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 Jezus został wyprowadzony na pusty-
nię przez Ducha, gdzie przebywał czterdzie-
ści dni i był kuszony przez diabla. O wyda-
rzeniu w życiu Jezusa opowiadają ewangeli-
ści Łukasz i Mateusz, a wzmiankuje też 
ewangelista Marek. A o wielkim pisarzu ro-
syjskim Fiodorze M. Dostojewskim mówi się, 
że powiedział: gdyby historii o kuszeniu Je-
zusa nie było w Biblii, to by trzeba było ją 
wymyślić. O co zatem chodzi w tej historii 
kuszenia Jezusa, że jest nam taka bliska i 
słuchana? Być może o to, że rozstrzyga się w 
niej pytanie o władzę, i to raz na zawsze. Je-
zus, który mógł sięgnąć po wszelką władzę 
nad światem, odrzuca ją. Odsuwa od siebie 
największą pokusę świata. A uczynił to ze 
względu na pierwsze przykazanie Boże. Za-
pewne zdaje sobie sprawę, że sięgając po 
władzę nawet nad całym światem, niewiele 
zyska, a utraci Boga. A tego nie jest warta w 
Jego oczach żadna władza. Chce oddawać 
pokłon Bogu i Jemu samemu służyć, a nie 
bożkowi władzy. Nie chce panować, lecz słu-
żyć: wielbić Boga, kochać i szanować bliźnie-
go, dzielić życie z innymi. Jezus, tak postę-
pując, nie jest bynajmniej samolubny, lecz 
jedynie rozsądny. Wie, że tylko wtedy, gdy 
służę, mam szansę pozyskać i zachować sie-
bie. Gdy sięgam po władzę i chcę panować, 

tracę wszystko. Wtedy dia-
beł odstąpił od Niego. 
Pierwsze przykazanie Boże 
pokazuje diabłu, jakie są je-
go możliwości i gdzie jest 
jego miejsce - ani nieogra-
niczone, ani nie pierwsze.  

  Przebywał w Duchu Świętym na 

pustyni czterdzieści dni, gdzie był ku-

szony przez diabła. Nic w owe dni nie 

jadł, a po ich upływie odczuł głód. 

Rzekł Mu wtedy diabeł: jeśli jesteś Sy-

nem Bożym, powiedz temu kamienio-

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

I NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU 
10 marca 2019 r.  

 Gdy się modlił, wygląd Jego twa-

rzy się odmienił, a Jego odzienie stało 

się lśniąco białe. A oto dwóch mężów 

rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i 

Eliasz.  Łk 9, 28b – 36 

 Piotr nie miał na myśli bu-
dowy przytulnego schroniska 
górskiego, nie chodziło mu też o 
szybkie rozbicie namiotów, jakie 
nam są znane, a raczej o szałasy, 
jakie na pamiątkę wędrówki przez pustynię 
budował i czyni to nadal lud Izraela na Świę-
to Szałasów. Te prowizoryczne mieszkania 
miały przypominać o niepewności warunków 
życia, jakich doświadczali i wciąż doświad-
czają uchodźcy i wygnańcy, ale także o tro-
sce, z jaką Bóg otaczał swój lud na pustyni, w 
drodze do Ziemi Obiecanej. Widomym zna-
kiem Jego obecności i opieki był Namiot 
Spotkania, czyli namiot, który Bóg polecił 
rozbić dla Siebie w obozie swego ludu. Znak 
ten, sam w sobie ujmujący i pełen otuchy, na-
dawał się też dla wyrażenia wizji wspaniałej 
przyszłości i dlatego rytualnie nadaje się mu 
realny kształt w radosne Święto Szałasów. 
Piotr w przemienionym Jezusie rozpoznał 
Jego boskość i dlatego chciał dla Niego zbu-
dować namiot – nowy Namiot Spotkania, no-
wy Namiot Boga pośród Jego ludu. Czy kryje 
się za tym jakiś fałsz, skoro aż dwaj ewangeli-
ści, Łukasz i Marek, zauważają, że „nie wie-
dział, co mówi”? Tak, bo przemienionego Je-
zusa nie da się zatrzymać ani przechować w 
namiocie - obojętnie, jak wielkim i wspania-
łym, bo nowym „namiotem” Boga pośród lu-
dzi nie jest żadne schronienie z gałęzi, lecz 
sam Jezus Chrystus. To Jezus jest nowym 
Namiotem Spotkania, w którym uobecnia się 
Bóg i jawną staje się Jego chwała. Jest w tym 
jednak coś niesamowitego, skoro się wie, że 
droga tego właśnie Jezusa prowadziła z Góry 
Przemienienia na górę Kalwarii, gdzie pośród 
mąk umarł na krzyżu w opuszczeniu przez 
Boga. To jest tajemnica, która każe - jak 
owym trzem uczniom -zachować milczenie.  

