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 Widząc to Szymon Piotr przy-

padł Jezusowi do kolan i rzekł: 

„odejdź ode mnie, Panie, bo jestem 

człowiek grzeszny”. I jego bowiem i 

wszystkich jego towarzyszy w zdumie-

nie wprawił połów ryb, jakiego doko-

nali.  Łk 5, 1 – 11 

Jezus został wyprowadzony na pustynię 
przez Ducha, gdzie przebywał czterdzieści 
dni i był kuszony przez diabla. O wydarzeniu 
w życiu Jezusa opowiadają ewangeliści Łu-
kasz i Mateusz, a wzmiankuje też ewangeli-
sta Marek. A o wielkim pisarzu rosyjskim 
Fiodorze M. Dostojewskim mówi się, że po-
wiedział: gdyby historii o kuszeniu Jezusa 
nie było w Biblii, to by trzeba było ją wymy-
ślić. O co zatem chodzi w tej historii kusze-
nia Jezusa, że jest nam taka bliska i słucha-
na? Być może o to, że rozstrzyga się w niej 
pytanie o władzę, i to raz na zawsze. Jezus, 
który mógł sięgnąć po wszelką władzę nad 
światem, odrzuca ją. Odsuwa od siebie naj-
większą po- kusę świata. 
A uczynił to ze względu 
na pierwsze przykazanie 
Boże. Zapew- ne zdaje so-
bie sprawę, że sięgając 
po władzę nawet nad 
całym świa- tem, niewie-
le zyska, a utraci Boga. 
A tego nie jest warta w Jego oczach żadna 
władza. Chce oddawać pokłon Bogu i Jemu 
samemu służyć, a nie bożkowi władzy. Nie 
chce panować, lecz służyć: wielbić Boga, ko-
chać i szanować bliźniego, dzielić życie z in-
nymi. Jezus, tak postępując, nie jest bynajm-
niej samolubny, lecz jedynie rozsądny. Wie, 
że tylko wtedy, gdy służę, mam szansę pozy-
skać i zachować siebie. Gdy sięgam po wła-
dzę i chcę panować, tracę wszystko. Wtedy 
diabeł odstąpił od Niego. Pierwsze przykaza-
nie Boże pokazuje diabłu, jakie są jego moż-
liwości i gdzie jest jego miejsce - ani nieogra-
niczone, ani nie pierwsze.  
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V NIEDZIELA  

ZWYKŁA 
8 lutego 2016 r.  

„To nie ma sensu mówi rozum. To nie ma 
przyszłości mówi rozsądek. To nie jest możli-
we mówi doświadczenie”. Piotr z pewnością 
chętnie zacytowałby ten wiersz Ericha Frieda, 
gdy Jezus, kaznodzieja nie bardzo znający się 
na łowieniu ryb, cieśla, polecił mu, żeby wy-
płynął na jezioro i zarzucił sieci. Przez całą 
noc przecież ciężko pracował, żeby coś złowić, 
ale nadaremno. Teraz pada z nóg i ma 
wszystkiego dosyć. Na nic jednak zdaje się 
przekonywanie, że ryb nie łowi się za dnia, o 
czym każdy wie, lecz nocą. A zatem dla świę-
tego spokoju wypływa. Niejeden z nas do-
świadcza tego samego co Piotr. Wielogodzin-
ne wygłaszanie kazania, z wielką starannością 
przygotowywane nabożeństwo dla dzieci! Cóż 
z tego skoro sieci, to znaczy ławki kościelne, 
pozostają puste, Cóż daje nadstawianie głowy 
za innych w radzie zakładowej? Co można by 
powiedzieć staruszce, że-
by odwieść ją od bezsen-
s o w n y c h up r ze dz eń ? 
Czy cokol- wiek ma jesz-
cze jakiś sens... Fru-
stracja Pio- tra po noc-
nym połowie jest nam do-
brze znana. Sami dajemy jej wyraz – jeśli nie 
każdego dnia, toż pewnością co drugi dzień. 
Nie licząc ewentualnych wyjątków. Ale nie-
wykluczone, że moglibyśmy się też zdobyć na 
drugą wypowiedź przyszłego rybaka ludzi: 
„Ponieważ Ty to powiedziałeś, spróbuję jesz-
cze raz”. Kto wie - być może i nas powali na 
kolana wielkoduszność Boga! Kto wie - być 
może i my dopełnimy każdą linijkę wiersza 
Frieda słowami: „Jest co jest, mówi miłość".  

  Przebywał w Duchu Świętym na 

pustyni czterdzieści dni, gdzie był ku-

szony przez diabła. Nic w owe dni nie 

jadł, a po ich upływie odczuł głód. 

Rzekł Mu wtedy diabeł: jeśli jesteś Sy-

nem Bożym, powiedz temu kamienio-

wi, żeby się stał chlebem.  Łk 4, 1 – 13 

I NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU 
14 lutego 2016 r.  
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Gdy się modlił, wygląd Jego twa-

rzy się odmienił, a Jego odzienie stało 

się lśniąco białe. A oto dwóch mężów 

rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i 

Eliasz.  Łk 9, 28b – 36 
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Piotr nie miał na myśli budowy przytulnego 
schroniska górskiego, nie chodziło mu też o 
szybkie rozbicie namiotów, jakie nam są zna-
ne, a raczej o szałasy, jakie na pamiątkę wę-
drówki przez pustynię budował i czyni to na-
dal lud Izraela na Święto Szałasów. Te prowi-
zoryczne mieszkania miały przypominać o 
niepewności warunków życia, jakich do-
świadczali i wciąż doświadczają uchodźcy i 
wygnańcy, ale także o trosce, z jaką Bóg ota-
czał swój lud na pustyni, w drodze do Ziemi 
Obiecanej. Widomym znakiem Jego obecno-
ści i opieki był Namiot Spotkania, czyli na-
miot, który Bóg polecił rozbić dla Siebie w 
obozie swego ludu. Znak ten, sam w sobie uj-
mujący i pełen otuchy, nadawał się też dla 
wyrażenia wizji wspaniałej przyszłości i dla-
tego rytualnie nadaje się mu realny kształt w 
radosne Święto Szałasów. Piotr w przemie-
nionym Jezusie rozpoznał Jego boskość i dla-
tego chciał dla Niego zbudować namiot – no-
wy Namiot Spotkania, nowy Namiot Boga 
pośród Jego ludu. Czy kryje się za tym jakiś 
fałsz, skoro aż dwaj ewangeli-
ści, Łukasz i Marek, zauważa-
ją, że „nie wiedział, co mó-
wi”? Tak, bo przemienionego 
Jezusa nie da się zatrzymać 
ani przechować w namiocie - 
obojętnie, jak wielkim i wspa-
niałym, bo nowym „namiotem” Boga pośród 
ludzi nie jest żadne schronienie z gałęzi, lecz 
sam Jezus Chrystus. To Jezus jest nowym 
Namiotem Spotkania, w którym uobecnia się 
Bóg i jawną staje się Jego chwała. Jest w tym 
jednak coś niesamowitego, skoro się wie, że 
droga tego właśnie Jezusa prowadziła z Góry 
Przemienienia na górę Kalwarii, gdzie pośród 
mąk umarł na krzyżu w opuszczeniu przez 
Boga. To jest tajemnica, która każe - jak 
owym trzem uczniom -zachować milczenie.  

II NIEDZIELA 
WIELKIEGO POSTU 

21 lutego 2016 r. 

