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 Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali 

uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, 

stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im rę-

ce i bok.  J 20, 19 – 31  

 W tym tygodniu 
starajmy się utwier-
dzać w sobie nadzieję. 
Nie pozwólmy by za-
władnął nami smutek. 
Podtrzymujmy w sobie 
nadzieję, jaką miał Je-
z u s : 
B ó g 

jest blisko mie. Nawet jeśli 
nie mogę Go zobaczyć, ani 
usłyszeć - tak jak w Wielki 
Piątek. Ale jest. Czeka na 
nas. Nie rozpoznajemy Go 
od razu. Nieraz może zbyt późno. Ale jed-
nak! Wtedy nawet nie ośmielamy się zadać 
Mu pytania: Kto Ty jesteś? Bo wiemy na 
pewno, że to jest Pan. i wtedy wybucha ra-
dość, znika lęk. Zmartwychwstał naprawdę. 
Co za ulga! Bóg pokonał śmierć. Jezus uka-

zał się swoim uczniom i jadł z nimi. Czyż nie 
jest to dostateczny powód do nadziei! Zdo-
bądźmy się więc na nią. Wejdźmy w ten ty-
dzień z oczyma pełnymi nadziei. Postarajmy 
się nie dostrzegać ciemności albo, jeśli już je 
zobaczymy, rozjaśnijmy je choćby odrobiną 
nadziei. Nie jest to takie proste, jak się mó-

wi. Nieraz może się już o 
tym przekonaliśmy. Ale 
uczniom też nie przyszło ła-
two uwierzyć w zmartwych-
wstanie, w zwycięstwo ży-
cia. Aż do momentu, gdy 
podzielili się chlebem z Je-

zusem. Jak my dzisiaj. Odtąd byli pewni: Ży-
cie jest silniejsze. Nadzieja jest silniejsza. 
Radość zwycięża. W tym tygodniu starajmy 
się utwierdzać w sobie nadzieję, i korzystaj-
my z zaproszenia Pana: „Chodźcie, posilcie 
się!”  

III NIEDZIELA  

WIELKANOCNA 
10 kwietnia 2016 r.  
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 Co za szaleństwo! Zmartwychwstały 
przychodzi mimo zamkniętych drzwi do gro-
madki drżących, zaniepokojonych, bezrad-
nych ludzi, którzy boleją z powodu swej nie-
wierności i swego tchórzostwa i nadal prze-
żywają grozę minionych dni, i życzy im... po-
koju. Co za prze-
wrotność! Przy-
chodzi do nich 
wybawiony Od-
kupiciel, który 
nosi jeszcze na 
sobie rany na 
przebitych gwoź-
dziami rękach i 
nogach i na przebitym włócznią boku, i życzy 
im pokoju. Nie dobrego samopoczucia ani 
harmonii, ale pokoju. Tego, za czym nasza 
ludzka dusza najczęściej i najgłębiej tęskni. 
Co za szaleństwo! Także naszemu życiu nie 
są obce przebłyski pokoju -przynajmniej od 
czasu do czasu. Ale jednocześnie naszemu 

życiu jest dobrze znana poraniona, smutna 
rzeczywistość. Nie tylko o tym wszystkim 
wiemy, ale jesteśmy i jednym, i drugim - peł-
ni pokoju i pełni ran. Być może odkupienie 
właśnie na tym polega, by nie zaprzeczać ra-
nom swego życia, a właśnie w nich i przez nie 

znaleźć zbawienie i 
pokój. Warto za-
stanowić się nad tą 
podwójną rzeczy-
wistością w na-
szym życiu: zwró-

cić uwagę na to, co w 
nas zranione i wymaga 
odkupienia, i okazać 
wdzięczność za pokój, 
którym możemy się 
cieszyć w większym lub 
mniejszym stopniu.  

II NIEDZIELA  

WIELKANOCNA  

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
3 kwietnia 2016 r.  

   Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan! 

Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę 

– był bowiem prawie nagi – i rzucił się w morze.  J 21, 1-19 
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Rzekł do nich Jezus: moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one 

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

z mojej ręki.   J 10, 27 – 30  
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 Owieczki do sejfu? Dobry Pasterz 
strzeże swych owieczek, ale nie zamyka ich w 

sejfie. Przeciw-
nie. Daje im 
wolność. I jest 
gotów oddać ży-

cie, żeby oca-
lić swoje owce. 

Brzmi to paradoksalnie, nawet absurdalnie, 
a co najmniej bardzo niemodnie. Trudno w 
to uwierzyć. Ale kto podejmie ryzyko i uwie-

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

rom, wspólnego z sielan-
kową opowiastką o paste-
rzu i owieczkach. Ktoś 
usiłuje nas wyrwać z rąk 
Boga. Ale Bóg trzyma 
mocno. Nie trzyma nas 

wbrew naszej woli, nie zniewala. Gdy się jed-
nak dobrowolnie mu powierzam, wolno mi 
ufać, że mogę na Nim polegać. 

IV NIEDZIELA  
WIELKANOCNA 

17 kwietnia 2016 r. 

 Być może oglądaliśmy w filmach taką 
oto scenę: gospodarz słabym głosem wypo-
wiada na łożu śmierci ostatnie życzenia, a je-
go następca przysłuchuje się im z kamienną 
twarzą, świadom trudności, z jakimi będzie 
musiał się borykać, by je wypełnić w nowych 
warunkach. Dzisiejsi prawnicy z pewnością 
wynaleźliby jakieś kruczki, by tego rodzaju 
życzenia uznać za niewiążące, ale my, zwykli 
śmiertelnicy, wciąż myślimy, że to, co jest wy-
rażone w testamencie, 
musi – jako „ostatnia wo-
la” - zostać wypełnione. 
Czyżby z tego właśnie po-
wodu ewangelista Jan 
usytuował to „nowe przy-
kazanie”, o którym do-
wiadujemy się z dzisiejszej Ewangelii, w mo-
wie pożegnalnej Jezusa? My czytamy ją już po 
śmierci Jezusa i zdajemy sobie spra-
wę, że ta mowa pożegnalna była dla 
Niego ostatnią szansą, aby jeszcze 
raz przypomnieć uczniom 
wszystko, co ważne, i to, co naj-
ważniejsze: „Miłujcie się wza-
jemnie!” My „spadkobiercy” 
być może czujemy się nieco 

zakłopotani, słuchając tej ostatniej woli Jezu-
sa. Jak mamy ją teraz wypełnić? Kocham mę-
ża, dzieci. Zapewne też swoich rodziców, swo-
jego psa. Swój spokój. Jeszcze coś? Ale ko-
chać wszystkich - a przynajmniej wszystkich 
w parafii - to już raczej jest niemożliwe... Mi-
mo to słowa: „Miłujcie się wzajemnie!” są za-
pisane w Testamencie. Nie możemy ich nie 
zauważać. Jest to jedyne kryterium, po któ-
rym można rozpoznać uczniów Jezusa. To nie 

nasze regularne chodze-
nie do kościoła ani odma-
wianie pacierza, ani 
wspaniałomyślne datki 
ś w i a d c z ą  p r z e d 
„światem”, kogo chcemy 
naśladować, kto jest na-

szym Mistrzem. A jedynie owo: „Miłujcie się 
wzajemnie!”. Wzajemna miłość jest tego 

rodzaju zleceniem czy może misją, z 
których nie sposób tak się wywiązać, 

jak z wielu innych zadań, których nie da 
się po prostu raz na zawsze i dobrze za-
łatwić. Wykonanie tego właśnie testa-

mentu pozostaje wciąż aktualne i 
otwarte. Może być jedynie wykony-
wane...  

