do sprzątania kościoła za-
praszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 
11 po Mszy św. wieczornej.  
 18.02- sobota. Nauka dla Rodziców i 
Rodziców Chrzestnych o godz. 15.30 w 
Domu Parafialnym.  
 19.02- VII Niedziela Zwykła. Chrzty o 
godz. 12.15. Kandydaci do diakonatu roz-
poczynają rekolekcje przed święceniami. 
Kolekta przeznaczona na potrzeby re-
montowe parafii. 
 20.02- poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy mieszkańców ul. Wro-
cławskiej 13 po Mszy św. wieczornej. 
 22.02- środa. Święto Katedry św. Piotra 
apostoła. Msza św. w intencji grupy ORE-
MUS – w 19 rocznicę powstania o godz. 
17.00. w  Biblioteka parafialna czynna od 
godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
 23.02 – czwartek. Wspomnienie św. Po-
likarpa, biskupa i męczennika. 
 24.02- piątek. Nauki przedślubne w Do-
mu Parafialnym o godz. 16.30.Do sprzą-
tania kościoła zapraszamy mieszkańców 
ul. Wrocławskiej 13 po Mszy św. wieczor-
nej.  
 25.02- sobota. Nauki przedślubne w Do-
mu Parafialnym o godz. 16.30. Święcenia 
diakonatu. 
  26.02—VIII Niedziela Zwykła. Roczki o 
godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o 
godz. 16.30. Dzień Skupienia dla narze-
czonych w Domu Parafialnym o godz. 
15.30. Rozpoczyna się 40 godzinne nabo-
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Joanna i Robert Respondek 
Sylwia i Sebastian Sadowscy 
Urszula i Jacek Sądowscy 
30 rocznica  
Krystyna i Jerzy Drobenko 
Kazimiera i Andrzej Kolorz 
Grażyna i Kazimierz Marek 
Bernadeta i Waldemar Parada 
Urszula i Józef Pieter 
 

40 rocznica  
Krystyna i Edward Ilczuk 
Stefania i Zbigniew Kaczmarczyk 
Jadwiga i Marian Krzysiek 
Helena i Henryk Kuczera 
45 rocznica  
Wanda i Stefan Lerka 
55 rocznica 
Małgorzata i Stanisław Janeta 
Maria i Jan Walaszek 
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 żeństwo przed Wielkim Postem oraz Ty-
dzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Ko-
lekta na potrzeby parafii. 
 27.02 - poniedziałek. Msza św. w inten-
cji Koła Gospodyń, emerytów, rencistów i 
sprzątających kościół w lutym o godz. 
17.00. Do sprzątania kościoła  zaprasza-
my mieszkańców ul. Wrocławskiej 15 po 
Mszy św. wieczornej. 
 28.02 – wtorek. Urodziny biskupa Mar-
ka Szkudło. Msza św. za zmarłych w 30 
dzień po śmierci oraz w I rocznicę śmierci 
o godz. 17.00. 
 1.03 - Środa Popielcowa. Początek Wiel-
kiego Postu. W tym dniu obowiązują post 
i wstrzemięźliwość. Msze św. z obrzędem 
posypania głów popiołem o godz. 6.30, 
9.00, 16.30, 18.00. 
 2.03- I czwartek miesiąca. Msza św. w 
intencji o nowe powołania kapłańskie o 

godz. 6.3o.Nabożeństwo za powołanych o 
godz. 16.30. Do sprzątania kościoła za-
praszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 
15 po Mszy św. wieczornej. 
 3.03- I piątek miesiąca. Nabożeństwo 
ku czci NSPJ o godz. 6.oo. Msza św. w in-
tencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Kwar-
talny dzień modlitw o ducha pokuty. Sa-
krament pokuty i pojednania dla dzieci o 
godz. 15.3o. Droga Krzyżowa o godz. 16. 
15. Msza dla młodzieży o godz. 18.00 
 4.03- I sobota miesiąca. Wspomnienie 
św. Kazimierza królewicza. Kwartalny 
dzień modlitw o ducha pokuty. Nabożeń-
stwo wynagradzające NMP o godz. 7.00. 
Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 9.0o 
 5.03 – I Niedziela Wielkiego Postu. Nie-
dziela Trzeźwości. Gorzkie Żale z kaza-
niem pasyjnym o godz. 15.45. Kolekta to 
jałmużna postna. 
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„O Tobie mówi serce moje szukaj Jego Oblicza” 

Ks. Grzegorzowi Krzykowi życzymy by nieustanne 

poszukiwanie i poznawanie Boga budowało Relację 

silniejszą od wszelkich zniechęceń, emocji, zmęcze-

nia i trudów i by ta bliskość z Jezusem była źró-

dłem pokoju w sercu i dawała zdolność do wybiera-

nia miłości w każdej innej relacji. Redakcja 

  

„Jezus jest  Światłością życia. Kto na Niego patrzy 

widzi, jak rozjaśniają się ścieżki jego życia.” 

Zuzannie Kalinowskiej tego by 

czas spędzony z Jezusem i 

wpatrywanie się w Niego rze-

czywiście rozjaśniało życie, 

rodziło pokój i dawało więcej pewności w rozpo-

znawaniu tego co prawdziwie dobre. Redakcja 

  

„Życie nie musi obfitować w wielkie wydarzenia. Co-

dzienny obowiązek, prosty i niepozorny, wystarczy, 

aby je upiększyć i uszlachetnić.” 

Pani Grażynie Radek oraz panom Edwardowi Kulig, 

Janowi Szczęsnemu i Wiesławowi Bieniek życzymy, 

by potrafili powierzać codzienność Bogu i z rado-

ścią serca spełniać swoje obowiązki. Chór „Lira” 

„Zgięte kolana i złożone ręce są gestami wolnego 

człowieka.” 

Paniom Danucie Orszulik, Marii Ośliźlok i Adeli Ka-

lecie życzymy, by modlitwa czyniła Ich życie wolnym 

od zła. Seniorzy. 

  

„Grzeszy ten, kto mając możliwość wyświadczania 

dobra, nie czyni tego.” 

Legionistom Edwardowi Kulig i Kazimierzowi Adam-

kowi oraz  wszystkim auksyliatorom, którzy obcho-

dzą swoje urodziny lub imieniny 

w lutym życzymy umiejętności 

wykorzystywania każdej szansy, 

jaką daje życie, by czynić do-

bro i uszczęśliwiać innych. Męski Legion Maryi. 

