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 Przyprowadzili Mu głuchonie-

mego i prosili Go, żeby położył na 

niego ręce. On wziął go na bok osob-

no od tłumu, włożył palce w jego uszy 

i śliną dotknął mu języka; a spojrzaw-

szy w niebo, westchnął i rzekł do nie-

go: „Effatha” to znaczy: Otwórz się. 

Mk 7, 31 – 37. 

Jakimi uszami słuchamy słów wypowiada-
nych przez Jezusa? Kim albo czym miałby 
być dla nas Jezus? Wiecznie nadzorującą in-
stancją moralną, stale grożącym czy ostrze-
gającym palcem: ,,Jako dobry chrześcijanin 
powinieneś właściwie...!? - Może to brzmi 
nieco przesadnie, ale przecież taki właśnie 
obraz nie jest rzadkością. Tak chętnie mówi 
się o Jezusie. W taki sposób chętnie się Go 
wykorzystuje, i to w bardzo różnych celach, 
nie zawsze szlachetnych. Ale chyba nie wol-
no obrazu tego zmieniać do tego stopnia, że 
staje się on swoim przeciwieństwem - obra-
zem Boga, który zgadza się na wszystko i wo-
ła: „Ciesz się życiem, Jezus przecież cię ko-
cha. Alleluja". Jezus zaprasza 
wszystkich lu- dzi do życia - z 
jednej strony z miłością za-
chęca i pocie- sza, a z drugiej 
wyraźnie wska- zuje także na 
ciemne czy su- rowe aspekty 
rzeczywistości. Jedno i drugie ma doprowa-
dzić nas do życia i błogosławieństwa „Kto 
chce zachować swoje życie, straci je; a kto 
straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, 
zachowa je"... Słowa dzisiejszej Ewangelii 
powinny nam przynieść ulgę, mimo wszyst-
ko. Jezus bowiem bez ogródek mówi o samej 
prawdzie życia. Jeśli z wszystkich sił gonię za 
moim życiem, moim szczęściem, by je mieć 
już tu i teraz, to muszę pamiętać, że wnet za-
braknie mi tchu. Natomiast jeśli do życia i 
ludzi będę przynajmniej starał się podcho-
dzić wielkodusznie, gotów do poświęceń, z 
kochającym sercem i zarazem starał się po-
zostawać w służbie czegoś większego, to mo-
gę jedynie zyskać, wiele zyskać. Co najmniej 
smak, woń i poczucie spełnionego życia.  

XXIII NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
6 września 2015 r.  

Dla słuchaczy, mających przygotowanie reli-
gioznawcze, dzisiejsze czytanie Ewangelii jest 
bardzo znajome. Jezus uzdrawia głuchonie-
mego w taki sam sposób, w jaki czynili to sta-
rożytni cudowni uzdrowiciele. Poszczególne 
elementy tej praktyki leczniczej spotyka się 
tysiące razy w opisach cudownych uzdrowień, 
jakie znajdujemy w kulturach tego świata. 
Uzdrowiciel-w tym przypadku Jezus – bierze 
osobę, która prosi Go o uzdrowienie, na bok. 
daleko od tłumu, ponieważ nie chce zdradzić 
swej sztuki leczniczej. Dotyka chorych narzą-
dów swoimi palcami i swoją śliną. Ślina, po-
dobnie jak krew i oddech, w wielu kulturach 
uchodziła za siedlisko życia szczególnie sku-
teczny środek leczniczy. Następnie podnosi 
oczy ku niebu i głęboko wzdycha, żeby we-
zwać ducha i wchłonąć go, ponieważ to jego 
nadprzyrodzoną mocą dokona się cudowne 
uzdrowienie. Wreszcie wypo-
wiada zaklę- cie, którego 
magiczną moc potęguje jego 
obce brzmie- nie i tajemnicze 
pochodzenie. Czy Markowi 
jednak cho- dziło o przed-
stawienie Jezusa jako jednego z wielu, uzdro-
wicieli? Z pewnością nie. Zdumieni bowiem 
świadkowie tego cudownego wydarzenia wy-
sławiają Jezusa jako Mesjasza, który stworze-
niu przywraca pierwotny - dobry - porządek. 
Ale ten fragment może poruszać wielu wła-
śnie dlatego, że Marek w sposób tak natural-
ny i plastyczny przedstawia Jezusa jako cu-
downego uzdrowiciela swojego czasu i swojej 
kultury. Dla wielu może to być bardzo od-
świeżający i orzeźwiający obraz Jego wciele-
nia i Jego bycia człowiekiem .  

 Wtedy Piotr wziął Go na bok i za-

czął go upominać. Lecz On obrócił się 

i, patrząc na swych uczniów, zgromił 

Piotra słowami: „Zejdź mi z oczu, szata-

nie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale 

o tym, co ludzkie”.  Mk 8, 27 – 35. 

XXIV NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
13 września 2015 r.  
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 Pouczał bowiem swoich 

uczniów i mówił im: «Syn 

Człowieczy będzie wydany w 

ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz 

zabity po trzech dniach 

zmartwychwstanie». Oni jed-

nak nie rozumieli tych słów, 

a bali się Go pytać. Tak przy-

szli do Kafarnaum. Gdy był w 

domu, zapytał ich: «O czym 

to rozprawialiście w drodze?» 

Lecz oni milczeli, w drodze 

bowiem posprzeczali się mię-

dzy sobą o to, kto z nich jest 

największy. Mk 9, 30 — 37 
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Nie myśleli o Jezusie. Myśleli o so-
bie, sprzeczali się kto z nich jest 
najważniejszy. Nie rozumieli Go, 
kiedy mówił o swojej drodze krzy-
żowej, o swojej śmierci i zmar-
twychwstaniu.  
Czy nie powtarza się to często w 
naszym życiu? Patrzymy na Jezusa 
ukrzyżowanego, bierzemy udział 
we Mszy św.— i znowu nic nie ro-
zumiemy. Zajmujemy się sobą, 
myślimy o swoich ambicjach, ura-
zach. Porównujemy. Uważamy, że 
jesteśmy lepsi od wielu innych. A 
przecież pierwszym spośród na 
jest ten, kto jest najbliżej Jezuso-
wego krzyża. Nieważne są nasze 

sądy. On 
wie, kto z 
nas jest na 
p i e r w -
szym, a 
kto na 
o s t a t n i m 
miejscu. 

XXV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

20 września 2015 r. 

Obcy cudowni uzdrowiciele? „Nie zabraniajcie im!” 
Zwodzicielskie członki? ,,Odetnijcie je!” - Jak można 
pogodzić z sobą obydwa te żądania Jezusa? Niekiedy 
podejrzewa się, że starożytni kopiści opuścili jakiś 
fragment przy przepisywaniu tej Ewangelii. Ale dla 
ewangelisty Marka obydwa żądania Jezusa stanowią 
jedno. Jezus kieruje je jako upomnienia do najści-
ślejszego grona uczniów - do liderów Kościoła i ich 
gremiów, jak powiedzielibyśmy dzisiaj. Żądaniom 
tym można by nadać następujący sens: „Kto czyni 
dobro i chce pomagać w imię Jezusa, może to czynić. 
Nie zawsze trzeba niejako całym ciałem i duszą nale-
żeć do Kościoła, aby postępować i działać w jego du-
chu”. Oznacza to, że chrześcijanie powinni także 
zważać na wszystkie znaki miłości i troski, jakie do-
strzegają poza swoimi kręgami, i być za nie wszyst-
kie wdzięczni. 
Podobnej uwagi i inter-
pretacji wymaga też dru-
ga część Ewangelii: ,, Wy 
wszyscy, którym zostało 
powierzone jakiekolwiek 
kierownicze zadanie, 
zważajcie na swoje czyny. 
Nie stańcie się niewiary-
godni dla «maluczkich » 
w wierze, dla wiernych 
wypełniających ławki kościelne. Jeśli z waszego po-
wodu utracą wiarę w dobrego Boga, to jest to sprawa 
niezwykle poważna!” Odciąć rękę czy nogę, wyłupić 
oko - w tych dramatycznych słowach Jezus domaga 
się, żeby nie czynić niczego, na co tylko przyjdzie 
nam ochota. Często bardziej opłaca się zrezygnować 
z czegoś, zdobyć się na wysiłek, wziąć pod uwagę 
konsekwencje swojego postępowania. Nie, żeby sie-
bie zadręczać, ale żeby mogło szerzyć się na ziemi 
królestwo Boże. O to i tylko o to chodzi Jezusowi we 
wszystkich żądaniach, jakie stawia przed nami   

 Kto by się stał powodem grzechu dla jed-

nego z tych małych, którzy wierzą, temu było-

by lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i 

wrzucić go w morze.  Mk 9, 38 – 43.45.47 – 48. 