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

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

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

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

V NIEDZIELA  
WIELKANOCNA 

24 kwietnia 2016 r. 
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Marzec w naszej parafii 
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CHRZTY: 
Marta Jadwiga Adamczyk 
Maria Anna Górecka  
Tomasz Łukasz Ścibor  
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Daniel Kułakowski – Patrycja Kozłowska  

POGRZEBY: 
Teresa Kośmider  76 lat 
Henryk Maśka  66 lat  
Amalia Mrochem  72 lata 
Wiesław Rytel  69 lat 
 
 

Co czeka nas w kwietniu 

ROCZKI: 
Piotr Paweł Barchański 
 
18 URODZINY: 
Aleksandra Mączka 
Jakub Nykiel 
Gabriela Wójcik 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
1 rocznica  
Elżbieta i Piotr Popek 
Bożena i Paweł Porowscy 
10 rocznica  
Krystyna i Remigiusz Chromik 
Roksana i Marcin Fiodorowicz 
Ewa i Mirosław Kiełbasa 
Monika i Krzysztof Taraszkiewicz 
Beata i Wojciech Tyman 
Joanna i  Piotr Zysko 
15 rocznica 
Iwona i Piotr Grygier 
Izabela i Tomasz Kłus 
Marta i Krystian Kudosz 
Aneta i Mariusz Skwark 
20 rocznica  
Monika i Grzegorz Drozd 
Marzena i Paweł Tulke 
Patrycja i Tomasz Zator 
25 rocznica 
Olga i Józef Nowak 
Teresa i Leszek Przybylscy 

30 rocznica 
Grażyna i Krzysztof Nocuń 
Barbara i Roman Ofmańscy 
Alicja i Andrzej Zbiescy 
35 rocznica  
Wanda i Andrzej Hertel 
Wiesława i Andrzej Klusek 
Teresa i Daniel Pielesz 
Janina i Józef Wesołowscy 
40 rocznica  
Janina i Ryszard Chwistek 
Alina i Ryszard Jasińscy 
Helena i Marian Mrozek 
Janina i Alojzy Sitko 
Krystyna i Henryk Żurkowscy 
45 rocznica  
Lucyna i Zbigniew Bednarek 
Elżbieta i Roger Gonda 
Halina i Jerzy Leki 
Irena i Ryszard Poraj 
Krystyna i Henryk Puchała 
Elżbieta i Władysław Reperowicz 
Teresa i Piotr Szymczyk 
Lidia i Zygmunt Ulbrych 
Maria i Henryk Wiora 
Irena i Stanisław Wróbel 
50 rocznica  
Aniela i Edward Kałuża 
55 rocznica 
Eryka i Józef Wieczorek 
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3.04 -  2 Niedziela Wielkanocna Niedziela 
Miłosierdzia Bożego. Rozpoczynamy Ty-
dzień Miłosierdzia. Odbędzie się liczenie 
wiernych. Kolekta przeznaczona na Cari-
tas archidiecezji.  
4.04 – poniedziałek. Uroczystość Zwia-
stowania Pańskiego. Msze św. o godz. 
6.30, 9.00 i 18.00. Do sprzątania kościoła 
i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. 
Strażackiej po Mszy św. wieczornej. 
5.04 – wtorek. Na Mszy św. o godz. 
18.00, Biskup Adama Wodarczyk udzieli 
młodzieży naszej parafii sakramentu 
bierzmowania. Poradnia Życia Rodzinne-
go w Domu Parafialnym o godz. 16.00. 
6.04 - środa. Biblioteka parafialna czynna 
od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
7.04 - czwartek. Katecheza dla rodziców 
dzieci z klasy II B z SP nr 19 o godz. 19.oo. 
8.04 – piątek. Katecheza dla rodziców 
dzieci z klas II z SP nr 1 o godz. 18.oo. Do 
sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy 
mieszkańców ul. Strażackiej po Mszy św. 
wieczornej. 
10.04 - 3 Niedziela Wielkanocna. Rozpo-
czynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny  
11.04 - poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapraszamy mieszkańców 
ul. Przybosia po Mszy św. wieczornej. 
12.04 – wtorek. Katecheza dla rodziców 
dzieci z klasy II C z SP nr 19 o godz. 19.oo. 
13.04 - środa. Różaniec fatimski o godz. 
6.00. Msza św. w intencji czcicieli MB Fa-
timskiej o godz. 6.30 
14.04 – czwartek. Katecheza dla rodziców 
dzieci z klasy II D z SP nr 19 o godz. 
19.oo. 
15.04 - piątek. Do sprzątania kościoła i 
kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. 
Przybosia po Mszy św. wieczornej. 
16.04 - sobota. Nauka dla Rodziców i Ro-
dziców chrzestnych o godz. 16.30 w Do-

mu Parafialnym. Urodziny papieża senio-
ra Benedykta XVI 
17.04 - 4 Niedziela Wielkanocna. Niedzie-
la Dobrego Pasterza. Dzień modlitw o po-
wołania. Chrzty o godz. 12.15. O godz. 
16.3o Msza św. w intencji ks. Proboszcza 
z okazji srebrnego jubileuszu 25 lecia ka-
płaństwa. Kolekta na cele remontowe pa-
rafii. 
18.04 - poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapraszamy mieszkańców 
ul. Kondziołowiec i ul. Podmiejskiej po 
Mszy św. wieczornej. 
20.04 - środa. Biblioteka parafialna czyn-
na od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.  
22.04 - piątek. Do sprzątania kościoła i 
kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. 
Kondziołowiec i ul. Podmiejskiej po Mszy 
św. wieczornej. 
23.04 - sobota. Uroczystość św. Wojcie-
cha, biskupa i męczennika, głównego pa-
trona Polski.  Odwiedziny chorych od. 
godz. 9.00 
24.04 - 5 Niedziela Wielkanocna.. Roczki 
o godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o 
godz. 16.30. 
25.04 - poniedziałek. Święto św. Marka, 
Ewangelisty. Msza św. w intencji Koła 
Gospodyń, emerytów, rencistów i sprzą-
tających kościół w kwietniu o godz. 18.00. 
Do sprzątania kościoła i kaplicy zaprasza-
my mieszkańców ul. Stodoły po Mszy św. 
wieczornej. 
29.04 - piątek. Święto św. Katarzyny Sie-
neńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, pa-
tronki Europy. Dzień Męczeństwa Ducho-
wieństwa Polskiego. Msza św. za zmar-
łych w 30 dzień oraz I rocznicę po śmierci 
o godz. 18.00.Do sprzątania kościoła i ka-
plicy zapraszamy mieszkańców ul. Stodo-
ły po Mszy św. wieczornej. 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 17 KWIETNIA NA GODZINĘ 16.30  
NA MSZĘ ŚW. W INTENCJI KS. PROBOSZCZA, KTÓRY BĘDZIE ŚWIĘ-

TOWAŁ 25 ROCZNICĘ PRZYJĘCIA SAKRAMENTU KAPŁAŃSTWA. 
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„Miarą prawdziwej miłości jest brak wszelkiej miary” 

Ks. Proboszczowi z okazji 25 rocznicy przyjęcia sa-

kramentu kapłaństwa, życzymy takiej właśnie miłości 

bez miary, która jest możliwa tylko wtedy, gdy 

przyjmuje się pomoc Jezusa.  

Duszpasterze, Parafianie i Redakcja 

 

„Życie jest talentem powierzonym nam, aby go po-

mnażać i czynić dobrem dla innych.” 

Umiejętności postrzegania ży-

cia, jako daru od Pana i wyko-

rzystywania każdego dnia do 

wzrostu w miłości legioniście 

Danielowi Guzy oraz auksyliatorom Annie Sitko, 

Bernadecie Szlesinger, Urszuli Gembalczyk, Zdzisła-

wowi Wyczynek i Dawidowi Bandyszewskiemu życzy 

Męski Legion Maryi. 

 

„Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba dać 

zwycięstwo.” 

Paniom Marii Karwath, Leokadii Dudzik, oraz panu 

Ryszardowi Piechoczkowi życzymy, by nigdy nie 

zniechęcali się w walce o dobro,. Seniorzy.  

 

„Im więcej otrzymamy w modlitwie i ciszy, tym więcej 

będziemy mogli dawać z siebie w naszym życiu.” 

Siostrze Klaudii życzymy, by z modlitwy czerpała 

siłę do kroczenia drogą Bo-

żych przykazań i dawania świa-

dectwa wiary. Chór „Lira”.  