  

„Wszystko co robimy dla miłości nabiera wartości i 

piękna” 

Księdzu Grzegorzowi Krzykowi życzymy by potrafił 

cieszyć się wartością i pięknem tego co robi i wi-

dział Siebie takim, jakim widzi Go Pan Jezus, a Zu-

zannie Kalinowskiej, Kasi Orszulik i Marcinowi Janic-

kiemu życzymy, aby miłość była motorem Ich naj-

drobniejszych, nawet niewidocznych czynów. Oaza. 

Serdeczności 
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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 ma-
my je pomnażać? Uczyć się, ćwiczyć, umieć wszystko 
coraz lepiej? Jeśli chciałbyś poznać odpowiedź, to mu-
sisz rozwiązać zadanie. Uda się, gdy w poniższym 
zbiorze liter odnajdziesz wyrazy z ramki i je powykre-
ślasz (są w poziomych i pionowych rzędach). Pozosta-
łe literki, czytane po kolei są właśnie odpowiedzią na 
niemądre pomysły Osiołka i rozwiązaniem, które mo-
żesz przesłać na adres krecikpolarny@gmail.com  
A nagrody za  rozwiązanie z poprzedniego numeru 
otrzymują Artur Mielech i Michał Sitko. Można je 
odebrać 12 lutego na Mszy Św. o godz. 11.00.  Gratulu-
jemy.  

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, al-
bo wmawiał mi, że właśnie sprząta. Jasne... Wiadomo, że po 
prostu 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.  Posta-
nowiłem, 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 gi-
tarę bez pytania, dostałem ochrzanik i jeszcze musiałem odku-
pić zerwaną strunę. I jak tu zostać sławnym, jak rozwijać swoje 
talenty, jak kazał Pan Jezus. Wszyscy się na mnie zawzięliście. 
To musi być spisek Kłapcia i jego głupich znajomych. Ja jesz-
cze coś wymyślę.  Osiołek Ofiarka 
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V NIEDZIELA ZWYKŁA 5.02  
7.3o – Za + Wincentego Piecha, żonę An-
nę, ich rodziców i rodzeństwo, syna, córki, 
zięciów, Jadwigę i Michała Fajkis oraz ++ 
z rodziny Fajkis, Piecha. 
9.3o – Za + Józefinę Kania, męża Józefa, 
syna Jana.  
11.oo – Za ++ Elżbietę, Agnieszkę, Bole-
sława i Jana Krupa – w rocznicę śmierci, 
Gertrudę, Józefa i Wiktora Gonsior, Ana-
stazję Mołdrzyk.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB Częstochowskiej, z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-
bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i 
zdrowie w intencji małżonków Teresy i 
Stefana z okazji 56 rocznicy ślubu oraz 
urodzin Stefana.  
16.3o – Za ++ Jerzego Zdrzałek – w r. 
śm., żonę Agnieszkę, syna Gerarda, dziad-
ków z obu stron, Różę Zdrzałek, Alberta 
Śmietana, Józefa i Marię Bachlaj oraz ++ 
z pokrewieństwa Zdrzałek, Czylok.  
19.3o – Za + Krzysztofa Linde – od sąsia-
dów z ul. Opolskiej 10. 
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. 
Pawła Miki i Towarzyszy 6.02  
6.3o – Za + Henryka Figołuszka – od Do-
miniki Kluczwojd z rodziną. 
6.3o – Za ++ rodziców Annę i Bolesława 
Bobak, dziadków oraz ++ z pokrewień-
stwa. 
17.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie 
i dary Ducha Św. w intencji Bartosza z 
okazji urodzin. 
WTOREK 7.02  
6.3o – Za + Helenę Kafka, męża Maksy-
miliana oraz ++ z pokrewieństwa Kafka, 
Rduch, Kiełkowski, Gajda, Uliarczyk i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
17.oo – Za + Jadwigę Mańka, rodziców z 
obu stron, ++ z pokrewieństwa i dusze w 
czyśćcu cierpiące. 

17.oo – Za + Rosemarie Larisch – w 4 
rocznicę śmierci. 
ŚRODA 8.02  
6.3o – Za + Kazimierza Obracaj, jego ro-
dziców, teściów oraz ++ z pokrewieństwa.  
17.oo – Za ++ Annę i Erwina Adamczyk, 
Erwina Otręba oraz ++ Jadwigę i Feliksa 
Pieter.  
17.oo – Za ++ Józefa i Rozalię Drescher 
oraz ++ z rodziny Drescher, Jonderko.  
CZWARTEK 9.02  
6.3o – Za ++ Witolda, Helenę, Bronisława 
i Jadwigę Gałaszewskich oraz dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
17.oo – Za + Mirosława Bezuch – od ro-
dziny Burger. 
17.oo – Za ++ Kunegundę Wierzgoń, mę-
ża Henryka.  
PIĄTEK – Wsp. św. Scholastyki 10.02  
6.3o – Za ++ Marię, Edwarda, Katarzynę i 
Józefa Korpowskich, Marię i Franciszka 
Koch, ++ Rocha i Józefę Gajek i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
17.oo – Za + Michalinę Nowak – w 2 rocz-
nicę śmierci, męża Władysława, syna Zyg-
munta. 
17.oo – Za + Pawła Kałuża – w 3 rocznicę 
śmierci. 
SOBOTA 11.02  
8.oo – Do Opatrzności Bożej, MB z Lour-
des, z podziękowaniem za dotychczasową 
opiekę i pomoc, z prośbą o łaskę zdrowia 
dla Michała Grygier i jego bliskich oraz 
światło Ducha św. dla lekarzy. 
14.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Grażyny Dudzik z okazji 50 
rocznicy urodzin oraz córki Marleny z 
okazji 30 rocznicy urodzin.  
17.oo  - ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 
17.oo – Za ++ rodziców Jana i Marię Go-
ik, córkę Teresę, wnuków Tadeusza i Eu-
geniusza, ++ Józefa i Marię Smorzyk, sy-
na i synową oraz dusze w czyśćcu cierp. 
VI NIEDZIELA ZWYLŁA 12.02  
7.3o – Za + Jana Sitek, dziadków Annę i 