XXVI NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

27 września 2015 r. 
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CHRZTY: 
Marcin Paweł Chwedeczko  
Dominika Górska  
Jakub Kamil Jaguś  
Julian Józef Słabkowski  
Pola Anna Szczypka  
Karol Kamil Zniszczoł 
Alicja Judyta Żukowska  
 
ŚLUBY: 
Renata Gajda – Rafał Chmiel  
Justyna Holeksa – Bartosz Mazur  
Sylwia Langer – Grzegorz Łydka  
Marlena Marciniak – Mateusz Dankie-
wicz  
Anna Olejnik – Mikaël André Gallais  
Aleksandra Streńska – Kamil Moj 

Patrycja Witak – Grzegorz Talik  
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Tomasz Karbowniczyn – Anita Pluta  
Mateusz Kozłowski – Maria Brudzińska  
Tomasz Krawczyk – Agnieszka Koło-
dziejczyk  
Kamil Magiera – Joanna Borowska  
Arkadiusz Śmietana – Anna Wojcie-
chowska  
 
POGRZEBY: 
Zbigniew Asztemborski – lat 51 
Anna Folwarczny – lat 96 
Jerzy Kubas – lat 62 
Krystyna Brzoza - lat 78 
 

 Małej grupie starszych oazowiczów 
udało się jeszcze namówić ks. Grzegorza 
na wspólny sierpniowy tydzień w Biesz-
czadach.  
 Trochę pochodziliśmy po Połoni-
nach, wdrapaliśmy się na kilka szczytów, 
i delektowaliśmy się leżeniem na trawie, 
która nie była zeschnięta. Odwiedziliśmy 
też kilka cerkwi, zwiedziliśmy zachwalaną 
nieistniejąca wieś, 
która okazała się 
być tak bardzo nie-
istniejąca, że aż nie-
widoczna i nawet 
zamoczyliśmy nogi w jeziorze solińskim. 
 Codziennie o 8.03 nasz pokój za-
mieniał się w kościół i przeżywaliśmy 
Mszę św.  wspólnie rozważając Słowo Bo-
że, w ramach kazania. 
 Oczywiście, jak to w towarzystwie 
ks. Grzegorza bywa, sporo się przy okazji 
nauczyliśmy: że najpierw się odpala za-
palniczkę, a potem odkręca gaz bo inaczej 

ma się spalone włosy, że auto więcej spala 
przy uruchomionej klimatyzacji, że pod-
czas gry w Remika nie wolno jeść praży-
nek i się zastanawiać, że warto nie mieć 
dużej wady wzroku, jak się gra w Tysiąca, 
bo można  nie zauważyć, że się ma słabe 
karty i próbować ugrać 220…  
 I muszę jeszcze napisać, że choć my 
staraliśmy się być w nocy bardzo cichut-

ko, to Ksiądz i tak 
nie spał, i w końcu 
nie wytrzymał i po-
szedł na imprezkę w 
sąsiednim pokoju… 

Podobno szybko się potem skończyła… 
 Dziękujemy ks. Grzegorzowi za to, 
że dał nam trochę swojego urlopu i poka-
zał Bieszczady i za cierpliwość wobec na-
szych żartów i złośliwości… Może pomi-
mo licznych odniesionych strat, jeszcze 
się gdzieś kiedyś z nami wybierze…  
    Ala Kaczorowska 
  

OAZOWICZE 

W BIESZCZADACH 
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Co czeka nas we wrześniu 

ROCZKI: 
Natalia Białek 
Olga Chlebowska 
Marcelina Anna Frątczak 
Kacper Patryk Goik 
Aleksander Wojciech Hojka 
Konrad Michał Pankiewicz 
 
18 URODZINY: 
Kinga Dreczkowska 
Manuela Górecka 
Olaf Noculak 
Sabina Wąsik 
Szymon Żurkowski 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
1 rocznica  
Hanna i Tobiasz Tyman 
5 rocznica  
Katarzyna i Sebastian Kowalik 
Ewelina i Przemysław Łojewscy 
Aleksandra i Michał Pankiewicz 
Aleksandra i Marek Sieńko 
Wioletta i Mateusz Szulik 
Malwina i Rafał Trzpis 
Agnieszka i Damian Witek 

Marzena i Karol Zielińscy 
10 rocznica  
Renata i Bogusław Gajowy 
Joanna i Piotr Kuczyńscy 
Barbara i Krzysztof Milewscy 
Kornelia i Tomasz Niemirowscy 
Renata i Wiesław Płocha 
Katarzyna i Arkadiusz Polok 
15 rocznica  
Monika i Krzysztof Dawidowicz 
Mirosława i Michał Górniak 
Anna i Paweł Milbrant 
Maja i Michał Polak 
Barbara i Paweł Pytlewscy 
Barbara i  Rybiccy 
Agnieszka i Marek Siekaniec 
20 rocznica  
Anna i Marian Gajda 
Renata i Sebastian Matuszak 
Dorota i Dariusz Podejma 
Iwona i Piotr Sitko 
Bożena i Marek Tkaczyk 
25 rocznica  
Małgorzata i Leon Fajkis 
Gertruda i Janusz Grofik 
Anna i Maciej Likos 

 W czerwcowym numerze SPES’a pi-
saliśmy o planowanym zakupie nowej 
monstrancji, która miała być darem dzie-
ci pierwszo komunijnych tegorocznych i 
przyszłorocznych. 
 Historia zaku-
pów potoczyła się in-
nym torem. Jedna z 
parafianek, która 
bardzo prosiła o anonimowość, ufundo-
wała brakującą część sumy w wysokości 
2300 zł. potrzebnej do zakupu nowej 
monstrancji. „Bóg Zapłać” za tak wielki 

dar materialny dla naszej świątyni i 
wspólnoty parafialnej. Aby monstrancja 
była właściwie przechowywana dokupili-
śmy dla niej ze składek parafialnych fute-

rał za 550 zł.  
 Po raz pierwszy 
Jezus Eucharystycz-
ny zagościł w nowym 
mieszkaniu w czasie 

procesji odpustowej w uroczystość Wnie-
bowzięcia NMP 15 sierpnia br. 
 Zdjęcie nowej monstrancji umieści-
liśmy na stronie drugiej.     Duszpasterze 

NOWA MONSTANCJA 
JUŻ JEST W PARAFII 
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 1.09 - wtorek. Msza św. na rozpoczęcie 
roku szkolnego i katechetycznego dla 
dzieci z SP1 i SP 19 o godz. 8.00.  
 2.09 - środa. Biblioteka parafialna czyn-
na od godz. 17.00. 
 3.09 - czwartek. Wspomnienie św. Grze-
gorza Wielkiego, papieża i doktora Ko-
ścioła. 
 4.09 - I piątek miesiąca. Spowiedź św. 
dla dzieci o godz. 15.30. Msza św. szkolna 
o godz. 16.00. Msza św. młodzieżowa o 
godz. 19.00. Do sprzątania kościoła i ka-
plicy zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 
20. 
 6.09 - 23 niedziela zwykła. O godz. 
14.00 Dzień Wspólnoty Ruchu Światło- 
Życie w Katedrze. O godz. 10.00 Msza św. 
z poświęceniem tornistrów uczniów klas 
pierwszych. Dożynki Parafialne o godz. 
11.00. Festyn Dożynkowy o godz. 15.00. 
 7.09 - poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapraszamy parafian z ul. 
Opolskiej 22 po Mszy św. wieczornej. 
 8.09 - wtorek. Święto Narodzenia NMP. 
Poradnia Życia Rodzinnego w Domu Pa-
rafialnym o godz. 16.00. 
 11.09 - piątek. Do sprzątania kościoła i 
kaplicy zapraszamy parafian z ul. Opol-
skiej 22 po Mszy św. wieczornej. 
 12.09 - sobota. Uroczystość NMP Pie-
karskiej, głównej patronki archidiecezji. 
Odwiedziny chorych od godz. 9.00.  