 

„To co zdobyliśmy z największym trudem, 

najbardziej kochamy” 

Siostrze Klaudi życzymy takiej miłości, która nie po-

zwala zaprzestać stawiania sobie wymagań,.  

  Duszpasterze, Parafianie i Redakcja 

Serdeczności 

W pierwszym tygodniu wakacji od 27 czerw-
ca do 1 lipca organizujemy pieszą pielgrzym-
kę na Jasną Górę. Przewodnikiem w naszej 
drodze będzie ks. Stefan Wyleżałek. Zapisy 
rozpoczną się 2 maja i będą trwały do 6 
czerwca. Będzie ich można dokonać w  kan-
celarii parafialnej. Tam też każdy zaintereso-
wany otrzyma szczegółowe informacje 
(niepełnoletni uczestnicy również druki 
oświadczeń, które będą musieli wypełnić ich 
rodzice)  Serdecznie zapraszamy do wspól-
nego pielgrzymowania. W 
szczególny sposób zachęcamy 
do tego młodzież. 
Pielgrzymkę rozpoczniemy 
Mszą św., po której wyjedzie-
my autobusem do miejscowo-
ści Podzamcze, leżącej nieda-
leko Ogrodzieńca, skąd wyruszymy w naszą 
pieszą wędrówkę. Bagaże przez wszystkie dni 
trwania pielgrzymki będą przewożone samo-
chodem ciężarowym. Pierwszego dnia wę-
drujemy przez Karlino, Żerkowice, mijając 
zespół skał wapiennych Okiennik Duży, 
przechodzimy przez skały Kroczyckie i docie-
ramy do Morska, gdzie obok ruin warowani 
rycerskiej Bąkowiec będziemy nocowali w 
ośrodku wczasowym w wynajętych domkach 
typu „Brda”. W drugim dniu przejdziemy 
przez górę Zborów, miniemy Zdów. Następ-

nie po zachwyceniu się (albo i nie) tym, co 
pozostało po warowniach w Bobolicach i Mi-
rowie docieramy do Ostrężnika i źródeł Zyg-
munta, znajdując odpoczynek w Zespole 
Szkół Rolniczych w Potoku Złotym. Trzecie-
go dnia pielgrzymki wyruszamy ze Złotego 
Potoku przez Zrębice i Góry Sokole. W Gó-
rach Sokolich  spenetrujemy jedną z jaskiń i  
ostatecznie dojdziemy do Olsztyna koło Czę-
stochowy, słynnego z ruin zamku, który w 
średniowieczu był trzecim, co do wielkości w 

pasie zamków i warowni od 
Wawelu aż  po Wieluń. Bę-
dziemy nocować w Domu 
Rekolekcyjnym Diecezji Czę-
stochowskiej. W czwartym 
dniu podążymy z Olsztyna 
do Częstochowy zwiedzając 

jaskinię na Zielonej Górze. W Częstochowie 
zatrzymamy się na nocleg zaraz za Klaszto-
rem Jasnogórskim w Domu Pielgrzyma im. 
Jana Pawła II. W piątek 1 lipca, po Mszy św. i 
Drodze Krzyżowej,  wyjedziemy autokarem 
do Jastrzębia ok. godz. 12.00. Koszt piel-
grzymki (noclegi, przejazdy, ubezpieczenie, 
apteczka) ponoszony przez jedną osobę wy-
niesie 200 zł. Chleb, herbata, cukier i cytryny 
wliczone są w koszt pielgrzymki. Pozostały 
prowiant każdy z pielgrzymów zabiera ze so-
bą.  

PIESZA  
PIELGRZYMKA  

NA JASNĄ GÓRĘ 
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Ostatnio sobie trochę czy-
tałem i wyczytałem, że 
Słowo Boże jest jak miecz i że warto tego miecza uży-
wać w walce. No to pomyślałem sobie, że spróbuję. A 
co tam. Może będzie lepszy niż kopytka i zęby. Zoba-
czymy. I muszę przyznać całkiem niezły ten miecz. 
Od razu zaczął się przydawać. Czytałem sobie w nocy 
książkę i nagle obudził się Krecik i marudził, że nie 
może spać, bo świeci się światło. A ja mu na to, że 
Pan Jezus powiedział, że nie można chować światła 
pod korcem. No i wygrałem bez wysiłku nawet nie 
musiałem mu kneblować pyszczka, żeby się nie skar-
żył i nie obudził Mamy. Potem poszło jeszcze lepiej. 
Znowu zjadłem Krecikowi jego ulubione ciasteczka i 
już zaczynał na mnie krzyczeć, a ja mu mówię, że Pan 
Jezus kazał przebaczać 77 razy, a jeszcze tyle razy to 
mu tych ciasteczek nie wyjadłem i Krecik poszedł so-

bie płakać do kąta, bo nie wiedział co powie-
dzieć. A później to wpadłem na jeszcze lepszy 
pomysł. Skoro Pan Jezus mówił, żeby się dzielić 
z innymi to wymyśliłem, że mama powinna się 
ze mną trochę podzielić i zabrałem jej trochę 
pieniążków z portfela. Fajny ten miecz. Chyba 
sobie nim jeszcze trochę powalczę.  
     Osiołek Ofiarka 

Dla dzieci 
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1. WADŁOKO 

2. KACJEWA 

3. KAKANSKA 

4. DŁOMY 

5. GIMOŁA 

6. KIEWRZODKA 

7. INCHOKA 

8. MIRES 

No i znów Osiołek wszystko pokręcił. Panu Jezusowi    
na pewno nie chodzi o to, by w taki sposób walczyć 
Słowem Bożym. Ale w takim razie jak? Jak myślisz z 
czym należy walczyć używając tego Miecza? Jeśli 

chcesz się dowiedzieć rozwiąż zadanie. Uporządkuj słowa i wpisz je w odpowiednie miejsca. Literki z 
zaznaczonych pól utworzą rozwiązanie. Wyślij je na adres krecikpolarny@gmail.com A nagrodę za 
rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Karolina Michalak i Justynka Rentflejsz. Gratuluje-
my. Można je odebrać 1o kwietnia na Mszy św. o godz.10.00 
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II NIEDZIELA WIELKANOCNA –  
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 3 .04 
7.3o – Za ++ rodziców Zofię i Franciszka 
Stencel, Agnieszkę i Konrada Wala, sy-
nów, córkę z mężem, ojca Leonarda Sten-
cel oraz ++ z rodzin Stencel, Wala.  
9.3o – Za ++ Czesława Wrożyna – w rocz-
nicę śmierci, żonę Gertrudę, Pawła i Ger-
trudę Gajda, rodziców z obu stron oraz 
Grzegorza Salamon.  
10.oo – Za ++ Marię i Czesława Pisz oraz 
++ z rodziny.  
11.oo – W INT. PARAFIAN.  
12.15 – Za +męża Bogdana Kwietniew-
skiego – w 3 rocznicę śmierci oraz Józefa i 
Adelę Rutkowskich, Eugenię i Waldemara 
Kwietniewskich oraz Wiesławę Koszarek.  
16.3o – Za + Stanisława Sitek, rodziców 
Józefa i Annę Sitek oraz Irenę i Teodora 
Caban.  
PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ 
ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 4 .04 
6.3o  - Za + Alojzego Sikora – w rocznicę 
śmierci, rodziców Emanuela i Julię, te-
ściów Leona i Elżbietę Śmietana, szwa-
grów Benedykta, Henryka i Eugeniusza 
oraz dusz. w czyś. cier.. 
9.oo – Za + Czesława Jaśkiewicz – od bra-
ta Stefana z rodziną.  
18.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w int. Daniela, Jacka, Babci Serafii, Olgi i 
Radosława z okazji urodzin.  
WTOREK 5 .04 
6.3o – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w int. Teodora Sikora z okazji 75 urodzin.  
18.oo – SAKRAMENT BIERZMOWANIA. 
18.oo – Za + Marka Grzyb – od sąsiadów 
z ul. Wrocławskiej 9.  
18.oo – Za ++ Wandę i Alfreda Niedziela 
oraz ++ z rodzin Niedziela, Szymański.  

