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 Rzekł do nich Jezus: moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one 

za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich 

z mojej ręki.   J 10, 27 – 30  

 Owieczki do sejfu? Dobry Pasterz 
strzeże swych owieczek, ale nie zamyka ich w 

sejfie. Przeciwnie. 
Daje im wolność. 
I jest gotów od-

dać życie, że-
by ocalić swoje 
owce. Brzmi to 

paradoksalnie, nawet absurdalnie, a co naj-
mniej bardzo niemodnie. Trudno w to uwie-
rzyć. Ale kto podejmie ryzyko i uwierzy, prze-
kona się, że tak właśnie jest. 

 
Mocny uchwyt—„nikt nie może wyrwać 
owiec z ręki mego Ojca” - mówi się w dzisiej-
szej Ewangelii. Bo ręka ta mocno nas uchwy-
ciła. Ewangelia ta niewiele ma, wbrew pozo-

rom, wspólnego z sielan-
kową opowiastką o paste-
rzu i owieczkach. Ktoś usi-
łuje nas wyrwać z rąk Bo-
ga. Ale Bóg trzyma mocno. 
Nie trzyma nas wbrew na-
szej woli, nie zniewala. 

Gdy się jednak dobrowolnie mu powierzam, 
wolno mi ufać, że mogę na Nim polegać. 
 

IV NIEDZIELA  

WIELKANOCNA 
12 maja 2019 r. 

  Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja 

was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy po-

znają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.   

           J 13,31-33a.34-45.  

 Być może oglądaliśmy w filmach taką 
oto scenę: gospodarz słabym głosem wypo-
wiada na łożu śmierci ostatnie życzenia, a je-
go następca przysłuchuje się im z kamienną 
twarzą, świadom trudności, z jakimi będzie 
musiał się borykać, by je wypełnić w nowych 
warunkach. Dzisiejsi prawnicy z pewnością 
wynaleźliby jakieś kruczki, by tego rodzaju 
życzenia uznać za niewią-
żące, ale my, zwykli 
śmiertelnicy, wciąż myśli-
my, że to, co jest wyrażo-
ne w testamencie, musi – 
jako „ostatnia wola” - zo-
stać wypełnione. Czyżby z 
tego właśnie powodu ewangelista Jan usytuo-
wał to „nowe przykazanie”, o którym dowia-
dujemy się z dzisiejszej Ewangelii, w mowie 
pożegnalnej Jezusa? My czytamy ją już po 
śmierci Jezusa i zdajemy sobie sprawę, że 
ta mowa pożegnalna była dla Niego 
ostatnią szansą, aby jeszcze raz przypo-
mnieć uczniom wszystko, co ważne, i 
to, co najważniejsze: „Miłujcie się 
wzajemnie!” My „spadkobiercy” być 
może czujemy się nieco zakłopota-

ni, słuchając tej ostatniej woli Jezusa. Jak 
mamy ją teraz wypełnić? Kocham męża, dzie-
ci. Zapewne też swoich rodziców, swojego 
psa. Swój spokój. Jeszcze coś? Ale kochać 
wszystkich - a przynajmniej wszystkich w pa-
rafii - to już raczej jest niemożliwe... Mimo to 
słowa: „Miłujcie się wzajemnie!” są zapisane 
w Testamencie. Nie możemy ich nie zauwa-

żać. Jest to jedyne kryte-
rium, po którym można 
rozpoznać uczniów Jezu-
sa. To nie nasze regularne 
chodzenie do kościoła ani 
odmawianie pacierza, ani 
wspaniałomyślne datki 

świadczą przed „światem”, kogo chcemy na-
śladować, kto jest naszym Mistrzem. A jedy-
nie owo: „Miłujcie się wzajemnie!”. Wzajem-
na miłość jest tego rodzaju zleceniem czy mo-

że misją, z których nie sposób tak się 
wywiązać, jak z wielu innych zadań, 

których nie da się po prostu raz na zaw-
sze i dobrze załatwić. Wykonanie tego 
właśnie testamentu pozostaje wciąż ak-

tualne i otwarte. Może być jedynie 
wykonywane...  

V NIEDZIELA  

WIELKANOCNA 
19 maja 2019 r. 
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 Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłu-

je go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. J 14,23 – 29.  

 Bliskie najważniejszemu słowu z dzi-
siejszej uroczystości, są wyrażenia „dostać 
się do nieba”, „pójść do nieba”, „połączyć się 
z kimś w niebie”. Wszystkie one zasadniczo 
znaczą „znaleźć się po śmierci w krainie 
szczęśliwości”. Zrazu wydają się one blisko-
znaczne ze słowem „wniebowstąpienie„. Je-
zus „został wzięty do 
nieba i zasiadł po pra-
wicy Ojca” - pisze św. 
Marek; „został uniesio-
ny do nieba” - dodaje 
św. Łukasz, gdy wypeł-
niło się o Nim wszyst-
ko, co mówiło Prawo. Po namyśle jednak 
pewność tę się traci. Co bowiem znaczą po-
żegnalne słowa Jezusa, które przekazał nam 
Łukasz w Dziejach Apostolskich: „A podczas 
wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z 
Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: 
Słyszeliście o niej ode Mnie - mówił”? Nie-
wątpliwie Jezus chce im powiedzieć: 
„Pozostańcie tutaj. Nie rozbiegnijcie się za-

raz. Czekajcie, dopóki nie przyjdzie Ten, któ-
ry was rzeczywiście może pocieszyć”. A za-
tem Ten, który nas opuszcza, nie pozostawia 
nas samych, ale posyła nam swego Ducha, 
który jednocześnie może być we wszystkich i 
w każdym zakątku tego świata, blisko nas i w 
nas. Ten, który odchodzi do „nieba”, pozo-

staje przy nas - nie ucie-
ka do „krainy szczęśli-
wości”, by jak najprę-
dzej zapomnieć o 
„padole płaczu”. Może 
jest to powód, że św. 
Mateusz w ogóle nie 

wspomina o odejściu Jezusa do nieba, a swą 
Ewangelię kończy słowami: „A oto Ja jestem 
z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 
świata”. Święty Marek wprawdzie wspomina 
o wniebowstąpieniu, ale od razu dodaje: 
„Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, 
a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał nau-
kę znakami, które jej towarzyszyły”. Odszedł 
do nieba, by pozostać z nami?!  

UROCZYSTOŚĆ 

WNIEBOWSTĄPIENIA 
2 czerwca 2019 r.  

 „Spokój czy pokój niech sobie będzie 
na cmentarzu!” - mówią ci, którzy określenie 
„osoba szukająca zwady” uznaliby za komple-
ment. Być może ich otoczenie cierpi z tego 
powodu, ale to zdaje się tylko zwiększać ich 
radość z możliwości prowadzenia nieustan-
nych polemik, sporów. Wy-
daje się, że Jezus nie oba-
wiał się konfliktów ani pro-
wadzenia sporów, ale pokój 
cenił sobie w sposób szcze-
gólny. Jako pożegnalny dar  
pozostawił uczniom swój 
pokój, który jest czymś innym niż „pokój, ja-
ki daje świat” - innym niż pokój imperium 
rzymskiego, wymuszony przez przewagę mi-
litarną i wyrafinowaną politykę. Jeśli jednak 
pokój Jezusa nie jest takim pokojem ani też 
spokojem cmentarnym, to na czym dokład-
nie polega różnica między nimi? Możemy 
przyjąć, że pokój Jezusowy jest czymś innym 

niż pokój tego świata przede wszystkim dla-
tego, że nie pochodzi z tego świata, że nie w 
nim ma swe źródło. Pokój ten opiera się na 
przeświadczeniu Jezusa, że Ojciec otoczył Go 
chwała, i na niezachwianej pewności: „Ojciec 
większy jest ode Mnie”. To ta świadomość 

koi serce Jezusa, wlewa w 
nie niezmącony pokój i nie 
pozwala Mu tracić nadziei 
nawet w sytuacjach zdawa-
łoby się bez wyjścia. Nie za-
pominajmy, że te słowa za-
chęty, pokoju i radości wy-

powiada Jezus w czasie, gdy - mówiąc po 
ludzku - mógł spodziewać się jedynie klęski i 
gwałtownego końca. Ale wie: „Ojciec większy 
jest ode Mnie”, i nam powinna wystarczyć 
świadomość, że nasz Ojciec jest większy od 
nas i nas miłuje jako swoje dzieci. Być może 
właśnie w tych pięciu słowach kryje się cała 
tajemnica pokoju, jaki daje Jezus.  