9 
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Rafała Sitek, ++ Anielę i Sylwestra Gajda 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
9.3o – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB Częstochowskiej, z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-
bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i 
zdrowie w intencji Łukasza z okazji 18 
rocznicy urodzin.  
11.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Agnieszki z okazji 30 rocznicy 
urodzin.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Marii i Zdzisława 
Pałasz z okazji 40 rocznicy ślubu oraz w 
intencji wnuka Radosława z okazji 15 
rocznicy urodzin.  
16.3o – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB Fatimskiej, z podz. za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji 
Joanny z okazji 55 rocznicy urodzin i syna 
Karola z okazji 31 rocznicy urodzin. 
19.3o – Za ++ Leona Mazura , syna Aloj-
zego, rodziców, rodzeństwo, szwagrów, 
szwagierki oraz ++ z pokrewieństwa.  
PONIEDZIAŁEK 13.02  
6.3o – W intencji czcicieli MB Fatimskiej 
i Żywego Różańca. 
6.3o – Za + Łucję Papierok – w 1 rocznicę 
śmierci, rodziców, Albinę Papierok i Er-
nesta Papierok, braci Jana i Henryka oraz 
++ z rodziny. 
17.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Danuty, córki Bożeny, wnuka 
Hanesa, wnuczki Kasi z okazji kolejnej 
rocznicy urodzin.  
WTOREK – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH CYRY-
LA, MNICHA I METODEGO, BP 14.02  
6.3o – Za + Eugeniusza Rosner – w rocz-
nicę śmierci. 
17.oo – Za + męża Helmuta Zok – w 32 

rocznicę śmierci. 
17.oo – Za + Elżbietę Krawczyk – od są-
siadów z ul. Opolskiej 6.  
ŚRODA 15.02  
6.3o – Za + Pawła Kałuża – w rocznicę 
śmierci, żonę Annę.  
17.oo – Za + Krzysztofa Linde – od sąsia-
dów z ul. Opolskiej 10. 
17.oo – Za + Mieczysława Polnik, ojca 
Alojzego oraz ++ z pokrewieństwa Polnik, 
Kowalik, Grabarczyk.  
CZWARTEK 16.02  
6.3o – Za + Marię Złotek – od sąsiadów z 
ul. Wrocławskiej 37. 
17.oo – Do Opatrzności Bożej, Matki Bo-
skiej i Św. Józefa z podziękowaniem za 
dar życia, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, dary Ducha św. i zdrowie dla Józefa 
z okazji 80 rocznicy urodzin oraz syna 
Daniela z okazji 39 urodzin.  
17.oo – Za ++ Marię i Walentego Frączek 
oraz ++ rodziców z obu stron.  
PIĄTEK 17.02  
6.3o – Za + Ernę Adamek, 2 mężów Leo-
na i Szymona, Katarzynę Szymon, Józefa i 
Annę Wysłucha, syna Krystiana, siostrę 
Laurencję Smulską.  
17.oo – Za + Stanisława Kachel – w 30 
rocznicę śmierci, żonę Marię, ++ dziad-
ków z obu stron.  
17.oo – Za + Juliana Zacłona – w 7 rocz-
nicę śmierci, rodziców, teściów oraz Ma-
rię i Andrzeja Seryło.  
SOBOTA 18.02  
8.oo – Za + Karola Kulę, ++ rodziców i 
brata. 
8.oo – Za ++ męża Kazimierza, jego ro-
dziców Helenę i Bolesława, brata Zenona i 
wszystkich ++ z rodziny Paplak, ++ rodzi-
ców Władysławę, Jana, brata Stanisława, 
bratową Stanisławę, siostrę Genowefę, 
szwagra Stanisława, córkę Elżbietę, ++ 
dziadków Julię i Marcina i wszystkich ++ 
z rodziny Biłgorajski. 
17.oo – Do Opatrzności Bożej w intencji 
solenizanta z okazji 80 rocznicy urodzin.  
VII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.02  
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7.3o – Za ++ Mariannę i Rudolfa Sobik – 
w rocznicę śmierci, syna Feliksa, zięciów 
Bolesława i Antoniego, synową Annę i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
9.3o – Za ++ rodziców Stanisławę i Józefa 
Łagowskich, Genowefę i Stanisława Her-
da, brata Jana, ++ dziadków z obu stron.  
11.oo – Za ++ Józefa, Wiktora i Gertrudę 
Gonsior, Piotra, Franciszkę i Dorotę Ma-
tloch, Ludwika, Katarzynę, Czesława i Ja-
dwigę Cofalik, Anastazję Mołdrzyk, Elż-
bietę Weister i dusze w czyśćcu cierpiące. 
12.15 – MSZA CHRZCIELNA.  
16.3o – Za + męża Gerarda, wnuka Kry-
stiana, Martę, Piotra, Anielę, Monikę i Je-
rzego Paluch oraz ++ z rodziny Kupny.  
19.3o – Za ++ Pawła i Adelajdę Korus.  
PONIEDZIAŁEK  20.02  
6.3o – Za ++ Bolesława i Emę Wrożyna – 
w kolejną rocznicę śmierci, ich rodziców, 
zięcia Włodzimierza oraz Waldemara 
Karpińskiego.  
6.3o – Za + Alojzego, żonę, rodziców, te-
ściów oraz ++ z pokrewieństwa. 
17.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie 
i dary Ducha św. w intencji Mateusza z 
okazji 15 rocznicy urodzin.  
WTOREK 21.02  
6.3o – Za ++ Alfreda Myśliwiec, Łucję i 
Ryszarda Antończyk, Łucję i Filipa Szulik, 
Ks. Józefa Szulik oraz ++ z pokrewień-
stwa Myśliwiec, Szulik i dusze w czyśćcu 
cierpiące. 
17.oo – Za + Bertę Godziek, męża Sylwe-
stra, córkę Krystynę, syna Ewalda i zięcia 
Mieczysława.  
17.oo – Za + Józefa Guzy, rodziców, te-
ściów oraz ++ z pokrewieństwa.  
ŚRODA – ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIO-
TRA APOSTOŁA  22.02  
6.3o – Za ++ rodziców Annę i Jana Ma-
tys, siostrę Teresę oraz ++ z rodziny Ma-
tys, Faber, Urbańczyk i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
17.oo – Za ++ członków III Zakonu Fran-