W Talmudzie babilońskim rabin Eliezer 
zwraca się do swoich uczniów: „Nawróćcie 
się do Boga dzień przed swoją śmiercią”. 
Uczniowie pytają zatem swojego rabina: „Czy 
człowiek wie, którego dnia umrze?” Na to ra-
bin Eliezer: „Tym bardziej musi nawrócić się 
już dzisiaj, bo być może już jutro umrze. Wy-
nika zatem z tego, że przez wszystkie dni 
swego życia powinien nawracać się do Boga”. 
Ta krótka opowieść daje jasny wyraz drama-

tyzmowi, jaki słyszymy w pierw-
szej części dzisiejszej Ewangelii: 
może się okazać, że w naszym 
życiu na coś jest już za późno. 
Śmierć może nas nagle wyrwać 
z życia i unicestwić wszystkie 
nasze najlepsze plany. Przypo-
wieść o drzewie figowym w ni-
czym nie pomniejsza tego dra-
matyzmu. Wprawdzie ogrodni-

kowi udaje się odroczyć wykonanie wyroku, 
ale przecież nie na „święte nigdy”. Nie można 
w nieskończoność siebie zapewniać: jeszcze 
nie dzisiaj, ale na pewno już jutro rozpocznę 
nowe życie, a jeśli nawet nie jutro, to na mur-
beton pojutrze albo... kiedyś tam, ale na pew-
no. Nie takiej postawy oczekuje od nas dzi-
siejsza Ewangelia. Bóg jest cierpliwy. To pew-
ne. Ale nie mamy takiej władzy, byśmy mogli 
Mu powiedzieć, jak długo ma okazywać nam 
cierpliwość. Po prostu nie mamy takiej mocy, 
byśmy mogli rozporządzać cierpliwością Bo-
ga. Robilibyśmy sobie pośmiewisko z Boga, 
zapewniając Go czy robiąc Mu nadzieję, że w 
przyszłym roku na pewno do Niego powróci-
my. Nie wiemy przecież, czy za rok będziemy 
jeszcze żyli. A jeśli nawet, te czy jeszcze bę-
dziemy mieli dość sił, by się do Niego nawró-
cić. Wykorzystajmy zatem czas, który daje 
nam Bóg - teraz!  

  Lecz on mu odpowiedział: Panie, 

jeszcze na ten rok je pozostaw; ja oko-

pię je i obłożę nawozem; może wyda 

owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz 

je wyciąć.  Łk 13, 1 – 9  

III NIEDZIELA  
WIELKIEGO POSTU 

28 lutego 2016 r. 
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Styczeń w naszej parafii 
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CHRZTY: 
Natalia Biernacka  
Wojciech Krzysztof Marek  
Wojciech Andrzej Wagner 
 
ŚLUBY: 
Agnieszka Ramut – Paweł Braszkiewicz 

POGRZEBY: 
Jarosław Dańko – 63 lata  
Marcin Gierak – 44 lata 
Czesław Jaśkiewicz – 65 lat 
Eugenia Kudyba – 67 lat 
Zygmunt Mrowiec – 61 lat 
Józef Musioł – 80 lat 

 Seniorzy otrzymali list z podzięko-
waniami za sfinansowanie szkoły Lean-
drowi Ribeiro z Timoru Wschodniego, 
gdzie pracuje misjonarka z naszej parafii 
s. Joanna Goik. Poniżej drukujemy listy 
Siostry i Leandra. 
  
Drodzy Seniorzy. 
Przesyłam list i jego tłumaczenie oraz 
zdjęcie Leandra. Jest on obecnie w Dili i 
pomaga swoim krewnym, u których 
mieszka, czeka-
jąc na wezwanie 
do pracy. Mam 
nadzieję, że nie 
będzie musiał 
zbyt długo cze-
kać, bo życie w 
Dili jest bardzo drogie. Dołączam się do 
jego podziękowań, ale i w moim osobi-
stym imieniu wyrażam wdzięczność dla 
każdego z Seniorów osobno, za tych po-
nad sześć lat, w których doświadczyłam 
Waszej hojności. Dzięki tej dobroci 
dwóch chłopaków ukończyło szkołę, a 

Nazrio, pierwszy z nich, pracuje i założył 
już własną rodzinę. Bóg zapłać i niech 
Pan Bóg obficie wynagradza w Jubileu-
szowym Roku Miłosierdzia. Pozdrawiam 
bardzo serdecznie. s. Joanna Goik. 
 
Drodzy Dobrodzieje.  
Tym krótkim listem pragnę wyrazić moje 
szczere podziękowanie za Waszą kilkulet-
nią pomoc materialną, dzięki której mo-
głem ukończyć Szkołę Zawodową św. Ma-

rii Mazzarello w 
Venialale. Po 
trzech latach na-
uki zdobyłem 
zawód jako 
technik hotelar-
ski i obecnie sta-

ram się o pracę w moim zawodzie. Na ra-
zie w stolicy pomagam mojej dalszej ro-
dzinie, u której mieszkam. Jeszcze raz 
dziękuję za Waszą dobroć i hojność, która 
dała mi szansę na lepszą przyszłość. Od-
wdzięczam się moją modlitwą i pozdra-
wiam każdego z Was. Leandro Ribeiro. 

LEANDRO  

Z TIMORU WSCHODZNIEGO  

DZIĘKUJE SENIOROM 

 6 stycznia Dziecięce Koło Misyjne, 
na zakończenie każdej Mszy św. prezen-
towało krótki program arty-
styczny, zapraszający do po-
dzielnia się swoimi dobrami z 
tymi wśród, których pracują 
nasze misjonarki. Później 
przed kościołem i kaplicą dzieci kolędo-
wały i udało im się zebrać na misyjny cel 
3011, 17 zł i 1 euro. 9 stycznia dzieci 

uczestniczyły w specjalnym spotkaniu 
grup Kolędników Misyjnych z całego re-

gionu, które odbyło się w 
sąsiedniej parafii NMP Mat-
ki Kościoła. Dziękujemy 
małym kolędnikom i opie-
kującej się nimi katechetce 

Sylwii Oleksy za trud i przypomnienie 
nam o tych, którzy są biedniejsi niż my. 
    Ala Kaczorowska 

KOLĘDNICY  

MISYJNI 
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 1.02- poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapraszamy mieszkańców 
ul. Wrocławskiej 39 po Mszy św. wieczor-
nej. 
 2.02- worek. Święto Ofiarowania Pań-
skiego. Dzień życia konsekrowanego. 
Dzień modlitw w intencji katechizacji do-
rosłych. W tym dniu święcimy gromnice. 
Msze św. o godz. 6.30, 9.00, 17.00. Ko-
lekta na zakony kontemplacyjne. Porad-
nia Życia Rodzinnego w Domu Parafial-
nym o godz. 16.00. 
 4.02- I czwartek miesiąca. Do sprząta-
nia kościoła i kaplicy zapraszamy miesz-
kańców ul. Wrocławskiej 39 po Mszy św. 

wieczornej. 
 5.02- I piątek miesiąca. Wspomnienie 
św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Msza 
św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. 
Msza dla młodzieży o godz. 18.00 
 6.02- I sobota miesiąca. Wspomnienie 
św. Pawła Miki i Towarzyszy  
 7.02- 5 niedziela zwykła. Kolekta na bu-
dowę kościoła w Jastrzębiu-Zdroju Bziu. 
 8.02- poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapraszamy mieszkańców 
ul. Wrocławskiej 41 po Mszy św. wieczor-
nej. 
 9.02- wtorek. Klerycy Krzysztof Jarczok 
i Dorian Figołuszka, w kaplicy WŚSD, 

Co czeka nas w lutym 

ROCZKI: 
Gniewomir Łukasz Kisza 
Iga Anna Kowal 
Paweł Jakub Żywczak 
 
18 URODZINY: 
Bartłomiej Czerwiński 
Marcelina Gruca 
Gracjan Kantyka 
Kamil Przeliorz 
Damian Wojtoń 
Justyna Wrożyna 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
5 rocznica  
Justyna i Piotr Grochowscy—Braun 
Marzena i Wojciech Parypa 
 

10 rocznica  
Donata i Daniel Sokołowscy 
15 rocznica  
Renata i Ireneusz Jesionek 
35 rocznica  
Joanna i Andrzej Barchańscy 
Sabina i Adam Jaros 
40 rocznica  
Grażyna i Jan Kudosz 
Teresa i Tytus Siudak 
Janina i Włodzimierz Suchonek—Leśniak 
Anna i Zdzisław Ślęzak 
50 rocznica  
Ilona i Marian Korzuch 
55 rocznica 
Teresa i Stefan Nejman 
60 rocznica  
Elżbieta i Józef Fajkis 

 Zmarł Czesław Jaśkiewicz, który 
przez wiele lat pełnił funkcję kościelnego 
w naszej parafii. Był też Nad-
zwyczajnym Szafarzem Naj-
świętszego Sakramentu i  za-
nosił chorym Pana Jezusa. 
Należał do III Zakonu Św. 
Franciszka, a nawet przewod-
niczył tej parafialnej grupie.  

