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 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby 

każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.  J 3, 16 – 18 

 Któż to może zrozumieć - Trójca Świę-
ta? Biblia nie mówi o niej. Mówi dużo o Ojcu, 
o Synu i o Duchu Świętym, ale nigdy jednym 
tchem. Wszyscy są żyją-
cy, ale jak nawzajem na-
leżą do siebie, o tym Bi-
blia nie informuje. Czy 
wszyscy są jednym i tym 
samym Bogiem? Albo 
jest jakaś ich kolejność 
czy jakiś porządek waż-
ności, rangi? Biblia nie 
udziela żadnej odpowiedzi na te pytania. O 
uroczystości Boga Trójjedynego również nie 
wspomina. Te ważne pytania musiały jednak 
zostać rozstrzygnięte, gdy Kościół się rozrósł 
i stał się wielki w świecie. Inni pytali, co 
wspólnego z sobą mają Bóg,  Jezus i Duch 
Święty? A zatem Kościół około 300 roku po 
Chrystusie postanowił: wszyscy Trzej są rów-

ni jak fałdy jednej szaty. Jest ich Trzech - a 
tych Trzech jest Jednym. Jak to możliwe? 
Zrozumienie tego nie jest tak ważne. Znacz-

nie jest ważniejsze, by z 
powodu drobiazgów nie 
stracić z oczu tego, co 
wielkie. Mianowicie: jak 
powinienem żyć w obli-
czu Trójjedynego Boga? 
W poszukiwaniu odpo-
wiedzi na to pytanie po-
mocna okazuje się Bi-

blia. Udziela bowiem jednoznacznej odpo-
wiedzi. Jezus jest kimś wię-
cej niż dobrym człowie-
kiem, Jezus jest Synem Bo-
żym. Kto w to wierzy, nie 
utraci ani siebie, ani Boga. 
A to jest początek spełnio-
nego życia.  

UROCZYSTOŚĆ  

TRÓJCY  

PRZENAJŚWIĘTSZEJ 
7 czerwca 2020 r.  

 

 Od czasu do czasu otrzymuję złowiesz-
czy list łańcuszkowy, ostatnio także drogą e-
mailową. Zwykle towarzyszy mu zuchwałe 
żądanie, żeby potwierdzić odbiór i włączyć 
się do akcji, i w krótkim czasie rozesłać list 
do dwunastu innych 
osób, znajomych i przyja-
ciół, nie mających o ni-
czym zielonego pojęcia. 
Kto tego nie zrobi, będzie 
musiał nauczyć się żyć ze 
świadomością, że prze-
rwał być może najdłuższy 
list łańcuszkowy i zawiódł nadzieję tysięcy 
osób... Zupełnie inny ,,list łańcuszkowy" do-

ciera do nas z dzisiejszą 
Ewangelią. Został wysłany 
w chwili, gdy Jezus przy-
wołał do siebie dwunastu 
uczniowi udzielił im wła-
dzy nad duchami nieczy-
stymi i rozesłał ich, żeby 

wskrzeszali umarłych i uzdrawiali chorych. 
Jakie to wzruszające, że my dzisiaj, 2000 lat 
później, jesteśmy chrześcijanami i możemy 
nimi być dlatego, że przez wszystkie wieki 
nieprzerwanie byli tacy, którzy byli gotowi 

przekazywać sprawę Jezusa 
innym i mówić o niej w naj-
dalszych zakątkach ziemi. 
Świadomość ta zarazem 
jednak niepokoi, ponieważ 
nakłada na nas obowiązek i 
przypomina nam, żeby 
przekazywać dalej to, co sa-

mi otrzymaliśmy. Polecenie Jezusa - ale tak-
że Jego pełnomocnictwo - odnoszą się do nas 
tak samo jak wówczas do uczniów. Dlatego 
być może byłoby czymś zaskakującym, ale 
bynajmniej nie niesłychanym, gdybyśmy za-
pytali znajomych, co mogłyby dla nas dzisiaj 
znaczyć jasne słowa Jezusa: ,,Idźcie: uzdra-
wiajcie chorych...!"  Hans Reithofer  

 Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, 

wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Dar-

mo otrzymaliście, darmo dawajcie!     Mt 9, 36-10,8 

XI NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
14 czerwca 2020 r.  
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  Odwaga, otwartość, spokój, sa-
moświadomość - to idee, które przychodzą 
mi na myśl, gdy czytam słowa Jezusa prze-
znaczone na dzisiejszą niedzielę. Jezus do-
maga się od swoich uczniów, żeby z odwagą 
głosili Jego naukę, i to nie-
zależnie od konsekwencji. 
Z całą otwartością powinni 
- a tym samym również my 
- mówić o Dobrej Nowinie, 
nie tylko w małych, pry-
watnych kręgach, nie tylko 
we własnym domu, nie tyl-
ko w tajemnicy. Jezus zaleca zachowanie 
spokoju. Cóż może się wydarzyć? Ostatecznie 
On sam stoi przy boku każdego swego 
ucznia, także przy każdym z nas. On sam nas 
umacnia. Naturalnie, jawne wyznawanie 
swojej wiary może mieć negatywne konse-
kwencje. Niektórzy mogą się obawiać, że zo-
staną wyśmiani. Inni mogą lękać się o własne 
życie. Ale Jezus powiada, że możemy wy-

trwać, jeśli tylko będziemy świadomi tego, 
kim jesteśmy, i jeśli nie zagubimy poczucia 
własnej wartości. A mamy szczególną war-
tość przed Bogiem, godność, której nikt nie 
może nam odebrać, nawet możni tego świata. 

Odwaga, otwartość, spo-
kój, samoświadomość - to 
postawy dobrej nowiny, 
która przewija się jak złota 
nić przez Stary i Nowy Te-
stament. A sił do bycia 

chrześcijaninem 
powinny nam do-
dawać co dnia 
słowa naszego Pa-
na, powtórzone w 
dzisiejszym krót-
kim czytaniu aż 
trzykrotnie: ,,Nie 
bójcie się!". 

 Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na 

ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz du-

szy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w 

piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez wo-

li Ojca waszego nie spadnie na ziemię.        Mt 10, 26 – 33 

XII NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

21 czerwca 2020 r.  

 Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto 

kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze 

swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, 

straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.    Mt 10, 37 - 42 

 „Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż 
mnie nie jest mnie godzien.” Słowa te przej-
mują dreszczem. Przecież nie mógł ich wypo-
wiedzieć człowiek. Tak 

mógł powiedzieć 
tylko Bóg.  
Bóg nie jest po-
nad. Jest wszę-

dzie. Tak zupełnie inny, że nie można miłości 
do Niego porównać z największą nawet miło-
ścią do człowieka. Jest innym wymiarem.  

To co po ludzku najważ-
niejsze, w jego świetle jest 
stale jeszcze niepełne. Czy 
można kochać rodziców 
więcej niż Boga? Przecież 
to tylko dzięki Niemu stali 
się naszymi rodzicami, 
dzięki Niemu żyją, dzięki 

Niemu możemy się spotkać z nimi po śmierci 
jak po zwykłym rozstaniu, ale z jeszcze więk-
szym wzruszeniem.  

XIII NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
28 czerwca 2020 r.  
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 7.06 – niedziela. Uroczystość Najświęt-
szej Trójcy. Koniec okresu spowiedzi i Ko-
munii Świętej wielkanocnej. Archidiece-
zjalna Pielgrzymka Niewidomych do Piekar 
Śląskich. Kolekta na WT UŚ. 
 8.06 – poniedziałek. Wspomnienie św. 

Jadwigi, królowej Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian ul. Poznańskiej 2, 4, 
6, 8 po Mszy św. wieczornej. 
 9.06 – wtorek. Spotkanie rodziców dzieci 

komunijnych z SP nr 19 w kościele o godz. 
19.oo. 
 11.06 – czwartek. Uroczystość Najświęt-

szego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze św. o 
godz. 7.30, po procesji, 12.15, 16.3o i 19.3o. 
O godz. 10.oo rozpoczęcie procesja Teofo-
ryczna dookoła naszego kościoła.  
 12.06 - piątek. Wspomnienie bł. Józefa 

Czempiela i Emila Szramka, prezbiterów i 
Towarzyszy, męczenników. Msza św. dla 
kandydatów do bierzmowania o godz. 
18.oo. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z Poznańskiej 2, 4, 6, 8 po Mszy 
św. wieczornej. 
 13.06 – sobota. Wspomnienie św. Anto-

niego z Padwy, prezbitera i doktora Kościo-

ła. Różaniec fatimski o godz. 17.oo. Msza 
św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej o 
godz. 18.00. 
 14.06 – XI Niedziela Zwykła. Archidiece-

zjalna Pielgrzymka Niesłyszących do Piekar 
Śląskich. Kolekta na cele remontowe para-
fii. 
 15.06 - poniedziałek. Do sprzątania ko-

ścioła zapraszamy parafian z  ul. Poznań-
skiej 10, 12, 14, 16 po Mszy św. wieczornej. 
 17.06 – środa. Wspomnienie św. Brata 

Alberta Chmielewskiego, zakonnika. Bi-
blioteka parafialna czynna od godz. 17.00 
w Domu Parafialnym. 
 19.06 - piątek. Uroczystość Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. Msze Święte o godzinie 
6.30, 9.00 i 18.00. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian z ul. Poznańskiej 10, 
12, 14, 16 po Mszy św. wieczornej.  
 20.06 - sobota. Wspomnienie Niepokala-

nego Serca NMP. Odwiedziny chorych i 
starszych wiekiem parafian od godz. 9.oo. 
Nauka dla Rodziców i Rodziców chrzest-
nych o godz. 16.30 w Domu Parafialnym. 
 21.06 – XII Niedziela Zwykła. Chrzty o 

godz. 12.15. Kolekta na potrzeby parafii. 