ciszkańskiego oraz ++ z ich rodzin.  
17.oo – Do Opatrzności Bożej – w 19 rocz-
nicę powstania grupy OREMUS, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
błogosławieństwo Boże w intencji człon-
ków grupy i Ks. Dariusza.  
CZWARTEK – Wsp. św. Polikarpa 23.02  
6.3o – Za + Zdzisława Kusy.  
17.oo – Za + Erwina Mołdrzyk – w roczni-
cę śmierci, żonę Gertrudę, zięciów, wnuka 
Marka, ++ z pokrewieństwa z obu stron. 
17.oo – Za + Augustynę Wala – w 25 rocz-
nicę śmierci. 
PIĄTEK 24.02  
6.3o – Za + Edeltraudę Fijałkowską.  
17.oo – Za + Dariusza Kałuża – w roczni-
cę śmierci, + Ks. Bernarda Polok i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
17.oo – Za + syna Wojciecha, rodziców z 
obu stron, Jolantę i Jerzego Olechowicz 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
SOBOTA 25.02  
8.oo – Za ++ Księży Antoniego – w rocz-
nicę śmierci, Ludwika Pitas oraz ich ++ 
rodziców i rodzeństwo.  
17.oo – Za ++ Karola i Cecylię Rączka, ro-
dziców z obu stron, wnuczkę Sylwię, Ger-
trudę i Franciszka Zniszczoł, rodziców z 
obu stron, wnuka Grzegorza, chrześniacz-
kę Izabelę, Emilię i Franciszka Brzoza, ++ 
z pokrewieństwa Kocur, Rączka, Znisz-
czoł, Penkala, ++ księży, misjonarzy, mi-
sjonarki, zakonników i zakonnice.  
17.oo – Za ++ Ernę Grzonka, męża Felik-
sa, syna Daniela, dziadków z obu stron + 
Henryka Śmietana, + Sandrę, Agnieszkę 
Mrowiec, Eugeniusza Mstowskiego, żonę 
Janinę i dusze w czyśćcu cierpiące.  
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 26.02  
7.3o – Za + męża Sylwestra Lasko, rodzi-
ców Franciszkę i Karola Lasko, teściów 
Janinę i Stanisława Sowa, szwagra Jacka, 
bratową Małgorzatę oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
9.3o – Za + Aleksandra Trzonkowskiego 
– w 15 rocznicę śmierci, rodziców z obu 
stron, Antoniego Trzonkowskiego, żonę 
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Łucję, Leona Sitek, żonę Annę, Ryszarda 
Holesza, żonę Monikę, Czesława Dobruc-
kiego, jego rodziców, Antoniego Jarzą-
bowskiego i dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.oo – W INTENCJI PARAFIAN.  
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI. 
16.3o – JUBIELEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.3o – Za + mamę Jadwigę – w dniu 
urodzin i córkę Justynę.  
PONIEDZIAŁEK  27.02  
6.3o – Za + Henryka Figołuszka – od Ewy 
i Lucjana Babiarz z rodziną.  
17.oo – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprząta-
jących kościół w miesiącu lutym.  
17.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Eweliny i Andrzeja 
Kuśka z okazji 30 rocznicy ślubu.  
WTOREK 28.02  
6.3o – Za + Marię Złotek – od sąsiadów z 
ul. Wrocławskiej 37. 
17.oo – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 
1 rok po śmierci.  
17.oo – Za ++ Alojzego Langosz – w rocz-
nicę śmierci, żonę Eugenię, Reginę i Mie-
czysława Skubis oraz ++ z rodziny Lan-
gosz, Wala, Skubis, Szulik.  
ŚRODA POPIELCOWA 1.03   
6.3o – Za + Henryka Figołuszka – od Ad-
ama i Urszuli Lęcznar.  
9.oo – Za ++ rodziców Stanisławę i Anto-
niego Rosner.  
16.3o – Za + Czesława Wrożyna – w rocz-
nicę śmierci, żonę Gertrudę i Pawła Gaj-
da, ++ rodziców oraz ++ z pokrew.  
18.oo – Za + Stanisławę Maksymowicz – 
w 7 rocznicę śmierci, syna Ryszarda oraz 
+ Marcina Szydłowskiego.  
CZWARTEK – I czwartek miesiąca 2.03   
6.3o – W intencji Powołań.  
17.oo – Za ++ Wiktorię Nogły – w 17 rocz-
nicę śmierci, męża Augustyna, córkę Ma-
rię, syna Antoniego,  zięcia Henryka, ++ 
Ernę i Eryka Schroeder, syna Karola, Kry-
stynę i Jana Walczak, syna Zdzisława. 

17.oo – Za ++ Huberta Lewandowskiego, 
Stefana Fila, Nelę i Henryka Wołoszczuk, 
Mieczysława Płuska, Józefa Strzódka i 
Eugeniusza Szkatuła.  
PIĄTEK - I piątek miesiąca 3.03   
6.3o – W intencji czcicieli NSPJ. 
17.oo – Za ++ rodziców Jadwigę i Emila 
Smolorz, ++ dziadków z obu stron oraz 
++ szwagrów Mariana i Bronisława.  
17.oo – Za ++ Agnieszkę Ostrzołek – w 
rocznicę śmierci, męża Jana, córkę Łucję, 
zięciów Franciszka i Romana oraz ++ z 
rodziny Adamczyk, Ostrzołek, Sitko. 
SOBOTA– ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, 
KRÓLEWICZA – I sobota miesiąca 4.03   
8.oo – Za ++ Annę i Wiktora Kołeczko, 
synów Franciszka i Józefa, synową Zofię, 
Martę i Jana Gajda, Jerzego Majka, Kazi-
mierza Obracaj oraz ++ z pokrewieństwa.  
17.oo – Za ++ Rafała i Annę Sitek, rodzi-
ców, Irenę Sitek, ++ z pokrewieństwa Si-
tek, Kocur, Barchański.  
17.oo – Za ++ Stefanię i Józefa Deptuła – 
w kolejną rocznicę śmierci, zięcia Stani-
sława oraz ++ z pokrewieństwa.  
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 
NIEDZIELA TRZEŹWOŚCI 5.03   
7.3o – Za ++ Cecylię i Albina Stencel, 
Martę i Leona Mazur oraz ++ z pokrew.  
9.3o – Za ++ Alojzego i Eugenię Langosz.  
11.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Edyty z okazji urodzin. 
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.3o – Za + męża Jana Sitarz, ++ rodzi-
ców, teściów, szwagra Erycha Chromik 
oraz ++ z pokrewieństwa Sitarz, Krupa i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
19.3o – Za + Wiktora Duda – w 1 rocznicę 
śmierci, siostrę Wandę, teściów Józefa i 
Marię, ++ Stanisława, Teresę, Irenę Wią-
cek, szwagra Antoniego 
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 Czym właściwie jest wiara? Spró-
bujmy to sobie wyjaśnić. Najpierw zadam 
Ci takie pytanie – wierzysz, że na tej kart-
ce jest wydrukowany artykuł? Wierzysz, 
czy wiesz, że jest wydrukowany? No wła-
śnie  - raczej wiesz. Widzisz go zmysłem 
wzroku, i korzystając z wiedzy jaką posia-
dasz na temat artykułów, możesz stwier-
dzić, zgodnie z prawdą – tak, tu jest arty-
kuł. Nie musisz w to wierzyć. Ale patrząc 
na tę kartkę zobaczysz także tytuł artyku-
łu oraz imię i nazwisko autora. Wiesz, że 
to ja ten artykuł napisałam? Czy też raczej 
w to wierzysz, albo nie wierzysz? No i tu 
dochodzimy do sedna - wiara opiera się 
na tym, że wierzy się komuś. Możesz 
przecież podejrzewać, że to kto inny ten 
artykuł napisał, a ja tylko umieściłam tu 
swoje imię i nazwisko. Ale jeśli mi wie-
rzysz, jesteś pewien, że to ja jestem auto-
rem (choć przyznaję od razu, że pisząc 
ten tekst, korzystałam z przemyśleń ko-
goś mądrzejszego od siebie). Szatan wie, 
że Bóg istnieje, ale Mu nie wierzy, nie 
wierzy w to, że Bóg jest dobry i że go ko-
cha. Wiara to nie wiedza, że Bóg istnieje, 
ani umiejętność dowiedzenia, że to praw-