Współorganizował tak-
że pielgrzymki autoka-

r o w e . 
Niech Bóg 
n a g r o d z i 
Jego trud i 
przyjmie do Siebie na Wiecz-
ność.  Ala Kaczorowska 

ZMARŁ  

CZESŁAW   

JAŚKIEWCZ 
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otrzymają strój duchowny.  
 10.02- Środa Popielcowa. Początek 
Wielkiego Postu. Rozpoczęcie parafial-
nych rekolekcji wielkopostnych. W tym 
dniu obowiązują post i wstrzemięźliwość 
Msze św. z obrzędem posypania głów po-
piołem i nauką ogólną o godz. 6.30, 9.00, 
16.00 (kaplica), 16.30, 18.00. Biblioteka 
parafialna czynna od godz. 17.00 w Domu 
Parafialnym. Rozpoczynamy tydzień mo-
dlitw o trzeźwość. 
 11.02 – czwartek. Światowy dzień chore-
go. Msze św. z nauką ogólną o godz. 6.30, 
9.00. Msza św. z nauką dla chorych i star-
szych wiekiem oraz z udzieleniem sakra-
mentu chorych o godz. 17.00  
 12.02- piątek. Msze św. z nauką ogólną 
o godz. 6.30, 9.00 i 17.00. o godz. 18.00 
nauka stanowa dla małżeństw. Msza św. 
w intencji czcicieli MB Fatimskiej o godz. 
6.30. Droga Krzyżowa o godz. 16.15. 
Kwartalny dzień modlitw o ducha pokuty. 
Do sprzątania kościoła i kaplicy zaprasza-
my mieszkańców ul. Wrocławskiej 41 po 
Mszy św. wieczornej. 
 13.02- sobota. Msze św. z nauką ogólną 
o godz. 8.00 i 17.00. Droga Krzyżowa dla 
dzieci z nauką rekolekcyjną o godz. 9.00. 
Na Mszy św. o godz. 17.00 pożegnamy ks. 
Leszka Czerneckiego. Odwiedziny cho-
rych od godz. 9.00. 
 14.02- I niedziela Wielkiego Postu. Nie-
dziela Trzeźwości. Gorzkie Żale z kaza-
niem pasyjnym o godz. 15.45. Kolekta na 
potrzeby archidiecezji. 
 15.02- poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapraszamy mieszkańców 
ul. Wrocławskiej 43 i ul. Lwowskiej po 
Mszy św. wieczornej. 
 19.02- piątek. Droga Krzyżowa o godz. 
16.15. Do sprzątania kościoła i kaplicy za-
praszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 

43 i ul. Lwowskiej po Mszy św. wieczor.  
 20.02- sobota. Droga Krzyżowa dla 
dzieci o godz. 9.00. Nauka dla Rodziców i 
Rodziców Chrzestnych o godz. 15.30 w 
Domu Parafialnym.  
 21.02- II niedziela Wielkiego Postu. 
Chrzty o godz. 12.15. Gorzkie Żale z kaza-
niem pasyjnym o godz. 15.45. Dziś kolek-
ta zwana jałmużną postną. Przed kościo-
łem zbiórka na krajowy fundusz misyjny 
„Ad Gentes”. 
 22.02- poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapraszamy mieszkańców 
ul. Okopowej i ul. Reymonta po Mszy św. 
wieczornej. 
 24.02- środa. Biblioteka parafialna 
czynna od godz. 17.00 w Domu Parafial-
nym. 
 26.02- piątek. Droga Krzyżowa o godz. 
16.15. Msza św. za zmarłych w 30 dzień 
oraz I rocz. po śmierci o godz. 17.00.Do 
sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy 
mieszkańców ul. Okopowej i ul. Reymon-
ta po Mszy św. wiecz. Nauki przedślubne 
w Domu Parafialnym o godz. 16.30. 
 27.02- sobota. Droga Krzyżowa dla dzie-
ci o godz. 9.00. Nauki przedślubne w Do-
mu Parafialnym o godz. 16.30.  
 28.02 - III niedziela Wielkiego Postu. 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 
godz. 15.45. Roczki o godz. 12.15. Jubileu-
sze małżeńskie o godz. 16.30. Dzień Sku-
pienia dla narzeczonych w domu parafial-
nym o godz. 15.30. Kolekta na potrzeby 
remontowe parafii. 
 29.02 - poniedziałek. Msza św. w inten-
cji Koła Gospodyń, emerytów, rencistów i 
sprzątających kościół w lutym o godz. 
17.00. Do sprzątania kościoła i kaplicy za-
praszamy mieszkańców ul. Gałczyńskiego 
(numery nieparzyste) po Mszy św. wie-
czornej. 
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Droga Krzyżowa – każdy piątek Wielkiego Postu godz. 16.15 

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

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym—każda niedziela Wielkiego Postu godz. 15.45 
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„O Tobie mówi serce moje szukaj Jego Oblicza” 

Ks. Grzegorzowi Krzykowi życzymy by nieustanne 

poszukiwanie i poznawanie Boga budowało Relację 

silniejszą od wszelkich zniechęceń, emocji, zmęcze-

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

dłem pokoju w sercu i dawała zdolność do wybiera-

nia miłości w każdej innej relacji. Redakcja 

 

„Jezus jest  Światłością życia. Kto na Niego patrzy 

widzi, jak rozjaśniają się ścieżki jego życia.” 

Zuzannie Kalinowskiej tego by czas spędzony z Je-

zusem i wpatrywanie się w Nie-

go rzeczywiście rozjaśniało ży-

cie, rodziło pokój i dawało 

więcej pewności w rozpozna-

waniu tego co prawdziwie do-

bre. Redakcja 

 

„Życie nie musi obfitować w wielkie wydarzenia. Co-

dzienny obowiązek, prosty i niepozorny, wystarczy, 

aby je upiększyć i uszlachetnić.” 

Pani Grażynie Rodak oraz panom Edwardowi Kulig, 

Janowi Szczęsnemu i Wiesławowi Bieniek życzymy, 

by potrafili powierzać codzienność Bogu i z rado-

ścią serca spełniać swoje obowiązki. Chór „Lira” 

„Zgięte kolana i złożone ręce są gestami wolnego 

człowieka.” 

Paniom Danucie Orszulik i Adeli Kalecie oraz panu 

Grzegorzowi Matusiakowi życzymy, by modlitwa czy-

niła Ich życie wolnym od zła. Seniorzy. 

 

„Grzeszy ten, kto mając możliwość wyświadczania 

dobra, nie czyni tego.” 

Legionistom Edwardowi Kulig i Kazimierzowi Adam-

kowi oraz auksyliatorom Annie Majer, Danucie Or-

szulik, Krystynie Piksa i Reginie Woźniak życzymy 

umiejętności wykorzystywania 

każdej szansy, jaką daje życie, 

by czynić dobro i uszczęśliwiać 

innych. Męski Legion Maryi. 

 

„Wszystko co robimy dla miłości nabiera wartości i 

piękna” 

Księdzu Grzegorzowi Krzykowi życzymy by potrafił 

cieszyć się wartością i pięknem tego co robi i wi-

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

zannie Kalinowskiej, Kasi Orszulik, Marcinowi Janic-

kiemu i Mateuszowi Rusińskiemu życzymy, aby miłość 

była motorem Ich najdrobniejszych, nawet niewi-

docznych czynów. Oaza z ks. Stefanem 

Serdeczności 

Rekolekcje Wielkopostne 2016 
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10 lutego—Środa Popielcowa 
6.30—Msza z nauką ogólną 
9.00—Msza z nauką ogólną 
16.00—Msza z nauką ogólną (kaplica) 
16.30—Msza z nauką ogólną 
18.00—Msza z nauką ogólną 
 
11 lutego—czwartek Światowy Dzień  
Chorego 
6.30—Msza z nauką ogólną 
9.00—Msza z nauką ogólną 
17.00—Msza z nauką dla chorych i star-
szych wiekiem 

12 lutego—piątek 
6.30—Msza z nauką ogólną 
9.00—Msza z nauką ogólną 
16.15—Droga Krzyżowa 
17.00—Msza z nauką ogólną 
18.00—Nauka stanowa dla małżonków 
 
13 lutego—sobota 
8.00—Msza z nauką ogólną 
9.00—Droga Krzyżowa dla dzieci z nau-
ką rekolekcyjną 
17.00—Msza z nauką ogólną na zakoń-
czenie rekolekcji. 