VI NIEDZIELA  

WIELKANOCNA  
26 maja 2019 r.  

   Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego 

głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, po-

cząwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. J 14,23 – 29.  
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Kwiecień w naszej parafii 

CHRZTY:  
Stanisław Józef Mazur  
Marcelina Katarzyna Garlińska 
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Rafał Jankowski – Ewelina Pierścionek 
Łukasz Zniszczoł – Emilia Ćwiek 
 
POGRZEBY: 
Jan Gąsior  
Anna Janulek  

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
Łucja i Tadeusz Plewniak – 50 r. ślubu  
Anna i Henryk Brylewscy – 45 r. ślubu  
Krystyna i Tadeusz Wowra – 40 r. ślubu  
Barbara i Andrzej Kałuża – 40 r, ślubu  
Ewa i Zbigniew Grzeszczuk – 30 r. ślubu 
Aleksandra i Tomasz Michalak – 15 r. śl.  
Agata i Jacek Wilk – 10 r. ślubu  

 
 

 W środę 24 kwietnia wzięliśmy 
udział w cyklicznie prowadzonej (co mie-
siąc lub co 2 miesiące – zawsze w środę) 
modlitwie za parafię. Jest to modlitwa ad-
oracyjna przed wystawionym Najświęt-
szym Sakramentem, która rozpoczyna się 
bezpośrednio po Mszy Św. wieczornej i 
trwa ok. 1 godz. Najczęściej modlitwę pro-
wadzi ks. Piotr Uroda, 
opiekun grupy Oremus, 
której członkowie czyn-
nie włączają się w prze-
bieg modlitwy w formie 
spontanicznych wezwań prośby, 
dziękczynienia czy uwielbienia, w zależ-
ności od animowania modlitwy przez pro-
wadzącego, który włącza też do modlitwy 
fragmenty z Pisma Świętego. Do sponta-
nicznej modlitwy włączają się także para-
fianie uczestniczący w tych spotkaniach. 
Całość modlitwy jest muzycznie animo-
wana przez grającą na gitarze i prowadzą-
cą śpiew Karolinę Podeszwa z Oazy mło-
dzieżowej. Ostatnio Karolinę wspiera jej 

siostra Hania grająca na flecie oraz kole-
żanka Julia obdarzona pięknym głosem. 
Wszyscy uczestnicy spotkania modlitew-
nego włączają się w śpiew pięknych odno-
wowo – oazowych pieśni, korzystając z 
przygotowanych na ten cel śpiewników. 
Oddając Bogu chwałę przez uwielbienie z 
dziękczynieniem, wypraszamy potrzebne 

łaski dla całej naszej pa-
rafii. To piękne i głębokie 
spotkanie z naszym Pa-
nem kończy się indywi-
dualnym błogosławień-

stwem Najświętszym Sakramentem oraz 
wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasno-
górskiego. Dziękujemy Bogu za możli-
wość uczestniczenia w tych spotkaniach 
modlitewnych, z których wracamy umoc-
nieni Jego łaską i pełni radości. Zachęca-
my wszystkich parafian do wzięcia udzia-
łu w tej modlitwie. Jezus czeka – otwórz-
my się na Niego! 
   Anna Brylewska 

MODLITWA  

ZA PARAFIĘ 
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Co czeka nas w maju 

 Jak co roku Seniorzy przygotowali 
palmy na Niedziele Palmowa. Ze sprzeda-
ży palm, uzyskano kwotę 1873 złotych. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim para-
fianom, którzy nabyli palmy. Dochód ze 
sprzedaży palm, zostanie prze-
kazany na pomoc w zdobyciu 
wyksztalcenia młodzieży na Ti-
morze Wschodnim., gdzie po-
sługuje nasza parafianka s. Jo-
anna GOIK.  Serdeczne Bóg zapłać! 
  Stanisław Łukasik. 
 
Poniżej przedstawiamy list od s. Joanny  
 
Drogi Panie Stanisławie!  
Kochani Seniorzy! 
Przede wszystkim pozdrawiam z dalekie-

go Timoru i Bóg zapłać za  życzenia wiel-
kanocne, a w imieniu naszych oratoria-
nów dziękuje za tegoroczną akcję sprze-
dawania palm dla misji na Timorze. Tak 
jak i w zeszłym roku tak i teraz, Wasze 

pieniądze jak i te od dzieci z 
Kółka Misyjnego od pani Sylwii 
przeznaczymy na dożywianie 
naszych dzieci z niedzielnego 
Oratorium. Są to dzieci z ubo-

gich rodzin i takie dodatki żywieniowe są 
z pożytkiem dla ich zdrowia. Mam nadzie-
ję, że około jesieni będę mogła podzięko-
wać Wam osobiście. Niech Pan Zmar-
twychwstały obficie błogosławi. Zapew-
niam o mojej modlitwie podczas uroczys-
tych obrzędów Triduum Paschalnego. Bóg 
zapłać.     s. Joanna Goik  

PALMY 

SENIORÓW 

 5.05-  III Niedziela. Kolekta na WŚSD. 
Początek rekolekcji przed święceniami 
prezbiteratu. Początek Tygodnia Biblijne-
go. 
 6.05- poniedziałek. Święto św. aposto-
łów Filipa i Jakuba. Do sprzątania kościo-
ła zapraszamy Rodziców dzieci I komu-
nijnych z SP19 po Mszy św. wieczornej. 
 8.05- środa. Uroczystość św. Stanisła-
wa, biskupa i męczennika, głównego pa-
trona Polski. Biblioteka parafialna czynna 
od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
 10.05- piątek.. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy Rodziców dzieci I komunij-
nych z SP19 po Mszy św. wieczornej. 
 11.05- sobota. Święcenia prezbiteratu o 
godz. 10.00 w katowickiej Katedrze – 
święcenia przyjmie nasz parafianin dia-
kon Dorian Figołuszka. 28 rocznica świę-
ceń kapłańskich ks. Proboszcza. Nauka 
dla Rodziców i Rodziców chrzestnych o 
godz. 16.30 w Domu Parafialnym. 
 12.05- IV Niedziela Wielkanocna. Nie-
dziela Dobrego Pasterza. Światowy Dzień 
Modlitw o Powołania. Rozpoczyna się Ty-

dzień Modlitw o Powołania do Kapłań-
stwa i Życia Konsekrowanego. Pierwsza 
Komunia św. dla dzieci z SP nr 19 o godz. 
11.00. Chrzty o godz. 12.15. Nabożeństwo 
majowe dla dzieci pierwszokomunijnych 
o godz. 15.00. 24 rocznica święceń ka-
płańskich ks. Andrzeja. 13 rocznica świę-
ceń kapłańskich ks. Piotra. Kolekta na 
potrzeby remontowe parafii. 
 13.05- poniedziałek. Różanie fatimski o 
godz. 17.oo. Msza św. w intencji czcicieli 
MB Fatimskiej o godz. 18.00. Do sprząta-
nia kościoła zapraszamy parafian z ul. Po-
znańskiej 11 po Mszy św. wieczornej. 
 14.05– wtorek. Święto św. Macieja, apo-
stoła.  
 16.05– czwartek. Święto św. Andrzeja 
Boboli, prezbitera i męczennika, patrona 
Polski. 
 17.05- piątek. Do sprzątania kościoła za-
praszamy parafian z ul. ul. Poznańskiej 11 
po Mszy św. wieczornej. 
 18.05- sobota. Msza św. prymicyjna ks. 
Doriana Figołuszki o godz. 10.30. Nabo-
żeństwo majowe wyjątkowo o godz. 
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 Nabożeństwa  majowe 

 