da. Nie ma dowodów na istnienie Boga, 
które by wszystkich przekonały, ale nie 
ma też dowodów na to, że On nie istnie-
je…  
Ale podobnie jak wiedza, sama wiara w 
to, że Bóg istnieje, jeszcze bardzo mało 
znaczy. Możesz wierzyć, że to ja napisa-
łam artykuł. Pytanie czy uwierzysz, w to 
co tutaj napisałam…? Żeby odpowiedzieć 
sobie na to pytanie musisz podjąć trud 
czytania… Pana Boga też można czytać… 
Tak buduje się relacja. Bo wiara to wła-
śnie relacja z Bogiem, więź z Nim. Nie 
wiem jak Ty, ale ja, jeśli poznaję kogoś i 
myślę o budowaniu relacji z tym kimś, za-

daję dosyć dużo pytań. Różnych pytań: 
Czy lubi cebulę? Jaką książkę ostatnio 
czyta? Czy denerwuje go, gdy nic nie jest 
zaplanowane? Czy pije kawę z mlekiem 
czy bez? Czy sprawiło mu przykrość, że 
nie zadzwoniłam wczoraj, czy też jest to 
dla niego bez znaczenia, kiedy zadzwo-
nię? Dlaczego o to pytam? – nie dlatego, 
że wszystko muszę wiedzieć, że chcę za-
panować na tym człowiekiem, albo nim 
manipulować. Pytam po to, by wiedzieć, 
jak sprawić temu komuś przyjemność i 
czego nie robić, aby go nie zranić, by wie-
dzieć jaki kupić prezent na urodziny, i czy 
dosypać ostrej przyprawy… 
Z Panem Bogiem jest podobnie. Można 
pytać Go co lubi i czego nie może znieść. 
Można pytać, jak sprawić Mu przyjem-
ność, co Mu się podoba, czego by chciał. 
Wiara to relacja, w której pytam: Co zro-
bić, żeby Cię Panie Jezu nie zranić? Jak 
się bawić, żebyś mógł bawić się ze mną? 
Słuchanie jakiej muzyki sprawi Ci przy-
jemność? Której książki wolałbyś, żebym 
nie czytała, bo oddali moje serce od Cie-
bie? Wiara to poznawanie Boga, ale także 
pytanie Go o to jak patrzy na mnie i na 
innych… Co dobrego widzi w tym moim 
sąsiedzie, który mnie tak denerwuje? Co 
we mnie Mu się nie podoba, nad czym 
chciałby, żebym popracowała? 
Ale to, że znam odpowiedzi na pytania, to 
jeszcze nie wszystko. Muszę jeszcze pod-
jąć decyzję, że wierzę tym odpowiedziom 
i że chcę wybierać tak, jak Panu Bogu się 
podoba… 
Dlaczego w wierze pojawiają się wątpli-
wości? Mogą pojawić się z dwóch głów-
nych powodów. 1. Na pierwszych rekolek-
cjach oazowych miałam świetną grupę. 
Kilka dziewczyn, z którymi dobrze się 
rozmawiało, żartowało - bardzo się lubiły-
śmy. Ale dziś, po tylu latach, nie pamię-
tam ani jednego imienia… Dlaczego? Czy-
ja to wina? Oczywiście, że moja - bo za-
niedbałam te relacje… Podobnie może 
być z Panem Jezusem. Jeśli przestaję się 

Wiara 
Ala Kaczorowska 
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z Nim spotykać, pytać Go, interesować się 
Nim, powoli, to co On mówi, staje się co-
raz mniej pewne, a przede wszystkim, co-
raz mniej ważne. Nie myślę już o tym jak 
sprawić Mu radość. Moja wiara – relacja z 
Nim - obojętnieje i zanika. 2. Ale może 
być też tak, że Bóg sam dopuszcza wątpli-
wości. Dlaczego tak robi? Bo wie, że po-
szukiwanie odpowiedzi rozbudzi moją 
ciekawość tego, jaki On jest, moje zainte-
resowanie Nim, że mnie do Niego zbliży, 
że otworzy mnie na więcej, na jeszcze 
bliższą relację. Oczywiście tylko wtedy, 
gdy zdecyduję się szukać odpowiedzi, bo 
mogę przecież to zaproszenie zignorować. 
Bóg ryzykuje, aby pogłębić naszą relację. 
Czym jest cnota wiary? Mówiąc najpro-
ściej – cnota wiary to postrzeganie Boga, 
bliźnich  i siebie samego tak, jak postrze-
ga sam Bóg. 1. Postrzeganie Boga: wiem, 
że On jest dobry, że kocha, że nie ma w 
Nim i w Jego decyzjach ani odrobiny zła i 
pomyłki, ufam Jego decyzjom, dlatego 
bardziej liczą się Jego Słowa niż moje pra-
gnienia i pożądania zmysłów. To bardzo 
trudne, dlatego Bóg przyjmuje moje pra-
gnienie, by żyć w taki sposób, choć wie, że 
tego nie potrafię. Przyjmuje to i powoli 
mnie oczyszcza.  Oczyszcza mnie z bałwo-
chwalstwa, z tego że traktuję Go jak boż-
ka, któremu składa się ofiarę i oczekuje, 
że spełni prośbę (że da zdrowie, pracę 
itd..) Oczyszcza mnie z ateizmu, który ka-
że mi oczekiwać dowodów, chociażby te-
go, żeby potwierdził, że moja modlitwa 
jest dobra, poprzez to, że będę się na niej 
dobrze czuła… Oczyszcza mnie z racjona-
lizmu, który każe mi wszystko dokładnie 
zrozumieć i wiedzieć jak to ma się stać, 
bez zaufania… Oczyszcza mnie z patrzenia 
na Niego, jak na kogoś, kto tylko czyha na 
moją pomyłkę, kto żąda mojej idealności  
- pokazuje mi, że tak naprawdę są to moje 
pragnienia a nie Jego. Oczyszcza mnie z 
„wolitywnego agnostycyzmu” z takiej po-
stawy, gdy udaję, że nie wiem jaka jest Je-
go wola, bo mam już swoje plany, do któ-