Co czeka nas w czerwcu 

Maj w naszej parafii 

CHRZTY: 
Karolina Monika Wojtan  
 
ROCZKI: 
Piotr Paweł Wejster  
Szymon Adam Janik  
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Wrona Józef – Figas Magdalena  
Damian Osiadacz – Monika Uja  
Mateusz Piechociński – Sonia Kozina  

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
25 rocznica ślubu  
Alina i Adam Gąsior 
 
POGRZEBY: 
Aniela Kornas  
Stanisław Janeta  
Andrzej Drąg  
Stanisława Waga  
Andrzej Lorenc  
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 22.06 – poniedziałek. Do sprzątania ko-

ścioła zapraszamy parafian z Poznańskiej 
18, 20, 22, 24 po Mszy św. wieczornej. 
 24.06 - środa. Uroczystość Narodzenia 

św. Jana Chrzciciela.  
 26.06 – piątek. Msza św. na zakończenie 

roku szkolnego o godz. 8.oo. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy parafian z Poznań-
skiej 18, 20, 22, 24 po Mszy św. wieczornej. 
Msza św. dla młodzieży z okazji zakończe-
nia roku szkolnego i formacyjnego o godz. 
18.00. 
 28.06 – XIII Niedziela Zwykła. Roczki o 

godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o godz. 
16.30. Kolekta na potrzeby parafii.  
 29.06 - poniedziałek. Uroczystość Świę-

tych Apostołów Piotra i Pawła. Kolekta na 
potrzeby parafii. Msze św. o godz. 6.30, 
9.00 i 18.00. Msza św. w intencji Koła Go-
spodyń, emerytów, rencistów i sprzątają-

cych kościół w czerwcu o godz. 18.00. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy parafian z 
Poznańskiej 26, 28, 13, 15 po Mszy św. wie-
czornej. 
 30.06 - wtorek. Msza św. za zmarłych w 

30 dzień oraz I rocznicę po śmierci o godz. 
18.00.  
 2.07 – I czwartek miesiąca. Msza św. w 

intencji powołań o godz. 6.30. Do sprząta-
nia kościoła zapraszamy parafian z Po-
znańskiej 26, 28, 13, 15 po Mszy św. wie-
czornej. 
 3.07 – I piątek miesiąca. Święto św. To-

masza, Apostoła. Msza św. w intencji czci-
cieli NSPJ o godz. 6.30.  
 4.07 – I sobota miesiąca. Nabożeństwo 

wynagradzające NMP o godz. 7.00.  
 5.07 – XIV Niedziela Zwykła. Kolekta na 

WŚSD w Katowicach. 

„Dzień powszedni większości ludzi jest cichym boha-

terstwem na raty.” 

Wszystkim Ojcom życzymy, by codziennie potrafili z 

miłością, cierpliwością i mądrością serca pochylać się 

nad swoimi dziećmi, wychowując je w duchu Ewangelii. 

Duszpasterze i Redakcja. 

 

„Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na świe-

cie.” 

Wszystkim Dzieciom życzymy, by czuły się kochane 

przez Najbliższych oraz Pana Boga i dzięki tej miłości 

zawsze były radosne i szczęśliwe.  

Duszpasterze i Redakcja. 

 

„O nic się nie martwcie, lecz 

we wszystkim zanoście wasze prośby do Boga.” 

Paniom Małgorzacie Mądrej, Zofii Balzam oraz panom 

Janowi Mądremu i Stanisławowi Łukasikowi życzymy, 

by swoją ufność pokładali w Panu i Jemu powierzali 

troski codzienności. Seniorzy. 

 

„Kto żyje dla dobra innych, ten żyje naprawdę.” 

Paniom Teresie Krajewskiej, Barbarze Łukasik życzy-

my, aby Ich życie obfitowało w czyny miłości, a Boże 

Słowo było Drogowskazem w dążeniu ku świętości. 

Żeński Legiom Maryi. 

„Żyć, znaczy być nieustannym nosicielem Chrystusa, 

który jest życiem.” 

Legioniście Markowi Stachowiczowi oraz wszystkim 

auksyliatorom, którzy obchodzą swoje urodziny i imie-

niny w czerwcu życzymy, by Ich życie było świadec-

twem przynależności do Chrystusa i Kościoła. Męski 

Legion Maryi. 

 

„Zgięte kolana i złożone ręce są gestami wolnego 

człowieka.” 

Paniom Krystynie Grabek, Iwonie Trzaskorskiej i Re-

nacie Parzych oraz panu Edwardowi Murazowi życzy-

my, by modlitwa czyniła Ich życie 

wolnym od zła. Chór „Lira” 

 

„To co zdobyliśmy z największym trudem, najbardziej 

kochamy” 

Ewie Bryi i Weronice Pasek życzymy takiej miłości, 

która nie pozwala zaprzestać stawiania sobie wyma-

gań, a także tego, by doświadczała serdeczności i 

dobra od bliźnich. Oaza z ks. Mateuszem. 

Serdeczności 
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Rozwiązanie prześlij na adres: krecikpolarny@gmail.com   

Nagrody za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują 
Marta Adamczyk, Wiktoria Wojtan i Adaś Stach. Gratuluje-

my! Można je odebrać 14 czerwca na Mszy św. o godz. 11.00. 

Dla dzieci 

7 

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatia-
num w Krakowie organizuje Korespon-
dencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest 
ułatwienie po-
znania i rozu-
mienia ksiąg Pi-
sma Świętego.  

W kursie może brać udział  każdy zainte-
resowany Pismem Świętym, Kurs prowa-
dzony jest w wersji tradycyjnej 

(papierowej) oraz elektro-
nicznej. Podstawowe infor-
macje o kursie można uzy-
skać na stronie interneto-
wej: 

www.kursbiblijny.deon.pl  

o r a z  p o d  p o d a n y m i  a d r e s e m  
e-mailowymi lub adresem pocztowym. 

 

kkb.biuro@gmail.com 

Ks. Zbigniew Marek SJ 

Ul. Zaskale 1, 30—250 Kraków 

„Kurs Biblijny” 

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU 

ZAPROSZENIE  

NA KURS BIBLIJNY 
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  2025 roku będziemy obchodzić 

dwusetną rocznicę istnienia naszego ko-
ścioła parafialnego w jego obecnym 
kształcie. Będzie zatem okazja do przybli-
żenia historii parafii na tle szerszej histo-
rii Jastrzębia - Zdroju oraz dziejów  jego 
mieszkańców. Jesteśmy wszak najstarszą 
jastrzębską parafią z Jej pięknymi, boga-
tymi, ale niekiedy bardzo dramatycznymi 
wydarzeniami. Pragniemy je naszym pa-
rafianom i ich bliskim w przystępny spo-
sób przybliżyć.  

Wnuk Jerzego Ludwika, a syn Mauryce-
go, Ludwik von Strachwitz w 1831 r. oddał 
w zarząd dobra jastrzębskie swemu pleni-
potentowi Józefowi Roelle, a dnia 6 XII 
1838 r. sprzedał jemu swój majątek. 
Spadkobiercy Józefa Roelle w 1847 r. 
sprzedali miejscowość Ernestowi von 

Tschirnerowi, który z kolei po 1850 r. 
sprzedał ją Gustawowi Friedlaenderowi. 
Później dobra Jastrzębia Górnego i Śred-
niego stały się na pewien czas domeną 
dzierżawną. Z dzierżawców istniejące źró-
dła wymieniają: w 1868 r. kupca Samuela 
Beche z Wrocławia, w 1871 r. Abrahama 
Rohra, w 1875 r. von Versena. W latach 
1875 - 1910 właścicielem jastrzębskich 
dóbr był Maciej Kremser, który sprzedał 
je skarbowi pruskiemu właśnie w 1910 ro-
ku. Po przyłączeniu naszych ziem do od-
rodzonej Macierzy w 1922 roku przejął je 
skarb Państwa Polskiego. 