W dni powszednie  

o godz. 17.3o 

W niedziele  

o godz. 16.00 

16.oo. 
 19.05- V Niedziela Wielkanocna. Neo-
prezbiter Dorian Figołuszka będzie udzie-
lał błogosławieństwa prymicyjnego po 
każdej Mszy św. O godz. 12.00 w kate-
drze, Msza św. w intencji małżonków 
przeżywających swoje jubileusze sakra-
mentu małżeństwa. Urodziny arcybisku-
pa Wiktora Skworca. Kolekta na potrzeby 
parafii. 
 20.05- poniedziałek. O godz. 18.00 neo-
prezbiter Dorian Figołuszka odprawi 
Mszę św. dziękczynną w intencji miesz-
kańców ul. Opolska 14, Parafian, grup pa-
rafialnych i ofiarodawców w podziękowa-
niu za modlitwę i wsparcie. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy parafian z ul. Po-
znańskiej 30 – 96 po Mszy św. wieczor-
nej. 
 21.05– Uroczystość św. Jana Nepomu-
cena prezbitera i męczennika - patrona 
miasta Jastrzębia – Zdroju. 
 22.05- środa. Po Mszy św. o godz. 
18.00, modlitwa za parafię prowadzone 
przez grupę Oremus. Biblioteka parafial-
na czynna od godz. 17.00 w Domu Para-
fialnym. 
 24.05- piątek. Wspomnienie NMP 
Wspomożycielki Wiernych. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy parafian z ul. Po-
znańskiej 30 – 96 po Mszy św. wieczor-
nej. 
 25.05- sobota. Odwiedziny chorych od. 
godz. 9.00.  

 26.05- VI Niedziela Wielkanocna. Dzień 
Matki. Pielgrzymka mężczyzn i młodzień-
ców do MB Piekarskiej. Roczki o godz. 
12.15. Jubileusze małżeńskie o godz. 
16.30. Kolekta na potrzeby parafii. 
 27.05- poniedziałek. Dni Krzyżowe. Pro-
cesja do krzyża o godz. 17.3o . Msza św. w 
intencji Koła Gospodyń, emerytów, renci-
stów i sprzątających kościół w maju o 
godz. 18.00. Do sprzątania kościoła za-
praszamy parafian z ul. Opolskiej 2 po 
Mszy św. wieczornej. 
 28.05- wtorek. Dni Krzyżowe. Procesja 
do krzyża o godz. 17.3o. 
 29.05- środa. Wspomnienie św. Urszuli 
Ledóchowskiej, dziewicy. Dni Krzyżowe. 
Procesja do krzyża o godz. 17.3o. 
 30.05– czwartek. Wspomnienie św. Ja-
na Sarkandra, prezbitera i męczennika. 
 31.05– piątek . Święto Nawiedzenia 
NMP. Rozpoczynamy nowennę przed Ze-
słaniem Ducha Świętego. Msza św. za 
zmarłych w 30 dzień oraz I rocznicę po 
śmierci o godz. 18.00. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 
2 po Mszy św. wieczornej. 
 1.06– sobota. Wspomnienie św. Justyna 
męczennika. Dzień Dziecka  
 2.06– niedziela. Uroczystość Wniebo-
wstąpienia Pańskiego. Archidiecezjalna 
Pielgrzymka Nie-
widomych do Pie-
kar. Kolekta na po-
trzeby archidiecezji. 
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„Życie nie musi obfitować w wielkie wydarzenia, 

codzienny obowiązek, prosty i niepozorny  wy-

starczy, aby je upiększyć i uszlachetnić.”  

Wszystkim Mamom życzymy cierpliwości i siły po-

trzebnych do podejmowania trudu wychowaw-

czego, a miłość i wdzięczności dzieci niech bę-

dzie dla Nich największą radością życia.  

  Duszpasterze i Redakcja. 

 

„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam 

będzie działał.” 

Księdzu Proboszczowi Ste-

fanowi oraz księżom Andrze-

jowi i Piotrowi z okazji rocz-

nicy święceń kapłańskich ży-

czymy, by w bliskiej relacji z Jezusem odnajdy-

wali pokój i umocnienie w czynieniu dobra.  

  Redakcja i Parafianie 

 

„Kompasem, który wskazuje nam dro-

gę wśród tajemnic Bożych, jest miłość.” 

Pani Krystynie Muszyńskiej życzymy ufności w 

sercu i przeświadczenia, że Bóg w swojej miło-

ści prowadzi nas przez życie.  

   Żeński Legion Maryi. 

„Prawdziwe serce rozpoznaje się nie po jego 

biciu, ale po jego miłości.” 

Legioniście Alojzemu Szmajduchowi oraz wszyst-

kim auksyliatorom, którzy obchodzą swoje uro-

dziny lub imieniny w maju życzymy umiejętności 

realizowania przykazania miłości Boga i bliźniego 

oraz błogosławieństwa Bożego.  

   Męski Legion Maryi. 

 

„Modlić się to stopniowo wprowadzać w siebie 

wolę Bożą zamiast swojej woli.” 

Paniom Helenie Papszun i 

Zofii Nawrockiej oraz panu 

Alojzemu Szmajduchowi życzy-

my, by poprzez modlitwę od-

krywali obecność Boga w swoim życiu i na co 

dzień realizowali Jego wolę.  

    Chór „Lira.” 

 

„Radość zrodzona z dobroci jest sakramentem 

obecności Boga.” 

Paniom Wacławie Butorze i Wandzie Wołkowicz 

życzymy, aby Ich serce zawsze wypełniała ra-

dość płynąca ze świadomości bycia kochanym 

przez Boga i bliskich.   Seniorzy. 

Serdeczności 

 

11 maja, o godz. 10.00, w katowickiej Katedrze  

diakon Dorian Figołuszka otrzyma święcenia kapłańskie. 

18 maja o godz. 9.45 z domu Neoprezbitera wyruszy procesja,  

która odprowadzi Go do kościoła, 

gdzie o godz. 10.30 odprawi swoją Mszę św. prymicyjną. 

W niedzielę 19 maja, ks. Dorian będzie udzielał  

błogosławieństwa prymicyjnego, po wszystkich Mszy św.  

20 maja o godz. 18.00 odprawi Mszę św. w intencji Para-
fian, grup parafialnych, Sąsiadów oraz Dobroczyńców. 

Zapraszamy do udziału  

we wszystkich częściach tej parafialnej  uroczystości. 

Święcenia prezbiteratu i prymicje 
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III NIEDZIELA WIELKANOCNA 5.05 
7.30 – Za + Stanisława Adamczyk, jego 
rodziców Jadwigę i Hermana, rodzeństwo 
oraz ++ z rodzin Adamczyk, Bilik. 
9.30 – Za + męża Sylwestra Lasko – w 7 
rocznicę śmierci, rodziców, teściów, bra-
tową Małgorzatę, szwagra Jacka.  
11.00 – Za + Dorotę Skowron, Henryka 
Sztajnowskiego, Wiktorię i Józefa Skow-
ron, ++ z rodziny Skowron, Sztajnowskich 
i Wiśniewskich oraz dusze w czyśćcu cier-
piące.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, Matki Bo-
żej Częstochowskiej, z podziękowaniem za 
dar życia, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo, dary Ducha Św., zdrowie, z prośbą o 
wsparcie w dalszym życiu i o szczęśliwe 
rozwiązanie dla Pauliny z okazji 36 rocz-
nicy urodzin oraz o błogosławieństwo Bo-
że dla mającego się urodzić synka, i po-
dziękowaniem za opiekę nad całą rodziną.  
16.30 – Za + męża Jana Lazar, jego rodzi-
ców, jego brata, teściów, szwagrów i szwa-
gierkę. 
19.30 – Za + Jana Ostrzołek – w kolejną 
rocznicę śmierci, żonę Agnieszkę, córki 
Łucję i Jadwigę, 2 zięciów oraz ++ z rodzi-
ny Ostrzołek, Sitko. 
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. AP. FI-
LIPA I JAKUBA 6.05 
6.30 – Za + Wandę Martin. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
członkiń z Róży Ireny Witkowskiej.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
członkiń z Róży Bernadetty Sacher.  
WTOREK 7.05 
6.30 – Za + Jana Grund – od sąsiadów ul. 
Wrocławska 43.  
18.00 – Za + Waleskę Powieśnik, męża 
Leona, rodziców z obu stron i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za ++ Kazimierza, Helenę i Emila 
Kopertowskich, dusze w czyśćcu cierpią-
ce. 
ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANI-