Rekolekcje wygłosi ks. Leszek Czernecki. W sobotę 13 lutego na Mszy św. kończącej 
rekolekcje, pożegnamy ks. Leszka i podziękujemy Mu za pracę w naszej parafii.  

Serdecznie Zapraszamy. 
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V NIEDZIELA ZWYKŁA 7 .02 
7.3o – Za + Pawła Filip – od Krzysztofa z 
rodziną.   
9.3o – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Ireny z okazji  
50 rocznicy urodzin.  
10.oo – Za ++ Jerzego Zdrzałek – w rocz-
nicę śmierci, żonę Agnieszkę, syna Gerar-
da, dziadków z obu stron, Różę Zdrzałek, 
Alberta Śmietana, Józefa i Marię Bachlaj 
oraz ++ z pokrewieństwa Zdrzałek, Czy-
lok. 
11.oo – Do Opatrzności Bożej w intencji 
Danuty Orszulik z okazji 70 rocznicy uro-
dzin, córki Bożeny, wnuczki Kasi, wnuka 
Hanesa z okazji ich urodzin. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Mariana Jarczok z okazji 50 
rocznicy urodzin.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB Częstochowskiej, z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-
bą o dalszą opiekę i zdrowie dla małżon-
ków Elżbiety i Józefa z okazji 60 rocznicy 
ślubu oraz błogosławieństwo dla rodziny.  
16.3o – Za ++ Sabinę Sadło – w 3 roczni-
cę śmierci, męża Jana, Genowefę Niziołek 
– w kolejną rocznicę śmierci.  
PONIEDZIAŁEK  8 .02 
6.3o – Za ++ Annę i Emila Sobik, córkę 
Renatę, Teresę Orszulik, Agnieszkę Gór-
niak oraz ++ z rodzin Sobik, Orszulik i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
6.3o – Za ++ Jadwigę, męża, rodziców i 
teściów oraz ++ z pokrewieństwa.  
17.oo – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem Św. Franciszka z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Anny z okazji 60 rocznicy uro-

dzin. 
WTOREK 9 .02 
6.3o – Za + Bogdana Bączek – od sąsia-
dów z ul. Wrocławskiej 43.  
17.oo – Za + Józefa Drescher – w rocznicę 
śmierci oraz ++ z rodziny Drescher, Jon-
derko. 
17.oo – Za ++ Łukasza Kanorysińskiego, 
Irenę Milka, dziadków Kolmasiaków oraz 
++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu 
cierpiące – od Angeliki Rosińskiej. 
ŚRODA POPIELCOWA 10 .02 
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  
6.3o – Za + brata Eugeniusza – w 6 rocz-
nicę śmierci.  
9.oo – Za ++ Wincentego i Annę Piecha, 
syna, córki, zięciów, Jadwigę i Michała 
Fajkis, Jana, Martę i Leona Fajkis oraz ++ 
z pokrewieństwa Fajkis, Piecha. 
16.oo – KAPLICA – Za + Zdzisława Kusy. 
16.3o – Za ++ Mariannę, Edwarda, Kata-
rzynę i Józefa Korpowskich, Marię i Fran-
ciszka Koch, Rocha i Józefę Gajek oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.oo – Za + Pawła Kałuża – w 2 rocznicę 
śmierci.  
CZWARTEK - ŚWIATOWY DZIEŃ CHO-
REGO 11 .02 
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  
6.3o – Do Opatrzności Bożej, MB z Lour-
des, z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski, z prośbą o zdrowie dla syna Michała i 
wszystkich bliskich oraz światło Ducha 
św. dla lekarzy.  
9.oo – Wolna intencja. 
17.oo – ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO.  
17.oo – Za + męża Juliana Zacłona – w 6 
rocznicę śmierci, rodziców z obu stron 
oraz Stanisławę i Stanisława Szyler.  
PIĄTEK 12 .02 
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  
6.3o – Za ++ Jana Sitek, dziadków Sylwe-
stra i Anielę Gajda, Annę i Rafała Sitek 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
9.oo – Wolna intencja. 
17.oo – Za ++ Annę i Józefa, syna Krystia-
na Wysłucha, Ernę i Leona Adamek, Ka-

9 
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tarzynę Szymon.  
17.oo – Za ++ Leona Mazur, syna Alojze-
go, rodziców, rodzeństwo oraz pokrewień-
stwo z obu stron.  
SOBOTA 13 .02 
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  
8.oo – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
8.oo – Za ++ Karola Kula, rodziców i bra-
ta. 
17.oo – Do Opatrzności Bożej w intencji 
Ks. Leszka Czerneckiego.  
17.oo – Za ++ rodziców Jana i Marię Go-
ik, córkę Teresę, wnuków Tadeusza i Eu-
geniusza, Józefa i Marię Smorzyk, syna i 
synową, dusze w czyśćcu cierpiące.  
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 
NIEDZIELA TRZEŹWOŚCI 14 .02 
7.3o  – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB Częstochowskiej, z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-
bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i 
zdrowie w intencji małżonków Teresy i 
Stefana Nejman z okazji 55 rocznicy ślu-
bu.  
9.3o – Za ++ męża Stanisława Mazur – w 
14 rocznicę śmierci, ojca Jana Antos.  
10.oo – Za ++ Łucję Materzok, męża 
Emanuela, rodziców, rodzeństwo, Rober-
ta Brudny.  
11.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Radosława z okazji 10 rocznicy 
urodzin.  
12.15 – Za ++ Aleksandra Trzonkowskie-
go – w 14 rocznice śmierci, rodziców z 
obu stron, Antoniego Trzonkowskiego, 
żonę, Leona Sitek, żonę, Ryszarda Hole-
sza, żonę, syna i wnuka, Czesława Do-
bruckiego, Antoniego Jarzombowskiego i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
16.3o – Za ++ Mariannę Sobik – w rocz-
nicę śmierci, męża Rudolfa, zięciów Bole-
sława i Antoniego, synową Annę i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
PONIEDZIAŁEK 15 .02 
6.3o – Za + Pawła Kałuża – w rocznicę 

śmierci, żonę Annę.  
17.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Kazimierza Adamek z okazji 65 
rocznicy urodzin.  
WTOREK 16 .02 
6.3o – Do Opatrzności Bożej, MB Królo-
wej Wniebowziętej i Św. Józefa, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
błogosławieństwo, dary Ducha Św. i zdro-
wie dla Józefa i Daniela z okazji urodzin.  
17.oo – Za ++ Edwarda Szymik, rodziców, 
rodzeństwo i teściów.  
ŚRODA 17 .02 
6.3o – Za + Bogumiła Płocha – w rocznicę 
śmierci.  
17.oo – Za ++ rodziców Stanisława i Ma-
rię Kachel, dziadków z obu stron oraz ++ 
z pokrewieństwa.  
CZWARTEK 18 .02 
6.3o – Za + Stanisława Wójcika oraz ++ z 
rodziny.  
17.oo – Za ++ Bertę Godziek – w rocznicę 
śmierci, męża Sylwestra, syna Ewalda, 
córkę Krystynę, zięcia Mieczysława oraz 
++ z pokrewieństwa Godziek, Myśliwiec. 
PIĄTEK 19 .02 
6.3o – Za + Leszka Grzelewskiego – od 
sąsiadów z ul. Opolskiej 16. 
17.oo – Za ++ żonę Alinę Borowik – w 10 
rocznicę śmierci, ++ z rodziny Borowików 
i Malickich.  
SOBOTA 20 .02 
8.oo – Za ++ księży Antoniego – w rocz-
nicę śmierci i Ludwika Pitas oraz ich ro-
dziców i rodzeństwo.  
17.oo – Za ++ Helenę Kafka – w rocznicę 
śmierci, męża Maksymilianan, rodziców z 
obu stron, ++ z pokrewieństwa Kafka, 
Gembalczyk, Kondziołka, Kiełkowski, 
Gajda, Uliarczyk i dusze w czyśćcu cier-
piące.  
II NIEDZIELA WIELKIEGO  POSTU 
21 .02 
7.3o – Za ++ Erwina i Annę Adamczyk, 
rodziców Katarzynę i Pawła, teściów Mar-
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były występy 