Właścicielami Jastrzębia Dolnego w 
XVIII wieku - do roku 1773 byli książęta 
Ditrichstein z Wodzisławia. W latach: 
1773 - 1780 majątek znalazł się w rękach 
Pinocciego, a od 1780 r. Jana de Stegla i 
jego syna Maurycego. W połowie XIX 
wieku dobra nabywa Adlersfeld. W 1858 
r. właścicielem został Jan von Gervais, 

który w tym samym roku sprzedał dobra 
skarbowi pruskiemu. W latach własności 
państwowej dokonywano tu wierceń w 
poszukiwaniu węgala, a odkyto solanki 
jodowo-bromowe. W dwa lata później 
majątek od państwa nabył hrabia Felix 
von Koenigsdorff i rozpoczął intensywną 
budowę uzdrowiska. Od 1862 roku Ja-
strzębie Dolne przyjmuje nazwę Koenigs-
dorff - Jastrzemb. Hrabia zainwestował w 
budowę uzdrowiska ogromne środki co  
niestety doprowadziło  jego niemalże do 
bankructwa. Musiał sprzedać majątek, a 
nabywcą w 1871 r. została spółka akcyjna 
reprezentowana przez Eugeniusza Hei-
manna z Wrocławia. W 1876 r. majątek 
odkupił Juliusz Landau i wydzierżawił go 
Henrykowi Grittnerowi, a w 1881 r. Wer-
nerowi. Spadkobercy Landaua w 1895 r. 

sprzedali majątek Polakowi - doktorowi 
medycyny Mikołajowi Witczakowi pocho-
dzącemu z Wielkopolski. Jego żona była 
Anna von Adlersfeld. Jakkolwiek pod ko-
niec swojego życia sprzedał uzdrowisko 
spółce austriacko-niemieckiej, to za-
strzegł w umowie, że może być ona anulo-
wana przez jego spadkobierców. Mikołaj 
Witczak zmarł w 1918 r. i jego szczątki 
oraz innych osób z rodu spoczywają w 
grobowcu na naszym cmentarzu. Jakkol-
wiek podwaliny pod rozwój uzdrowiska są 
zasługą hrabiego Felixa von Koenigs-
dorffa - on to w 1863 r. zbudował tu urzą-
dzenia kąpielowe na 400 kuracjuszy, 
sprowadził trzech lekarzy, to jednak fak-
tyczny rozwój uzdrowiska zawdzięczamy 
doktorowi Mikołajowi Witczakowi i jego 
synom. Okres międzywojenny był czasem 
największego rozkwitu uzdrowiska. W 
1930 r. istniały: 
1. Zakład ss. Boromeuszek (zał. w 1891 r.) 

Historia parafii św. Katarzyny 
Andrzej Kinasiewicz    część 3 
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NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ NAJ-
ŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 7.06  
7.30 – Za ++ Gertrudę, Józefa i Wiktora 
Gonsior, Agnieszkę, Elżbietę, Bolesława  
i Jana Krupa, + Anastazję Mołdrzyk.  
9.30 – Za ++ Stanisławę, Leona, Zbignie-
wa Kamińskich, Franciszka i Wiktorię Ka-
czorowskich, Stefana Bugajskiego, Czesła-
wę Hurną i dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Za + Czesławę Krawczyk, męża 
Stanisława, Annę i Józefa, Eugeniusza  
z rodziny Krawczyk.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
16.30 – Za + Lidię Witak – w 8 rocznicę 
śmierci, męża Franciszka, ++ rodziców.  
19.30 – Za + Tomasza Kusy, żonę Salo-
meę oraz ++ z pokrewieństwa.  
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Ja-
dwigi 8.06 
6.30 – Za + Leona Adamek – w rocznicę 
śmierci, żonę Ernę, Józefa i Annę Wysłu-
cha, syna Krystiana, Katarzynę Szymon, 
Siostrę Laurencję Smólską i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
6.30 – Za + Feliksa Grzonka, żonę Ernę, 
syna Daniela, ++ dziadków z obu stron, 
Henryka Śmietana, + Sandrę, Agnieszkę 

Mrowiec, Eugeniusza, żonę Janinę.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji zięcia Łukasza, wnuczki Domi-
niki z okazji urodzin.  
WTOREK 9.06 
6.30 – Za zmarłych mieszkańców z ul. 
Opolskiej 4. 
18.00 – Za ++ z rodziny Langer.  
18.00 – Za ++ rodziców Janinę i Fran-
ciszka Brylewskich oraz ++ z rodziny Bo-
rowy, Brylewski. 
ŚRODA 10.06 
6.30 – Za + Jana Kasprzak – w 20 roczni-
cę śmierci, ++ z rodziny Kasprzak, Urban. 
6.30 – Za ++ Alojzego i Jadwige Sadło, 
rodziców, teściów oraz ++ z pokrewień-
stwa.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Tadeusza z okazji 50 rocznicy 
urodzin. 
CZWARTEK - UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. 
CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 11.06 
7.30 – W INTENCJI PARAFIAN.  
10.00 – Procesja Teoforyczna dookoła ko-
ścioła - Po procesji Msza św. 

INTENCJE MSZALNE 
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dla dzieci na 400 miejsc w kilku pawilo-
nach 
2. Sanatorium dla inwalidów na 70 miejsc 
3. Lecznica Spółki Brackiej  (100 miejsc) 
4. Sanatorium "Katowiczanka" na 50 
miejsc 
5. Dom Wypoczynkowy  Związku Kas 
Chorych na 30 miejsc 
 Co do liczby mieszkańców Jastrzębia w 
dawnych wiekach to brak jest dokładniej-
szych danych. Dopiero  z XIX wieku po-
chodzą szczegółowe statystyki. W począt-
kach tego stulecia liczba mieszkańców, 
podobnie jak na całym Śląsku zdecydowa-
nie wzrosła i w 1840 r. wynosiła 1250. Po 
klęsce głodu w wyniku zarazy ziemniacza-
nej, jaka ogarnęła niemalże całą Europę w 

latach: 1846 - 47, nastąpił gwałtowny spa-
dek ludności i według spisu z 1855 roku 
wynosiła 930 osób (dotyczy to obszaru 
naszej parafii). W 1861 r. Jastrzębie liczy-
ło 1469 mieszkańców (1365 katolików, 
101 protestantów, 3 żydów). 
W 1912 r. ogólna liczba ludności: 2460 
(katolików 2333, protestantów 121, żydów 
6) 
W 1936 r. 3497 osób (katolików 3440, 
protestantów 57)  
W 1947 r. 3301 osób (katolików 3286, 
protestantów 15) 
W roku 1955 po podziale naszej parafii: 
a) Jastrzębie - Górne - 2230 katolików 
b) Jastrzębie - Zdrój - 1600 katolików ●  
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12.15 – Za + Marię Kuczera, męża Józefa, 
córkę Danutę Grygier oraz ++ z pokre-
wieństwa Kuczera, Korus, dusze w czyść-
cu cierpiące.  
16.30 – Za + brata Ryszarda, mamę Ja-
dwigę, córkę Justynę, brata Tadeusza.  
19.30 – Za ++ rodziców Jadwigę i Broni-
sława Gałaszewskich, Witolda, Helenę, 
Artura, Jana i Mariannę Gałaszewskich, 
++ Jana i Aleksandrę Bartnik.  
PIĄTEK – Wspomnienie bł. Męczenni-
ków Józefa Czempiela, Emila Szramka 
12.06 
6.30 – Za ++ rodziców Apolonię i Jana 
Tokarskich, ++ teściów Zofię i Aleksego 
Nejman, ++ rodzeństwo z obu stron, 
szwagrów Jana i Tadeusza, ++ dziadków z 
obu stron, ++ z rodziny Zagrodnik, To-
karskich i dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.00 – Za + Ryszarda Maksymowicz – w 
4 rocznicę śmierci, mamę Stanisławę, te-
ściów Katarzynę i Marcina Szydłowskich 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.00 – Za ++ Marię i Alojzego Wuwer, 
Alojzego Rduch, Ryszarda Wiśniewskie-
go, ++ z rodziny Simko, Rduch, Oszczu-
dłowski, Bańczyk, Kaduk, Kurpik.  
SOBOTA Wspomnienie św. Antoniego z 
Padwy 13.06 
8.00 – Za + Czesława Pietrzak.  
18.00 – W intencji czcicieli MB Fatim-
skiej. 
18.00 – Za ++ Gertrudę i Franciszka 
Zniszczoł, rodziców z obu stron, wnuka 
Grzegorza, Cecylię i Karola Rączka, rodzi-
ców z obu stron, wnuczkę Sylwię, chrze-
śnicę Izabelę, Emilię i Franciszka Brzoza, 
pokrewieństwo Zniszczoł, Penkała, Rącz-
ka, Kocur, Nitner, Wajs, Trybuś, Nikiel, 
Musiolik, ++ księży, zakonnice i zakonni-
ków, misjonarzy i misjonarki, nauczycieli 
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
XI NIEDZIELA ZWYKŁA 14.06 
7.30 – Za + Bronisława Kapuścińskiego – 
w kolejną rocznicę śmierci, żonę Janinę 
oraz ++ z pokrewieństwa Kapuściński, 
Baran.  