SŁAWA, BPA I MĘCZ. 8.05  
6.30 – Za + Jerzego Przeniosło – od ro-
dziny Czauderna.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Stanisława Olejnik z okazji uro-
dzin i imienin.  
18.00 – Za ++ z rodziny Korus.  
CZWARTEK 9.05  
6.30 – Za + Jadwigę Odorską – od miesz-
kańców z ul. Opolskiej 4.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji rodziny Fukała oraz 25 rocznicy 
urodzin Andrzeja. 
18.00 – Za + Ryszarda Grygier, synową 
Sylwię Grygier, Anielę Wuwer oraz ++ z 
pokrewieństwa Grygier, Mołdrzyk, Fabian 
i dusze w czyśćcu cierpiące.  
PIĄTEK 10.05  
6.30 – Za + Henryka Koczor – w rocznicę 
śmierci oraz ++ rodziców.  
6.30 – Za + Eryka Lazar, żonę Amalię, ich 
rodziców, rodzeństwo, pokrewieństwo 
oraz ++ Irenę i Władysława Koniec.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, MB Nieu-
stającej Pomocy z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji 
Stanisławy z okazji 80 rocznicy urodzin. 
SOBOTA 11.05  
8.00 – Do Opatrzności Bożej, MB Fatim-
skiej w intencji członkiń z Róży Różańco-
wej Teresy Fajkis. 
8.00 – Za + Ludwika Cofalika, żonę Ge-
nowefę, syna Bolesława, zięcia Pawła oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, w intencji 
rodziców, dziadków i pokrewieństwo 
zmarłego Nikodema Pastryk oraz + dziad-
ka Stanisława Pastryk.  
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – NIE-
DZIELA DOBREGO PASTERZA 12.05  
7.30 – Za + męża Ryszarda Wójcik – w 2 
rocznicę śmierci.  

INTENCJE MSZALNE 

9 
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9.30 – Za + Stanisława Folwarczny – w 4 
rocznicę śmierci, rodziców, 2 braci, brato-
wą Urszulę, ++ Józefa i Stefanię Deptuła i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.00 – I KOMUNIA ŚWIĘTA – Szkoła 
Podstawowa Nr 19. 
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.30 – Za + Ewę Lach.  
19.30 – Za + córkę Justynę – w 10 roczni-
cę śmierci, mamę Jadwigę, braci Tadeu-
sza i Ryszarda. 
PONIEDZIAŁEK 13.05  
6.30 – Za ++ członkinie z Róży Ireny Wit-
kowskiej.  
18.00 – W INTENCJI CZCICIELI MB FA-
TIMSKIEJ. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Konrada z okazji 25 rocznicy 
urodzin.  
WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, AP. 
14.05  
6.30 – Za + Bożenę Bartyła – od sąsiadów 
ul. Wrocławska 17. 
18.00 – Za + Władysława Wala, rodziców, 
rodzeństwo, teściów oraz ++ z rodzin Wa-
la, Stencel. 
18.00 – Za + Reinholda Królik.  
ŚRODA 15.05  
6.30 – Za + Zofię Godecką, męża, córkę, 
zięcia, + siostrę Stefanię oraz + Kazimie-
rza Mołdrzyk.  
18.00 – Za + Halinę Kowal, męża Stani-
sława, rodziców z obu stron, Tadeusza 
Maszczyńskiego i Gertrudę Janota.  
18.00 – Za + Józefa Winkler. 
CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA 
BOBOLI 16.05  
6.30 – Za + Annę Gajda, rodziców, ro-
dzeństwo, ++ z rodziny Gajda, Goles, Pie-
choczek. 
18.00 – Za + Leokadię Dudzik – w 1 rocz-
nicę śmierci, męża Romana, rodziców, sy-
nową Teresę i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + Henryka Wierzgoń, żonę 
Kunegundę, rodziców, rodzeństwo. 

PIĄTEK 17.05  
6.30 – Za + Marię Biernat, ++ rodziców, 
teściów oraz ++ z pokrewieństwa i dusze 
w czyśćcu cierpiące. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
członkiń z Róży Anny Ledwoń.  
18.00 – Za ++ członkinie z Róży Anny Le-
dwoń. 
SOBOTA 18.05  
8.00 – Za + Michała Jasińskiego – od 
bratowej Zofii z rodziną z Częstochowy. 
8.00 – Za + Michała Jasińskiego – od có-
rek Renaty i Gabrieli, wnuczki Anny z ro-
dzinami. 
10.3o – PRYMICJE. 
13.3o – Ślub.  
18.00 – Za + Zygfryda Szlezak, syna Paw-
ła, córkę Jolantę, synową Bożenę oraz ++ 
rodziców z obu stron.  
V NIEDZIELA WIELKANOCNA 19.05  
7.30 – Za + Reginę Skubis, męża Mieczy-
sława, Eugenię i Alojzego Langosz oraz 
++ z rodziny Skubis, Langosz, Wala.  
9.30 – Za ++ Mariannę, Edwarda, Kata-
rzynę i Józefa Korpowskich, Marię i Fran-
ciszka Koch oraz ++ Rocha i Józefę Gajek, 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Juliana z okazji 75 rocznicy 
urodzin. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
rodziny Figołuszka i Łęcznar, dla żywych 
o błogosławieństwo Boże, zmarłym o ra-
dość życia wiecznego, za przyjaciół i zna-
jomych.  
16.30 – Za + Halinę Kowal, męża Stani-
sława oraz ++ rodziców z obu stron i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
19.30 – Za + męża Józefa, rodziców Pio-
tra i Franciszkę, Ludwika i Katarzynę Co-
falik oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
PONIEDZIAŁEK 20.05  
6.30 – Za ++ Bolesława i Emę Wrożyna, 
ich rodziców, zięcia Włodzimierza oraz 
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Waldemara Karpińskiego.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
Legionistów i Auksyliatorów, Ks. Piotra – 
od Prezydium Męskiego Legionu Maryi. 
18.00 – Msza św. dziękczynna w intencji 
mieszkańców ul. Opolska 14, Parafian, 
grup parafialnych i ofiarodawców w po-
dziękowaniu za modlitwę i wsparcie. (Ks. 
Dorian) 
WTOREK – Wspomnienie św. Jana Ne-
pomucena  21.05  
6.30 – Za ++ rodziców z obu stron, dziad-
ków, szwagra Bronisława, siostrę Krysty-
nę i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + Lidię Zarembik – w kolejną 
rocznicę śmierci.  
18.00 – Za + Mariana Aleksińskiego – w 
3 rocznicę śmierci.  
ŚRODA 22.05  
6.30 – Za ++ Annę i Wiktora Kołeczko, 
braci Franciszka i Józefa, bratową Zofię, 
Martę i Jana Gajda, Jerzego Majka, szwa-
grów Krystiana i Bernarda.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem Św. Franciszka, w intencji 
sióstr i braci III Zakonu Franciszkańskie-
go naszej parafii oraz opiekuna Ks. Piotra.  
18.00 Za + Alojzego Brawańskiego, jego 
rodziców, teściów, brata Józefa, żonę An-
nę, Mariannę i Pawła Jabłonka oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
CZWARTEK 23.05  
6.30 – Za + Antoninę Lazar, jej męża 
Franciszka, synów Jana i Andrzeja, wnu-
ka Zbigniewa, zięcia Stanisława, za + Jó-
zefa Musioł, jego rodziców, syna Krystia-
na, zięcia Eugeniusza.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, w intencji 
członkiń Róży Heleny Sowa.  
18.00 – Za ++ członkinie z Róży Heleny 
Sowa.  
PIĄTEK – Wspomnienie NMP Wspomo-
życielki Wiernych 24.05  
6.30 – Za + Augustynę Ostrzołek – w 
rocznicę śmierci, męża Franciszka, Ger-
trudę i Rafała Woźnica, ich rodziców oraz 
++ z rodziny.  