...nagrody 

tę i Henryka Kołeczko oraz ++ z rodziny.  
9.3o – Za ++ Alojzego Langosz – w rocz-
nicę śmierci, żonę Eugenię, Reginę i Mie-
czysława Skubis oraz ++ z rodzin Szulik, 
Skubis, Langosz, Wala. 
10.oo – Za ++ Karola i Cecylię Rączka, ro-
dziców z obu stron, wnuczkę Sylwię, 
Franciszka Zniszczoł, rodziców z obu 
stron, Emilię i Franciszka Brzoza oraz ++ 
z pokrewieństwa Kocur, Rączka, Znisz-
czoł, Pękała, ++ księży, zakonników.  
11.oo – W INTENCJI PARAFIAN.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.3o – Za ++ Józefa Wowra, syna Jana, 
rodziców Wiktorię i Józefa oraz ++ z po-
krewieństwa Wowra, Błatoń.  
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO KATEDRY 
ŚW. PIOTRA APOSTOŁA 22 .02 
6.3o – Za ++ Alfreda Myśliwiec, Łucję i 
Ryszarda Antończyk, Józefinę, Bernarda, 
Brunona, Eryka i Andrzeja Szulik, ++ z 
rodzin Myśliwiec, Antończyk, Szulik oraz 
Marię Schroeder oraz tragicznie ++ Ja-
dwigę i Zenona Majchrowskich.  
17.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie 
i dary Ducha Św. w intencji Mateusza z 
okazji 14 rocznicy urodzin.  
WTOREK 23 .02 
6.3o – Za + Pawła Filip – od Ireny i Hali-
ny.  
17.oo – Za ++ Katarzynę i Konrada Ru-
gor, Mariannę i Szymona Antończyk, Zo-
fię i Feliksa Dolatowskich.  
ŚRODA 24 .02 
6.3o – Za ++ rodziców Annę i Jana Ma-
tys, siostrę Teresę oraz ++ z rodziny Ma-
tys, Faber, Urbańczyk i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
17.oo – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem Św. Franciszka, w intencji 
sióstr i braci III Zakonu Franciszkańskie-
go naszej parafii oraz opiekuna Ks. Dariu-
sza.  
CZWARTEK 25 .02 
6.3o – Za ++ Marię Poloczek, męża Wik-
tora, syna Antoniego, jego żonę Ewę, 

wnuczkę Agnieszkę oraz ++ z rodzi-
ny Poloczek, Mazur, Szlezinger.  
17.oo – Za ++ Jadwigę Krupa, córkę Ju-
stynę, ojca Józefa.  
PIĄTEK 26 .02 
6.3o – Za ++ Helenę Kulig – w 1 rocznicę 
śmierci, Jakuba i Józefa Kulig oraz ++ z 
rodziny Zbrońskich. 
17.oo – Msza św. za zmarłych w 30 dzień i 
1 rok po śmierci.  
SOBOTA 27 .02 
8.oo – Za ++ Alojzego Mazur, żonę Marię, 
córkę Eleonorę Urbańczyk, rodziców, ro-
dzeństwo z obu stron i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
17.oo – Za ++ Ernę Grzonka, męża Felik-
sa, syna Daniela, dziadków z obu stron, 
Henryka Śmietana, + Sangrę, Agnieszkę 
Mrowiec, Eugeniusza Mstowskiego, żonę 
Janinę i dusze w czyśćcu cierpiące.  
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
28 .02 
7.3o – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Tomasza z okazji 40 rocznicy 
urodzin.  
9.3o – Za ++ Cecylię i Albina Stencel, 
Martę i Leona Mazur oraz ++ z pokre-
wieństwa.  
10.oo – Za ++ męża Józefa, Józefa i Ger-
trudę Gonsior, Piotra, Franciszkę, Dorotę 
Matloch, Ludwika, Katarzynę, Czesława i 
Jadwigę Cofalik, Anastazję Mołdrzyk oraz 
Elżbietę Weister i dusze w czyśćcu cier-
piące.  
11.oo – W INTENCJI PARAFIAN.  
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIE-
CI. 
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
PONIEDZIAŁEK  29 .02 
6.3o – Za + Alfonsa Kondziołka, żonę Ró-
żę, Alfreda i Krystynę Adamek – w roczni-
cę urodzin.  
17.oo – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprząta-
jących kościół i kaplicę w miesiącu lutym.  

11 
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17.oo – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB Nieustającej Pomocy, w 
intencji wnuczki Edytki z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, dary Ducha Św. i zdro-
wie.  
WTOREK 1 .03 
6.3o – Za + Stanisławę Rosner.  
17.oo – Za ++ Stefanię Deptuła – w 4 
rocznicę śmierci, męża Józefa, ich rodzi-
ców oraz ++ z pokrewieństwa.  
17.oo – Za + Jana Grzęda – w 12 rocznicę 
śmierci oraz ++ z rodzin Grzęda, Burzyń-
skich, Sieczkowskich. 
ŚRODA 2 .03 
6.3o – Za + Romana Mazur – od człon-
ków byłego Zarządu Osiedla Jastrzębie 
Górne i Dolne.  
17.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Edyty z okazji urodzin.  
17.oo – Za ++ Krystynę i Jana Walczak, 
syna Zdzisława.  
CZWARTEK- I czwartek miesiąca  3 .03 
6.3o – W intencji powołań.  
17.oo – Za + Dariusza Kałuża – w 3 rocz-
nicę śmierci oraz Ks. Bernarda Polok i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
17.oo – Za ++ Agnieszkę Ostrzołek – w 
rocznicę śmierci, męża Jana, córkę Łucję, 
zięciów Romana i Franciszka oraz ++ z 
rodziny Ostrzołek, Sitko, Adamczyk. 

PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, 
KRÓLEWICZA – I piątek miesiąca 4 .03 
6.3o – W intencji czcicieli NSPJ. 
17.oo – Za ++ Stanisławę Maksymowicz – 
w 6 rocznicę śmierci, Marcina Szydłow-
skiego w 11 rocznicę śmierci. 
17.oo – Za ++ Irenę i Stanisława Koło-
dziejczyk – w kolejną rocznicę śmierci.  
SOBOTA – I sobota miesiąca  5 .03 
8.oo – Za ++ Józefa i Helenę Odulińskich, 
synową Ewę oraz ++ z rodziny. 
17.oo – Za ++ rodziców Jadwigę i Emilię 
Smolorz oraz dziadków z obu stron. 
17.oo – Za ++ Mariana Koszewskiego, 
Bronisławę i Sylwestra Budzińskich, syna 
Eryka, Jana i Annę Kiełkowskich. 
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 
NIEDZIELA LAETARE 6 .03 
7.3o – Za ++ Anielę i Wiktora Oczadły, 
ich rodziców oraz ++ z pokrewieństwa 
Żywczak, Płonka, Wita.  
9.3o – Za ++ Eugenię Langosz, męża 
Alojzego.  
10.oo – Za ++ Genowefę i Leona Wielgat.  
11.oo – W INTENCJI PARAFIAN.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski z prośbą o dal-
sze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w 
intencji Tomasza z okazji 40 rocznicy uro-
dzin.  
16.3o – Za ++ męża Jana Sitarz, rodziców 
Rozalię i Wilhelma Krupa, brata Józefa, 
teściów Marię i Józefa Sitarz oraz dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
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 Bulla papieża Franciszka Misericor-
diae vultus. 11 kwietnia 2015 roku, w 
Święto Bożego Miłosierdzia, papież Fran-
ciszek ogłosił bullę zapowiadającą Rok 
Jubileuszowy, którego motto brzmi: Mi-
łosierni jak Ojciec. Jubileusz będzie trwał 
do 20 listopada 2016 roku. Czas łaski i 
przebaczenia. Czas wyciągniętych ramion  
Boga Ojca czekających na marnotraw-
nych synów i córki. Spróbujmy odczytać  
dokument papieski jako zbiór wskazówek 
do owocnego przeżycia najbliższych mie-
sięcy. 
 Dostrzec oblicze miłosiernego Boga 
w osobie Jezusa Chrystusa. Kontempla-
cja, czyli pełne miłości wpatrywanie się w 
oblicze Jezusa Miłosiernego jest dla 
chrześcijanina źródłem radości i pokoju. 
Bóg wychodzi nam na spotkanie w przy-
powieściach o „zaginionej owcy”, 
„zagubionej monecie” czy wreszcie jako 
miłosierny ojciec z opowieści o „synu 
marnotrawnym”. Poszukuje nas. Nie re-
zygnuje. Przekracza „przepaść grzechu”. 
Oddaje za nas życie. 