9.30 – Za + Franciszka Folwarczny, żonę 
Annę, 3 synów, synową Urszulę, Stefanię i 
Józefa Deptuła, dusze w czyśćcu cierpią-
ce.  
11.00 – Za + Mirosława Jóźwiak, jego ro-
dziców, brata Zdzisława, Irenę i Jana 
Ostrzołek oraz + Kazimierza Gruca.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie 
i dary Ducha Św. w intencji Weroniki z 
okazji 14 rocznicy urodzin. 
19.30 – Za ++ Bolesławę i Józefa Fukała, 
Wandę i Eugeniusza Klement, Kazimierza 
Kras oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
PONIEDZIAŁEK 15.06 
6.30 – Za + męża Hieronima Wala, jego 
rodziców, rodzeństwo, szwagra Alojzego 
Langosz, Huberta, Leonarda i Władysła-
wa Wala, Rozalię i Hipolita Trynda, 2 sy-
nów, 2 zięciów, Ryszarda Danielewskiego, 
Stanisława i Lidię Waler, Urszulę i Henry-
ka Folwarczny, ++ z rodziny Wala, Tryn-
da, Szulik, Fajkis, Howard.  
6.30 – Za + Ryszarda Maciejczyk – w 8 
rocznicę śmierci,  
18.00 – Do Opatrzności Bożej z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji rodziny Kalinowscy, Firczyk,  
WTOREK 16.06 
6.30 – Za ++ Pawła i Annę Kałuża, ich ro-
dziców i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę 
Dudzik, córkę Leokadię, syna Alfreda, żo-
nę Marię.  
18.00 – Za + Anielę Sobik, ++ z rodziny 
Antończyk, Sobik.  
18.00 – Za + Pawła Mołdrzyk, żonę Regi-
nę, syna Kazimierza, rodziców z obu 
stron, Leona Rakowskiego, Tadeusza i 
Stefanię Domańskich, dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
ŚRODA – Wspomnienie św. Brata Alberta 
Chmielowskiego 17.06 
6.30 – Za + Serafię Guzy – w 3 rocznicę 
śmierci, męża Józefa, syna Hieronima.  
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18.00 – Za + Włodzimierza Goik, rodzi-
ców, teściów, siostrę Edytę oraz ++ z po-
krewieństwa.  
18.00 – Za ++ Jadwigę i Ludwika Gajda, 
zięcia Włodzimierza, Wierę i Nikitę 
Suszcz, córkę Ludmiłę, zięciów Anatola i 
Stanisława.  
CZWARTEK 18.06 
6.30 – Za ++ Albinę i Alfonsa Wowra, 
Alojzego, Czesława i Grażynę Zgrzędek 
oraz + Jerzego Idzikowskiego. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Jana z okazji kolejnej rocznicy 
urodzin. 
18.00 – Za + Jadwigę Kańską. 
PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. SER-
CA PANA JEZUSA 19.06 
6.30 – Za + Urszulę Olejak – w 33 roczni-
cę śmierci, Józefę i Franciszka Olejak, Ja-
na Olejak, ++ Stefanię i Franciszka Szo-
tek, Irenę i Sylwestra Kowalskich, Różę 
Sitko oraz ++ z rodziny. 
9.00 – Za + Czesława Pietrzak.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie 
i dary Ducha Św. w intencji Klaudii z oka-
zji  
13 rocznicy urodzin. 
SOBOTA – Wspomnienie Niepokalanego 
Serca NMP 20.06 
8.00 Za ++ rodziców Gertrudę i Pawła 
Gajda oraz + Eryka Gorażdża, ++ z pokre-
wieństwa.  
18.00 – Za + Marię Dobrowolską – w 13 
rocznicę śmierci, ++ rodziców Otylię i 
Alojzego Michalskich, Halinę i Leonarda 
Spałek, ++ z rodziny Ciaś, ++ z pokre-
wieństwa.  
18.00 – Za ++ rodziców Stanisława i He-
lenę Rogowskich, braci Edwarda i Kazi-
mierza, siostrę Zofię Jenda.  
XII NIEDZIELA ZWYKŁA 21.06 
7.30 – Za ++ Leona i Martę Mazur, Emi-
lię i Józefa Gregorczyk oraz ++ z pokre-

wieństwa.  
9.30 – Za ++ rodziców Barbarę i Antonie-
go Wrzoł, ich córkę, syna, synową, zięcia i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Za + Stanisława Oleksy – w 8 
rocznicę śmierci.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.30 – Za ++ Elżbietę i Alfreda Owczar-
czyk, Gertrudę Uherek, bratowe Annę i 
Różę, Franciszka i Jadwigę Sitko, dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
PONIEDZIAŁEK 22.06 
6.30 – Za + Jana Wilczek – w kolejną 
rocznicę śmierci, ++ braci, bratowe, sio-
stry, rodziców Mikołaja i Anielę oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
18.00 – Za + tatę Jacka Bandyszewskiego 
– w 1 rocznicę śmierci, siostrę Anetkę 
oraz ++ z rodzin Bandyszewskich, Kapu-
sta, Kozakiewicz. 
WTOREK 23.06 
6.30 – Za + Tadeusza Piechoczek, brata 
Antoniego, bratową Olgę, ++ rodziców i 
teściów oraz ++z rodziny Piechoczek, No-
wak.  
18.00 – Za ++ Leona i Waleskę Powie-
śnik, rodziców, pokrewieństwo z obu 
stron i dusze w czyśćcu cierpiące.  
ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ NARODZE-
NIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 24.06 
6.30 – Za + Janinę Mstowską, męża Eu-
geniusza, zięcia Daniela, Ernę i Feliksa 
Grzonka, Henryka Śmietana, ++ z rodziny 
Jaros, Mrowiec, Tarapata oraz ++ dziad-
ków Janinę i Jana Kasiewicz.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
III Zakonu Franciszkańskiego – 20-lecie 
profesji Krystyny Mazur i Marii Nogły – 
25 lat profesji.  
CZWARTEK 25.06 
6.30 – Za + Antoninę Lazar, jej męża 
Franciszka, synów Jana i Andrzeja, wnu-
ka Zbigniewa, zięcia Stanisława, + Józefa 
Musioł, jego rodziców, syna Krystiana, 
zięcia Eugeniusza.  
18.00 – Za + mamę Anastazję, tatę Jana, 
braci Augusta, Tadeusza, Kazimierza, bra-
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tanicę Renatę oraz ++ z rodzin Szymań-
skich, Kurowskich.  
PIĄTEK 26.06 
6.30 – Za ++ Władysława, Marię i Jana 
Ługowy, Mariannę i Józefa Szewczyk.  
18.00 – Za + Leona Rakowskiego – w 
rocznicę śmierci, ++ rodziców i rodzeń-
stwo, dusze w czyśćcu cierpiące.  
SOBOTA 27.06 
8.00 – Za ++ rodziców Alicję – w 10 rocz-
nicę śmierci i Wacława Błaszczyk, ++ z 
rodziny Błaszczyk, Kazimierczak, 
Chrząszcz oraz + Józefa Pawlik, Beatę Ko-
zieł, dusze w czyśćcu cierpiące. 
14.00 – Ślub. 
18.00 – Za + Ewę Lach. 
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 28.06 
7.30 – Za ++ Wiktorię i Jana Wierzgoń, 4 
synów, 3 córki, synowe, zięciów, + Arnol-
da Reichman, ++ z rodziny Wierzgoń, Po-
słuszny, Reichman.  
 89.3o – Za + Antoniego Kisała – w 9 
rocznicę śmierci, ++ z rodziny Kisała, Bo-
roń.  
11.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIE-
CI. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 29.06 
6.30 – Za ++ Pawła Filip i Ludwika Ku-
szek.  
9.00 – Za ++ Floriana i Agnieszkę Gór-
niak, Annę i Emila Sobik, Bożenę Gór-
niak, Teresę Orszulik oraz ++ z pokre-
wieństwa.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprząta-
jących kościół w miesiącu czerwcu.  
WTOREK 30.06 
6.30 – Za + Hannę Hoszek, Wiktorię 
Brudny i dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień 
i 1 rok po śmierci. 
ŚRODA 1.07 
6.30 – Za ++ Dorotę i Józefa Hojka. 
18.00 – Za + męża Henryka, rodziców, 

teściów, rodzeństwo z obu stron, ++ z ro-
dzin Sztymelskich, Przewodowskich i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
CZWARTEK - I czwartek miesiąca 2.07  
6.30 – W intencji Powołań.  
18.00 – Za ++ synów Jerzego i Edwarda 
Sembrów, męża Andrzeja Sembra, matkę 
Helenę, ojca Stefana Marciniaka, teściów 
Jana Mądrego, teściową Marię Kril, Marię 
Mądrą, Mariannę i Aleksego Skibów, du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, Ap. 
– I piątek miesiąca 3.07  
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.  
18.00 – Za ++ Jana i Franciszkę Olejnik, 
Jadwigę Omecką, Stanisławę Omecką 
oraz ++ z rodzin Olejnik, Omecki, Marko-
wicz.  
SOBOTA 4.07 
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpie-
nie Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. 
Serca Jezusowego i zadośćuczynienie za 
grzechy własne, swoich bliskich, naszej 
Ojczyzny i całego Świata. 
18.00 – Za + Ewę Nowak-Olszowską – w 
7 rocznicę śmierci.  
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 5.07 
7.30 – Za + Grażynę Pietrzak – w 7 rocz-
nicę śmierci, Zofię i Edwarda Nowak – w 
1 rocznicę śmierci. 
9.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji małżonków Katarzyny i Ryszar-
da z okazji 50 rocznicy ślubu 
11.00 – Za + Zofię Marek, Gertrudę i 
Pawła Gajda, ++ z pokrewieństwa.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie 
i dary Ducha Św. w intencji Agnieszki z 
okazji 18 rocznicy urodzin. 
16.30 – Za + Józefa Winkler, Martę Ję-
drzejczyk, męża Jana, Annę Wzientek, 
Marię i Alojzego Serwotka.  
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 Może nie raz, w ostatnim czasie, miałeś 