ŚRODA 6 .04 
6.3o – Za + Władysława Faber oraz ++ z 
rodzin Faber, Matys i dusz. w czyś. cier..  
18.oo – Za ++ Alfonsa Fajkis, żonę Kune-
gundę oraz ++ z pokrewieństwa i dusz. w 
czyś. cier..  
18.oo – Za ++ rodziców Wacława i Kata-
rzynę Karasowskich oraz ++ z rodzin Ka-
rasowskich i Krawczyk. 
CZWARTEK – Wspomnienie św. Jana 
Chrzciciela de la Salle 7 .04 
6.3o – Za + Czesława Jaśkiewicz – od ro-
dziny Kubalów i Chuchrowskich z rodzi-
nami z Wojnicza.  
18.oo – Za ++ Barbarę i Edwarda Piwo-
warczyk oraz Stanisława Kołodziejczyk. 
18.oo – Za + Bogdana Bączek – od sąsia-
dów z ul. Wrocławskiej 43.  
PIĄTEK 8 .04 
6.3o – Za + Czesława Jaśkiewicz – od ro-
dziny Kubalów z rodzinami z Wojnicza.  
18.oo – Za + Zygmunta Butora – w 5 rocz-
nicę śmierci, jego rodziców, rodzeństwo 
oraz ++ z rodzin Lamczyk, Paczuszka, Li-
piński, Urbańskich, Bujak i dusz. w czyś. 
cier..  
18.oo Za ++ rodziców Martę i Alojzego 
Podeszwa, syna Henryka, wnuka Maria-
na, siostrę Marię, Ireneuszę Gajda, rodzi-
ców Piotra i Gertrudę, Irenę i Mateusza 
Kowol, Wiesława Żurek, Dariusza Kałuża, 
Alojzego i Helenę Krótki, Antoniego i Ka-
zimierza Molenda oraz ++ z pokrewień-
stwa i dusz. w czyś. cier..  
SOBOTA 9 .04  
8.oo – Za + Mieczysława Pękal. 
12.oo – Ślub.  
13.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w int. Józefa Winkler z okazji 50 rocznicy 
urodzin.  
18.oo – Za ++ rodziców Marię i Jerzego 
Karwath oraz ++ dziadków z obu stron. 
18.oo – Za ++ Zygfryda Szlezak, syna 
Pawła, córkę Jolantę Rufert, rodziców Ja-
na i Genowefę Szlezak, teściów Wincente-
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go i Gertrudę Matera, syna Henryka oraz 
++ z pokrewieństwa.  
III NIEDZIELA WIELKANOCNA 10 .04 
7.3o – Za + Grażynę Pietrzak – w 3 rocz-
nicę śmierci oraz ++ z rodziny Pietrzak i 
Pietrzyk.  
9.3o -  Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w int. Haliny z okazji 40 rocznicy urodzin.  
10.oo – Za ++ Agnieszkę Zdrzałek – w 
rocznicę śmierci, męża Jerzego, syna Ge-
rarda, dziadków z obu stron, Różę Zdrza-
łek, Alberta Śmietana, Józefa i Marię Ba-
chlaj oraz ++ z pokrewieństwa Zdrzałek, 
Czylok.  
11.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w int. Pauliny Niemyjskiej z okazji 18 
rocznicy urodzin.  
12.15 – Za ++ Wiktorię i Franciszka Ka-
czorowskich, Leona, Stanisławę i Zbignie-
wa Kamińskich.  
16.3o – Za + Ryszardę Dyląg – w 10 rocz-
nicę śmierci oraz Zenona Dyląg – w 9 
rocznicę śmierci.  
PONIEDZIAŁEK 11 .04 
6.3o – Za + Czesława Jaśkiewicz – od ku-
zyna Janusza Chuchrowskiego z rodziną. 
18.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie 
i dary Ducha Św. w int. Helenki z okazji 7 
rocznicy urodzin. 
18.oo – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB Fatimskiej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w int. Dawida z okazji 36 r. urodzin.  
WTOREK 12 .04  
6.3o – Za ++ Pawła i Annę Kałuża, ich ro-
dziców i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę 
Dudzik, córkę Leokadię, syna Alfreda, sy-
nową Marię. 
18.oo – Za + Jadwigę Krupa, c. Justynę. 
18.oo – Za + Józefa Kern – w 5 rocznicę 

śmierci, + Tadeusza Żurek oraz ++ z po-
krewieństwa z obu stron.  
ŚRODA 13 .04 
6.3o – W int. czcicieli MB Fatimskiej.  
6.3o – Za + Czesława Jaśkiewicz – od Da-
nuty i Marcina z dziećmi – z Dobczyc.  
18.oo – Za + Józefa Gregorczyka – w 
rocznicę śmierci oraz ++ z pokrewień-
stwa.  
CZWARTEK 14 .04 
6.3o – Za + Antoniego Naróg – w 12 rocz-
nicę śmierci, 2 braci oraz ++ rodziców z 
obu stron.  
18.oo – Za + Katarzynę Smyczek.  
18.oo – Za ++ Alojzego Mazur – w roczni-
cę śmierci, żonę Marię, córkę Eleonorę 
Urbańczyk, ++ księży Jana i Teofila Cho-
dzidło, siostry zakonne Serafię Liszka i 
Salwatorę Komraus oraz ++ z pokrewień-
stwa.  
PIĄTEK 15 .04 
6.3o – Za ++ Agnieszkę i Henryka Płonka, 
syna Jerzego, żonę Gertrudę, zięcia Józefa 
Cimała oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.oo – Za ++ Czesława Kondziołka – w 
15 rocznicę śmierci, ojca Jana, teściów, 
dziadków, rodzeństwo, Józefa Klepek 
oraz ++ z pokrewieństwa Kondziołka, No-
gły i dusz. w czyś. cier..  
18.oo – Za ++ Hipolita Trenda, żonę Ro-
zalię, 2 synów, 2 zięciów ich rodziców i 
rodzeństwo, ++ z rodzin Danielewskich, 
Waler, Konrada i Agnieszkę Wala, 3 sy-
nów, córkę Eugenię, zięcia Alojzego, ich 
rodziców i rodzeństwo.  
SOBOTA 16 .04 
8.oo – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB Częstochowskiej, z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-
bą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i 
zdrowie w int. Marii z okazji urodzin. 
18.oo – Za ++ rodziców Anastazję – w 6 
rocznicę śmierci i Ludwika Korzeniow-
skich, męża Józefa Pawlik, córkę Beatę 
Kozieł oraz ++ z pokrewieństwa i dusz. w 
czyś. cier..  
18.oo – Za ++ Jana Zuchalskiego, jego ro-
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dziców, brata Tadeusza, Leona i Różę Kło-
sek, córkę Różę, syna Józefa, Teodora i 
Joannę Marcol oraz + Anielę Krzystała.  
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – NIE-
DZIELA DOBREGO PASTERZA 17 .04 
7.3o – Za ++ Rudolfa Sobik, żonę Marię, 
syna Feliksa, synowa Annę, 2 zięciów, 
Mariannę Wnuk, Jana Krótki, Zonę Zofię, 
syna Alojzego, żonę Helenę oraz dusz. w 
czyś. cier..  
9.3o – Za + Zbigniewa Piętowskiego – od 
żony.  
10.oo – Za ++ Jerzego Mitko, dziadków 
Alfreda i Anielę Płonka, Konrada i Różę 
Grygier, syna Kazimierza, Józefa i Krysty-
nę Kołodziejczyk oraz ++ z pokrewień-
stwa.  
11.oo – W INT. PARAFIAN.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.3o – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w int. Ks. Proboszcza z okazji 25-lecia ka-
płaństwa.  
PONIEDZIAŁEK  18 .04 
6.3o – Za + Urszulę Sadło – w rocznicę 
śmierci, Jana i Sabinę Sadło, Rafała, Le-
okadię i Józefa Cuber, Stanisława i Wła-
dysławę Lukanek.  
6.3o – Za ++ Alojzego i Jadwigę Sadło, 
rodziców, teściów oraz ++ z pokrewień-
stwa.  
18.oo – Do Opatrzności Bożej, w int. Le-
gionistów i Auksyliatorów Męskiego Le-
gionu Maryi oraz opiekuna Ks. Dariusza.  
WTOREK 19 .04 
6.3o – Za ++ rodziców Józefa i Władysła-
wę  Remplewskich, Genowefę,  braci Zdzi-
sława i Stanisława, teściów Mariannę i 
Władysława.  
18.oo – Za ++ Wandę i Erwina Papierok 
oraz ++ z pokrewieństwa Brudny, Papie-
rok. 
18.oo – Za + Zbigniewa Balzam – w 17 
rocznicę śmierci, dziadków z obu stron, 
ojca Tadeusza, Alfreda Wowra, Krystiana 
Balzam oraz ++ z pokrewieństwa.  
ŚRODA 20 .04 