 „Oblubienica Chrystusa woli posłu-
giwać się lekarstwem miłosierdzia niż su-
rowością” Jan XXIII. Kościół musi naśla-
dować swojego mistrza inaczej przestanie 
być wiarygodny. Jego weryfikacja nastę-
puje na drodze miłości miłosiernej i 
współczującej. W Roku Miłosierdzia bę-
dzie to naśladowanie umiejętności prze-
baczania. Bez przebaczenia życie Kościo-
ła, życie każdego człowieka, staje się ste-
rylne  i bezpłodne. „Drzwi miłosierdzia” 
zostały otwarte w Rzymie, ale dokonało 
się to również w wielu sanktuariach die-
cezjalnych, gdzie można uzyskać łaskę od-
pustu zupełnego. Równocześnie rozesłani 

zostali „MISJONARZE MIŁOSIERDZIA” 
czyli kapłani, którzy będą mieli władzę 
przebaczania grzechów zarezerwowanych 
dla Stolicy Apostolskiej. W piątek oraz w 
sobotę przed IV Niedzielą Wielkiego Po-
stu przez 24 godziny będzie można korzy-
stać z  sakramentu pokuty i pojednania. 
 Dostrzec biedę świata. Droga chrze-
ścijanina to droga upodabniania się do 
Chrystusa Miłosiernego, który cytując 
Księgę Izajasza tak siebie opisuje: „Duch 
Pana Boga nade mną, bo Pan mnie nama-
ścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę 
ubogim, by opatrywać rany serc złama-
nych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i 
więźniom swobodę  aby obwieszczać rok 
łaski Pańskiej” (Iz 61, 1-2). Mamy być gło-
sicielami tej samej nadziei i naśladowca-
mi tej samej postawy. 
 Uczynki miłosierdzia względem du-
szy i względem ciała to ćwiczenie się w 
miłosierdziu. Wpierw jednak trzeba ćwi-
czyć miłosierne spojrzenie dostrzegające 
nędzę duchową i materialną otaczającego 
nas świata. Miłosierdzie to nie abstrakcja. 

Miłosierdzie to 
Bóg pochylający 
się na biedą, sa-
motnością, roz-
paczą… 
„Wszystko, co 

uczyniliście jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnie uczyniliście” (Mt 25, 
40). Bóg utożsamia się z każdym cierpią-
cym człowiekiem, któremu pragnie przy-
wrócić synowską godność. 
 „Idźcie i starajcie się zrozumieć, co 
znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofia-
ry. Bo nie przyszedłem powołać sprawie-
dliwych, ale grzeszników” (Mt 9, 13). W 
wielu z nas toczy się wewnętrzna walka 
między pragnieniem sprawiedliwości a 
miłosierdziem. Szczególnie w sytuacji do-
znanych krzywd. Każdemu oddać to co 
mu się należy ale czytamy też:  Kto  jest 
bez grzechu niech pierwszy rzuci kamień. 
Marzenie o społeczeństwie sprawiedli-

Franciszek o miłosierdziu 
 Opr. Robert Stoliński 
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 Co to właściwie znaczy być miłosier-
nym. Misericordia – okazać biednemu 
serce, albo raczej mieć biednego, mieć 
czyjąś biedę w sercu. Ale jak to zrobić, jak 
się tego nauczyć? Jak sprawić, żeby czyjeś   
nieszczęście nie było nam obojętne? Spró-
bujmy wspólnie przyjrzeć się temu, w jaki 
sposób miłosierdzie dojrzewa w Samary-
taninie, o którym opowiada Pan Jezus. 
 Na drodze leży pobity człowiek, a 
obok niego przechodzą trzy osoby, ka-
płan, lewita i Samarytanin. Jeśli uważnie 
przeczytasz tę przypowieść to zauważysz, 
że jest jedna rzecz, którą robi każdy z nich 
(poza tym, że przechodzi). Już wiesz? 
Tak, masz rację, wszyscy trzej zobaczyli 
pobitego. Od tego zobaczenia może roz-
począć się miłosierdzie. Najpierw trzeba 

nauczyć się dostrzegać czyjąś biedę, nie-
szczęście. Ale, żeby zobaczyć czy usłyszeć, 
że ktoś potrzebuje pomocy, trzeba odwró-
cić się od siebie, od swojego ja, zapomnieć 
na chwilę o sobie i swoich problemach, 
zacząć zauważać innych, słuchać co mó-
wią, jak mówią. Problem w tym, że kiedy 
zaczynamy interesować się tymi, którzy są 
wokół nas, to najczęściej robimy to po to, 
by mieć o kim rozmawiać, kogo ocenić, do 
kogo się porównywać… Może właśnie tak, 
„zobaczyli” leżącego lewita i kapłan… 
 Dlatego ważne jest by po dostrzeże-
niu biedy wzruszyć się nią głęboko – bo to 
właśnie robi Samarytanin. Niektórym 
przychodzi to stosunkowo łatwo, ponie-
waż są z natury wrażliwi, emocjonalni, ale 
co zrobić, jeśli nie jesteśmy specjalnie 

wym, o państwie prawa, doprowadziło w 
historii świata do powstania dyktatur i 
narzucania woli innym.  To samo podej-
ście, „przestrzegania prawa”, zaowocowa-
ło ukrzyżowaniem Chrystusa. Tymczasem 
Bóg przekracza sprawiedliwość miłosier-
dziem i przebaczeniem. W Nim to dwa 
wymiary tej samej rzeczywistości. Ucząc 
się od Boga Sprawiedliwego i Miłosierne-
go musimy zachować równowagę między 
jednym a drugim. 
 Skorumpowane struktury społecz-
ne. Boże przebaczenie nie może zostać 
przyjęte bez postawy wewnętrznego na-
wrócenia. To wezwanie to przemiany ży-
cia Papież kieruje szczególnie do ludzi 
uwikłanych w działalność grup przestęp-
czych. Przestrzega przed iluzją pieniądza 
jako źródła szczęścia. 
Jednak każdemu z nas zagraża zamyka-
nie się w wewnętrznych strukturach: ro-
dzinnych, przyjacielskich, zawodowych. 
Tworzymy światy zarezerwowane dla 
tych, którzy wydają nam się atrakcyjni. Ci 
„spoza”, ci „inni”, „gorsi”, stają się wtedy 
dla nas jedynie pretekstem do budowania 
swojej wydumanej wielkości. Enklawy 
dobrych rodzin, lepszych osiedli, szkół, 

grup zawodowych rodzą współczesnych 
faryzeuszy. A przecież: Cóż mam czego 
bym nie otrzymał? 
 Dialog. Oglądając telewizję trudno 
uwierzyć, że, i judaizm, i islam, uważają 
miłosierdzie za jeden z najważniejszych 
atrybutów Boga. W obliczu narastających 
konfliktów ze światem islamskim to wła-
śnie płaszczyzna wiary w Boga Miłosier-
nego i Litościwego daje nadzieję na po-
kój. Innej nie ma i nie będzie. Świadec-
two tego dają rzesze chrześcijan prześla-
dowanych za wiarę w Chrystusa a jednak 
przebaczający swoim oprawcom. To każe 
i nam patrzeć na tych „innych”, na przy-
byszów z innego świata, oczami miłosier-
nego Chrystusa. 
 Maryja Matka Miłosierdzia i Fau-
styna. Potrzebujemy przewodników na 
drodze do Miłosiernego Ojca. Pierwszą 
zawsze będzie Matka Chrystusa Maryja. 
Drugą, apostołka Bożego Miłosierdzia: 
Faustyna Kowalska. Napisany przez nią 
Dzienniczek Bożego Miłosierdzia to naj-
lepszy, na ten czas, być może ostateczny, 
opis szlaków wiodących na Górę Przemie-
nienia. ● 



  SPES 
 

                    LUTY   2016 r. 