 13.09 - 24 niedziela zwykła. Pielgrzymka 
do Sanktuarium NMP w Pszowie. Rozpo-
czynamy Tydzień Wychowania Chrześci-
jańskiego. Zapisy do Wczesnej Komunii 
po Mszy św. o godz. 10.00. 
 14.09 - poniedziałek. Święto Podwyższe-
nia Krzyża Świętego. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapraszamy parafian z ul. 
Opolskiej 24 po Mszy św. wieczornej.  
 15.09 - wtorek. Wspomnienie NMP Bo-
lesnej.  
 16.09 - środa. Wspomnienie świętych 
męczenników Korneliusza, papieża i Cy-
priana, biskupa. Biblioteka parafialna 
czynna od godz. 17.00 w Domu Parafial-
nym. 
 18.09 - piątek. Święto św. Stanisława 
Kostki, zakonnika, patrona Polski i mło-
dzieży. Do sprzątania kościoła i kaplicy 
zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 24 po 
Mszy św. wieczornej.  
 19.09 - sobota. Nauka dla rodziców i ro-
dziców chrzestnych o godz. 16.30 w Do-
mu Parafialnym. 
 20.09 - 25 niedziela zwykła. Światowy 
Dzień Środków Społecznego Przekazu. 
Pielgrzymka Dzieci Maryi do Katedry. 
Chrzty o godz. 12.15. 
 21.09 - poniedziałek. Święto św. Mateu-
sza, Apostoła i Ewangelisty. Do sprząta-
nia kościoła i kaplicy zapraszamy para-
fian z ul. Wrocławskiej 1 po Mszy św. wie-
czornej.  

7 
30 rocznica  
Anna i Andrzej Felscy 
Bernadeta i Henryk Urbańczyk 
Jolanta i Marek Zwolenkiewicz 
35 rocznica  
Elżbieta i Jerzy Musioł 
Małgorzata i Mieczysław Trzpis 
40 rocznica  
Halina i Henryk Dudek 
Irena i Stanisław Jamrozik 
Alicja i Janusz Janik 

Krystyna i Janusz Klonowscy 
Janina i  Ryszard Libera 
45 rocznica  
Zofia i Marian Domin 
Stanisława i Józef Orlowscy 
Grażyna i Marian Więcławscy 
50 rocznica  
Irena i Bronisław Watola 
60 rocznica  
Aniela i Adam Hudziak 
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„„Kto potrafi cieszyć się szczęściem drugiego, kto 

umie dawać z siebie jak najwięcej, kto kocha ponad 

wszystko i mimo wszystko, ten dopiero jest praw-

dziwym człowiekiem.”  

Ks. Leszkowi Czerneckiemu życzymy z okazji uro-

dzin, by każdy dzień był dla Niego okazją do wzra-

stania w miłości, a Pan wlewał w Jego serca radość, 

pokój i nadzieję.  

Duszpasterze, Parafianie i Redakcja. 

 

 „ Wszyscy, według swych zadań i celów, mają miej-

sce w pięknie wszechświata.” 

Paniom Marii Ledwoń i Wiesławie Klusek życzymy, 

by wsłuchując się w Słowo 

Boże potrafiły odczytywać i 

realizować wolę Bożą w co-

dzienności.  

Żeński Legion Maryi. 

 

„Modlitwa jest siłą człowieka.” 

Pani dyrygent Wioletcie Żankowskiej życzymy, by 

Pan umacniał Ją w każdej chwili życia i uzdalniał do 

miłości. Chór „Lira”. 

 

„Nie wystarczy mieć wielkie zalety, trzeba jeszcze 

umieć je wykorzystać.” 

Paniom Irenie Kaziszyn, Marii Ledwoń, Otylii Szymik 

i Marii Grygier życzymy umiejętności odkrywania w 

sobie dobra i dzielenia się nim z bliźnimi. Seniorzy. 

„A ja ufam miłosierdziu Twemu, rozraduje się moje 

serce wybawieniem przez Ciebie.” 

Legionistom panu Janowi Kołeczce i Ryszardowi 

Juszczakiewiczowi oraz auksyliatorom Anieli Sitarz, 

Józefowi Sowie, Łucji Sitko, Annie Gajdzie, Jadwi-

dze Jóźwiak i Marianowi Krawczykowi życzymy, by 

doświadczenie Bożego miłosierdzia było dla Nich 

źródłem ufności i radości serca. Męski Legion Maryi. 

 

„Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe 

drogi i Jemu zaufaj.” 

Ks. Seniorowi Wacławowi Basiakowi życzymy z oka-

zji imienin, by wierne i ufne trwanie przy Chrystusie 

było dla Niego źródłem ra-

dości i szczęścia.  

Duszpasterze, Parafianie i 

Redakcja. 

 

„Poczucia humoru nie można się nauczyć. Oprócz 

ducha i inteligencji zawiera dużą dozę dobroci, 

cierpliwości i człowieczeństwa” 

Księdzu Leszkowi życzymy by w pracy z nami nie 

zabrakło Mu tych elementów humoru, a w  szczegól-

ności cierpliwości, a Manueli Góreckiej tego, aby 

potrafiła swoją obecnością rozradować tych, któ-

rych spotyka i prowadzić ich do Tego, który jest 

Źródłem prawdziwej radości. Oaza  

 

Serdeczności 

 23.09 - środa. Wspomnienie św. Pio z 
Pietrelciny, prezbitera. 
 25.09 - piątek. Do sprzątania kościoła i 
kaplicy zapraszamy parafian z ul. Wro-
cławskiej 1 po Mszy św. wieczornej.  
 27.09 - 26 niedziela zwykła. Msza św. w 
intencji ks. Leszka Czerneckiego z okazji 
urodzin o godz. 12.15. Poświęcenie różań-
ców dzieci komunijnych w czasie Mszy 
św. o godz. 10.00. Roczki o godz. 12.15. 
Jubileusze małżeńskie o godz. 16.30.  
 28.09 - poniedziałek. Wspomnienie św. 
Wacława, męczennika. Msza św. w inten-

cji Koła Gospodyń, emerytów, rencistów i 
sprzątających kościół we wrześniu o godz. 
18.00. Do sprzątania kościoła i kaplicy 
zapraszamy parafian z ul. Wrocławskiej 3 
po Mszy św. wieczornej. 
 29.09 - wtorek. Święto Świętych Archa-
niołów Michała, Gabriela i Rafała. 
 30.09 - środa. Wspomnienie św. Hiero-
nima, prezbitera i doktora Kościoła. Msza 
św. za zmarłych w 30 dzień i I rocznicę po 
śmierci o godz. 18.00. 
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XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA  6 .09 
7.3o – Za ++ Genowefę i Ludwika Cofalik, 
syna Bolesława, zięcia Pawła.  
9.3o – Za ++ z rodzin Łaźniowskich, Da-
nielewskich, Mercik, Anzorge, Kędzia i 
Paradiuk oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 
10.oo – Za ++ Marię i Ignacego Gajdzik, 
syna Jerzego oraz ++ z rodziny Kocur, 
Gajdzik.  
11.oo – DOŻYNKI.  
12.15 – Za ++ Albinę i Józefa Skroban, sy-
na Stefana, Ljubinka i Eugeniusza Konio-
ra oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.  
16.3o – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Danuty z okazji urodzin.  
PONIEDZIAŁEK  7 .09 
6.3o – Za + Eugenię Langosz – w rocznicę 
śmierci, męża Alojzego. 
18.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Stanisława i wnuczka Sebastia-
na z okazji urodzin. 
WTOREK – ŚWIĘTO NARODZENIA 
NMP 8 .09 
6.3o – Za ++ Martę Podeszwa, męża 
Franciszka oraz ++ z rodziny, zięciów Ja-
na i Zbigniewa i dusze w czyśćcu cierpią-
ce.  
18.oo – Za ++ Ryszarda Grygier – w 3 
rocznicę śmierci, synową Sylwię oraz ++  
z pokrewieństwa Grygier, Mołdrzyk, Fa-
bian i dusze w czyśćcu cierpiące. 
ŚRODA 9 .09 
6.3o – Za ++ rodziców Antoninę i Fran-
ciszka Lazar, synów Jana i Andrzeja, zię-
cia Stanisława, wnuków Krzysztofa i Zbi-
gniewa, Sylwię oraz ++ z pokrewieństwa 
Lazar.  
18.oo – Do Opatrzności Bożej w intencji 
Marianny Madera z okazji 75 urodzin – 
od III Zakonu Franciszkańskiego.  