18.00 – Za + męża Jerzego Plewniak, jego 
rodziców, rodziców Leona i Annę Urbań-
czyk, 2 synów, synowe, Irenę, Jana i An-
drzeja Ferdian.  
18.00 – Za ++ Gertrudę i Czesława Wro-
żyna, Gertrudę i Pawła Gajda oraz ++ z 
pokrewieństwa Wrożyna, Gajda.  
SOBOTA 25.05  
8.00 – Za + Jerzego Zrostek, ojca Ger-
charda, teścia Henryka Gajda, ++ z rodzin 
Zrostek, Gajda, Drobnik, Winkler.  
13.00 – Ślub.  
14.3o – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Bernardyny – z okazji 80 rocz-
nicy urodzin i Tadeusza – z okazji 70 
rocznicy urodzin.  
18.00 – Za + Joannę Musioł – w kolejną 
rocznicę śmierci, męża Feliksa, syna Kazi-
mierza, zięcia Józefa, Stefanię i Józefa 
Deptuła, zięcia Stanisława oraz ++ z po-
krewieństwa. 
18.00 – Za + Annę Wzientek – w rocznicę 
śmierci, męża Antoniego oraz ++ rodzi-
ców.  
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 26.05  
7.30 – Za ++ Zofię Marek, Gertrudę i 
Pawła Gajda oraz ++ z pokrewieństwa.  
9.30 – Za + Alojzego Michalskiego – w 24 
rocznicę śmierci, żonę Otylię, Halinę i Le-
onarda Spałek, Marę Dobrowolską oraz 
++ z pokrewieństwa.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Ireneusza z okazji 55 rocznicy 
urodzin.  
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIE-
CI.  
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.30 – Za + męża Mieczysława Brodzik – 
w 5 rocznicę śmierci.  
PONIEDZIAŁEK 27.05  
6.30 – Za + Józefa Lachowskiego – od są-
siadów ul. Poznańska 5. 
6.30 – Za + Józefa Lachowskiego, żonę 
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Władysławę – od Stasi Kotas z rodziną.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprząta-
jących kościół w miesiącu maju.  
WTOREK 28.05  
6.30 – Za ++ członkinie z Róży Bernade-
tty Sacher.  
18.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
18.00 – Za + Jana Antończyk – w roczni-
cę śmierci, rodziców Luizę i Franciszka 
Antończyk, teściów Teodora i Gertrudę 
Oczadły oraz ++ z rodziny Antończyk, 
Oczadły.  
ŚRODA – Wspomnienie św. Urszuli Le-
dóchowskiej 29.05  
6.30 – Za + Edwarda Nowak – od Emila 
Nowak z żoną.  
18.00 – Za + Halinę Kruszyńską – w I 
rocznicę śmierci, męża Stanisława.  
18.00 – Za + Antoniego Dulemba, rodzi-
ców, Jadwigę i Józefa Polnik oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
CZWARTEK – Wspomnienie św. Jana 
Sarkandra 30.05  
6.30 – Za ++ mieszkańców z ul. Opolskiej 
4 – od sąsiadów.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
członkiń z Róży Krystyny Smorzyk.  
18.00 – Za ++ członkinie z Róży Krystyny 
Smorzyk. 
PIĄTEK – ŚWIĘTO NAWIEDZENIA 
NMP 31.05  
6.30 – Za ++ Irenę i Romana Mazur oraz 
++ z rodzin Mazur, Poloczek.  
18.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień 
i 1 rok po śmierci.  
18.00 – Za + Ryszarda Maksymowicz – w 
3 rocznicę śmierci, mamę Stanisławę, te-
ściów Katarzynę i Marcina oraz ++ z po-
krewieństwa.  
SOBOTA – Wspomnienie św. Justyna 
1.06  
8.00 – Za + Antoniego Goik – w rocznicę 
śmierci, żonę Joannę, rodziców Jadwigę i 
Ryszarda, Alberta i Anastazję Grabarczyk 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.00 – 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 Barbary i 
Edwarda z okazji 45 rocznicy ślubu oraz 
błogosławieństwo dla całej rodziny.  
18.00 – Za ++ Bolesławę i Józefa Fukała, 
Wandę Klement, Kazimierza Kras oraz ++ 
z pokrewieństwa. 
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WNIE-
BOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 2.06  
7.30 – Za + Jana Piotrowskiego – w 3 
rocznicę śmierci, rodziców z obu stron 
oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyść-
cu cierpiące.  
9.30 – Za ++ Barbarę i Antoniego Wrzoł, 
ich syna, synową, zięcia i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
11.00 – Za + Stanisława – w 1 rocznicę 
śmierci, Marię, Ignacego i Jerzego Gaj-
dzik, Helenę – w 1 rocznicę śmierci i 
Franciszka Skucik, Eryka Polnik, Agniesz-
kę, Franciszka i Alfreda Błatoń, Jadwigę 
Krzempek, Jadwigę Placek, Henryka Ma-
lanowskiego, Jana Adamus, Łukasza Boł-
dys i dusze w czyśćcu cierpiące.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Wioletty i Mariusza z okazji 
rocznicy ślubu.  
16.30 – Za ++ Mikołaja, Władysławę i Ry-
szarda Jankiewicz, Andrzeja Siemińskie-
go, Józefa, Mieczysława, Ewę i Magdę 
Wysockich, Helenę Żłobecką, Magdalenę 
Nawrocką.  
19.30 – Za + Mieczysława Brodzik – w 5 
rocznicę śmierci, ++ rodziców Juliana i 
Genowefę, Edwarda i Helenę oraz dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
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 Emocje to wewnętrzny przyjaciel, który 
mówi nam prawdę o nas samych i o sytuacji, w 
której się znajdujemy. Jeśli chcemy uczyć się 
dojrzałej miłości, to nie możemy pozwolić so-
bie na zaniedbanie sfery emocjonalnej. Jest 
ona bowiem miejscem intensywnego spotyka-
nia się człowieka z samym sobą. Termin emo-
cje jest tu użyty w znaczeniu szerokim i obej-
muje wszelkie stany emocjonalne (uczucia, na-
stroje, humory i inne poruszenia emocjonal-
ne). Sferę emocjonalną można zdefiniować ja-
ko sposoby przeżywania wszystkiego, co dzieje 
się w nas samych i wokół nas. Emocje to reak-
cje człowieka na jego własne zachowania i wła-
sną sytuację życiową, a także reakcje na osoby, 
sytuacje i wydarzenia zewnętrzne, które wpły-
wają na jego los. W zależności od okoliczności 
reakcje te wyrażają się poprzez radość, wzru-
szenie, satysfakcję, poczucie bezpieczeństwa, 
zaufania, pewności siebie, albo poprzez niepo-
kój, wstyd, poczucie winy, depresję, gniew, de-
sperację, nienawiść. 
Wbrew ciągle jeszcze spotykanym, naiwnym 
stereotypom myślenia, przeżywanie emocji nie 
jest przejawem niedojrzałości czy słabości da-
nego człowieka, lecz cennym źródłem informa-
cji na temat własnej sytuacji życiowej. Z tego 
względu błędem jest dzielenie emocji na pozy-
tywne i negatywne, jak to ma miejsce w więk-
szości podręczników z zakresu psychologii czy 
pedagogiki. W rzeczywistości bowiem wszyst-

kie emocje są pozytywne. Można je dzielić je-
dynie na radosne i bolesne, pamiętając jednak, 
że te drugie też są czymś pozytywnym, gdyż są 
nośnikami informacji o naszym aktualnym po-
łożeniu. Co więcej, im bardziej bolesne są 
emocje, które w danym momencie przeżywa-
my, tym cenniejszą stanowią one dla nas in-
formację. Sygnalizują bowiem jakiś stan za-
grożenia, kryzysu czy krzywdy, który warto 
zmienić. Emocje są zatem rodzajem psychicz-
nego „termometru”, który informuje nas o na-
szej sytuacji egzystencjalnej oraz o naszym 
sposobie reagowania na tę sytuację. 
Z tego właśnie względu emocje są cennym da-
rem od Boga. Darem, który umożliwia nam 