 

uczuciowi? Tak naprawdę nie koniecznie 
chodzi tu o emocje, ale bardziej o to, by 
spróbować sobie wyobrazić siebie w sytu-
acji tego potrzebującego. Zobaczyć siebie, 
jako tego, który właśnie stracił pracę, 
zdradził żonę, nie zdążył wykonać jakie-
goś obowiązku, bo za późno się do tego 
zabrał, jest głodny, jest alkoholikiem, zo-
stał okradziony, nie ma nikogo bliskiego 
– różne są biedy człowieka, zawinione i 
niezawinione. Człowiek, który jest winny, 
także może być nieszczęśliwy i potrzebo-
wać pomocy. A więc chodzi o to, by spró-
bować postawić siebie w tej trudnej sytu-
acji i zastanowić nad tym, jak bym się 
wtedy czuł, czego pragnął, co przeżywał… 
Wzruszenie powoduje, że czyjaś bieda za-
czyna się zadomawiać w naszym sercu. 
Można więc powiedzieć, że jest dobrze – 
udało się pokonać obojętność. Wielu z nas 
na tym poprzestaje. Czujemy się kimś do-
brym, ponieważ porusza nas głęboko 
czyjś los - płaczemy, gdy oglądamy pro-
gram telewizyjny o dzieciach w domu 

dziecka, albo o ludziach, umierających z 
głodu w Etiopii, ze łzami w oczach słucha-
my sąsiadki, która mówi o tym, że nie ma 
za co kupić dzieciom butów. O jacy jeste-
śmy dobrzy i litościwi… I jakie to wygod-
ne… 
 A jednak Jezus nie ucina w tym 
miejscu opowieści. Historia nie kończy się 
na tym, że Samarytanin siada wzruszony 
na drodze i zaczyna płakać nad losem po-
bitego. Nie poprzestaje na łzach… On 
podchodzi i opatruje rany, zalewa je wi-
nem i oliwą – tym co ma przy sobie. To 
jest kolejny krok miłosierdzia. Konkretne 
działanie, konkretna pomoc. Powiesz, że 
nie każdy ma wino, oliwę i nie każdy zna 
się na ranach. To prawda. Ale czy kiedy-

kolwiek zastanowiłeś się nad tym, jak 
swoimi zdolnościami, tym co potrafisz ro-
bić dobrze, tym co masz, mógłbyś komuś 
pomóc. Bo zobacz: można mieć na przy-
kład zmysł obserwacji i dobrą pamięć i 
korzystać z tego po to, by wytykać innym 
słabości, opowiadać wszystkim historie o 
ich dawnych błędach itd. a można wyko-
rzystywać swoją pamięć do tego, by zaw-
sze wiedzieć, w jaki sposób komuś spra-
wić przyjemność - pamiętać, że ktoś lubi 
pomidory bez cebuli, albo, że najbardziej 
lubi dostawać w prezencie książki, albo że 
ma słabą pamięć i trzeba mu przypo-
mnieć o czymś ważnym, bo inaczej coś za-
wali... Człowiek miłosierny zna swoje 
możliwości i wie, jak wykorzystać to co 
umie i to co ma, by pomóc komuś, kto tej 
pomocy potrzebuje. A jeśli sprawa na-
prawdę go przerasta? To wie, Kto jest 
Źródłem Miłosierdzia i nie szkoda mu 
czasu na to by prosić Jezusa o pomoc, o 
łaskę dla nieszczęśliwych. Modlitwa to też 
jest konkret. Szkoda, że tak często myśli-

my inaczej. 
Bo łatwiej 
jest być bo-
haterem, 
który ratuje i 
na  którym 

skupia się wdzięczność i uwaga wszyst-
kich, niż tym, który po cichu sprowadza 
pomoc, kogoś silniejszego i pozostaje nie-
zauważony. 
 No dobrze, ale to jeszcze nie koniec 
przypowieści. Samarytanin zawozi pobi-
tego do gospody, płaci za jego leczenie i 
opiekę nad nim i obiecuje, że jeśli gospo-
darz wyda więcej, to w powrotnej drodze 
dopłaci. W tym krótkim tekście możemy 
odnaleźć trzy kolejne cechy kogoś, kto 
chce być człowiekiem miłosiernym. Po 
pierwsze: Samarytanin płaci – miłosier-
dzie zawsze wiąże się z jakąś ofiarą, coś 
nas kosztuje. Nie koniecznie są to pienią-
dze, choć czasem także, one. Równie do-
brze może być tak, że musimy zrezygno-
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Dojrzewające miłosierdzie  
 oprac. Ala Kaczorowska 
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wać z odpoczynku, z czytania książki, z 
wizyty w kinie. Albo inaczej - zamiast mó-
wić o sobie i swoich problemach, musimy 
zgodzić się na słuchanie o sprawach kogoś 
innego. Albo jeszcze inaczej - musimy zre-
zygnować z rozpamiętywania win czy 
ucieczki przed bólem i podjąć trud prze-
baczenia i odbudowywania relacji z kimś 
kto zranił. Dużo by tu można zapisać 
przykładów. Tak – miłosierdzie zawsze 
jest ofiarą, bo ma swoje źródło w przebi-
tym Sercu Jezusa, który złożył się w ofie-
rze… Po drugie: prawdziwa pomoc to ta-
ka, która nie 
jest chwilo-
wym kapry-
sem, ale trwa 
tak długo jak 
długo jest po-
trzebna. Czło-
wiek miłosier-
ny jest odpo-
wiedzialny i 
wytrwały, po-
trafi mądrze 
planować i myśleć o przyszłości, tak żeby 
jego pomoc była skuteczna. Nie jest bez-
myślny i nie łudzi kogoś nadzieją po to, by 
za chwilę o nim zapomnieć i sprawić, że 
będzie mu jeszcze trudniej, bo wierząc w 
pomoc, przestał jej szukać u kogoś inne-
go. Miłosierdzie to nie jednorazowy od-
ruch po chwilowym wzruszeniu. Gdyby 
Samarytanin nie zapewnił, że wróci i 
sprawdzi, to mogłoby się okazać, że jego 
trud poszedłby na marne, bo po odjeździe 
uratowany człowiek i tak by umarł. Po 
trzecie: miłosierdzie to nie jest zgoda na 
to, by ktoś mnie wykorzystał, by na mnie 
żerował. Pomoc ma doprowadzić do tego, 
że ktoś sam stanie na nogi, że nie będzie 
ode mnie zależny. Samarytanin nie daje 
od razu więcej pieniędzy. Obiecuje, że da 
je później, jeśli okaże się, że rzeczywiście 
są jeszcze potrzebne. Prawdziwe miłosier-
dzie chociaż wybacza to nie zgadza się na 
słabość, na grzech, na trwanie w upadku, 

ale zaprasza do tego, by wzrastać, by sta-
wać się lepszym, zdrowszym, bardziej sa-
modzielnym, mądrzejszym. 
 Wygląda na to, że nie jest łatwo być 
człowiekiem miłosiernym. Trzeba mieć 
wrażliwy wzrok i słuch, by dostrzec po-
trzebującego, wzruszyć się głęboko jego 
biedą i konkretnie mu pomóc, wykorzy-
stując swoje zdolności. Na dodatek trzeba 
to zrobić mądrze, zaplanować, pomyśleć o 
przyszłości, być wytrwałym w niesionej 
pomocy, ale jednocześnie wiedzieć, kiedy 
przestać pomagać, tak by nikogo od siebie 

nie uzależnić, 
nie pozwolić 
się wykorzysty-
wać i nie zgo-
dzić na zło. No 
i jeszcze trzeba 
być gotowym 
na ofiarę z sie-
bie, bo inaczej 
się nie da… 
Tak sobie my-
ślę, że chyba 

nie za bardzo zachęciłam Cię do tego tru-
du… No bo właściwie dlaczego tak się mę-
czyć i starać…?  
 A nie wydaje Ci się, tak jak mnie się 
wydaje, że Jezus opowiadając o Samary-
taninie mówi o Sobie? Czy nie jest dla 
Ciebie i dla mnie taki, jak dla tego pobite-
go, który oddalił się z Jerozolimy - miesz-
kania Boga i szedł do Jerycha miasta 
grzechu? Czy nie jest tak, że On wzrusza 
się głęboko nad Tobą i nade mną, i że każ-
da Twoja i moja bieda siedzi głęboko w 
Jego sercu, i że pochyla się nad Twoimi i 
moimi ranami i już wszystko mądrze za-
planował - jak je uleczyć i sprawić byś Ty i 
bym ja, byśmy w końcu zaczęli kochać? 
 Bo jeśli podejrzewasz to co ja, to 
może także w Tobie jest pragnienie, by 
stawać się podobnym do Niego - Jedyne-
go Prawdziwego Samarytanina, nawet je-
śli to takie trudne… ●  
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 Czy istnieją granice miłosierdzia? 
Czy źle rozumiane miłosierdzie może 
przynieść negatywne skutki?  
 