CZWARTEK 10 .09 
6.3o – Za + Zbigniewa Piętowskiego – od 
znajomych Stanisława i Krystyny. 
18.oo – Za ++ pokrewieństwo Adamek, 
Wysłucha, Kłosok, Błatoń, Goik oraz Ka-
tarzynę Szymon. 
PIĄTEK 11 .09 
6.3o – Za + Annę Sobik – w 4 rocznicę 
śmierci i kolejną rocznicę śmierci rodzi-
ców.  
18.oo – Za + Wandę Papierok – w 6 rocz-
nicę śmierci. 
SOBOTA -  UROCZYSTOŚĆ NMP PIE-
KARSKIEJ  12 .09 
8.oo – Za ++ córkę Justynę, mamę Jadwi-
gę – w 8 miesiąc po śmierci.  
18.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Gertrudy i Mariana z okazji kolej-
nej rocznicy ślubu.  
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 13 .09 
7.3o – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
9.3o – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB Częstochowskiej, z po-
dziękowaniem  za odebrane łaski, z proś-
bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i 
zdrowie w intencji małżonków Anny i An-
drzeja z okazji 30 rocznicy ślubu oraz bło-
gosławieństwo dla całej rodziny.  
10.oo – Za ++ Łucję i Antoniego Ruśniok, 
Stanisławę Lisiecką, ojca Franciszka. 
11.oo – W INTENCJI PARAFIAN.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Romana i Jana z okazji  
50 rocznicy urodzin.  
16.3o – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Jolanty z okazji urodzin.  
PONIEDZIAŁEK- ŚWIĘTO PODWYŻ-
SZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 14 .09 
6.3o – Za ++ rodziców Alojzego i Lidię 
Kolarczyk, Agnieszkę i Konstantego Sład-
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kowski, Jana i Łucję Langer oraz Izydora 
Dobisz i ++ z pokrewieństwa.  
18.oo – Do Opatrzności Bożej, w intencji 
córki Anety, jej rodziny oraz syna Jarosła-
wa i jego rodzinę z podziękowaniem za 
dar życia, błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej i zdrowie – od rodziców.  
WTOREK – Wsp. NMP Bolesnej 15 .09 
6.3o – Za + męża Józefa Rosół.  
18.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośba o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji urodzin córki Anny i wnuka 
Błażeja.  
ŚRODA – Wspomnienie św. Męcz. Korne-
liusza i Cypriana 16 .09 
6.3o – Za ++ Hildegardę i Tadeusza Lan-
ger, Marię i Piotra Oczadły, Łucję i Jana 
Langer, Józefa Kania oraz ++ z pokre-
wieństwa.  
18.oo – Za ++ Marię i Alojzego Wuwer, 
Ryszarda Wiśniewskiego.  
CZWARTEK 17 .09 
6.3o – Do Opatrzności Bożej z prośbą o 
łaskę nawrócenia. 
18.oo – Za ++ Daniela Grzonka, rodziców 
z obu stron oraz ++ z pokrewieństwa – od 
żony. 
PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA 
KOSTKI 18 .09 
6.3o – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Katarzyny i Rafała  
z okazji 15 rocznicy ślubu.  
18.oo – Za ++ Michała Fajkis – w 2 rocz-
nicę śmierci i Ewę Nowak-Olszewską.  
SOBOTA 19 .09 
8.oo – Za ++ Leona Mazur – w rocznicę 
śmierci, żonę Marcjannę, syna i zięciów.  
18.oo – Za + Marcina Kuleta – w 36 rocz-
nicę śmierci.  
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 20 .09 
7.3o – Za ++ rodziców Emmę – w roczni-
cę śmierci i Wiktora Fajkis.  
9.3o  – Za ++ Stanisławę, Leona i Zbi-
gniewa Kamińskich, Wiktorię i Franciszka 

Kaczorowskich oraz ++ z rodzin Grafów, 
Piekiełek i dusze w czyśćcu cierpiące. 
10.oo – Za ++ Cecylię Rączka – w 3 rocz-
nicę śmierci, męża Karola, wnuczkę Syl-
wię, rodziców z obu stron, Franciszka 
Zniszczoł, rodziców z obu stron, Emilię  
i Franciszka Brzoza, ++ z pokrewieństwa 
Kocur, Rączka, Zniszczoł, Pękala oraz ++ 
księży, zakonnice, misjonarzy oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
11.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośba o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Ireneusza z okazji 45 rocznicy 
urodzin i syna Dawida z okazji 14 rocznicy 
urodzin.,  
12.15 – MSZA CHRZCIELNA.  
16.3o – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za odebrane łaski, z prośba o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji małżonków Aleksandry i Michała 
Pankiewicz z okazji 5 rocznicy ślubu oraz 
30 rocznicy urodzin Aleksandry i 1 uro-
dzin Konrada.  
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. MA-
TEUSZA 21 .09 
6.3o – Za ++ Roberta, Eugeniusza, Fran-
ciszkę, Różę i Pawła Szkatuła, Bożenę 
Niekrawiec oraz ++ z rodziny Grzesik i 
Mieszczak 
18.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośba o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Jozefa z okazji 70 rocznicy uro-
dzin. 
WTOREK 22 .09 
6.3o – Za + Janusza Olszewskiego – od 
sąsiadów.  
18.oo – Za + Kazimierza Gruca – w 4 
rocznicę śmierci.  
ŚRODA – Wspomnienie św. Pio z Pietrel-
ciny 23 .09 
6.3o – Za + Barbarę Osmenda oraz ++ z 
rodziny. 
18.oo – Za + męża Wiesława Podsiedlik – 
w 7 rocznicę śmierci, rodziców, teściów 
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były występy W 

...nagrody 

oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyść-
cu cierpiące. 
CZWARTEK 24 .09 
6.3o – Za ++ Franciszka Sitko, Łucję i Ro-
mana Rduch, rodziców z obu stron oraz 
++ z rodziny Sitko.  
18.oo – Za ++ Arnolda Reichman, teściów 
Wiktorię i Jana Wierzgoń, 4 synów, 3 cór-
ki, synowe, zięciów oraz ++ z rodzin 
Wierzgoń, Posłuszny.  
PIĄTEK 25 .09 
6.3o – Za ++ Henryka Sosna, brata Kon-
rada, rodziców, teściów, Henryka Smugi, 
żonę Teresę, Jana Galus, żonę Annę oraz 
++ z rodzin Sosna, Kocur, Nogły.  
18.oo – Za ++ męża Józefa Pawlik – w 9 
rocznicę śmierci, córkę Beatę Kozieł, ro-
dziców, teściów, Alicję Błaszczyk oraz ++ 
z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cier-
piące.  
SOBOTA 26 .09 
8.oo – Za ++ Stefanię Biadała – w 1 rocz-
nicę śmierci i męża Władysława – w 23 
rocznicę śmierci. 
13.oo – Ślub.  
18.oo – Za ++ Reinholda Kałuża, żonę 
Marię, ++ dzieci, synowe oraz ++ z rodzin 
Kałuża, Zauer.  
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 27 .09 
7.3o – Za ++ Albinę Wowra – w rocznicę 
śmierci, męża Alfonsa oraz ++ z pokre-
wieństwa.  
9.3o  – Do Opatrzności Bożej z okazji 18 
rocznicy urodzin Przemysława z podzię-
kowaniem za dar życia, błogosławieństwo, 
dary Ducha Św., aby Duch Św. poprowa-
dził, oświecił i pomógł w wyborze drogi 
życiowej  - od rodziców i dziadków. 
10.oo – Za ++ Stefanię i Józefa Deptuła, 
Tomasza Sędrowskiego, Mariana Szwelic-
kiego oraz ++ z pokrewieństwa.  
11.oo – W INTENCJI PARAFIAN.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej w intencji  
Ks. Leszka Czerneckiego z okazji urodzin. 
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIE-
CI.  
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  

PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie 
św. Wacława 28 .09 
6.3o – Za ++ Marię i Józefa Niemczyk – 
w rocznicę śmierci, córki Stefanię i Annę, 
syna Alojzego oraz ++ z rodziny Niem-
czyk, Budziński.  
18.oo – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprząta-
jących kaplicę i kościół w miesiącu wrze-
śniu.  
WTOREK – ŚW. ŚW. ARCHANIOŁÓW 
MICHALA, GABRIELA I RAFAŁA 29 .09 
6.3o – Za ++ Leszka Adasiak, Edytę i Jó-
zefa Obracaj, syna Jerzego, synową Bar-
barę, Józefę i Józefa Adasiak, synów Ze-
nona i Józefa, córki Ludwikę i Janinę oraz 
++ z pokrewieństwa Adasiak, Obracaj, 
Lazar.  
18.oo – Za ++ Stanisławę, Wacława i An-
toniego Karwowskich – w rocznicę śmier-
ci oraz ++ z pokrewieństwa. 
ŚRODA – Wsp. św. Hieronima 30 .09 
6.3o Za ++ Tadeusza Kłus – w 5 rocznicę 
śmierci, Feliksa i Jana Kłus, Adama Kłus, 
Franciszkę i Stanisława Ignasiak, Ryszar-
da Oleksego, Franciszka i Leszka Jurasz-
czyk oraz Zbigniewa Dubrowin.  
18.oo – Msza za zmarłych w 30 dzień i 1 
rok po śmierci.  
CZWARTEK 1 .10 
6.3o – W intencji powołań.  
18.oo – Za ++ Marcina Szydłowskiego – 
w 10 rocznicę śmierci oraz Stanisława 
Maksymowicz – w 5 rocznicę śmierci.  
PIĄTEK 2 .10  
6.3o – W intencji czcicieli NSPJ. 
16.3o – Do Opatrzności Bożej z okazji 12 
rocznicy urodzin Kacpra, z podziękowa-
niem za dar życia, opieki Aniołów Stróżów 
i zdrowie – od dziadków i rodziców. 
18.oo – Za ++ Władysławę i Arnolda Li-
sowskich.  
SOBOTA 3 .10 
8.oo – Za ++ Ernę i Leona Adamek, Annę 
i Józefa Wysłucha, syna Krystiana oraz 
Katarzynę Szymon.  
14.oo – Ślub.  
15.3o – Ślub.  

11 



 SPES WRZESIEŃ 2015 r.  

 

12 
18.oo – Za ++ Franciszka Szlosarek – w 
13 rocznicę śmierci, żonę Franciszkę, ro-
dziców z obu stron, zięcia Ryszarda oraz 
++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
18.oo – Za ++ Brunona i Apolonię Guzy, 
Zygmunta i Zofię Polnik, Ryszarda Polnik, 
Annę Jop oraz ++ z pokrewieństwa Guzy , 
Gajda, Polnik, Grabarczyk.  
NIEDZIELA 4 .10 
7.3o – Za + Magdalenę Maciejczyk – w 18 
rocznicę śmierci.  
9.3o  – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Elżbiety i Henryka 
z okazji 30 rocznicy ślubu.  

10.oo – Za ++ Karola i Cecylię Rączka, ro-
dziców z obu stron, wnuczkę Sylwię, 
Franciszka Zniszczoł, rodziców z obu 
stron, Emilie i Franciszka Brzoza oraz ++ 
z pokrewieństwa Rączka, Kocur, Znisz-
czoł, Pękala, ++ księży, zakonnice, misjo-
narzy oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Izabeli z okazji 75 rocznicy uro-
dzin.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
III Zakonu Franciszkańskiego.  
16.3o – Za ++ Józefa i Helenę Oduliń-
skich, synową Ewę, Adama Serwach oraz 
++ z rodziny. 

 Przeczytaj najpierw artykuł ks. 
Grzegorza. Ksiądz pisząc o posłuszeństwie 
mówi, że przyjaźń polega na pełnieniu 
woli przyjaciela. Że posłuszeństwo to wła-
ściwie jest miłość. Jeśli kogoś kocham to 
chcę mu być posłusznym, i dlatego rezy-
gnuję z tego co ja chcę, zostawiam to i 
podporządkowuję się jego woli. Jestem 
posłuszny ze względu na kogoś, a nie dla 

zasady i prawa.  
Pewnie dlatego łatwiej jest być posłusz-
nym Panu Bogu,  jeśli ma się z Nim jakąś 
relację... 
Poniżej umieszczam kilka dziecięcych od-
powiedzi na pytanie „co to jest miłość? 
Zawarta jest w nich ta sama istota miłości, 
o której pisze Ksiądz. Dzieci wiedzą, że 
miłość to poznawanie i pełnienie woli, ko-
goś kogo się kocha, a nie swojej własnej. A 
Ty to wiesz? Przeczytaj sobie odpowiedzi 
dzieci i pomyśl, czy mają rację… 
 
Kiedy moja babcia dostała zapalenia sta-
wów, nie mogła się już schylać, żeby sobie 

malować paznokcie u stóp, więc dziadek 
jej to robił nawet kiedy sam był chory.  
Asia, lat 8 
 
Miłość? To chyba wtedy, jak się z kimś 
wychodzi na frytki i oddaje mu się więk-
szość swoich i się wcale nie chce, żeby też 
ci swoje oddał. Krzyś, lat 6 
 

Z miłości można się 
uśmiechnąć, nawet jak się 
jest bardzo zmęczonym. 
Tadzio, lat 4 
 
Miłość to wtedy, jak ma-

musia robi dla tatusia kawę i bierze łyczka 
zanim mu ją da, żeby sprawdzić czy do-
brze smakuje. Damian, lat 7 
 
To musi być miłość jeśli powiesz chłopa-
kowi, że podoba Ci się jego koszula a on 
potem nosi ją codziennie. Noelle, lat 7 
 
Miłość to wtedy jak mamusia daje tatusio-
wi najlepszy kawałek kurczaka. Ela, lat 5 
 
Miłość jest wtedy, kiedy siedzisz z kimś 
komu jest smutno i pomagasz mu płakać  
i wcale nie masz ochoty wyjść się pobawić. 
Leoś, lat 5   ●  