6.3o – Za + Józefa Guzy, rodziców, te-
ściów, Jana Kusy oraz ++ sąsiadów i ++ z 
rodzin Guzy i Mołdrzyk, dusz. w czyś. 
cier..  
18.oo – za ++ członków III Zakonu Fran-
ciszkańskiego oraz ++ z ich rodzin.  
18.oo – Za + Henryka Barcik – w 9 rocz-
nicę śmierci.  
CZWARTEK 21 .04 
6.3o – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w int. Aliny z okazji urodzin. 
18.oo – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w int. Tomasza z okazji 24 urodzin. 
18.oo – Za + Romana Mazur.  
PIĄTEK 22 .04 
6.3o – Za ++ Romana Lewandowskiego, 
Stanisława Rus, Waltera Blum. Ludę i Mi-
chała Kalinesku oraz ++ z pokrewieństwa 
i dusz. w czyś. cier..  
18.oo – Za ++ Jana i Łucję Langer, syna, 
2 synowe, oraz ++ Jana i Michalinę Cho-
lewa.  
18.oo – Za ++ rodziców Alfonsa i Martę 
Adamczyk, córkę Apolonię synów Alfreda 
i Henryka oraz + Antoniego Bugdoł.  
SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJ-
CIECHA, BISKUPA I MĘCZ. 23 .04 
8.oo – Za ++ Małgorzatę, Antoniego i 
Pawła, ++ z rodziny Stalmach, Goraus, 
Góra oraz ++ Martę, Jana, Eryka, Henry-
ka z rodziny Stachoń.  
14.oo – Ślub.  
18.oo – Za ++ rodziców Józefa i Helenę 
Pietras, Helenę i Wincentego Władczyk, 
brata Henryka oraz ++ z rodzin Pietras, 
Faryna, Władczyk, Kucia.  
18.oo – Za ++ Brunona i Wiktorię Sobik, 
synów Jerzego, Antoniego i Piotra, ++ 
wnuków Prometeusza, Łukasza i Pawła, 
Tamarę Sobik oraz Anielę i Stanisława 
Ślipek. 
V NIEDZIELA WIELKANOCNA 24 .04 
7.3o – Za + Marka Grzyb – od szwagierki 
Władzi z córkami. 
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9.3o – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w int. Joanny i Piotra Zysko – w 10 rocz-
nicę ślubu.  
10.oo – Za ++ Emilię i Franciszka Brzoza, 
Karola i Cecylię Rączka, rodziców z obu 
stron, wnuczkę Sylwię, Franciszka Znisz-
czoł, rodziców z obu stron, Annę i Fran-
ciszka Chmiel, Gertrudę i Zbigniewa Tru-
bas, ++ z pokrewieństwa Rączka, Kocur, 
Zniszczoł, Penkala oraz ++ księży, zakon-
ników, misjonarzy, misjonarki. 
11.oo – W INT. PARAFIAN.  
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI.  
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. MAR-
KA, EWANGELISTY 25 .04 
6.3o – Za ++ rodziców Filomenę i Ferdy-
narda Simko, córkę Felicję, zięcia Henry-
ka, ++ Łucję i Emila Szmajduch, córkę El-
frydę, syna Jerzego oraz ++ z pokrewień-
stwa Simko, Siwek, Szmajduch, Waszek i 
dusz. w czyś. cier..  
6.3o – Za ++ Kazimierza Obracaj, Czesła-
wa Jaśkiewicz oraz ++ księży, którzy prac. 
w naszej parafii i dusz. w czyś. cier..  
18.oo – Do Opatrzności Boże w int. KGW, 
emerytów i rencistów oraz sprzątających 
kościół i kaplicę w miesiącu kwietniu.  
WTOREK 26 .04 
6.3o – Za ++ rodziców Franciszka i Martę 
Wamposzek.  
18.oo – Za ++ Marię Musioł, Izydora 
Urbańczyk, Adolfa Musioł, Pawła i Martę 
Marcisz, ++ Bogumiła Płocha, Ludwika 
Ostrzołka oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.oo – Za + Pawła Mołdrzyka – w r. śm. 
żonę Reginę, rodziców z obu stron, Leona 
Rakowskiego oraz ++ Tadeusza i Stefanię 
Domański i dusz. w czyś. cier. 
ŚRODA 27 .04 
6.3o – Za + Zofię Dobek, męża Edwarda i 
wn. Aldonę – od sąs. z ul. Opolskiej 2.  
18.oo–Za ++ Bolesława Gajda, ojca Leona 
18.oo – Za ++ Marię Machnik, męża 
Franciszka, syna Bernarda, zięcia Leona, 

wnuka Bolesława oraz ++ Szymona i Ka-
zimierza Rozwora.  
CZWARTEK 28 .04 
6.3o – Ku pamięci urodzin + Piotra Pisula 
oraz rodziców, teściów i ++ z rodziny.  
18.oo – Za ++ Wacława Koryto – w 4 
rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów, 3 
braci, szwagierkę oraz ++ z rodziny Brud-
ny i Koryto.  
18.oo – Za + Jerzego Kapała – w 2 roczni-
cę śmierci oraz ++ rodziców i teściów.  
PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY 
SIENEŃSKIEJ – patronki Europy 29 .04 
6.3o – Za + Józefę Kowalską.  
18.oo – Msza Św. za zmarłych w 30 dzień 
i 1 rok po śmierci.  
18.oo – Za ++ Ernesta Sitko, syna Marka, 
rodziców, brata, bratową oraz dusz. w 
czyś. cier..  
SOBOTA 30 .04 
8.oo – Za + Stanisława Szafrańskiego – w 
2 rocznicę śmierci.  
18.oo – Za ++ Otylię i Antoniego Kustos, 
ich rodziców, rodzeństwo, córkę Agatę 
Wolan oraz ++ z rodzin Kustos, Helczyk i 
Reichman.  
18.oo – Za ++ Martę Matloch, męża Stefa-
na, rodziców i rodzeństwo z obu stron 
oraz ++ z pokr. Matloch, Goik, Gajda.  
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 1.05 
7.3o – Za ++ Jadwigę Fajkis, dziadków z 
obu stron, Michała Fajkis oraz ++ z po-
krewieństwa Fajkis, Piecha.  
9.3o – W INT. RZEMIEŚLNIKÓW.  
10.oo – Za + Różę Zdrzałek – w rocznicę 
śmierci, ++ rodziców Jana i Marię, ro-
dzeństwo, + Alberta Śmietana i dusz. w 
czyś. cier..  
11.oo – WCZESNA KOMUNIA ŚWIĘTA. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za dar życia i otrzymane łaski, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie 
dla Zuzanny z okazji 18 urodzin. 
16.3o – Za +męża Zbigniewa Borkowskie-
go, matkę Krystynę oraz ++ z pokrewień-
stwa.  
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 Muzyka liturgiczna, która jest wy-
konywana w naszych kościołach przyzwy-
czaiła nas do różnorodności, wielości me-
lodii i bogactwa śpiewów liturgicznych. 
Jest to niezwykła tradycja rozśpiewanego 
Śląska. Nie w każdym kościele w innych 
rejonach Polski znajdziemy takie bogac-
two, które zostało nam przekazane w tra-
dycji przez naszych przodków.  
 Wiele śpiewów niestety coraz czę-
ściej zanika, ze względu na rotację stano-
wisk organistów, którzy nie zawsze po-
chodzą lub nie są wychowywani w trady-
cji śląskiej. Jednak, ku mojej ogromnej 
radości, część tych śpiewów skrywają nie-
jedne wspólnoty parafialne w naszej ma-
łej ojczyźnie. W ciągu swojego krótkiego 
dotychczasowego życia, przeglądając wie-
le śpiewników, chorałów, a także dokonu-
jąc nagrań, zauważyłem, jak ważną rolę 
spełnia przywiązanie do tradycji parafial-
nych danej społeczności.  
 Charakteryzując śpiew ludu śląskie-
go można go określić w jednym zdaniu: 