II NIEDZIELA 
WIELKIEGO POSTU 

17 marca 2019 r. 
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 W Talmudzie babilońskim rabin 
Eliezer zwraca się do swoich uczniów: 
„Nawróćcie się do Boga dzień przed swoją 
śmiercią”. Uczniowie pytają zatem swojego 
rabina: „Czy człowiek wie, którego dnia 
umrze?” Na to rabin Eliezer: „Tym bar-
dziej musi nawrócić się już dzisiaj, bo być 
może już jutro umrze. Wynika zatem z te-
go, że przez wszystkie dni swego życia po-
winien nawracać się do Boga”. Ta krótka 
opowieść daje jasny wyraz dramatyzmowi, 
jaki słyszymy w pierwszej części dzisiejszej 
Ewangelii: może się okazać, że w naszym 
życiu na coś jest już za późno. Śmierć może 
nas nagle wyrwać z życia i unicestwić 
wszystkie nasze najlepsze plany. Przypo-
wieść o drzewie figowym w niczym nie po-
mniejsza tego dramatyzmu. Wprawdzie 
ogrodnikowi udaje się odroczyć wykonanie 
wyroku, ale przecież nie na „święte nigdy”. 
Nie można w nieskończoność siebie za-
pewniać: jeszcze nie dzisiaj, ale na pewno 
już jutro rozpocznę nowe życie, a jeśli na-
wet nie jutro, to na mur-beton pojutrze al-
bo... kiedyś tam, ale na pewno. Nie takiej 
postawy oczekuje od nas dzisiejsza Ewan-
gelia. Bóg jest cierpliwy. To pewne. Ale nie 
mamy takiej władzy, byśmy mogli Mu po-
wiedzieć, jak długo ma okazywać nam cier-
pliwość. Po prostu nie mamy takiej mocy, 
byśmy mogli rozporządzać cierpliwością 
Boga. Robilibyśmy sobie pośmiewisko z 
Boga, zapewniając Go czy robiąc Mu na-
dzieję, że w przyszłym roku na pewno do 
Niego powrócimy. Nie wiemy przecież, czy 
za rok będziemy jeszcze żyli. A jeśli nawet, 
te czy jeszcze będziemy mieli dość sił, by 
się do Niego nawrócić. Wykorzystajmy za-
tem czas, który daje nam Bóg - teraz!  

  Lecz on mu odpowiedział: Pa-

nie, jeszcze na ten rok je pozostaw; 

ja okopię je i obłożę nawozem; może 

wyda owoc. A jeśli nie, w przyszło-

ści możesz je wyciąć.  Łk 13, 1 – 9  

III NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU 
24 marca 2019 r. 

 Wybrał się więc i poszedł do swoje-

go ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał 

go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wy-

biegł naprzeciw niego, rzucił mu się na 

szyję i ucałował go.  Łk 15, 1 – 3. 11 – 32  

 Postawa młodszego syna może wielu się 
podobać. Jest ciekawy. Gdy tylko poczuł, że 
dom stał się dla niego za ciasny, chce się prze-
konać, co mają mu do zaoferowania szeroki 
świat i życie. Zapewne też nikt, kto nieco prze-
żył, nie dziwi się bardzo, że spodziewał się zbyt 
wiele, że niewłaściwie ocenił swoje możliwości, 
że dał wiarę fantastycznym mrzonkom i padł 
ofiarą własnej naiwności. A może - czego też 
nie można wykluczyć -- nie dość zaangażował 
się w poszukiwanie własnego szczęścia, my-
śląc, że wystarczy po nie wyciągnąć rękę, że sa-
mo do niego przyjdzie... i tak pochopnie po-
rzucił to, co gwarantowało mu dostatnie życie, 
i znalazł się w sytuacji, która doprowadziła go 
do upadku, do grzechu. „Sam się o to prosił” - 
powiedzieliby złośliwcy. Odrzucił swoje szczę-
ście, swoją wolność, swoje dziedzictwo i swoją 
majętność i jako świniopas doświadczył niedo-
li, niewoli i nieludzkiego życia. A jednak, kto 
nie chce „opuścić domu”, kto nie chce „wyjść 
do świata” ani „poznać życia”, być może nie 
narazi się na niebezpieczeństwo upadku, być 
może będzie miał mniej okazji do popełnienia 
błędu czy grzechu, ale na końcu być może jego 
ręce będą puste, nawet jeśli będą czyste. Tylko 
ten, kto wychodzi naprzeciw życiu i podejmuje 
ryzyko własnego wzrostu, tylko ten, kto poznał 
niedole niewoli i utraty własnej godności i 
swoich możliwości, może doświadczyć uwol-
nienia ze swoich słabości i ograniczeń i zdać 
sobie sprawę z wartości na nowo ofiarowanej 
mu godności i wolności. Obrona grzechu?- W 
każdym razie obrona skosztowania nie tylko 
ofiarowanej przez Boga wolności, ale i więk-
szej miłości Boga, i zasmakowania w niej dla 
własnego zbawienia.  