doświadczenie przytłoczenia złem. Informacje, 
których słuchamy krążą wokół zła - dobry film to 
taki, w którym atrakcyjnie pokaże się zło. Kiedyś 
w filmach zawsze ostatecznie zwyciężało dobro – 
dziś nawet w bajkach niekoniecznie. Wmawia się 
nam, że zło jest silniejsze, że nie da się go poko-
nać. Jak sobie z tym poradzić.?  
Wszystkie teksty, które napisałam do obecnego 
numeru gazety, oparte są o słowo głoszone przez 
ks. Jarka Międzybrodzkiego na pewnych reko-
lekcjach. 
Jezus mówi: Słyszeliście, że powiedziano: Oko za 
oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie sta-
wiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w 
prawy policzek, nadstaw mu i drugi! Temu, kto 
chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, od-
stąp i płaszcz! Zmusza cię kto, żeby iść z nim ty-
siąc kroków, idź dwa tysiące! Daj temu, kto cię 
prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce poży-
czyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: Bę-
dziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela 
swego będziesz nienawidził.  A Ja wam powia-
dam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie 
się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie 
synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponie-
waż On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad 
złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na spra-
wiedliwych i niesprawiedliwych.  Jeśli bowiem 
miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę 
mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią?  I 
jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szcze-
gólnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? 
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest 
Ojciec wasz niebieski. Mt 5, 38 -48 

Jakie uczucia i myśli, rodzą w Tobie Słowa Jezu-
sa - Nie stawiajcie oporu złemu…? Kiedy pomy-
ślimy o bólu, jaki przeżywamy, gdy ktoś nas 
krzywdzi, to te słowa Jezusa wywołują w nas 
bunt.  Na pierwszy rzut wydaje się, że Jezus mó-
wi - pozwólcie się krzywdzić - więc mówimy tej 
propozycji - nie. Włączają się w nas wszystkie 
możliwe lęki, opory, mechanizmy obronne. Jeśli 
głębiej wejdziemy w temat, to dostrzeżemy, że 
Jezus odwołuje się do tekstu z 21 rozdziału księgi 
Wyjścia. Prawo wymagało, by krzywdziciel ode-
brał taką samą szkodę, jaką wyrządził bliźniemu. 
Nasuwa to fałszywy wniosek, że Stary Testa-

ment, kieruje się logiką zemsty. Ale prawda jest 
inna - to było ograniczenie prawa zemsty. W 
tamtej kulturze, za krzywdę odpłacało się wielo-
krotnie bardziej. Pan Bóg stopniowo wychowuje 
naród wybrany - nie narzuca od razu wszystkie-
go, ale powoli ogranicza to, co nie jest miłością. 
Dlatego mówi do Izraela – tylko oko za oko, nic 
więcej… Jezus robi krok dalej – mówi, że mamy 
się zupełnie wyrzec odwetu, wyrównywania ra-
chunku.  
Pierwszą reakcją na krzywdę jest pragnienie, by 
oddać tym samym. Z takim przedszkolnym wy-
tłumaczeniem - bo on zaczął… Honor podpowia-
da, że muszę oddać, bo jeśli tego nie zrobię, to 
mnie zniszczą. Niech też go boli, niech wie jak to 
jest – a na wszelki wypadek dołożę trochę wię-
cej… Tutaj dochodzimy do ważnej prawdy – zło, 
którego doświadczamy, jest zawsze zaprosze-
niem, abyśmy weszli na ścieżkę zła… Przed tym 
właśnie, chce nas uchronić Pan Jezus. Jeśli od-
powiadamy tym samym, to czym różni się nasz 
czyn, od czynu tego, który nas skrzywdził…? 
Tym, że on zaczął…? Tak jakby to zło, którego ja 
się dopuszczam, nie było złem - było inne, lepsze, 
bo usprawiedliwione tym, że ktoś inny zrobił to 
samo, wcześniej niż ja… To szatańska pułapka, 
wykorzystująca nasze emocje. Zło zawsze jest za-
proszeniem. Kiedy go doświadczmy, albo o nim 
słyszymy, od razu pojawiają się w nas myśli typu: 
jak ja bym go dorwał…, takich to należy…, jak ja 
bym był sędzią, to dla takich trzyminutowy sąd i 
kara śmierci… Powszechna (nie Boża) logika 
podpowiada, że jak teraz wyrządzę sprawcy zła 
krzywdę, to pokonam zło.  
Nie chodzi o to, że nie możemy chronić siebie i 

innych. Ale o 
to,  by uważnie 
przyglądać się 
swojemu sercu 
- czuwać nad 
tym, by nasza 
ochrona, nie 

była wejściem na ścieżkę zła. Co jest znakiem, że 
dałem się tam zaprosić? 
1. Trwanie w gniewie (nie samo uczucie, ale pod-
sycanie go, usprawiedliwianie) 2. Słowa sądu 
nad innymi, bez jakiejkolwiek próby zrozumienia 
ich czynów i możliwości obrony. 3. Brak przeba-
czenia (znowu – nie chodzi o emocje, ale o wolę) 
4. Brak życzliwego spojrzenia (nie patrzymy w 
oczy) 5. Niezdolność kochania  - mamy taki zbiór 
ludzi wyłączonych z miłości, wobec, których 
można zachowywać się źle, bo na to zasługują. 
Niestety w miarę upływu czasu, w tym zbiorze 
może znajdować się coraz więcej osób – nieliczni 

Nie stawiajcie oporu złemu 
oprac. Ala Kaczorowska 
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są poza nim - ale niech sobie uważają, bo łatwo 
jest stracić ten przywilej… 6. Przychodzi zgorzk-
nienie, podejrzliwość – nierzeczywista ocena 
świata, patrzenie na świat przez krzywdy, jakich 
doznaliśmy w życiu - np.: skrzywdzenie przez 
jednego księdza, powoduje nienawiść do wszyst-
kich. Czasem nawet wystarczy, że tylko słyszeli-
śmy o tym, że ktoś coś zrobił, by patrzeć nega-
tywnie na całą grupę.  
To niesamowite, co zło, jakiego doświadczyliśmy 
albo, o którym słyszeliśmy, może uczynić z na-
szym sposobem patrzenia i myślenia o innych. 
Jeśli na to pozwolimy, może nas to nawet za-
mknąć na zbawienie – szczególnie wtedy, gdy 
krzywda od przedstawicieli religii, zamyka nas 
na Boga, albo gdy Bogu przypisujemy zło, oskar-
żamy Go.  No bo jak przyjąć zbawienie od Kogoś, 
kto mnie krzywdzi – jeśli dam sobie wmówić, że 
Bóg mnie krzywdzi, to Go odrzucę. Wszystko 
dlatego, że Bóg nie reaguje, że jest za słaby, że źle 
stworzył, że nie przewidział, że jest nieczuły, nie 
kocha, że Go nie ma… I to jest właśnie ukrytym 
celem zła – by zrodziła się w nas nienawiść wo-
bec Boga, nieufność wobec Niego i ludzi… Zalew 
złymi informacjami, podważanie autorytetów, 
czynienie ze zła jedynego ciekawego tematu – 
celem tych działań, jest podważenie miłości Boga 
i ludzi. Mamy nauczyć się myśleć - nikt Ci nie 
pomoże, musisz liczyć na samego siebie… inni na 
pewno Cię skrzywdzą. Dlatego eliminujemy tych, 
którzy nam przeszkadzają, izolujemy się – zamy-
kamy w rozpaczy. Odwet, to przekroczenie pro-
gu, wkroczenie na drogę zła. Tylko zemsta, suro-
wa kara, wydają się nam sprawiedliwą odpowie-
dzią. Jest to myślenie szatana – to on uważa, że 
zło, które czyni jest słuszne. Te myśli są jak ot-
chłań, jak bagno, które wciąga człowieka, są jak 
spirala. Wszystko wydaje się coraz bardziej lo-
giczne. Jezusowy zakaz odwetu, chroni nas przed 
tą chorą i niszczącą nas logiką, że mamy prawo 
do zła, że nasze zło jest usprawiedliwione. 
Na tym może polegać konflikt pomiędzy szata-
nem a Bogiem – szatan uważa Boże Miłosierdzie 
za skandal. Dlatego jest pokonywany przez mi-
łość… To nie jest tak, że Bóg wytacza takie same 
działa jak szatan – ty kombinujesz tak, to Ja jesz-
cze bardziej, bo jestem większy, sprytniejszy i 
silniejszy. To nie jest myślenie Boga – On nie po-
konuje zła, przez wyrównywanie rachunków. Zło 
zostaje pokonane na Krzyżu - gdy Jezus daje się 
zmiażdżyć złu, zostaje ono pokonane, bo w Nim 
nie zamieszkało, bo mu nie uległ. 
Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się 
dobrze czynić wobec wszystkich ludzi! Jeżeli to 
jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgo-