Miłość jest posłuszna? 
Zebrała Ala Kaczorowska 
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 Od czasu rewolucji francuskiej żyje-
my w czasach które nadają wolności czło-
wieka wymiar absolutny—najważniejsza 
jest moja wolność. Taka jednak postawa 
przeradza się w samowolę, która nie liczy 
się z innymi oraz skutkuje niezależnością 
(pozorną) od Stwórcy – stajemy wtedy w 
obliczu bałwochwalstwa (kult samego sie-
bie, odrzucamy Boga i dla siebie pragnie-
my boskiego kultu: patrz: idol, celebry-
ta ...). To postawa która nie powiększa 
wolności ale zniewala. Boimy się z tego 
powodu posłuszeństwa, bo nie chcemy 
uzależnienia, które uważamy za upoko-
rzenie. Tymczasem w samą naturę stwo-
rzenia wpisuje się zależność od Innego, a 
także ze względu na relację zależność od 
innych. Nie łudźmy się zawsze będziemy 
od innych zależni. Dlatego zapraszam do 
refleksji na temat posłuszeństwa. Zacznij-
my od Biblii. 
 Rozpad państwa to nawet w czasach 
starożytnych wydarzenie dramatyczne w 
swym przebiegu i skutkach. Tak musiało 
się stać, gdy nastąpił podział dziedzictwa 
króla Dawida na Judę ze stolicą w Jerozo-

limie oraz Izrael. Kult świątynny związa-
ny z Jerozolimą król Izraela - Jeroboam 
postanowił odtworzyć w mieście Betel – 
nakazał zbudować tam przybytek z ołta-
rzem i rozpocząć kult. Pan Bóg sprzeciwia 
się temu dziełu, groziło ono bowiem bał-
wochwalstwem. Do Betel wysyła męża 
Bożego, by ten przestrzegł króla przed 
konsekwencjami swego postanowienia. 
Mąż Boży ma pójść do króla, oznajmić 
wolę Boga i wrócić. Nie wolno mu nigdzie 
w nowym państwie zatrzymać się, nie mo-
że nic jeść ani pić – wtedy wola Boga speł-
ni się na pewno. Już prawie całe zadanie 
zostało wykonane, gdy … mały akt niepo-

słuszeństwa sprawia, że prorok ginie 
(zachęcam do przeczytania całego frag-
mentu 1 Królewska 13). Czym jest posłu-
szeństwo i dlaczego jest tak ważne dla Pa-
na Boga? W ogólności oznacza uznanie 
prawowitego autorytetu, które musi wy-
razić się w sposobie myślenia i postępo-
wania. Kto jest autorytetem dla mnie? w 
jakiej dziedzinie? Dla Męża Bożego więk-
szym autorytetem okazał się inny prorok, 
który „połaskotał” jego ego, niż Jahwe – 
skutek był dla Bożego wysłannika opłaka-
ny. Bóg, który stworzył wszystko, mnie i 
naturę jest autorytetem, autorem wszyst-
kiego. Ma zatem nie tylko wiedzę o 
wszystkim, ale także władzę. Z cnoty reli-
gijności i sprawiedliwości wynika zatem: 
całe stworzenie powinno słuchać/być po-
słusznym autorowi, autorytetowi. Tą wła-
dzę Bóg może również „delegować” i tak z 
natury rzeczy przekazuje ją rodzicom, 
którzy wraz z Nim uczestniczą w przeka-
zywaniu/stwarzaniu życia oraz z tymi, 
którzy mają pieczę nad społecznością…
(wszelka publiczna władza). Tak jest 
ukształtowana przez Niego natura, że 
stworzenia doskonalsze mają władzę nad 
mniej doskonałymi.  
 Przedmiotem posłuszeństwa jest 
rozkaz wydany w sposób wyraźny, bądź 
tak, że się można go domyślić.  
Posłuszeństwo wiary. Bóg powiedział: 
„Czyż milsze są dla Pana całopalenia i 
ofiary krwawe od posłuszeństwa głosowi 
Pana? Właśnie, lepsze jest posłuszeństwo 
od ofiary, uległość - od tłuszczu baranów” 
Sm, 15,23 (możesz przeczytać dosyć za-
bawną  całą opowieść z której ten frag-
ment pochodzi 1 Sm 15, 2 - 24). Oznacza 
to, że posłuszeństwo woli Bożej, przynosi 
nam  wielką chwałę w Jego oczach. 
Wszelkie cnoty, bez posłuszeństwa tracą 
swoją wartość: nawet jeśli podejmuję mę-
czeństwo, ale dla własnej pychy, a nie dla 
woli Bożej, nie ma ona żadnej wartości 
zasługującej.  
 Przyjaźń polega na tym, że pełni się 
wolę przyjaciela: „kto mówi, że Boga zna, 

Posłuszeństwo 
 Opr. Ks. Grzegorz Krzyk 
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a przykazań Jego nie chowa, kłamcą 
jest…. lecz kto zachowuje słowo Jego, w 
tym prawdziwie doskonała jest miłość 
Boża” (1 J 1; 2, 4 – 5). Z powodu pragnie-
nia spełnienia woli Ojca, którą jest zba-
wienie/szczęście człowieka Jezus staje się 
człowiekiem. (Rz 5,19) – „Albowiem jak 
przez nieposłuszeństwo jednego człowie-
ka wszyscy stali się grzesznikami, tak 
przez posłuszeństwo Jednego wszyscy 
staną się sprawiedliwymi”. (Hbr 5,8) „a 
chociaż był synem nauczył się posłuszeń-
stwa przez to, co wycierpiał. A gdy 
wszystko wykonał, stał się sprawcą zba-
wienia wiecznego dla wszystkich, którzy 
Go słuchają.” Co to znaczy „nauczył się 
posłuszeństwa, przez to, co wycierpiał”? 
Według mnie, poddał w swym człowie-
czeństwie wszystko, co do jego istoty 
(człowieczeństwa) należy pod posłuszeń-
stwo woli Bożej (tzn.: myśli, pragnienia, 
emocje, wolę). Takie oddanie wszystkiego 
człowiek po grzechu odbiera jako gwałt 
na jego wolności, jako działanie wbrew 
„ciału, które chce czego innego niż duch”  
- to musiało stanowić dla Niego cierpie-
nie. Przez trud cierpienia skłonił, nauczył 
swoje ciało posłuszeństwa Bogu (tak jak 
było na początku stworzenia, gdy nasze 
ciała były całkowicie posłuszne naszej 
woli, a nasza wola całkowicie posłuszna 
Bogu). Bogu zatem, przywrócił przez swe 
wybory, które Go wiele kosztowały, ludz-
ką naturę. Każdy zatem kto Go słucha ma 
udział w Jego zwycięstwie. 
 Jak poznać wolę Boga, by być mu po-
słusznym? Wiara ukazuje mi Boga jakim 
On jest, oraz czego pragnie. 
Jaki jest zakres posłuszeństwa? Pytanie 
to można zadać inaczej: kiedy muszę albo 
nie wolno mi kogoś słuchać?  Kiedy roz-
kaz nie obowiązuje: gdy takie posłuszeń-
stwo sprzeciwiałoby się rozkazowi wyż-
szej władzy np. Bogu, który wyraźnie cze-
goś zabrania. Nie ma obowiązku być po-
słusznym jeśli przełożony nakazuje coś, w 
czym nie podlega się jego władzy (jeśli 