dostęp do prawdy o naszym życiu. Dar ten 
okazuje się szczególnie potrzebny wtedy, gdy 
manipulujemy własnym myśleniem w taki 
sposób, aby uciekać tych prawd o nas samych, 
które stawiają nam trudne wymagania i które 
zobowiązują nas do zmiany życia. Im bardziej 
dany człowiek jest niedojrzały, tym silniejszą 
ma skłonność do manipulowania swoim my-
śleniem, tym bardziej zawęża i zniekształca 
swoją świadomość w odniesieniu do tego, co 
czyni i w jakiej znajduje się sytuacji. Taki czło-
wiek tworzy coś w rodzaju wewnętrznej cenzu-
ry, gdyż usiłuje nie dopuścić do swojej świado-
mości bolesnych prawd o nim samym. 
Emocje spełniają funkcję drugiego – obok my-
ślenia – obiegu informacji. Jest to możliwe 
dlatego, że informacje emocjonalne na temat 
tego, co dzieje się w nas samych i w naszym 
kontakcie ze światem zewnętrznym, w znacz-
nej mierze pozostają niezależne od naszej woli, 
od naszych przekonań, oczekiwań czy pra-
gnień. Człowiek nie ma bezpośredniej władzy 
nad swoimi emocjami. Nie może ich sobie po 
prostu nakazać czy zakazać siłą swojej woli. 
Nie może też modyfikować ich mocą intelektu-
alnych analiz czy osobistych przekonań. Emo-
cje można zatem porównać do rozgłośni radio-
wej, która transmituje informacje na nasz te-
mat, ale jest od nas w znacznym stopniu nieza-
leżna. W tej sytuacji mamy tylko dwie możli-
wości: korzystać z tych informacji, albo wyłą-

czyć wewnętrz-
ne „radio”. 
Emocje są nie 
tylko źródłem 
i n f o r m a c j i . 
Niosą ze sobą 

także energię i motywację do działania w kie-
runku pozytywnym oraz do powstrzymywania 
się od działań dla nas szkodliwych. Gdy czyni-
my coś dobrego i dojrzałego, wtedy towarzy-
sząca temu satysfakcja emocjonalna mobilizu-
je nas, by nadal postępować w podobny spo-
sób. Z kolei naszym niewłaściwym i niedojrza-
łym zachowaniom towarzyszy niepokój, ból, 
gniew, rozczarowanie, a czasem nawet roz-
pacz. Tego typu stany emocjonalne mobilizują 
nas do tego, by unikać w przyszłości podob-
nych zachowań czy sytuacji. Właściwie wyko-
rzystane emocje, stają się rodzajem cennego 
przyjaciela, który informuje nas o naszej sytu-
acji życiowej i który jednocześnie mobilizuje 

 Wychowywanie uczuć 
na podstawie artykułu ks. Marka Dziewieckiego 
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nas do wykorzystania tych informacji w prak-
tyce. 
Punktem wyjścia w pracy nad sobą jest dema-
skowanie błędnych postaw w tej dziedzinie. 
Grożą nam one zwłaszcza wtedy, gdy dominu-
ją w nas bolesne stany emocjonalne. Zajęcie 
dojrzałej postawy wobec emocji radosnych jest 
stosunkowo łatwe. Natomiast w obliczu silne-
go bólu i niepokoju emocjonalnego grozi nam 
uleganie postawom skrajnym. 
Skrajność pierwsza polega na próbie ucieczki 
od bolesnych emocji, a skrajność druga to 
bierne poddanie się przeżyciom emocjonal-
nym, które dominują w nas w danym momen-
cie. W pierwszym przypadku człowiek sięga 
zwykle po alkohol, papieros, narkotyk czy leki 
uspokajające. Unika ciszy i refleksji nad sobą. 
Ucieka w hałas i w przesadną aktywność. W 
konsekwencji wyrządza sobie podwójną 
krzywdę: próbuje zagłuszyć jakąś prawdę o so-
bie, a w dodatku ryzykuje popadnięcie w uza-
leżnienia chemiczne. W drugim przypadku – 
poddając się aktualnie przeżywanym nastro-
jom - człowiek staje się niewolnikiem sfery 
emocjonalnej. W obu sytuacjach pozbawia się 
szansy na życie w wolności, świadomości i mi-
łości. W konsekwencji skazuje siebie na jesz-
cze większe niż dotąd cierpienia. 
Aby zająć dojrzałą postawę wobec sfery emo-
cjonalnej, warto posiadać informacje na temat 
przejawów i przyczyn zaburzeń w sferze emo-
cji. Podstawowe zaburzenie to sytuacja, w któ-
rej emocje nas dezinformują, zamiast informo-
wać o naszej sytuacji życiowej. Najczęściej 
przejawia się to w postaci stałych i nie związa-
nych z żadnym faktycznym zagrożeniem sta-
nów lękowych. Drugim typowym przejawem 
zaburzeń jest wyraźny brak proporcji między 
daną sytuacją a jej sposobem emocjonalnego 
przeżywania. Ów brak proporcji może wyrażać 
się zarówno w postaci nadwrażliwości emocjo-
nalnej (np. rozpacz czy stany samobójcze w 
obliczu drobnych niepowodzeń życiowych), 
jak też w postaci obojętności emocjonalnej 
(oziębłość lub zupełny brak reakcji emocjonal-
nej w obliczu najbardziej nawet dramatycz-
nych krzywd czy wydarzeń). Podstawowe przy-
czyny tego typu zaburzeń emocjonalnych to: 
uszkodzenia neurologiczne (zwłaszcza mózgu), 
zaburzenia hormonalne (np. w funkcjonowa-
niu tarczycy czy innych gruczołów, albo wsku-
tek stosowania hormonalnych tabletek anty-

koncepcyjnych czy odchudzających), a także 
dramatyczne krzywdy czy długofalowe bolesne 
przeżycia, zwłaszcza w okresie życia płodowe-
go i we wczesnym dzieciństwie. 
Popatrzmy teraz na najważniejsze kryteria 
dojrzałości w sferze emocjonalnej z perspekty-
wy pedagogiki personalistycznej. Podstawo-
wym sprawdzianem w tym względzie jest sytu-
acja, w której emocje informują nas o naszej 
aktualnej sytuacji, ale nami nie rządzą. Uciecz-
ka od bolesnych emocji, jak również bierne 
poddawanie się emocjom nie wymaga wysiłku, 
ani dojrzałości. Jest to postawa typowa dla 
małych dzieci oraz dla ludzi niedojrzałych lub 
chorych psychicznie. Tymczasem człowiek doj-
rzały to ktoś, kto zdaje sobie sprawę z przeży-
wanych stanów emocjonalnych – nawet tych 
najbardziej bolesnych i dramatycznych – ale 
się im nie poddaje, ani się nimi nie kieruje. 
Taki człowiek traktuje emocje, zwłaszcza bole-
sne i niepokojące, jako punkt wyjścia do re-
fleksji nad własnym życiem i zachowaniem. 
Postępuje zatem jako osoba, czyli jako ktoś, 
kto kieruje się świadomością, wolnością, miło-
ścią i odpowiedzialnością. Zdaje sobie sprawę 
z tego, że przeżywane przez niego emocje mo-
gą sygnalizować problemy, których dotąd so-
bie nie uświadamiał. Jednak emocje same w 
sobie nie „wiedzą” ani tego, co jest przyczyną 
tych problemów, ani w jaki sposób można te 
problemy przezwyciężyć. To może odkryć tyl-
ko człowiek, mocą własnej rozumności oraz 
mocą kontaktów z ludźmi i z Bogiem. 
Zajęcie dojrzałej postawy w sferze emocjonal-
nej wymaga osiągnięcia jeszcze kilku innych 
umiejętności i kompetencji. Jedną z nich jest 
świadomość, że bolesne emocje nie są proble-
mem, lecz raczej sygnałem problemów w in-
nych sferach życia, np. w sferze fizycznej, mo-
ralnej, duchowej, społecznej czy religijnej. 
Dojrzałość emocjonalna nie oznacza zatem, że 
przeżywamy jedynie miłe nastroje, czy że nie 
doznajemy żadnych bolesnych stanów, typu 
lęk, niepokój, gniew czy rozgoryczenie. Taka 
sytuacja byłaby przejawem zaburzenia, gdyż 
emocje informują nas o naszej sytuacji życio-
wej, a ta podlega zmianom i przynajmniej cza-
sami – z naszej lub bez naszej winy – jest 
trudna. 
Kolejnym warunkiem zajęcia dojrzałej posta-
wy w sferze emocjonalnej jest prawidłowe ro-
zumienie relacji między emocjami a moralno-
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ścią. Otóż uczucia i emocje są neutralne mo-
ralnie, gdyż są spontaniczną reakcją naszego 
organizmu na określone osoby, sytuacje czy 
wydarzenia. „Uczucia same w sobie nie są ani 
dobre, ani złe. Nabierają one wartości moral-
nej w takiej mierze, w jakiej faktycznie zależą 
od rozumu i od woli” (KKK 1767). Uczucia i 
emocje nie są zatem grzechem. Nie są też za-
sługą, gdyż nie wynikają z naszych działań 
świadomych i dobrowolnych. Ocenie moralnej 
podlega natomiast nasza postawa wobec tego, 
co dzieje się w naszej sferze emocjonalnej, a 
także nasze zachowania związane z przeżywa-
nymi emocjami (oczywiście na tyle, na ile za-
chowania te są dokonane w sposób świadomy i 
wolny). Im silniejsze oraz im bardziej bolesne 
są nasze przeżycia, tym bardziej zawężają one 
naszą świadomość i wolność. Ocena moralna 
takiej sytuacji zależy od tego, na ile my sami 
doprowadziliśmy się do silnego, bolesnego po-
ruszenia emocjonalnego (np. gniewu, nienawi-
ści czy rozpaczy), a na ile jest to sytuacja spo-
wodowana działaniem innych osób albo nieza-
leżnych od nas wydarzeń. 
Cnotą moralną jest odwaga stawania wobec 
prawdy o sobie, w tym także wobec prawdy 
emocjonalnej. Wymaga to postawy pokory 
(zwłaszcza wobec tych przeżyć, które świadczą 
o naszej niedojrzałości), a także odwagi i we-
wnętrznej wolności. Z kolei winą moralną jest 
nie sam fakt przeżywania określonych stanów 
emocjonalnych, ale ewentualne oszukiwanie 
samego siebie w tej sferze lub uciekanie od in-
formacji na nasz temat, zawartej w doświad-
czanych przez nas uczuciach czy emocjach. 
Gdy ktoś unika kontaktu z tym, co dzieje się w 
jego sferze emocjonalnej, wtedy nie tylko traci 
szansę na zrozumienie własnej sytuacji życio-
wej, ale też ryzykuje, że emocje, których sobie 
nie uświadamia, zaczną kierować jego myśle-
niem, postępowaniem i w końcu całym jego 
życiem. Dla przykładu, jeśli ktoś przeżywa za-
zdrość i nie ma odwagi, by to sobie uświado-
mić, to taka nieuświadomiona zazdrość będzie 
nadal kierowała jego postępowaniem, a on nie 
będzie w stanie tego zmienić. Człowiek nie 
może przecież zapanować nad czymś, z czego 
nie zdaje sobie sprawy. Jeśli natomiast dyspo-
nuje wewnętrzną wolnością i odwagą, by zde-
maskować swoją zazdrość, wtedy ma szansę 
wyciągnąć wnioski ze swoich przeżyć. Może 
odtąd czuwać, by nie skrzywdzić osoby, której 