rych jestem bardzo przywiązana… 2. Po-
strzeganie bliźniego: patrząc na człowieka 
po ludzku, zwracamy uwagę bardziej na 
to co nam się w nim podoba, co jest nam 
miłe, przyjemne. Takich ludzi chcemy 
mieć koło siebie, nawet jeśli są to osoby, 
które odrzucają Boga. Łatwo też wydaje-
my sądy: ci są dobrzy, mili, życzliwi, a ci 
źli, niedojrzali, nudni, przemądrzali. Wi-
dzimy to, co chcemy widzieć. Postrzegając 
jak Bóg, widzimy w bliźnim dziecko Boże, 
które On odkupił, ukochał i którego bar-
dzo pragnie. Razem z Bogiem uczymy się 
dostrzegać dobro w tych, których nie lubi-
my i grzech w tych, których lubimy tak 
bardzo, że aż nie potrafimy ich upomnieć, 
gdy robią coś złego. 3. Postrzeganie sie-
bie: Jeśli patrzymy na siebie tylko w świe-
tle przyrodzonym, ludzkim, odkrywamy w 
sobie przyrodzone talenty, których war-
tość albo przeceniamy, albo nie docenia-
my. Wpadamy w pychę lub depresję. Jeśli 
przyjmujemy Boże spojrzenie widzimy w 
sobie Boże dary i łaskę, ale także prze-
szkody, które uniemożliwiają nam podda-
nie się w pełni tej łasce, widzimy też nasze 
wady, skłonności do zła i przede wszyst-
kim wadę główną. 4. Postrzeganie wyda-
rzeń: człowiek wiary widzi obecność Boga, 
Jego miłość i troskę w tym co go spotyka. 
Potrafi dostrzec, że to, iż spóźnił się na 
autobus, to nie przypadek, ale dar Boga, 
który na przystanku pozwolił mu spotkać 
fascynującą dziewczynę – osobę, która 
stała się później ukochaną żoną i matką 
jego dzieci... 
Życzę Ci odwagi podjęcia drogi którą jest 
wiara. Drogi, która zmieni w Tobie prawie 
wszystko, a jednocześnie pozwoli pozo-
stać wiernym sobie, najbardziej, jak to 
możliwe. Drogi, która poprzez relację z 
Bogiem coraz bliższą i bliższą, sprawi, że 
staniesz się tak podobny do Niego, w my-
śleniu, wyborach, ocenach, że już zawsze 
będzie Mu przyjemnie w Twojej obecno-
ści… ● 
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 Czym jest herezja? Czym różni się od 
apostazji lub schizmy? Kodeks Prawa Ka-
nonicznego mówi na ten temat tak: Here-
zją nazywa się uporczywe, po przyjęciu 
chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w 
którą należy wierzyć wiarą boską i katolic-
ką, albo uporczywe powątpiewanie o niej ; 
apostazją - całkowite porzucenie wiary 
chrześcijańskiej, schizmą - odmowę uzna-
nia zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego 
lub utrzymywania wspólnoty z członkami 
Kościoła, uznającymi to zwierzchnictwo. 
(Kan. 751) 
Oznacza to - Po pierwsze: że heretykiem 
może zostać tylko ktoś, kto jest katoli-
kiem. Po drugie: głoszona przez nas here-
zja raczej nie sprawia, że przestajemy być 
chrześcijanami (chyba, że dotyczy ona od-
rzucenia prawdy o tym, że Jezus jest Bo-
giem), ale jednak, głosząc ją i trwając w 
niej, wykluczamy siebie z Kościoła kato-
lickiego. Po trzecie: odłączenie się jakiejś 
grupy od Kościoła nie musi być związane 
z podważaniem prawd wiary (herezją) – 
czasem polega na nieposłuszeństwie oka-
zywanemu papieżowi, co powoduje roz-
łam czyli właśnie schizmę, odłączenie. Po 
czwarte i chyba najważniejsze: chwilowe 

wątpliwości w wierze, które przeżywa od 
czasu do czasu większość z nas, nie czynią 
z nas od razu heretyków… 
Skąd biorą się herezje? Przyglądając się 
historii Kościoła można chyba wyodręb-
nić trzy główne źródła. Po pierwsze: Pra-
gnienie, by lepiej zrozumieć i poznać Bo-
ga. Pragnienie by zrozumieć prawdy wia-
ry, wytłumaczyć je lepiej, tak, by były bar-
dziej jasne, logiczne, uporządkowane. 
Jest to próba odpowiedzi na pojawiające 
się wielokrotnie w historii pytania: Kim 
jest Bóg? Jaki On jest? Kim jest Jezus - co 
znaczy, że Jezus jest Bogiem i człowie-

kiem jednocześnie i jak to w ogóle jest 
możliwe? Czy Maryja może być nazywana 
Bogarodzicą – czy urodziła Boga czy czło-
wieka? Co to znaczy, że jest Jeden Bóg, 
ale w Trzech Osobach? Czy Jezus jest tak 
samo ważny, jak Bóg Ojciec, czy też jest 
Kimś niższym? A Duch Święty jest Im 
równy czy nie…? Takie i podobne pytania 
pojawiały się od początku istnienia Ko-
ścioła, jeszcze za życia apostołów. Poja-
wiały się w starożytności, średniowieczu, 
renesansie, oświeceniu i pojawiają się dzi-
siaj…  
Rodzą się też na te pytania różne odpo-
wiedzi i tak właśnie tworzą się ruchy here-
tyckie: Niektóre negują to, że Jezus jest 
prawdziwym Bogiem – ich głosiciele 
uznają, że Jezus jest tylko człowiekiem 
stworzonym/wybranym przez Boga 
(arianie) albo, że nie ma takiej natury jak 
Ojciec, ale jest mniejszym bogiem 
(monarchianie), albo, że jest adoptowany 
przez Ojca i dlatego tylko nazywamy Go 
Synem Bożym (adopcjoniści), albo, że do-
piero w momencie chrztu napełnił się bo-
skością itd.  
Niektóre natomiast uznają, że Jezus nie 
jest w pełni człowiekiem – na przykład, że 
przyjął ciało, ale tylko takie pozorne – 
niematerialne (doketyzm), albo że przed 
wcieleniem w Chrystusie równocześnie 
były dwie natury – boska i ludzka, a po 
wcieleniu Bóstwo Jezusa pochłonęło na-
turę ludzką (monofizytyzm). W tym nur-
cie negowania człowieczeństwa Jezusa 
pojawia się gnoza, która opiera się na du-
alizmie – przeciwstawieniu dobrego świa-
ta duchowego i złego świata materialnego 
(dlatego nie można uznać, że Jezus miał 
materialne ciało, bo byłby w Nim jakiś zły 
element) Ale wydaje mi się, że ta herezja 
dualizmu ma inne źródło dlatego wrócę 
do niej za chwilę… 
Ślady rozprawy z tymi herezjami odnaj-
dujemy w tworzonych na kolejnych sobo-
rach różnych wyznaniach wiary 
(symbolach). Im więcej było błędnych 