nawet nie chodzi o zakres obowiązków to 
np. w dziedzinie przeżyć, uczuć...). Nikt 
nie jest zobowiązany do tego ,co niemoż-
liwe. Jeżeli więc przełożony wyda tyle 
rozkazów, że podwładny nie potrafi ich 
wykonać, nie popełnia on grzechu. Nato-
miast istnieje obowiązek posłuszeństwa w 
dziedzinie czynności wykonywanych za 
pomocą ciała, z tym jednak zastrzeże-
niem ,że w sprawach dotyczących samej 
natury ciała ,ludzie nie są obowiązani do 
posłuszeństwa innym ludziom 
(utrzymanie ciała, rodzenie potomstwa, 
zawarcie małżeństwa). Kiedy zaś idzie o 
uporządkowanie czynności oraz spraw 
ludzkich podwładni są obowiązani słu-
chać przełożonych w granicach i władzy 
(porządek życia i prac domowych – w wy-
padku rodzic – dziecko). Władzom świec-
kim jesteśmy zobowiązani w miarę jak te-
go wymaga porządek sprawiedliwości, 
władca ma prawo do sprawowania wła-
dzy. 
 Nieposłuszeństwo tym jest cięższe, 
im bardziej przełożonemu zależy na wy-
konaniu tego polecenia. Gdy chodzi o 
przykazania Boże, im doskonalszej spra-
wy dotyczą, tym nieposłuszeństwo jest 
cięższe. Cięższym jednak grzechem jest 
wzgardzić rozkazodawcą niż rozkazem. 
 Nie musimy się zgadzać sądem spe-
kulatywnym z rozkazem, ale spełniając go 
nie mylimy się nawet jeśli rozkazodawca 
się myli…, co nie znaczy, że można speł-
niać rozkaz jeśli jest grzechem. 
Owocem posłuszeństwa są:  wielka pra-
wość sądu, wielka siła woli, najwyższa 
swoboda ducha, wyzwolenie z przesądów 
świata, z jego zasad i zwyczajów, z jego 
zamiłowań, wyzwala z nadmiernej troski 
o ludzkie sądy, z liczenia się z tym „co po-
wiedzą” inni. Posłuszeństwo wyzwala z 
wątpliwości, wahań, niepokojów, uprasz-
cza życie podnosząc je. Posłuszeństwo to 
droga wyzwolenia. Szukać woli Bożej to 
szukać woli przyjaznej, życzliwiej, która 
nade wszystko oczekuje naszej dobrowol-
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nej odpowiedzi na Jego miłość. Na tej 
drodze rozwija się miłość. Posłuszeństwo 
to postawa synowska – wsłuchiwanie się 
w głos ojca oświecony pewnością wiary, 
że ojciec ma tylko dobre rzeczy, słuchanie 
przeniknięte ufnością. Dlatego domaga 
się, by uznać siebie za Boże Dziecko 
Jak umacniać się  w posłuszeństwie? Do-
ceniać,  uznawać wyższość mądrość i do-
broć Boga (adoracja), aby wzrastała w nas 
cześć i szacunek i poważanie do Niego. To 
samo ma dotyczyć naszych przełożonych. 
Uznać się za Dziecko Boga – tym samym 
wzrastać w wierze i ufności Bogu. Uznać 
siebie za dar Stwórcy (pierwszym aktem 
posłuszeństwa jest zaistnienie – zaistnia-
łem i jestem). Ćwiczyć się w karności i 
pietyzmie. Szukać woli Bożej: nie to co ja 
chcę, ale to czego Ty pragniesz, „ukaż mi 
ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, roz-
kosze na wieki po Twojej prawicy” (Ps 
16,11). Pan Bóg obiecuje „Będę ci błogo-
sławił (…) wszystkie ludy ziemi będą so-
bie życzyć szczęścia [takiego, jakie jest] 
udziałem twego potomstwa, dlatego, że 
usłuchałeś mojego rozkazu” (Rdz 22, 17 – 
18). Należy pamiętać, że władza i posłu-
szeństwo – to dwie strony tego samego 
poszukiwania woli Bożej zatem kto nie 
umie być posłusznym, nie będzie umiał 
rządzić. Ci, którzy mają władzę mają też 
obowiązki. Władza jest powołana, by w 
trudnościach wzbudzać odwagę i nadzie-
ję. Mający władzę nie powinien się wyco-
fywać wobec zmartwień i trudności osób 
powierzonych jego trosce. Powinien rów-
nież uważać, by nie abdykować z własnej 

odpowiedzialności, ze względu na umiło-
wanie życia w świętym spokoju lub obawy 
przed czyjąś drażliwością. - „Niechaj nikt 
nie szuka tego, co uważa za pożyteczne 
dla siebie, lecz raczej tego, co dla drugie-
go”, „Miłością ożywieni służcie sobie wza-
jemnie” (Ga 5,13). Tych obowiązków jest 
więcej, ze względu na długość artykułu 
ograniczyłem je do minimum. Niemniej 
jednak nie tylko ci, którzy podlegają po-
słuszeństwu, ale w tej samej mierze ci, 
którzy mają władzę powinni o pamiętać o 
odpowiedzialności za powierzone nam 
osoby i dobra. 
Modlitwa. O słodka i święta Maryjo Dzie-
wico, Ty w zwiastowaniu anioła, przez 
swoje pełne wiary i pytające posłuszeń-
stwo dałaś nam Chrystusa. U stóp krzyża 
posłuszeństwo uczyniło Cię Matką Ko-
ścioła i wierzących, a w Wieczerniku każ-
dy uczeń uznał w Tobie władzę miłości i 
służby. Pomóż nam rozumieć, że każda 
prawdziwa władza ma swój fundament w 
uległości woli Bożej i że każdy z nas staje 
się dla innych autorytetem poprzez świa-
dectwo życia w posłuszeństwie Bogu. O 
Matko łaskawa i miłosierna, Ty, która 
czyniłaś wolę Ojca, okazując gorliwość w 
posłuszeństwie, pomóż by nasze życie by-
ło bacznym wsłuchiwaniem się w Słowo, 
wiernym pójściem za Jezusem, Panem i 
Sługą, w świetle i mocy Ducha Świętego, 
byśmy radowali się komunią byśmy byli 
wspaniałomyślni w pełnieniu misji, gorli-
wi w służbie ubogim, oczekując dnia, gdy 
posłuszeństwo wiary przemieni się w 
święto Miłości bez końca.    ● 

Dziękujemy Księdzu Grzegorzowi Krzykowi za 5 lat pracy w naszej parafii,  

za słowa poruszające i pociągające ku Jezusowi, za serce wkładane w sakrament pojednania 

i czas poświęcony na rozmowy z tymi, którzy tego potrzebowali, za zaangażowanie w reda-

gowanie tej gazetki i za bycie darem dla powierzonych sobie grup parafialnych - szczegól-

nie dla Oazy, która, gdyby chciała podziękować za całe otrzymane dobro i serce,  

musiałaby wydać osobny i bardzo obszerny numer „Spesa”… 

Dziękujemy za każdy przejaw dobra i a szczególnie za to co zbliżyło nas do Nieba.  

Parafianie, Redakcja i Duszpasterze 
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  A.K.: Proszę, aby przedstawił się 
Ksiądz Czytelnikom.  
Ks.L.: Nazywam się Leszek Czernecki. Po-
chodzę z Międzyrzecza k. Pszczyny /
dekanat Bieruń/. We wrześniu kończę 45 
lat. W maju obchodziłem 20 rocznicę 
święceń kapłańskich. Mam starszego, żo-
natego brata. Mama zginęła w wypadku 
samochodowym w 2000 roku. Tata się 
ożenił po raz drugi i mieszkają w naszym 
domu rodzinnym. 
A.K.: W jakich parafiach dotychczas 
Ksiądz pracował i jakim duszpasterstwem 
zajmował? 
Ks.L.: Czuchów /Wniebowzięcia NMP/ 
1995 – 1998, Wirek /św. Wawrzyńca/ 
1998 – 2002, w latach 2002 – 2008 by-
łem Misjonarzem Diecezjalnym, czyli pro-
wadziłem rekolekcje przed wizytacją bi-
skupa /Gostyń Śl., śś. Piotra i Pawła/, Ra-
dlin II /św. Marii Magdaleny/ 2008 – 
2012, Mikołów /św. Wojciech/ 2012 – 
2015. 
Przez 20 lat miałem okazję uczyć w każ-
dym typie szkoły /od dzieci wczesno – ko-
munijnych do maturzystów. Prowadziłem 
różne grupy parafialne i wspólnoty modli-
tewne /trudno je wszystkie wymienić/. 

Jako rekolekcjonista miałem okazję też 
zastępować księży w różnych parafiach i 
pracować prawie przez rok jako admini-
strator parafii.  
A.K.: Jak to się stało, że trafił Ksiądz do 
Seminarium? Jaka jest historia Księdza 
powołania? 
Ks.L.: Byłem ministrantem, należałem 
potem do oazy młodzieżowej. W czasach 
licealnych odsuwałem od siebie myśl o 
kapłaństwie, która pojawił się w dzieciń-
stwie. Składałem po maturze „papiery” na 
dwie inne uczelnie, ale Pan Bóg nie po-

zwolił mi się wyrwać i zgłosiłem się jed-
nak do seminarium. 
A.K.: Jest Ksiądz związany z jakimś ru-
chem odnowy Kościoła, wspólnotą? Jeśli 
tak, to jakim?  
Ks.L.: Jako kleryk byłem animatorem 
muzycznym, a w pierwszych latach ka-
płaństwa prowadziłem rekolekcje oazowe. 
Obecnie nie jestem związany jakoś szcze-
gólnie osobiście z żadnym ruchem. 
A.K.: Ma Ksiądz jakieś ciekawe zaintere-
sowania czy sposoby spędzania wolnego 
czasu? Pomagają jakoś w wychowywaniu 
siebie na osobę w szczególny sposób słu-
żącą Panu Bogu? Pomagają w pracy dusz-
pasterskiej? 
Ks.L.: Interesuję się sportem /nie tylko 
biernie/. Gram w piłkę nożną, jeżdżę na 
nartach. Ministranci z Mikołowa zdobyli 
wicemistrzostwo Polski w piłce nożnej. 
Kontynuacją tego było założenie klubu 
amatorskiego „Bazylika Mikołów”. Lubię 
poezję, chodzę czasami po górach. W każ-
dym razie nie mam czasu na nudę. 
A.K.: Co najbardziej Księdza pociąga w 
byciu kapłanem? Co jest szczególnie waż-
ne w tym powołaniu? W jakiej dziedzinie 
duszpasterstwa dobrze się Ksiądz czuje? 