Takie pytania zadałam uczniom gimna-
zjum i liceum. Okazały się dla nich bardzo 
trudne. Wielu nie odpowiedziało w ogóle, 
część chyba nie do końca zrozumiała py-
tania, ale niektórzy spróbowali się z nimi 
zmierzyć.  
Przedstawiam kilkanaście wybranych od-
powiedzi i właściwie jestem ciekawa, jak  
odpowiedzieli by na nie nasi Czytelnicy... 
Może w wypowiedziach młodzieży ktoś 
odnajdzie swoje wątpliwości, co do tego 
czy miłosierdzie może być bez granic… 
Nie chcę ich komentować, ale zachęcić 
Was do refleksji… Miłej lektury...  

 
 
Ktoś może to wykorzystać przeciw nam i 
będzie nas wykorzystywać mówiąc, że po-
trzebuje w czymś pomocy, a w rzeczywisto-
ści mógłby to zrobić sam  – będzie czerpał z 
naszej życzliwości 
   ●●● 
Ktoś, chcąc pomagać, może zbytnio inge-
rować w życie bliźniego 
   ●●● 
Kiedy ludzie zaczną żerować na naszej do-
broci i będą wykorzystywać, bo uznają, że 
my zawsze im wybaczymy i pomożemy. 
   ●●● 
Może być wzięte za głupotę lub naiwność 
   ●●● 
Według mnie nie ma takich granic. Jeśli 
ktoś chce np. pomagać innym to nawet, 
gdy jest biedny zrobi wszystko by to uczy-
nić. Jeśli ktoś chce kochać to nie ma dla 
niego żadnych przeszkód. 
   ●●● 

Myślę, że nie należy przesadzać z miło-
sierdziem i są tego granice. Można pomóc 
człowiekowi, ale tak by się w końcu usa-
modzielnił 
   ●●● 
Złe skutki są wtedy, gdy ktoś zacznie być 
wykorzystywany, ale nic wtedy nie zrobi, 
bo cały czas stara się wybaczyć, zrozumieć 
   ●●● 
Tak ponieważ okazując współczucie czy 
szacunek może być to zrozumiane jako 
pozwolenie na więcej 
   ●●● 
Trzeba być dobrym, ale na tyle, by sobie 
nie zaszkodzić 
   ●●● 
Tak są granice miłosierdzia, ponieważ jak 
jakaś osoba będzie cały czas przebaczała 
komuś, to ten ktoś nie będzie jej szanował 

   ●●● 
Niektórzy mogą odebrać 
miłosierdzie jako słabość i 
znęcać się nad takimi oso-
bami 
  ●●● 

Kiedy osoba wybaczy drugiej osobie mogą 
się znaleźć osoby chcące sprawiedliwości i 
one mogą zrobić krzywdę obydwu oso-
bom 
   ●●● 
Tak ponieważ człowiek może to wykorzy-
stać i dobrą osobę może zacząć namawiać 
do złego np. palenia papierosów 
   ●●● 
Myślę, że źle rozumiane miłosierdzie mo-
że być zagrożeniem, gdy ślepo wybaczamy 
wszystko co ktoś złego nam zrobił. Może 
to przynosić negatywne skutki , ponieważ 
nawet, gdy jest się człowiekiem miłosier-
nym trzeba odróżnić co wybaczać 
   ●●● 
Kiedy ktoś jest zbyt dobry, ludzie zaczyna-
ją to wykorzystywać 
   ●●● 
Uważam że są granice miłosierdzia, po-
nieważ, gdy jest sytuacja, że ktoś zabił kil-
ka osób, nie powinniśmy okazywać łaski 

Granice miłosierdzia? 
Zebrała Ala Kaczorowska 
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Myślisz, że Osiołek dobrze zrozumiał pa-
nią katechetkę? Chyba nie trzeba wchodzić do Pisma Świętego, 
aby się w nim schronić. Jeśli rozwiążesz zadanie dowiesz się co  
robić, aby Słowo Boże chroniło przed szatanem, grzechem, złem i 
pomagało czynić dobro i kochać. Musisz wykreślić z tabeli  wszyst-
kie umieszczone obok niej wyrazy. Pozostałe literki czytane pozio-

mymi rzędami utworzą rozwiązanie. Prześlij je na adres krecikpolarny@gmail.com  A narody za roz-
wiązanie z poprzedniego numeru otrzymują: Wiktoria Wilk, Julia Bernas i Hiacynta Grygier. Można 
je odebrać 14 lutego na Mszy św. o godz. 10.00. Gratulujemy. 
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Oj! Strasznie ciężkie 
miałem ostatnio życie. 
Pani katechetka mówiła 
na religii, że szatan jest, jak lew ryczący, który krąży  
i patrzy, kogo by tu pożreć. Od razu zobaczyłem się w 
paszczy pełnej wielgaśnych zębów. Brrr...                    
No to postanowiłem się nie dać. O nie! Tak łatwo to on 
mnie nie zje. W końcu jestem nie byle jakim osiołkiem, 
zaprawionym w bojach o kanapę, cukierki i telewizor. 
Zacząłem manewry. Oczywiście od razu przyplątał się 
Krecik. Ale niech mu będzie... Może się czegoś nauczy 
od mistrza! Nawet nieźle mu szło, kiedy ćwiczyliśmy 
czujność. Trochę kiepsko czołgał się pod talerzem, ale 
w kubku schował się całkiem nieźle. No nie tak dobrze, 
jak ja, ale nie wymagajmy od Kreta zbyt dużego sprytu. 
W końcu co to za problem pozbywać się tych szkodni-
ków z trawnika. Za mądre to one nie są. Ale dość o 
nim! Po kilku dniach szkolenia opowiadałem w szkole 
o swoich niezwykłych osiągnięciach i pani katechetka 
śmiała się tak głośno, że aż do klasy wszedł pan dyrek-
tor, żeby sprawdzić czy wszystko w porządku i od razu 
zrobiło się jakoś cicho. Pani powiedziała, że przed sza-
tanem najlepiej uchroni mnie Słowo Boże i jeszcze coś 
chciała dodać, ale zadzwonił dzwonek i pobiegłem 
szybko do domu. Powiedziałem Krecikowi, że jest głupi 
skoro myślał, że poduszka ochroni go przed diabłem  
i szybciutko zdjąłem z półki Pismo Święte. Po co?  Jak 
to po co! Oczywiście weszliśmy z Krecikiem do środka  
i nie zamierzam wychodzić. Osiołek Ofiarka 

Dla dzieci 

WROTKI 

SIODŁO  

KOT 

TOREBKA 

WIDŁY 

KOTEK 

PALTO  

SFINKS 

ROBAK 

KOC 

ARMIA 

SZANTA 

KLOCEK 

OMLET 

PROGRAM 

FASOLA 

WOSK 

GARSONKA 

K B C P R O G R A M Z 

O R W Y O S F I N K S 

T O R E B K A K T A Z 

E Ń O G A R S O N K A 

K Ć T I K L O C E K N 

B W K Y K P L E O M T 

R W I D Ł Y A R M I A 

Y O Ł N O M I Ś L N K 

Z S I O D Ł O I E A O 

A K A P A L T O T Ć T 
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