Herezje 
Ala Kaczorowska 
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teorii dotyczących Boga, tym bardziej 
rozbudowane były teksty takich wyznań. 
W tej wersji, którą wypowiadamy obecnie 
na Mszy św. można to zauważyć – mówi-
my przecież o Jezusie, że to: „Bóg z Boga, 
Światłość ze Światłości. Bóg prawdziwy z 
Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stwo-
rzony, współistotny Ojcu…” To są właśnie 
odpowiedzi na herezje negujące równość 
Ojca i Syna i naturę Jezusa. 
Dlaczego tak jest, że dobre pragnienie 
lepszego rozumienia prawd wiary prowa-
dzi do herezji? Może chodzi o to, że czło-
wiek nie tyle chce wierzyć Bogu, wierzyć 
w to, co Bóg o sobie mówi, ale chce coś o 
Bogu wiedzieć. Może w tym pragnieniu 
wiedzy o Bogu coraz mniej zależy mu na 
budowaniu relacji z Nim, a coraz bardziej 
na tym, by wiedzieć więcej niż inni, albo 
by umieć to lepiej niż inni wytłumaczyć. 
Teolog, który nie adoruje Boga, może z 
czasem zostać zwyczajnym naukowcem. 
Jeśli nie chroni go bliska relacja z Jezu-
sem, łatwo staje się ofiarą kłamstwa pod-
powiadanego przez szatana. Ciekawe jest 
to, że najgłębsze prawdy o Sobie, Bóg ob-
jawiał nie uczonym, ale właśnie tym, któ-
rzy z miłością i wiernością trwali przed 
Nim zanurzeni w adoracji i uwielbieniu. 
Jeśli rodzą się w Tobie podobne wątpli-
wości i pytania, jak te, które wcześniej 
wymieniłam, pomyśl o tym, czy nie warto 
zadać ich Jezusowi podczas długich ado-
racji Najświętszego Sakramentu, w któ-
rym On jest ukryty. 
Drugim źródłem herezji mogą być pyta-
nia dotyczące oceny całego świata i mo-
ralności  - tego co jest dobre, a co złe i 
skąd się wzięło zło. Tutaj właśnie pojawia 
się wspomniana już gnoza i dualizm, któ-
ry po jednej stronie stawia Boga i świat 
duchowy jako dobry, a po drugiej świat 
materialny jako zły (manicheizm). Cza-
sem jest to nawet koncepcja dwóch bo-
gów, która w szatanie upatruje złego bo-
ga, a nie tylko zbuntowane stworzenie. 
Ruchy heretyckie przyjmujące taki dua-

lizm często twierdzą, że  świat materialny 
nie został stworzony przez Boga i dlatego 
nic co materialne nie jest dobre – ani 
przedmioty, ani rośliny, ani zwierzęta, ani 
ciało ludzkie, ani zdrowie, ani majątek, 
ani praca, która coś wytwarza – wszystko 
to jest złe i niewarte trudu. Może to pro-
wadzić albo do praktykowania skrajnej 
ascezy i pokuty – prowadzącej do śmierci, 
uszkodzeń ciała itp. albo do kompletnej 
rozwiązłości życia – skoro ciało nie jest 
ważne i jest złe, to można z nim zrobić 
wszystko…  
Dlaczego rozważanie o tym co dobre, a co 
złe może kończyć się herezją? Dzieje się 
tak chyba wtedy, gdy szukamy odpowie-
dzi we własnym umyśle, gdy wsłuchuje-
my się we wszystkie głosy poza głosem 
Boga, który tak naprawdę jasno i wyraź-
nie wszystko określa i wszystko podpo-
wiada. Wiara zakłada zaufanie Bożemu 
Słowu. Jeśli masz wątpliwości, nie wiesz 
co dobre, jak postąpić, co wybrać, rozwa-
żaj na modlitwie Słowo Boże. Rozważaj je 
wiernie, codziennie, wytrwale, tak by wy-
ryło się w Twoim sercu i umyśle, by da-
wało Ci Bożą  ocenę sytuacji, byś myślał 
coraz bardziej tak, jak myśli Jezus…z po-
korą również szukaj tego, co na ten temat 
mówi Tradycja Kościoła. 
Jest jeszcze trzecie źródło narodzin here-
zji. To krytyka Kościoła, duchownych, in-
nych katolików. Na początku nie ma tu 
żadnego podważania dogmatów. Zaczyna 
się od tego, że ktoś jest rozgoryczony Ko-
ściołem, a przede wszystkim hierarchią 
kościelną czyli kapłanami. Krytykuje na 
przykład zbytnie bogactwo duchownych, 
jak robili to waldensi czy albigensi w śre-
dniowieczu i proponuje bardziej ubogie 
życie. Albo oprócz bogactwa, krytykuje 
także zbytnie zaangażowanie we władzę, 
niemoralne życie, braki w wykształceniu, 
brak starań duszpasterskich, liturgię w 
języku łacińskim itd. – tak, jak zrobił to 
Marcin Luter i inni reformatorzy w wieku 
XVI.  Tutaj odrzucenie części dogmatów 
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  Na każdej Mszy Świętej w niedziele 
i uroczystości po homilii ma miejsce uro-
czyste wyznanie wiary. Nasuwa się więc 
pytanie po co ono jest? Jeśli sama obec-
ność na mszy jest już naszym świadec-
twem wiary to po co mówić tekst sprzed 
kilku wieków? Przecież gdybyśmy nie 

wierzyli, to by nas nie było na Euchary-
stii.  Odpowiedź jest następująca. Wy-
znanie wiary ma przede wszystkim uka-
zać nam ścisły związek między sakramen-
tem chrztu, a Eucharystią. Ma być nieja-
ko przypomnieniem przyjętego chrztu i 
równocześnie jego odnowieniem. Odma-

wiane świadomie ma nam przypomnieć w 
jakiej wierze zostaliśmy przyjęci do Ko-
ścioła Katolickiego oraz uświadomić nam 
prawdy wiary w które powinniśmy wie-
rzyć. 
 Ogólne wprowadzenie do Mszału 
Rzymskiego w artykułach 43-44 mówi o 