Żwawy, prosty, płynący z serca, gromki 
śpiew przybliżający każdego uczestnika 
liturgii bliżej Boskich Tajemnic.  
 Również analizując pieśni znane i 
wykonywane w naszej parafii można 
śmiało stwierdzić, że są one przesycone 
niezwykłym kultem Bożej Opatrzności i 
Matki Najświętszej. To bogactwo widać 
szczególnie wśród starszych parafian, 
którzy wychowani na starej szkole muzy-
ki, nie bojąc się, wyrażają swój kult i swo-
ją pobożność właśnie poprzez śpiew. Cie-
szę się, że również wiele młodych osób w 
ten sposób wyraża swoje przywiązanie do 
Boga, śpiewając, medytując, modląc się 
tekstem pieśni.  

 Nim powstał ujednolicony śpiewnik 
(Chorał Śląski, a później Śpiewnik Archi-
diecezji Katowickiej), który miał za zada-
nie uporządkować melodie stosowane na 
Górnym Śląsku, wielu organistów i muzy-
ków kościelnych wykonywało i uczyło lu-
dzi pieśni, które zawarte były w starych, 
przedwojennych chorałach. Można wyli-
czyć takie zbiory śpiewów popularnych 
na naszym terenie jak: chorał Karola 
Hoppego, Śpiewnik ks. Antoniego Janu-
sza, czy chorał Ryszarda Gillara. Nawią-
zanie do tych śpiewników widać również 
w naszej parafii, kiedy śpiewamy pieśń 
Kto się w opiekę w wersji melodycznej 
właśnie z chorału Gillara, czy Godzinki ku 
czci Bożej Opatrzności, których tekst 
znajdziemy w Modlitewniku ks. Antonie-
go Janusza. Te i wiele innych śpiewów 
przejęliśmy dzięki  tradycji, oraz dzięki 
organistom, którzy podają nam te pieśni i 
modlitwy do śpiewu.  
 Śpiew na Górnym Śląsku możemy 
porównać z śpiewem Kościoła Ewangelic-
kiego. Bardzo często odnajdujemy kono-

tacje pieśni w chorałach protestanckich 
np. pieśń Głoś imię Pana. Ścieranie się 
kultur i religii spowodowało wzajemne 
przenikanie się śpiewów. Analizując 
Śpiewnik Archidiecezji Katowickiej  i po-
równując z innymi śpiewnikami, używa-
nymi w diecezjach, można śmiało stwier-
dzić, że zbiór ten wykazuje niesamowite 
bogactwo kultury śpiewaczej na Śląsku. 
Zachowane w nim melodie, są również 
skarbnicą pracy wielkich organistów XIX 
i XX wieku.  
 Muzyka liturgiczna, z którą mamy 
do czynienia na Górnym Śląsku jest bar-
dzo rozwinięta. Ceńmy więc tę tradycję, 
która żyje w naszym Kościele. ● 

Muzyka liturgiczna na Śląsku 
 Dorian Figołuszka 
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 Na przestrzeni wieków, ludzie przy-
bywający do swoich kościołów mogli 
(mogą) podziwiać, wręcz medytować mu-
zykę tam prezentowaną. Podstawowym 
śpiewem Kościoła Rzymskiego jest chorał 
gregoriański, który powstawał w wielu 
ośrodkach i przez wiele lat. O jego pierw-
szym uporządkowaniu można mówić już 
w VI wieku za pontyfikatu papieża Grze-
gorza I Wielkiego – stąd też, określenie 
„gregoriański”.  
 Chorał rzymski był rozwijany w kra-
jach zachodniej i południowej Europy. 
Swój progres zawdzięcza głównie klaszto-
rom benedyktyńskim we Francji, a na-
stępnie dominikańskim i franciszkańskim 
ośrodkom monastycznym. W pewnym 
momencie śpiewy chorału gregoriańskie-
go zaczęły przybierać tak duże rozmiary, 
że stanowiły większą część Najświętszej 
Ofiary. Gubił się przez to sens przeżywa-
nia Mszy Świętej, jako Ofiary Chrystusa. 

Równolegle do chorału rozwijała się wie-
logłosowa muzyka liturgiczna. Sobór Try-
dencki, który zebrał 
się w XVI wieku chciał 
całkowicie zakazać 
śpiewów wielogłoso-
wych podczas sprawo-
wania Liturgii, gdyż 
chóry skupiały na so-
bie zbyt wielką uwagę 
uczestnika Liturgii, 
który nie kierował już 
swych wzniosłych my-
śli ku Bogu w Trójcy 
Jedynemu, ale ku 
pięknej ornamentyce i 
wymyślności melodii. 
Jednak rzymski kom-
pozytor działający przy 

Bazylice św. Piotra, Giovanni Pierluigi da 
Palestrina napisał Missa Papae Marcelli 
dedykowaną pośmiertnie papieżowi Mar-
celemu, którą uratował muzykę polifo-
niczną i wielogłosową w Kościele. Ojcowie 
soborowi byli tak zachwyceni wykwitną 
polifonią, że zachowali tę muzykę podczas 
celebracji liturgicznych. Jednak zdecydo-
wali się mieć większą kontrolę nad wpro-
wadzaniem do liturgii różnych form mu-
zycznych, które często nie służyły eucha-
rystycznemu skupieniu. Chorał grego-
riański podczas Mszy Świętej został ogra-
niczony: zostały usunięte przerośnięte 
formą tropy i liczne sekwencje zostały 
ograniczone do czterech.   
 Chorał, który jest skarbnicą i pod-
stawą muzyki liturgicznej Kościoła Rzym-
skiego jest jednogłosowy. Śpiew ten wy-
konywany jest w języku łacińskim, ponad-
to powinien być wykonywany przez chór 
lub scholę mężczyzn. Notowany jest za 

pomocą neum (te znaki 
muzyczne do tej pory za-
chowały się w księgach li-
turgicznych). Pierwotnie 
znaki te, które dzisiaj nazy-
wamy neumami były pro-

stymi kreskami nad tekstem, a miały 
wskazywać ruch dyrygenta czy melodia 

ma wznosić się ku gó-
rze czy w dół. Notacja 
ta była nazywana no-
tacją cheironomiczną 
(gr. cheir - ręka, no-
mos - prawo). Obok na 
obrazku przedstawiam 
rozwój notacji chora-
łowej. 
 Śpiewane pod-
czas Mszy Świętej 
przez kapłana części,  
zapisane są właśnie  w 
systemie neumatycz-
nym - na czterech li-
niach, nie na pięciu, 
do czego przyzwyczaiła 