Ks.L.: Zaw-
sze lubiłem 
g ł o s z e n i e 
Słowa Boże-
go. Funkcja 
rekolekcjoni-

sty bardzo mi odpowiadała. Bardzo lubię 
pracować z dziećmi, głosić kazania dla 
dzieci.  
A.K.: A są takie przestrzenie kapłaństwa, 
które sprawiają większą trudność? 
Ks.L.: Doświadczenie uczy, że sakrament 
spowiedzi wymaga największej odpowie-
dzialności i cierpliwości. Nie jest to dla 
mnie problem, ale podchodzę do tego z 
wielką pokorą i uważam, że nikt nie powi-
nien się kreować na „fachowca” od sakra-
mentu pokuty i pojednania. 

Oczekiwania ma Jezus  
 Z nowym Wikarym rozmawia Ala Kaczorowska 
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A.K.: Ma Ksiądz jakieś doświadczenia z 
dotychczasowej pracy duszpasterskiej, 
które w szczególny sposób na Księdza 
wpłynęły, pozwoliły rozwinąć się ducho-
wo, poznać siebie, zmienić coś w sobie, 
zbliżyć do Jezusa? Jakie? 
Ks.L.: Będąc w seminarium, zajmowałem 
się z grupą kleryków, bezdomnymi i uza-
leżnionymi. Myślę, że to pomogło mi w 
relacjach z osobami z trudnych środo-
wisk. Jako misjo-
narz, wielokrotnie 
zastępowałem cho-
rych księży pro-
boszczów, co było 
lekcją odpowie-
dzialności za para-
fię. Nie zapomnę 
też 1,5 rocznej opie-
ki nad klerykiem 
chorym na nowo-
twór, który miesz-
kał na probostwie w 
Wirku. Towarzyszy-
łem jego przygoto-
waniu do śmierci.  
A.K.: Przydzielono 
już Księdzu jakieś 
zadania na czas pracy w naszej parafii? 
Jakie?  
Ks.L.: Po rozmowie z Ks. Proboszczem, 
wiem, że mam się zająć oazą, katechezą 
dorosłych, że będę uczył w liceum. Oczy-
wiście nie pamiętam i nie wiem jeszcze 
wszystkiego. 
A.K.: Ma Ksiądz jakieś pomysły duszpa-
sterskie, które chciałby Ksiądz u nas zrea-
lizować? Jakie?  
Ks.L.: Jest parę rzeczy, które się do tej po-

ry sprawdzały w moim życiu kapłańskim, 
ale ponieważ każda parafia jest inna, pro-
szę pozwolić, że najpierw ją lepiej po-
znam.  
A.K.: Ma Ksiądz w sobie jakieś obawy do-
tyczące tego bycia z nami? Jakie? Spo-
dziewa się Ksiądz jakichś trudności? Jak 
Ksiądz sobie z tym radzi? 
Ks.L.: Zawsze uważałem, że wszędzie są 
ludzie, którzy potrzebują Chrystusa. 

Oczekiwania ma Je-
zus wobec nas.  Ja 
się bardzo łatwo 
przyzwyczajam do 
nowych miejsc i lu-
dzi. Ksiądz jest tym, 
który przychodzi i 
odchodzi, a Duch 
Św. tym , który 
przemienia.  
A.K.: Może jest coś, 
co chciałby Ksiądz 
jeszcze nam powie-
dzieć? 
Ks.L.: Dziękuję Ks. 
Proboszczowi za 
życzliwe przyjęcie 
przy pierwszym na-

szym spotkaniu. Ks. Grzegorzowi, którego 
zmieniam /nie znam go niestety bliżej/ 
życzę Darów Ducha Św. na nowej placów-
ce, a wszystkim parafianom od św. Kata-
rzyny – pokoju serca i chrześcijańskiej 
nadziei. 
A.K.: Dziękuję za rozmowę i życzę wielu 
Łask Bożych na czas pracy w naszej para-
fii, a także sił i wzrastania w cierpliwości 
skoro ma się Ksiądz zajmować Oazą… ●  
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

27 WRZEŚNIA NA GODZ. 12.15. NA MSZĘ ŚW.  

W INTENCJI KS. LESZKA Z OKAZJI URODZIN 
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Jak myślisz, czy Ofiarka rzeczywiście jest najlepszy? Zjadł 
byś zupę ugotowaną z grzybów, których On nazbierał? Gdyby 
był pożar posłuchał byś rad Ofiarki czy Kłapcia? Kto musiał 
się bać na sprawdzianie, że zostanie przyłapany? Tak to już 
jest, że oszustwo, kłamstwo pakuje nas zawsze w jakieś kłopo-
ty, nawet, gdy na początku wydaje się łatwe. Gdyby tak nie 
było Pan Jezus pozwolił by nam kłamać. Bo On nigdy nie za-
brania rzeczy dobrych. Kocha nas i nie pozwala robić tylko 
tego co może nam zaszkodzić. Jeśli chcesz wiedzieć    co Pan 
Jezus powiedział na ten temat rozwiąż zadanie.  Polega ono 
na uporządkowaniu literek. Z każdej rozsypanki musisz utwo-
rzyć rzeczownik i wpisać go w odpowiednie wolne kratki w 
diagramie obok. Gdy odczytasz literki z zaznaczonych kratek 
otrzymasz rozwiązanie, które jak zwykle wyślij na adres kre-

cikpolarny@gmail.com A nagrody za rozwiązanie z poprzedniego numeru  otrzymują Michałek Sitko 
i Maksymilian Kołeczko. Gratulujemy!  Można je odebrać 13 września na Mszy św. o godz. 10.00 
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Hura! Hura! Jestem naj-
lepszy! Dostałem piątkę!        
A wcale się nie uczyłem 
na tę głupią przyrodę. Po co?! Kłapcio się uczył, a ja  w 
tym czasie jeździłem sobie na rowerze, oglądałem przy-
gody kota Garfielda i brykałem po łące. Strasznie mi się 
nie chciało wkuwać o tych wszystkich trujących grzy-
bach, udzielaniu pierwszej pomocy i zachowaniu pod-
czas pożaru. Kogo to obchodzi?! Troszkę się na począt-
ku sprawdzianu przestraszyłem, bo czas uciekał, Kłap-
cio i Pyrek mieli już pełne kartki, a pani cały czas na 
mnie patrzyła... Ale w końcu jej się chyba znudziło... 
No to zabrałem się do roboty. Najpierw, starym my-
śliwskim sposobem , zrobiłem rozpoznanie terenu i 
spenetrowałem sprawdzian Kłapcia. Sporo spisałem, 
ale Kłapcio się trochę nie douczył, leniuch jeden... Nad-
szedł więc czas, na zastosowanie pomocy naukowych—
ściąg ukrytych pod ławeczką. Sprawdzianik napisany...      
I co?! Kłapcio dostał tylko 4+, a ja mam piąteczkę.        
Hi, hi, hi...Jestem najlepszy!!! Jestem Mistrzem!!!          
I w ogóle się nie zmęczyłem. Osiołek Ofiarka 
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