dzie ze wszystkimi ludźmi! Umiłowani, nie wy-
mierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozo-
stawcie to pomście [Bożej]! Napisano bowiem: 
Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę - 
mówi Pan - ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi 
głód - nakarm go. Jeżeli pragnie - napój go! Tak 
bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na 
jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło do-
brem zwyciężaj! Rz 12, 17 -21 
Kiedy sądzę innych, gdy się mszczę, daję się zwy-
ciężyć złu. Tylko Bóg może wymierzyć karę – Je-
zus zabiera prawo odwetu i składa je w ręce Ojca. 
Już sam sąd nad innymi, jest wejściem w kompe-
tencje Boga – aby sprawiedliwie kogoś osądzić, 
trzeba znać jego czyny, motywacje, intencje. Na-
wet w świeckim prawie, aby zostać sędzią, nie 
wystarczy świetna znajomość prawa, ukończone 
studia itp. – urząd sędziego jest nadawany. A od 
kogo my otrzymaliśmy urząd sądzenia przy ka-
wie…? Skąd w nas się bierze, to przekonanie, że 
wiem lepiej i potrafię osądzić…? Być może, był to 
pierwszy grzech diabła – uznał, że nie może cze-
kać na Boga, bo Ten jest zbyt miękki.  
Zobaczmy jak dalej działa to bagno. Najpierw 
wpadliśmy w nie sami, później wciągamy jeszcze 
innych. Osądzamy, ale potrzebujemy potwier-
dzenia – obgadywanie przed lustrem jest niecie-
kawe, najciekawsze jest, gdy się znajdzie słucha-
czy… Najgorzej, gdy nam się wydaje, że czynimy 
to w Imię Boga, że mamy taką misję naprawiania 
świata.  Ale przecież z reguły ta krytyka nie przy-
nosi nic w zamian – zakładamy, że na pewno do-
brem będzie zburzenie tego co jest, bo to jest złe i 
nam się nie podoba. Ale z czego i jak zbudujemy 
to nowe, to już nie wiadomo… szatan nie buduje, 
ale niszczy.  
Jeśli odpowiadamy dobrocią i zostawajmy karę 
Bogu, to całkowicie pokonujemy zło.  Św. Paweł 
pisze do Rzymian, że takie nasze postępowanie, 
jest jak węgle żarzące, sypane na głowę krzywdzi-
ciela… straszna kara - uzmysłów sobie jaki to ból. 
Czyli co – torturujemy kogoś dobrocią…? A masz 
ty krzywdzicielu – i tak jeden węgielek za dru-
gim… Raczej nie chodzi o to, by się skupiać na 
tym, że kiedyś ten człowiek zostanie okrutnie 
ukarany przez Boga. Wtedy nadal niszczyłoby 
nas złe pragnienie zemsty. Karą prawdopodobnie 
będzie czas czyśćca, gdzie każdy z nas będzie 
przeżywał palące, jak węgielki wyrzuty sumienia, 
widząc dobro, którym ktoś odpowiadał na nasze 
zło. Już teraz czasem tego doświadczamy – jak 
się czujesz, gdy dowiadujesz się, że ktoś kogo zło-
śliwie obgadywałeś, mówi o tobie dobrze… Nie 
chodzi jednak w tej karze o to, byśmy w czyśćcu 
doświadczyli odwetu, zemsty. Odczuwany ból i 
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 Na początek pytanie - co sądzisz o róż-
nych, polskich politykach…? Już słyszę te 
wszystkie przyjazne uwagi i określenia, które 
właśnie się pojawiły w Waszych myślach... A 
przecież tak naprawdę, wcale tych ludzi nie zna-
my. Mimo tego, potrafimy na ich temat tyle po-
wiedzieć, bo słyszeliśmy…  
Grobem otwartym jest ich gardło, językiem swo-
im knują zdradę, jad żmijowy pod ich wargami, 
ich usta pełne są przekleństwa i goryczy;  
     Rz 3, 13-14 
Jad żmijowy, o którym św. Paweł pisze do Rzy-
mian, zatruł nasze myślenie o innych, a to rodzi 
niechęć, nienawiść, osąd. Zapewne zauważyli-
ście, że w dwóch różnych mediach, popierają-
cych przeciwne sobie opcje polityczne, ten sam 
fakt, może być przedstawiony w jednym jako 
sukces, a w drugim jako porażka. Coraz częściej 
dochodzimy do wniosku, że nie chodzi tam o 
przekazywanie informacji, ale o wzbudzenie nie-
chęci lub sympatii. Podstawową funkcją mediów, 

filmów, ale i naszych prywatnych rozmów, staje 
się tworzenie obozu, w którym wspólnie nie do-
strzegamy dobra tych, którzy są po drugiej stro-
ny barykady. Zresztą tak samo było i dawniej – 
zawsze można przecież wskazać na jakiegoś wro-
ga – Żyda, Niemca, ewangelika itd. Jeśli już na-
wet przyznamy, że takie osoby uczyniły coś do-
brego, to zaraz dodajemy dziesięć złych informa-

cji na ich temat. Jad nas powoli zatruwa. Do-
brym tego przykładem, jest film „Kler” (co praw-
da nie widziałam, ale opowiadano mi o czym 
jest) – poprzez nagromadzenie samych patolo-
gicznych sytuacji, wsącza do serca jad przeciwko 
kapłanom. Po obejrzeniu filmu, w widzu rodzi 
się pewien określony sposób myślenia o księżach 
– albo pedofil, albo ma babę na boku, albo jest 

Tak samo język, mimo, że jest małym członkiem, 
ma powód do wielkich przechwałek. Oto mały 
ogień, a jak wielki las podpala. Tak i język jest 
ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród 
wszystkich naszych członków tym, co bezcześci 
całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym 
rozpala krąg życia. Wszystkie bowiem gatunki 
zwierząt i ptaków, gadów i stworzeń morskich 
można ujarzmić i rzeczywiście ujarzmiła je natu-
ra ludzka. Języka natomiast nikt z ludzi nie po-
trafi okiełznać, to zło niestateczne, pełne zabój-
czego jadu. Przy jego pomocy wielbimy Boga i 
Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na 
podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi 
błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie 
może, bracia moi! Czyż z tej samej szczeliny źró-
dła wytryska woda słodka i gorzka? Czy może, 
bracia moi, drzewo figowe rodzić oliwki albo 
winna latorośl figi? Także słone źródło nie może 
wydać słodkiej wody.   Jk 3, 5-11 

wstyd, ma być drogą do tego, byśmy potrafili po-
kochać tych, których wcześniej krzywdziliśmy. 
Bo przecież w Niebie, każdy z nas musi umieć 
kochać wszystkich bez wyjątku… Miłość jest je-
dyną sprawiedliwością. W czyśćcu ogień miłości 
jest nadzieją. W piekle powoduje bunt, złość – 
chcę sprawiedliwości, ale jakakolwiek odwołanie 
się do miłości Boga, to największy atak na szata-
na. Szatan chciałby, by Bóg się na nim odegrał, 
bo byłaby to wtedy walka równego z równym - 
chciałby udowodnić sobie, że ma rację i że jest 
jak Bóg. Ale Bóg nie daje się w to wciągnąć i dla-
tego szatan zawsze jest tym, który przegrał. W 
zaproszeniu, które kieruje ku nam zło, chodzi o 
to, byśmy walczyli tymi samymi metodami co 
krzywdziciel. Nie stawiajcie oporu, to znaczy - 
nie odpowiadajcie tym samym. 

Na podsumowanie trzy myśli: 
 1. Usprawiedliwienie swojego braku miłości, wo-
bec tych, którzy nas skrzywdzili stawia nas na 
równi z poganami – niewierzący są też dobrzy – 
życzliwość okazywana życzliwym jest naturalna. 
2. Jeśli nie odpowiadamy złem na zło, stajemy 
się córkami i synami Boga – nie przez zrodzenie, 
ale poprzez przyjmowanie wartości jakimi żyje 
nasz Ojciec. 
3. Tym, co nas najbardziej upodabnia do Boga 
jest przebaczenie. Nie chodzi tylko o to, że  tylko 
przez przebaczenie stajemy się wolni. Ale o to, że 
przebaczenie zmienia nasze patrzenie na innych 
i niszczy naszą nienawiść. Szczera modlitwa po-
wili upodobnienia nas do Boga, jeśli w jej trak-
cie, mamy ochotę zdzielić kogoś różańcem, to 
mamy nad czym pracować… ●  

Jad żmijowy—o zatruciu słowem 
oprac. Ala Kaczorowska 



 SPES  CZERWIEC 2020 r.  