Chorał gregoriański  
 Dorian Figołuszka 
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nas współczesna muzyka. Śpiew oparty 
jest na ośmiu tonach psalmowych w ska-
lach modalnych (kościelnych). Każdy z 
tonów psalmowych ma swoją symbolikę. 
Powinien być wykonywany a capella czyli 
bez akompaniamentu organowego, ani 
żadnego innego instrumentu. Księga, w 
której przechowywane są melodie chorału 
to Mszał Rzymski oraz śpiewnik Liber 
Usualis opracowany przez benedyktynów 
z Solesmes.  
 Bardzo wiele śpiewów kościelnych, 
stosowanych podczas Mszy świętej lub 
nabo-
żeństw, 
ma swoje 
korzenie w 
melo-
diach, czy w tekstach wziętych z chorału 
gregoriańskiego. Najlepszym przykładem 
może być tekst hymnu Tantum egro Sa-
cramentum, czyli pieśń Przed tak wielkim 
Sakramentem. Pieśń ta, w tradycji funk-
cjonuje z swoją własną melodią, ale moż-
na ją też wykonywać na chorałowy wzo-
rzec. 
  Kolejnymi śpiewami wziętymi z 
chorału gregoriańśkiego  przetłumaczony-
mi na ję-
zyk pol-
ski są se-
kwencje: 
Victime 
Paschali laudes i Veni Sancte Spiritus czy-
li kolejno sekwencja na Uroczystość 
Zmartwychwstania - Niech święto rado-
sne Paschalnej Ofiary, oraz na Uroczy-
stość Zesłania Ducha Świętego – Przy-
bądź Duchu Święty. Wiele pieśni wykony-
wanych podczas danych okresów litur-
gicznych ma swoje konotacje w chorale 
gregoriańskim np. pieśń adwentowa 
Stworzycielu gwiazd świecących (Creator 
Alme Siderunt), pieśń bożonarodzeniowa 
Dzieciątko się narodziło (Puer Natus in 
Bethlehem), pieśń eucharystyczna Zbli-
żam się w pokorze (Adoro te devote), czy 

pieśni hymniczne: Przybądź Duchu Stwo-
rzycielu (Veni Creator Spiritus) i Ciebie 
Boże Wielbimy lub Ciebie Boga wysławia-
my (Te Deum laudamus).  
 Pięknym przykładem używania w 
Liturgii chorału gregoriańskiego jest 
hymn Exultet iam angelica turba caelo-
rum czyli Weselcie się już, zastępy Anio-
łów, w niebie, który jest śpiewany przez 
kapłana albo innego wyznaczonego kan-
tora podczas Wigilii Paschalnej po wpro-
wadzeniu i obkadzeniu paschału.  
 Współcześnie, niestety śpiew ten 

coraz rza-
dziej jest 
spotykany 
w naszych 
kościołach. 

Może to wynikać z słabego przygotowania 
księży oraz muzyków kościelnych do wy-
konywania śpiewów podczas celebracji 
liturgicznych. Pewną swobodę wprowa-
dza również Sobór Watykański II, który 
zezwala na zastępowanie chorału innymi 
śpiewami, które bardziej zaangażują wier-
nych. Jednak, jak wskazuje posoborowa 
instrukcja o muzyce w świętej liturgii Mu-
sicam Sacram, chorał gregoriański jest 

pierw-
szym i 
podsta-
wowym 
śpiewem 

w Kościele rzymsko-katolickim. Posobo-
rowe rozluźnienie umożliwiło też manierę 
wprowadzania do Liturgii pieśni quasi li-
turgicznych, lub w ogóle z Nią niezwiąza-
nych.  
 Zachęcam do jeszcze większego i 
aktywnego uczestnictwa w śpiewie pod-
czas Mszy Świętej i nabożeństw, medyto-
wania i modlenia się tekstem, który śpie-
wamy. Muzyka liturgiczna nie jest sztuką 
dla sztuki, ale jest po to, byśmy mogli 
bardziej przybliżyć się do piękna Bożego 
Majestatu. ● 
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 Dlaczego właściwie śpiewamy pod-
czas liturgii i w trakcie innych modlitew-
nych spotkań? Żeby było mniej nudno? 
Żeby się trochę rozerwać? Dlatego, że lu-
bimy śpiewać? Może po części także i dla-
tego, ale według znawców, wyrażających 
swoje myśli w dokumentach kościoła i 
różnych podręcznikach, muzyka i śpiew 
mają podczas liturgii kilka bardzo waż-
nych funkcji. Są częścią liturgii, współ-
tworzą ją i pomagają budować prawdziwe 
spotkanie z Bogiem. Jakie to funkcje? 
 Po pierwsze - przeczytałam - muzy-
ka pomaga stworzyć pewien klimat mo-
dlitwy – nastrój, który ułatwia modlitew-
ne skupienie. Chodzi chyba o to, że może 
być ona początkiem spotkania z Bogiem, 
może uspokoić, wyciszyć nasze serce, za-
prowadzić w nim harmonię, ale także roz-
budzić nasze zainteresowanie Jezusem. 
Jeżeli zaczynam się trudzić śpiewem, an-

gażuję w ten śpiew swoje myśli, staranie, 
uwagę, to przestaję koncentrować się na 
sobie i swoich sprawach, a zaczynam my-
śleć o Bogu, o którym ta pieśń opowiada. 
Tak się zaczyna modlitwa – rozpoczynam 
spotkanie z Jezusem, zauważam, że On 
Jest i jaki Jest. Jeśli pozwolę się tej pieśni 
poprowadzić, to łatwiej mi będzie zatrzy-
mać na Nim dłużej swoją uwagę i trwać w 
Jego Obecności. Muzyka sakralna zawsze 
służy Słowu – ma pomóc Je usłyszeć. To 
Ono jest najważniejsze. Tekst, który śpie-
wamy, który kojarzymy z melodią, łatwiej 
zapada w nasze serce, w naszą pamięć – 
pozostaje w nich na dłużej i pracuje, prze-
mienia nas. Przypomni nam się także póź-
niej - podczas pracy, odpoczynku i pozwo-
li powrócić myślami do Boga. 
 Tu właściwie zaczyna się druga 
funkcja muzyki w liturgii – ma nas ona 

wprowadzać w medytację. Taki charakter 
ma na przykład psalm responsoryjny, kie-
dy wszyscy uczestnicy liturgii słuchają 
śpiewanych zwrotek i je medytują, a na-
stępnie wspólnie powtarzają refren. Po-
dobnie jest ze wszystkimi śpiewanymi 
przez kapłana tekstami liturgii.  Medyta-
cyjne śpiewanie (słuchanie) pozwala roz-
smakować się w prawdzie. Taką modlitwą 
jest też chyba śpiew kanonów, kiedy to 
krótki tekst śpiewa się wielokrotnie po to, 
by go rozważyć i by zapadł głęboko w ser-
ce. Ale w ten sposób modlimy się raczej 
na Adoracji, nie na Liturgii. 
 Trzecim zadaniem muzyki w liturgii 
jest sprawianie, aby była ona piękna i w 
ten sposób oddziaływała na nasze zmysły. 
Znawcy piszą, że dodaje ona ceremoniom 
kościelnym majestatu, podnosząc umysły 
wiernych ku Bogu. To, co piękne kojarzy 
się z Bogiem, bo On jest Źródłem piękna. 

Zresztą liturgia jest świętem, a święto po-
trzebuje odpowiedniej szaty. Muzyka jest 
taką odświętną szatą. Dlatego warto 
śpiew na Mszę Świętą starannie przygoto-
wać i wybrać pieśni na miarę możliwości 
tych, którzy mają je wykonać.  Ale co zro-
bić wtedy, gdy nasz śpiew wcale nie jest 
piękny…? Nie śpiewać…? Wiem, że nie-
którym, szczególnie tym, którzy mają 
wrażliwy muzyczny słuch, przeszkadza w 
przeżywaniu liturgii to, że ktoś obok nich 
śpiewa nierytmicznie, atonalnie, nie mie-
ści się w melodii, fałszuje, śpiewa zbyt 
głośno, zbyt wolno, zbyt szybko… Pewnie 
im się teraz narażę, ale myślę, że piękno 
śpiewu, który jest modlitwą opiera się na 
czymś więcej niż idealność muzyczna. Św. 
Jan w Apokalipsie pisze o orszaku Baran-
ka, śpiewającym nową pieśń, której nikt 
nie może się nauczyć – tylko ci, którzy to-