zazdrości, albo o uwagę, której jest zadrosny. 
Może też odkryć i wyeliminować źródła za-
zdrości, np. swoją skłonność do porównywania 
się z innymi ludźmi, poddawanie się komplek-
som lub dążenie do emocjonalnego odreago-
wania swoich napięć i problemów kosztem in-
nych ludzi. 
Kolejnym elementem dojrzałości w omawianej 
sferze jest zdolność do uznawania odpowie-
dzialności psychicznej za własne stany emo-
cjonalne. Inni ludzie są odpowiedzialni za ich 
zachowania wobec mnie, ale nie odpowiadają 
za moje reakcje emocjonalne na ich zachowa-
nia. Nie mogę zatem obarczać drugiego czło-
wieka odpowiedzialnością za moje przeżycia. 
Ma to bardzo pozytywną konsekwencję, gdyż 
oznacza, że posiadam władzę modyfikowania 
moich reakcji emocjonalnych. Jeśli zachowa-
nie innych osób jest niedojrzałe czy przykre 
dla mnie i nie mogę zmienić tego stanu rzeczy, 
to mogę modyfikować moje sposoby emocjo-
nalnego reagowania w tym względzie. Mogę 
stać się kimś bardziej zrównoważonym i emo-
cjonalnie zdystansowanym w obliczu danych 
osób, wydarzeń czy sytuacji. 
Inne ważne kryterium dojrzałości to świado-
mość, że nie można na trwałe poprawić prze-
żywanych uczuć i nastrojów bez pozytywnej 
modyfikacji własnego postępowania i własnej 
sytuacji egzystencjalnej. Nasze przeżycia nigdy 
nie są czymś przypadkowym. Osoba ludzka 
jest całością, a jej sfera psychiczna nie jest odi-
zolowana od pozostałych wymiarów człowie-
czeństwa. Psychika to rodzaj lustra, w którym 
człowiek może zobaczyć sytuację, w jakiej się 
znajduje. Byłoby naiwnością dążenie do kory-
gowania tego psychicznego lustra zamiast ko-
rygowania własnej sytuacji życiowej. Nie jest 
możliwe modyfikowanie własnych przeżyć 
psychicznych bez jednoczesnego modyfikowa-
nia samego siebie, własnych zachowań, po-
staw, reakcji czy więzi. Mimo to niemal 
wszystkie modne obecnie systemy psycholo-
giczne obiecują swoim klientom poprawę na-
stroju bez potrzeby modyfikowania ich zacho-
wań oraz ich sytuacji życiowej. Tego typu sys-
temy stają się rodzajem opium dla ludzi i re-
dukują same siebie do roli psychicznego alko-
holu czy narkotyku. Przecież ludzie, którzy nie 
radzą sobie z życiem i w konsekwencji z emo-
cjami, sięgają po substancje psychoaktywne 
właśnie po to, by osiągnąć poprawę nastroju 
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bez poprawiania własnego zachowania i sytua-
cji, w której się znajdują. 
Dojrzały człowiek nie poddaje się tego typu 
iluzji. Zdaje sobie sprawę z tego, że celem jego 
życia jest dobre postępowanie, a nie szukanie 
dobrego nastroju. Rozumie, że szczęście nie 
jest osiągalne wprost. Jest ono konsekwencją 
życia w miłości i prawdzie. Człowiek dojrzały 
czyni nie to, co w danym momencie jest emo-
cjonalnie przyjemniejsze lecz to, co jest warto-
ściowsze. Miłość i odpowiedzialność jest zaw-
sze trudniejszą postawą niż wygodnictwo i 
egoizm, ale za to owocuje radością, poczuciem 
bezpieczeństwa i wewnętrznym pokojem, któ-
rego człowiek leniwy czy egoista nigdy nie za-
zna. 
Najdoskonalszym wzorem dojrzałości emocjo-
nalnej jest Jezus. Potrafił On przeżywać i wy-
rażać różne stany emocjonalne: od 
wielkiej radości i wzruszenia 
do gniewu, niepokoju i 
oburzenia. W Ogrójcu 
doświadczał aż tak 
dramatycznego 
cierpienia, że 
poc i ł  s ię 
krwią. Na 
krzyżu ogar-
nęła Go 
rozpacz i 
emocjonal-
ne poczu-
cie opusz-
c z e n i a . 
Wykrzyczał 
swoje prze-
życia w dra-
matycznych 
słowach: Boże 
mój, Boże, cze-
muś mnie opu-
ścił? Jezus nie kie-
rował się jednak emo-
cjami, lecz wolą swego 
Ojca, miłością i prawdą, tro-
ską o człowieka, wiernością swo-
jej misji. Nawet w obliczu śmierci potrafił 
zdobyć się na postawę zawierzenia i zaufania: 
Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego. Na-
śladowanie tego typu postawy i osiąganie rów-
nowagi w obliczu najbardziej nawet bolesnych 
emocji wymaga nie tylko pracy nad sobą w tej 
sferze, ale osiągnięcia wewnętrznej wolności, 

odpowiedzialności i równowagi również w po-
zostałych sferach życia. 
Emocje są dla nas nie tylko źródłem informacji 
o naszej sytuacji życiowej, ale spełniają rów-
nież istotną rolę w naszych kontaktach z inny-
mi osobami. To właśnie w kontakcie z ludźmi i 
z Bogiem przeżywamy zwykle najsilniejsze 
uczucia i emocje, zarówno radosne jak i bole-
sne. Dzieci, osoby zakochane, a także ludzie 
niedojrzali opierają swe więzi z innymi głów-
nie, a czasem nawet wyłącznie w oparciu o 
emocje. Tego typu więzi sprawiają, że stajemy 
się ekstremalnie zależni od innych ludzi. Im 
bardziej się nimi cieszymy, tym większą płaci-
my za to cenę cierpienia w postaci zazdrości, 
lęku, że zostaniemy opuszczeni, a także z po-
wodu konfliktów z innymi osobami, które czu-
ją się przez nas ignorowane czy zaniedbane. 