IV NIEDZIELA  

WIELKIEGO POSTU 
31 marca 2019 r.  
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Luty w naszej parafii 

CHRZTY:  
Oskar Rafał Bojdo  
Emilia Gil 
Filip Kobiela  
Jaśmina Stysiak 
Aleksandra Laura Surówka  
 
ROCZKI: 
Nina Weronika Drużga 
Antoni Krzysztof Płocha 
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Adam Piechoczek – Barbara Pieroń  
Patryk Skaczyło – Natalia Kapała  
 
 

JUBILEUSZE MAŁŻENSKIE: 
40 rocznica ślubu 
Grażyna i  Janusz Marek 
45 rocznica ślubu 
Janina i Eugeniusz Poniccy 
50 rocznica ślubu 
Mirosława i Tadeusz Karwowscy 
 
POGRZEBY: 
Bożena Bartyła 
Józefa Bruszewska  
Anna Gajda  
Jan Grund  
Marianna Januszczak  
Roman Krzempek  
Jadwiga Odorska  

 11 lutego, Zespół z Ogniska Muzycz-
nego, pod kierownic-
twem pani Barbary 
Langer, umilił Senio-
rom spotkanie. Mło-
dzież wykonała kilka 
utworów muzycznych. Koncert 

 był dla nas, źródłem wielkiej radości. 
Podczas koncertu, gościem 
honorowym był nasz ks. 
Proboszcz. W imieniu Se-
niorów serdecznie dzięku-
ję.  

   Stanisław Łukasik 

MŁODZI ARTYŚCI  

DLA SENIORÓW 

 W drugim tygodniu ferii 23 osobo-
wa grupa oazowiczów wybrała się na 5 
dniowe zimowisko do Węgierskiej Górki. 
Co tam robiliśmy?  
Trochę pochodziliśmy po górach, uznając, 
że najlepszą gorącą czekoladę, podają w 
schronisku na Hali Boraczej. Graliśmy w 
kręgle.  Zjeżdżaliśmy z gó-
rek, pojedynczo i grupami. 
Przeprowadziliśmy grę tere-
nową, układając piosenki o 
drzemie niskosłodzonym, 
kombinerkach i ośmiornicy, szukając 
zwierzątek, budując krokodyla z patyków 
oraz namawiając do wspólnego selfie 
mieszkańców Węgierskiej Górki. 
A w naszym ciepłym domku rozgrywali-

śmy mecze tenisa stołowego, graliśmy w 
tysiące gier planszowych i nie tylko i jedli-
śmy słodycze i chrupki… I  oczywiście 
grzecznie przesypialiśmy całe noce. 
W środę odwiedził nas ks. Proboszcz, któ-
ry odprawił dla nas Mszę świętą, przy-
wiózł ciasto i zaprosił na pizzę.  

W czwartek spotkaliśmy się 
na dres party. Niektórzy 
świetnie się bawili. Wybrano 
nawet Janusza, Grażynę, 
Brajana i Dżesikę balu... 