 

16 
agresywnym gburem, wyżywającym się na słab-
szych, albo zaraz idzie liczyć kasę… Wierne dusz-
pasterstwo, poświęcenie, wyjazdy z młodzieżą 
zamiast na urlop, rozmowy z ludźmi, pomoc – 
ależ skąd… Takie samo podłoże miał międzywo-
jenny antysemityzm, albo antykapitalizm w cza-
sach PRL-u. Ale w taki sposób można myśleć o 
kimkolwiek – skoro należy do tej grupy, to jest 
zły, niemoralny niebezpieczny. Jeśli damy się 
ukąsić żmii, to zaczynamy tak myśleć. Najgorzej 
jeśli ten sposób patrzenia, dotyczy naszej co-
dzienności – bliskiego terytorium. Jeśli mówimy 
tak i myślimy o żonie, mężu, sąsiedzie - podkre-
ślając ich zło, upadki, wady, niedociągnięcia, 
grzech. Czy zastanawialiście się kiedyś, co tak 
naprawdę wtedy robimy…?  Chwalimy szatana, 
zaświadczamy 0 zwycięstwie złego, które się do-
konało w tamtym człowieku. Nie mówimy o zwy-
cięstwach Boga, ale diabła. To, że Bogu się udało 
jest nieciekawe, ale udało się diabłu  - „hura”. 
Bohaterem takich opowieści jest diabeł, zło i 
człowiek, który okazał się słaby. To jak modlitwa 
uwielbienia, ale w jej centrum nie znajduje się 
Bóg – Miłosierny, Przebaczający, Zwyciężający 
grzech, podnoszący z upadku - tylko szatan…  
Widząc najpierw i przede wszystkim to co złe, 
patrzymy oczyma diabła. Patrzymy tak na in-
nych, ale także na siebie. Bóg, widząc nasz 
grzech – umiera za nas. Demon, widząc nasz 
grzech – oskarża, chce zniszczyć. W szatanie zro-
dziło się święte oburzenie wobec zła, gdy zoba-
czył, że Bóg chce okazać miłosierdzie i umrzeć za 
człowieka. Pokłosiem tego oburzenia (także w 
nas) jest przeświadczenie, że nie da się żyć prze-
baczeniem. Pragniemy dla grzeszników nie miło-
sierdzia, ale ich unicestwienia, odrzucenia. To 
ma dać wolność. Podzieliliśmy ten świat na tych 
których lubimy i na tych, których ma nie być w 
naszej przestrzeni życiowej.  
Taki jad może też zatruwać naszą relację, nasze 
myślenie o Bogu. Przejawia się w przeświadcze-
niu, że lepiej niż On kochamy i rozumiemy świat, 
że lepiej byśmy to wszystko urządzili, że… 
Jeśli w stosunku do kogokolwiek/czegokolwiek, 
nasze myślenie jest zatrute, to wpadamy w taki 
stan, że nie potrafimy już na ten temat spokojnie 
mówić, rozmawiać. Od razu buzują w nas silne 
emocje, wybucha nienawiść. A im więcej tych 
emocji, tym mniej argumentów. To rzeczywiście 
jest jak ukąszenie żmii – mała ranka, ale zatruty 
cały organizm. Jeśli się nie da odtruć z tego sta-
nu, to zaczyna się piekło – bo piekło to trwanie w 
nienawiści… Jeśli Bóg uzna, że da się nas jeszcze 
uzdrowić, mamy szansę na czyściec.  
Trzeba się bać, gdy pojawiają się w nas myśli – 

nigdy mu nie przebaczę, nie chcę mieć z nim nic 
do czynienia…  - pół biedy jeśli to wynika z lęku, 
czy z chwilowych silnych emocji, gorzej, gdy z 
trwałej i podsycanej nienawiści…  
Co zrobić, żeby nie pić tego jadu. Nie uciekniemy 
przecież na pustkowie, a żmije kąsają z każdej 
strony. W księdze Liczb opisana jest scena szem-
rania przeciw Mojżeszowi  i Bogu. Szemranie by-
ło jednym z głównych zajęć w drodze Izraela do 
Ziemi Obiecanej. Nie było co robić, więc zbiera-
no się przy namiotach i… Izraelici chcieli wolno-
ści, ale na swoich warunkach. Była w nich dobrze 
nam znana wątpliwość, czy Bóg rozumie życie, 
tak dobrze jak my… Poza tym obrzydło im menu 
– ciągle tylko manna i przepiórki, a przecież w 
Egipcie było tyle rozmaitości… Jak łatwo prze-
chodzimy z niezadowolenia czymś, do poczucia, 
że jesteśmy skrzywdzeni i znalezienia winnego 
naszej krzywdy, naszego dyskomfortu.  Izraelici 
narzekają - Po co wyprowadziłeś nas na pusty-
nię. Choć w Egipcie, jęczeli i wołali o pomoc, to 
teraz za nim tęsknią - nie pamiętają cudu uwol-
nienia, bo teraz źle się poczuli... Bóg pozwala, by 
zabiło ich to, co pochodzi z ich wnętrza, czyli wę-
że i żmije o jadzie palącym. Nie są one niezwy-
kłością na pustyni, ale wcześniej Izraelitów chro-
nił przed nimi Bóg. Ich myśli są zatrute jadem, 
więc Bóg pozwala, by jad dopełnił dzieła. Jad 
zawsze zabija – jest to śmierć druga, o której 
mowa w Apokalipsie. Normalna śmierć to przej-
ście do życia wiecznego, ale śmierć od jadu to 
stan, gdy nie da się mnie już odtruć. Jeśli nie zo-
stanie przerwana ta spirala jadu, to mnie to w 
końcu zniszczy, zabije. Wielu Izraelitów ginie od 
ukąszeń - ci wszyscy, którzy nie byli w stanie 
spojrzeć przychylnie na Miedzianego Węża. Kto 
jednak z wiarą na Niego spojrzał, ten został 
uzdrowiony. Jezus mówi - spójrz na swój grzech 
i zaufaj, że jeśli zrobisz to co każę, to moje Słowo 
przyniesie Ci uzdrowienie – to Słowa w których 
jest życie. Z oskarżeń i niechęci Izraelici wracają 
do Boga, do miejsca przebaczenia.  
W Krzyżu jest uzdrowienie, bo tam widzimy, jak 
Jezus umiera za naszego krzywdziciela albo po-
zornego krzywdziciela, za tego który nas okradł, 
oszukał, oczernił, zranił, za złych nauczycieli, 
księży, polityków, urzędników. Jezus na Krzyżu 
odbiera śmiercionośną moc jadu, jaki się w nas 
wsączył… Możemy się opowiedzieć za Krzyżem, 
bądź twierdzić, że ratunek jest w wymierzeniu 
kary, sprawiedliwości, odwecie. Ocaleniem jest 
wpatrywanie się w Krzyż i dostrzeganie, jak Krew 
Jezusa obmywa tych wszystkich złych, którzy 
mnie i innych zranili. Są tylko dwie drogi - albo 
przyjmiemy Boże myślenie o grzesznikach albo 
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myślenie demoniczne… Kiedy wpatrujemy się w 
Krzyż widzimy najbardziej szokującą odpowiedź 
Boga na zło – On milczy… Owszem nazywa je, 
napomina, ale nie walczy z nim. Wyobraźmy so-
bie, co my byśmy zrobili, gdybyśmy mieli 
wszechmoc Boga – pewnie zaraz zrobilibyśmy 
porządek… Pytanie - kto by pozostał…? Zapewne 
my i te kilka nielicznych osób, które lubimy… 
Jad powoduje umieranie miłości. Nie jest nam 
żal, tych osób, które uważamy za złe, ale chcemy 
by one zniknęły. Ale Bóg walczy o nas, bierze jad 
na Siebie, umiera i milczy, czeka byśmy powróci-
li na nowo. Ponieważ wszelka walka z grzeszni-
kiem, skończyłaby się jego unicestwieniem - po-
top musiałby być przynajmniej 3 razy w roku... 
No ale przecież my sprawiedliwi, oczywiście pły-
walibyśmy w arkach… 

Bogu chodzi o uzdolnienie nas do miłości, która 
jest wierna. To będzie niesamowite, patrzeć na 
tych złych, tych którzy nas skrzywdzili, jako na 
przemienionych w niebie, na zdolnych do kocha-
nia – wielkie zwycięstwo Boga. Ale przecież nam 
chodzi o satysfakcję – dobrze żeby oberwał… Bo-
że spojrzenie na człowieka to walka o przywróce-
nie niewinności. Demoniczne spojrzenie – a 
niech ma za swoje… 
Najbardziej uzdrawiająca z jadu jest milcząca 
adoracja Krzyża – milczeć, czyli nie roztrząsać 
swojej krzywdy, nie rozczulać się nad sobą ale 
trwać razem z Jezusem w Jego bólu z powodu 
zła, które się dokonało. I nie tylko dlatego, że 
mnie boli, ale bardziej dlatego, że ten człowiek, 
który mnie skrzywdził,  siebie zatraca… ●  