Dlaczego śpiewamy na liturgii? 
oprac. Ala Kaczorowska 
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17 
warzyszą Barankowi dokądkolwiek idzie… 
Jeśli naprawdę towarzyszymy Jezusowi, 
trwamy przy Nim, pragniemy się modlić 
to nasz śpiew staje się piękny, bo płynie z 
miłości ku Barankowi. Wierzę w to głębo-
ko. Przeżywałam już na rekolekcjach takie 
Eucharystie, w których wszystko było 
piękne, dlatego, że uczestnicy i służba li-
turgiczna i kapłan, naprawdę chcieli się 
modlić i spotkać z Panem. Choć myślę, że 
jakiś muzyk, czy liturgista, dostrzegłby 
tam pewnie wiele niedociągnięć… Byłam 
też na takich liturgiach, w których wszyst-
ko było niemal idealne, a jednak czułam 
pewien niesmak, bo miałam wrażenie, że 
w sztuczności gestów zagubił się nam 
gdzieś Pan Jezus. Dlatego myślę, że klu-
czem do pięknego śpiewu na liturgii jest 
miłość… może także, dlatego, że jeśli 
wiem, że nie bardzo potrafię śpiewać, 
to z miłości do innych mogę śpiewać 
trochę ciszej… Zresztą miłość każe 
mi także podjąć ryzyko zaangażowa-
nia w liturgię. Egoizm podpowiada mi 
by się schować, czuć się bezpiecznie i 
nie narazić na wyśmianie, na krytykę. 
Dlatego zaczynam myśleć, że lepiej 
nie śpiewać. Miłość nie poddaje się 
takiemu lękowi. Przycho-
dzimy na liturgię nie tyle 
doświadczać piękna 
(choć to też się dzieje), 
ale raczej dać świadectwo 
- by przez piękno mojej 
relacji z Jezusem, czynić 
wspólną liturgię jak naj-
piękniejszą. Współczesne 
społeczeństwo nastawione jest 
na to by być widzem, konsu-
mentem, chce być zabawiane i  
ta postawa przenosi się także na nasze by-
cie na liturgii. Msza św. to nie jest kon-
cert, przedstawienie, a kościół to nie jest 
teatr, hala widowiskowa, ale dom, w któ-
rym jesteśmy razem i za który razem je-
steśmy odpowiedzialni. 
 I tu przechodzimy do czwartej funk-

cji muzyki w liturgii – buduje ona wspól-
notę.. Ogólne wprowadzanie do Mszału 
Rzymskiego mówi: Nie ma nic milszego i 
podnioślejszego w nabożeństwach litur-
gicznych nad zgromadzenie wiernych, 
które wspólnie w pieśni wyraża swoją 
wiarę i jedność. Wspólny śpiew buduje 
bliskość pomiędzy nami i niszczy bariery 
– sprawia jedność, pomaga ją przeżywać. 
Ludzie w różnych wspólnotach zawsze w 
ten sposób wykorzystywali muzykę. Kiedy 
włączamy się we wspólny śpiew, wycho-
dzimy z izolacji. Jeśli boję się to zrobić, 
zawsze będę się czuł na liturgii trochę ob-
co, jakby nie u siebie, jakby poza wspól-
notą. Będę tylko widzem, a widz to ten, 
kto nie czuje się zaakceptowany przez 
wspólnotę, nie uważa, że jest jej podmio-
tem, jej częścią. Dlatego mo-

że sobie pozwolić na 
ocenę, na krytykę, na 
cynizm, na niezado-
wolenie.  Kiedy śpie-
wam z innymi, biorę 
odpowiedzialność za 
kształt liturgii, ra-
zem z innymi ją 

tworzę. Jestem w 
liturgii, a nie ob-
ok niej. Jeśli 

chcę, by była piękniej-
sza, to nie tyle narzekam, ale po 

prostu bardziej się staram. Słowo liturgia 
oznacza przecież wspólne dzieło, dzieło 
dla wspólnoty. To nie jest sprawa kapła-
na, organisty, służby liturgicznej, ale każ-
dego, kto w tym spotkaniu uczestniczy. 

Podczas Eucharystii nie jesteśmy tyl-
ko sami z Jezusem, dlatego musimy 

się uczyć o sobie zapominać. Harmonia 
muzyki pomaga nam budować Kościół – 
orszak Baranka, który potrafi wspólnie  
dla Niego zaśpiewać, zapominając na ten 
czas o swoich upodobaniach, sprawach, 
nastrojach, samopoczuciu. Dlatego do-
brze jest, jeśli podczas liturgii śpiewamy 
jak najwięcej pieśni, które znają i w które 
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mogą włączyć się wszyscy zgromadzeni. 
Jeśli na Eucharystii śpiewy wykonuje 
chór czy schola warto, by przynajmniej 
niektóre z nich zaśpiewał cały lud. Wtedy 
część pieśni można medytować słuchając, 
a część śpiewać budując wspólnotę.  
 Pisałam wcześniej, że muzyka sa-
kralna jest podporządkowana Słowu – 
niesie ze sobą, konkretną treść, która po-
maga się modlić, wchodzić w spotkanie z 
Panem. Dlatego istotne jest to, co śpiewa-
my. Pieśń podczas liturgii, modlitwy nie 
jest przerywnikiem, odpoczynkiem od 
niej, rozrywką, ale jest jej częścią. Dlatego 
w jakiś sposób musi do niej „pasować” 
Nie jest obojętne, co i kiedy 
śpiewamy. Niektóre 
pieśni pomagają nam 
rozpocząć Euchary-
stię inne skupić się na 
tym, że na ołtarzu skła-
dane są dary ofiarne i za 
chwilę nastąpi Przeisto-
czenie. Są też takie pieśni, 
które swoim tekstem na-
wiązują do czytanego w 
danym dniu Słowa Boże-
go i pomagają nad Nim się zatrzymać, 
rozważyć. Są i takie, które przypominają 
prawdy szczególnie obecne w przeżywa-
nym właśnie okresie liturgicznym. Na-
prawdę warto próbować wsłuchiwać się w 
śpiewaną treść i pozwolić się jej poprowa-
dzić — to ułatwia trwanie na modlitwie, 
sprawia, że Msza święta nie wydaje się tak 
trudna, nużąca, niezrozumiała.  
 Ale oprócz tekstu, pieśni mają także 
swoją melodię, rytm, tempo – to, w jakiś 
sposób, pomaga nam wyrażać emocje, 
które towarzyszą spotkaniu z Jezusem, 
ale także włączyć się we wspólne przeży-
wanie jakiejś konkretnej prawdy. Czasem 

o tym zapominamy i na przykład pieśni, 
które wyrażają radość, mówią o zwycię-
stwie Jezusa, o Jego Chwale, śpiewamy 
tak, jakbyśmy właśnie byli na pogrzebie, 
albo rozważali Drogę Krzyżową. Sposób 
śpiewania także pomaga się modlić, trwać 
w rozważanej prawdzie. Inaczej nie ma w 
nas harmonii, coś się ze sobą kłóci i 
utrudnia nam spotkanie z Jezusem. 
 Zapewne znawcy muzyki sakralnej 
mogliby na temat jej znaczenia napisać 
znacznie więcej i ciekawiej. Ja chciałbym 
się z Tobą podzielić tylko pewnym do-
świadczeniem — nie bardzo potrafię śpie-
wać i wrażliwi muzycznie słuchacze nie 

raz mi o tym mówili, ale jednak 
śpiewam na modlitwie. Dlacze-

go? Bo gdy dam się popro-
wadzić pieśni, wsłu-
cham w nią, otworzę 
serce to prowadzi 

mnie ona do Jezusa, do 
trwania w Jego Obecno-
ści. Ale prowadzi mnie 
także do wspólnoty, do te-
go, że nie jestem obok, 
ale w jej sercu. Przestaję, 

więc narzekać na to, co mogłoby być le-
piej, a zaczynam cieszyć z tego, że jestem 
w orszaku Baranka, który poprzez liturgię 
śpiewa dla Niego pieśń, której nie każdy 
przecież może się nauczyć… A ja się 
uczę… I tego samego życzę Tobie. Szcze-
gólnie, jeśli nie masz odwagi zacząć śpie-
wać, bo też już, co nieco usłyszałeś o swo-
ich muzycznych talentach… Szczególnie, 
jeśli z Eucharystii wychodzisz zdegusto-
wany, pełen krytycznych uwag, poiryto-
wany i bez radości w sercu… ● 
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