Credo: Pod-
czas Mszy św. 
symbol, czyli 
w y z n a n i e 
wiary, zmie-
rza ku temu, 

by lud wyraził zgodę i dał odpowiedź na 
słowo Boże, które usłyszał w czytaniach i 
za pośrednictwem homilii, oraz by uświa-
domił sobie zasadnicze prawdy wiary, za-
nim rozpocznie sprawowanie Eucharystii. 
Wyznanie wiary powinien odmawiać ka-
płan wspólnie z ludem w niedziele i uro-

Wyznanie wiary w liturgii 
Patrycjusz Machalski  

pojawia się później, często, jako efekt ze-
rwania jedności z Kościołem. Dlatego w 
pierwszej kolejności bunt uderza w więk-
szość sakramentów, szczególnie sakra-
ment kapłaństwa. Dziś, liczne Kościoły 
protestanckie, mocno różnią się między 
sobą. Jedne odrzuciły bardzo wiele do-
gmatów – negują nawet istnienie Trójcy 
Świętej, inne zanegowały tylko niektóre 
prawdy wiary ważne dla katolików. 
Dlaczego krytyka tego, co naprawdę nie 
jest dobre, może doprowadzić do herezji? 
Ciekawe jest to, że waldensi walczący o 
ubóstwo Kościoła i ostatecznie odłączają-
cy się od Niego, zaczęli swoją działalność 
mniej więcej wtedy, gdy żył św. Franci-
szek z Asyżu, którego Bóg wezwał, aby 
przypomniał Kościołowi o wartości ubó-
stwa… Zaczęli bardzo podobnie, ale Fran-
ciszek był posłuszny i pokorny, dlatego 
udało mu się trochę uzdrowić Kościół i 
nie dopuścić do żadnych rozłamów. Wal-
densom to się nie udało – może za bardzo 
poszli za swoimi emocjami, może w koń-
cu co innego stało się ważniejsze od zdro-

wego Kościoła… Nie wiem… Ale wiem, że 
dziś często dzieje się podobnie. Ktoś czuje 
się zraniony przez księdza, został źle po-
traktowany w kancelarii, katecheta na 
niego nakrzyczał… I taki ktoś oddala się 
od Kościoła, przestaje pojawiać się na Eu-
charystii, spowiadać się. A potem, już z 
pewnego oddalenia, zaczyna wątpić w 
prawdy wiary – może naprawdę, a może 
na przekór tym księżom hipokrytom… 
Jak się temu nie poddać? Może za każ-
dym razem, gdy we Wspólnocie Kościoła 
spotka Cię coś bolesnego i przykrego po-
wtarzaj sobie: jestem tu ze względu na 
Ciebie Jezu i żaden niemiły albo grzeszny 
ksiądz mnie stąd nie przegoni, bo tu jest 
moje miejsce… Może, gdy rozgoryczony 
nie będziesz już mógł w tym Kościele i z 
tymi ludźmi wytrzymać pomyśl sobie, że 
Pan Jezus wytrzymuje z tym Kościołem, 
który ciągle Go zabija, już prawie 2000 
lat, więc ostatecznie nie jesteś w takiej 
najgorszej sytuacji… A może spróbuj zro-
bić coś by w Twojej wspólnocie było wię-
cej miłości… dzięki Tobie…  ● 
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czystości; można je odmawiać także pod-
czas obchodów mających szczególne i 
bardziej uroczysty charakter. Jeśli wyzna-
nie wiary jest śpiewane, czynią to wszyscy 
lub na przemian. 
 Może teraz troszkę historii. Skąd się 
wzięło i dlaczego. Pierwotnie Credo 
(wyznanie wiary) było stosowane wyłącz-
nie przy obrzędach chrztu. Każdy kandy-
dat do tego sakramentu musiał się go na-
uczyć na pamięć i wyrecytować przed 
zgromadzonym Kościołem - stąd poje-
dyncza liczba czasownika Wierzę. Na 
Wschodzie na terytorium Antiochii Credo 
do liturgii mszalnej weszło już w V wieku, 
następnie w Konstantynopolu i innych 
wspólnotach wschodnich.  Natomiast w 
Rzymie Wyznanie wiary wprowadzono 
dopiero w 1014 r na prośbę cesarza 
Henryka II Pobożnego. Życzył on 
sobie, aby w czasie jego Mszy ko-
ronacyjnej w Rzymie odmówiono 
Credo. Od tego czasu pozostało 
ono na stałe w liturgii rzymskiej. 
Dzisiejsze Credo mszalne nosi na-
zwę Symbolu nicejsko - konstanty-
nopolitańskiego, ponieważ jego 
formuła została ustalona na Sobo-
rze powszechnym w Nicei (325r.) i 
potwierdzona na Soborze w Kon-
stantynopolu (381r.). 
 Dziś w Kościele Katolickim 
funkcjonują trzy zasadnicze formy 
wyznania wiary: Symbol nicejsko - 
konstantynopolitański (Credo 
mszalne), skład apostolski i forma 
pytań. Credo mszalne jest najbar-
dziej rozbudowaną formą wyzna-
nia wiary. Zawiera on wyznanie 
wiary we wszystkie najważniejsze 
dogmaty Kościoła Katolickiego. 

Skład apostolski jest najwcześniejszym 
wyznaniem wiary Kościoła Katolickiego 
datowanym na początek III w. Powstał 
prawdopodobnie w Rzymie. Używany w 
liturgii na nabożeństwach. Trzecią formą 
jest forma pytań czyli tzw. chrzcielne wy-
znanie wiary. Jak sama nazwa mówi jest 
używane podczas sakramentu chrztu.
 Podsumowując Credo nie znalazło 
się przypadkiem we Mszy św. Gdy wypo-
wiadamy uroczyście słowa zawierające 
najważniejsze prawdy wiary, to przypo-
minamy sobie swój własny chrzest i 
uświadamiamy sobie w co wierzymy, aby 
godnie i z wiarą przyjąć za chwilę Naj-
świętsze Ciało Chrystusa. ● 
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