 Zanim odpowiemy sobie na pytanie jak 
reagować na zło, ustalmy czym ono właściwie 
jest. Słownik języka polskiego podaje 5 tłuma-
czeń: 1. To co jest niezgodne z zasadami etyki, 
moralności. 2. Jest to czyn przez, który wyrzą-
dzamy komuś krzywdę. 3. Brak szczęścia 4. Dzia-
łanie złej siły – zło osobowe 5. Brak dobra 
Najtrudniej jest poradzić sobie ze złem, które po-
strzegamy jako krzywdę, bo przecież nie chcemy 
by nas bolało. Mamy różną wrażliwość – niektó-
rzy z nas są bardziej wrażliwi inni mniej Wynika 
to z temperamentu, pracy mózgu, doświadczeń i 
tak dalej. Warto podkreślić, że nie można siebie 
ani kogoś innego, obwiniać za większą  wrażli-
wość. Nie ma co patrzeć na to, że inni są bardziej 
odporni. Trzeba swoją wrażliwość poznać i zaak-
ceptować. Nie wolno oskarżać siebie za poczucie 
skrzywdzenia – nie jesteś zły dlatego, że bardziej 
cię boli, że bardziej niż inni odczuwasz ból. 
Stwierdzenie - to cię nie może boleć, bo mnie to 
nie boli – jest głupie. Podobnie jak to - Twoje po-

czucie bólu jest nieprawdziwe, prawdziwe jest 
tylko to co ja czuję. Jeszcze gorzej, gdy ktoś się z 
bólu wyśmiewa, mówi o histerii czy o niedojrza-
łości. Dojrzałość nie przejawia się w tym, że nie 
czuję bólu, ale w tym, co ja z tym bólem robię. 
Gdy dziecko sparzy sobie rękę, to biegnie do ma-
my - dorosły raczej tego nie zrobi, ale przecież 
boleć może ich tak samo bardzo. A jednak poczu-

cie krzywdy może być niedojrzałe. Kiedy? 1. Gdy 
pojawia się w nas chora ambicja – uważamy, że 
inni powinni nas doceniać z jakiegoś powodu, że 
powinni zauważać nasze predyspozycje, podzi-
wiać, że tak świetnie coś zrobiliśmy itd. 2. Gdy 
uważamy, że inni powinni się domyślać co myśli-
my i czego pragniemy. 3. Gdy przyjmujemy po-
stawę roszczeniową i uważamy, że nie dostaliśmy 
czegoś, co nam się należało. Przejawem niedoj-
rzałości w tych sytuacjach jest obrażanie się i de-
monstracyjne okazywanie niezadowolenia. Taka 
roszczeniowość, może się zrodzić na przykład 
wtedy, gdy ktoś jako dziecko nieustannie jest w 
centrum uwagi - jedno dziecko i mnóstwo doro-
słych, którzy nieustannie zaspakajają wszystkie 
potrzeby, zachcianki, chwalą, otaczają nadmier-
ną troską i usuwają wszystkie przeszkody. Czasa-
mi ktoś nie wyrasta z takiej postawy  - należy mi 
się - i czuje się skrzywdzony. Dlatego warto uczyć 
się rozróżniać, czy to realna krzywda czy tylko 
moja niedojrzałość.  

Czym innym jest subiektywne po-
czucie krzywdy -  nie jest to niedoj-
rzałość, ale szczególna wrażliwość. 
Wtedy trzeba w sobie wyrobić po-
stawę, by nie oskarżać innych – 
mam prawo do swojego bólu, ale 
nie mogę oskarżać innych ani sie-

bie. Trzeba się zgodzić na swoją wrażliwość - 
można też próbować się z siebie pośmiać, pożar-
tować… Czasem możemy się czuć skrzywdzeni 
brakiem delikatności innych – gdy ktoś wyśmie-
wa naszą wrażliwość, lęki. Nie można czynić na-
szego sposobu odczuwania, miarą dla wrażliwo-
ści innych. To, że ja się czegoś nie boję nie zna-
czy, że Twój lęk jest śmieszny… Czasem niestety 

Jak reagować na zło 
oprac. Ala Kaczorowska 
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ośmieszamy czyjś lęk, po to by poczuć się lepszy-
mi… 
Co zrobić gdy doświadczamy realnej krzywdy? 1. 
Nie daj się zwyciężyć złu. 2. Nie usprawiedliwiaj 
swojego zła – lepiej wyć z bólu niż samemu 
krzywdzić innych. 3. Pamiętaj - zło zawsze nas 
pokonuje, nie wtedy, gdy bardzo boli, aż do nie-
mocy, ale wtedy, gdy się mścimy, oskarżamy, a 
nasze myśli zostają zatrute i gadamy, gadamy, 
gadamy… 
Zło jako brak szczęścia. Czasem  nie potrafmy 
sobie poradzić z poczuciem braku szczęścia. Jest 
w nas takie myślenie, przeświadczenie - ja to 
mam zawsze pod górkę… wszystko zawsze prze-
ciw mnie… zawsze mam najgorsza pogodę… na-
wet jak idę do Komunii Św. to Księdzu zostaje 
pół Hostii… Inni to wygrywają a ja nie mam 
szczęścia… – a wygrywa przecież jeden na kilka 
milionów… 
Czy nie mamy nawyku, dostrzegania przede 
wszystkim tego, czego nie posiadamy. Skupiania 
się bardziej na braku czegoś, a nie na tym co ma-
my, czym zostaliśmy obdarowani. Niektórzy, gdy 
doświadczają czegoś złego, od razu przekreślają 
całe dobro – całe życie mam złe… W ten sam 
sposób patrzą na ludzi – nie ważne jest, to, że 
ktoś czyni dobro, ma przecież tę wstrętną wadę. 
A przecież nikt nie ma takiego życia, że spotykają 
go same dobre, albo same złe rzeczy. Poczucie 
bycia szczęśliwym, jest niezależne od tego co 
mnie spotyka i co posiadam (w biednych kra-
jach, ludzie bywają dużo szczęśliwsi niż w Euro-
pie) ale od sposobu patrzenia. Można być szczę-
śliwym, nie mając nawet rąk i nóg (polecam 
książkę i  film „Bez rąk bez nóg, bez ograniczeń” 
– prawdziwą historię Nicka Vujicica) 
Najlepszym lekarstwem na stan poczucia braku 
szczęścia jest częsta praktyka modlitwy dziękczy-
nienia - za konkretne doświadczenia, osoby, rze-
czy. Wdzięczność rozpala w nas radość z tego co 
mamy i pomaga zaakceptować braki. 
Niestety często, gdy trwamy w poczuciu skrzyw-
dzenia brakiem czegoś lub kogoś, zaczynamy 
szukać winnego. Rodzą się w nas oskarżenia wo-
bec ludzi, a jeśli trudno wskazać winnego, to 
przecież zawsze zostaje jeszcze Bóg… Pojawia się 
wtedy dość powszechny zestaw argumentów -  
przecież jest wszechmocny, mógł zaingerować, 
nie zrobił tego dla mnie… Gdyby Bóg sprawił 

wszystko według tych naszych pomysłów, to mie-
libyśmy substytut raju, w którym mamy wszelkie 
przyjemności. Ale Bóg nie daje substytutów, tyl-
ko prawdziwe Niebo, a tam trzeba umieć kochać 
– braki uczą nas miłości… 
Warto sobie często powtarzać, że miarą dobra 
nie jest to, że mnie jest dobrze. Jezus mówi do 
Piotra - zejdź mi z oczu szatanie – a przecież 
Piotr chciał dobrze dla Jezusa, chciał Go uchro-
nić przed cierpieniem. Realnym pokonaniem zła 
jest pokora. To ona pozwala powiedzieć – Jezu 
nie rozumiem dlaczego jest tak ciężko, jeśli to 
możliwe zmień to, ale jeśli nie zmienisz, to zdaję 
się na Ciebie – niech Imię Twoje będzie uwiel-
bione.  
Zło od demona 
Powoduje lęk, ciemność, wymyka się spod kon-
troli, wnosi zamęt cierpienie, zachwianie  - nie 
można sobie z tym poradzić. Nie ma innego roz-
wiązania niż poddanie się Bogu. Widziałam taki 
obraz, na którym jest Maryja i pokonany demon. 
Maryja wpatrzona jest w Boga. Niczego nie zwy-
cięża swoją własną siłą, jest cała poddana Bogu, 
dlatego Bóg cały Ją przenika - bo Bóg przenika 
nas na tyle, na ile Mu się poddajemy. Demon 
związany jest różańcem – istotą modlitwy różań-
cowej jest wpatrywanie się z Maryją w Jezusa. 
Sercem tej modlitwy jest kontemplacja – to jest 
siła modlitwy, która pokonuje zło. Kiedy walczy-
my z diabłem, argumentujmy, to przegrywamy. 
Ale jeśli wpatrujemy się w Jezusa to zwyciężamy. 
Zło już zostało pokonane na Krzyżu – ostatecz-
nie… Bóg mógłby wszystkie demony unicestwić 
jednym słowem, ale tego nie robi, pokonuje je 
miłością. Żadne zło nie skłoniło Boga, by również 
okazał zło. Na obrazie Maryja milczy – tylko ko-
cha. Szata Maryi wieje, bo jest napełniona Du-
chem Świętym. Jej Serce otoczone jest cierniami, 
bo nie da się pokonać zła bez cierpienia. Skoro 
Bóg taką drogę wybrał do pokonania zła, to nie 
spodziewajmy się, że w naszej historii życia bę-
dzie inaczej… ●  
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