Często więzi zdominowane emo-
cjami prowadzą nie tylko do 

zauroczenia, ale stają się 
wręcz rodzajem psy-

chicznego uwięzie-
nia i zniewolenia. 

Klasyczną ilu-
stracją takiej 

sytuacji jest 
zakochanie. 
Jego istotą 
jest wyjąt-
kowo sil-
ne zwią-
zanie się 
e m o c j o -
nalne z 
osobą dru-

giej płci. W 
d u ż y m 

stopniu za-
kochanie to 

powtórzenie sy-
tuacji z dzieciń-

stwa, gdy dziecko 
było zauroczone swoi-

mi rodzicami i czuło się 
bezradne, kiedy choćby na 

chwilę zostawało samo. Istotna różnica 
między zakochaniem a więzią dziecka z rodzi-
cami polega na tym, że zakochanie wynika nie 
tylko z potrzeb emocjonalnych, ale wiąże się 
także z fascynacją osobą drugiej płci, z pra-
gnieniem, by ją poznać i zrozumieć, z budzący-
mi się potrzebami seksualnymi, z marzeniami 
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o założeniu własnej rodziny. 
Początkom zakochania towarzyszą intensyw-
ne, radosne przeżycia. Osoba zakochana czuje 
się szczęśliwa i wzruszona, czasem wręcz 
„porażona” emocjonalną więzią z drugą osobą. 
Potrafi już tylko o niej myśleć, tylko za nią tę-
sknić, a największym marzeniem jest pozostać 
z tą osobą na zawsze. Z czasem jednak zako-
chanie odsłania inne, bolesne oblicze. Zako-
chany odkrywa ze zdumieniem, że zakochanie 
nie oznacza jedynie emocjonalnych wzruszeń i 
godzin szczęścia. Pojawiają się pierwsze nie-
porozumienia i rozczarowania, wzajemne pre-
tensje i emocjonalne zranienia. Zakochany ma 
coraz większą świadomość, że ta druga osoba 
wcale nie jest samą doskonałością. Uświada-
mia sobie też oczywisty fakt, że nie może w ta-
kim stanie pozostać do końca życia. Nie może 
być tak, że już do śmierci nie będzie umiał bez 
tej drugiej osoby uczyć się, pracować, a nawet 
spożyć posiłku. 
Od momentu uzyskania tej świadomości, za-
kochany zaczyna zwykle odnawiać więzi z in-
nymi ludźmi i staje się coraz bardziej niezależ-
ny od osoby, w której się zakochał. Dalszy 
kontakt z tą osobą będzie odtąd dojrzalszy i 
oparty na rosnącej autonomii. W ten sposób 
zakochanie staje się drugą, obok więzi dziecka 
z rodzicami, ważną lekcją życia. Zakochany 
odkrywa, że pomylił się sądząc, iż jest już cał-
kiem dorosły i niezależny. Jego rosnąca nieza-
leżność emocjonalna od rodziców okazała się 
raczej pokonaniem pewnego etapu zależności, 
niż osiągnięciem całkowitej niezależności. 
Cierpienie, którego doznał w drugiej fazie za-
kochania, pozwala mu odkryć tę prawdę, któ-
ra wcześniej znajdowała się poza jego zasię-
giem. Prawdę, że więzi oparte na zauroczeniu 
emocjonalnym nie przyniosą mu nigdy pełne-
go szczęścia, że takie więzi będą go ciągle na 
nowo niepokoiły i utrudniały uczenie się doj-
rzałej miłości. Przeżycie zakochania z jego ra-
dościami i rozczarowaniami pozwala na wy-
ciągnięcie wniosku, że człowiek tęskni za mi-
łością, która jest czymś znacznie więcej niż fa-
scynacją emocjonalną. Emocjonalne zaurocze-
nie czy uczuciowe przylgnięcie do drugiej oso-
by jest czymś normalnym i właściwym w okre-
sie dzieciństwa i zakochania. Okazuje się nato-
miast fatalnym sposobem na resztę życia. 
Wyjątkowo niebezpieczna staje się sytuacja, 
gdy ktoś zakochuje się nie w jakiejś osobie, 
lecz w substancji chemicznej. Chodzi tu oczy-

wiście o substancje psychotropowe, czyli o te 
związki chemiczne, które – podobnie jak oso-
by – mają niezwykle silny wpływ na nasze sta-
ny emocjonalne. Zakochanie chemiczne ozna-
cza najczęściej uzależnienie od alkoholu. Alko-
holizm w swej istocie polega na „zakochaniu 
się” danej osoby w tej substancji. Alkoholik to 
ktoś aż tak związany emocjonalnie z alkoho-
lem, że sięganie po tę substancję staje się dla 
niego jedynym sposobem na życie. W zaawan-
sowanej fazie choroby nie potrafi już funkcjo-
nować bez alkoholu. O ile jednak zakochanie 
w drugiej osobie jest potrzebną fazą psycho-
społecznego rozwoju, o tyle popadanie w emo-
cjonalne zniewolenie alkoholem czy narkoty-
kiem nie jest już fazą rozwoju, lecz przejawem 
patologii. Mamy wtedy do czynienia z choro-
bą, która w większości przypadków kończy się 
śmiercią. 
Ważną sprawą jest także zrozumienie związ-
ku, jaki istnieje między uczuciami a miłością. 
Nie jest sprawą przypadku, że najbardziej in-
tensywne emocje wiążą się właśnie z miłością, 
gdyż to miłość stanowi największe pragnienie 
ludzkiego serca. Z kolei brak miłości powodu-
je dotkliwy lęk, cierpienie i rozgoryczenie 
emocjonalne. Jednak miłość w swej istocie 
jest czymś więcej niż uczuciem. Gdyby istotą 
miłości było uczucie, to nie można byłoby jej 
ślubować. Człowiek nie może przecież ślubo-
wać, że przez całe życie będzie przeżywał okre-
ślone stany emocjonalne. Jednym zatem błę-
dem jest redukowanie miłości do uczuć, a dru-
gim jest redukowanie bogactwa uczuć towa-
rzyszących miłości, do tak zwanego 
„pięknego” uczucia. Istotą miłości jest troska o 
daną osobę, niezależnie od emocji, które w 
stosunku do niej przeżywamy w danym mo-
mencie. 
Dojrzały człowiek to ktoś, kto osiąga znaczną 
autonomię emocjonalną i kto potrafi w taki 
sposób kierować tą sferą, że emocje stają się 
dla niego ważnym źródłem informacji o nim 
samym, a z drugiej strony ważnym narzę-
dziem wyrażania bliskości, czułości, delikat-
ności, cierpliwości i życzliwości w kontakcie z 
drugim człowiekiem. Taka bowiem sytuacja 
oznacza, że dana osoba dokonała rzeczywistej 
integracji swojej sfery emocjonalnej z dojrzałą 
postawą wobec samego siebie oraz z odpowie-
dzialną miłością wobec innych. ● 
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Abram i jego bratanek Lot postanowili się rozstać, ponie-
waż kraj nie mógł utrzymać ich licznych stad owiec. Zasto-
suj dokładnie podane wskazówki, aby odkryć wspaniały przykład miłości okazanej 
przez Abrahama. Przeczytaj o tym epizodzie w księdze Rodzaju. Rozwiązanie prześlij 
na adres: krecikpolarny@gmail.com  Nagrody za rozwiązanie z poprzedniego numeru 
otrzymują Maja Zgórska i Artur Mielech.. Gratulujemy! Można je odebrać 18 maja na 
Mszy św. o godz. 11.00. 

Dla dzieci 
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