A w piątek musieliśmy wracać do domu. 
Wypad był całkiem udany…   
    Ala Kaczorowska 

OAZOWE  

ZIMOWISKO 
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Co czeka nas w marcu 

 3.03 – VIII Niedziela Zwykła. Rozpo-
czynamy czterdziestogodzinne nabożeń-
stwo przed Wielkim Postem. Rozpoczy-
namy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Na-
rodu.  
 4.03 - poniedziałek. Święto św. Kazi-
mierza, królewicza. Do sprzątania kościo-
ła zapraszamy parafian z  ul. Poznańskiej 
18, 20, 22, 24 po Mszy św. wieczornej. 
 5.03 – wtorek. Spotkanie rodziców dzie-
ci klasy III A z SP nr 19 o godz. 18.oo. 
 6.03 – Środa Popielcowa. Początek 
Wielkiego Postu. W tym dniu obowiązują 
post i wstrzemięźliwość. Msze św. z ob-
rzędem posypania głów popiołem o godz. 
6.30, 9.00, 16.30, 18.00. Kwartalny dzień 
modlitw o ducha pokuty. 
 8.03 - piątek. Droga Krzyżowa o godz. 
16.15. Dzień modlitwy wynagradzającej 
oraz postu w int. ofiar wykorzystania sek-
sualnego i ich rodzin. Kwartalny dzień 
modlitw o ducha pokuty. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy parafian z  ul. Po-
znańskiej 18, 20, 22, 24 po Mszy św. wie-
czornej. 
 9.03 – sobota. Droga Krzyżowa dla 
dzieci o godz. 9.00. Odwiedziny chorych 
od godz. 9.00. Egzamin dopuszczający do 
Bierzmowania dla uczniów szkół podsta-
wowych od godz. 9.00 (9.00 - grupa IV, 
10.00 - grupa V, 11.00 - grupa VI, 12.00 - 
grupa VIII). Kwartalny dzień modlitw o 
ducha pokuty. 
 10.03 - I Niedziela Wielkiego Postu. 
Niedziela Trzeźwości. Gorzkie Żale z ka-
zaniem pasyjnym o godz. 15.45. Kolekta 
to Jałmużna Postna. Dzień Skupienia dla 
Legionu Maryi o godz. 13.30.  
 11.03 - poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z  ul. Poznań-
skiej 26, 28, 13, 15 po Mszy św. wieczor-
nej. 
 13.03 – środa. Różaniec Fatimski o 
godz. 6.00. Msza św. w intencji czcicieli 

MB Fatimskiej i Żywego Różańca o godz. 
6.30. Rocznica wyboru papieża Francisz-
ka na Stolicę Piotrową. Biblioteka para-
fialna czynna od godziny 17.00 w Domu 
Parafialnym. I próba liturgiczna przed 
Bierzmowaniem dla uczniów gimnazjum 
o godz. 17.30 w kościele. 
 14.03 - czwartek. I próba liturgiczna 
przed Bierzmowaniem dla uczniów szkół 
podstawowych o godz. 17.30 w kościele 
 15.03 - piątek. Droga Krzyżowa o godz. 
16.15. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z  ul. Poznańskiej 26, 28, 13, 15 
po Mszy św. wieczornej.  
 16.03 – sobota. Droga Krzyżowa dla 
dzieci o godz. 9.00.  
 17.03 – II Niedziela Wielkiego Postu. 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 
godz. 15.45. Kolekta na potrzeby remon-
towe parafii. Zbiórka na Fundusz Misyjny 
Ad Gentes. 
 18.03 – poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z  ul. Poznań-
skiej 17, 19, 21, 23 po Mszy św. wieczor-
nej.  
 19.03 – wtorek. Uroczystość św. Józefa, 
Oblubieńca NMP. Msze św. o godz. 6.30, 
9.00 i 17.00. 
 20.03 - środa. II próba liturgiczna przed 
Bierzmowaniem dla uczniów gimnazjum 
o godz. 17.30 w kościele. 
 21.03 - czwartek. II próba liturgiczna 
przed Bierzmowaniem dla uczniów szkół 
podstawowych o godz. 17.30 w kościele. 
 22.03 – piątek. Droga Krzyżowa o godz. 
16.15. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Poznańskiej 17, 19, 21, 23 
po Mszy św. wieczornej. 
 23.03 - sobota. Droga Krzyżowa dla 
dzieci o godz. 9.00. Nauka dla rodziców i 
rodziców chrzestnych o godz. 15.30 w Do-
mu Parafialnym. Acies Legionu Maryi o 
godz. 10.00. 
 24.03 – III Niedziela Wielkiego Postu. 
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Chrzty o godz. 12.15. Gorzkie Żale z kaza-
niem pasyjnym o godz. 15.45. Kolekta na 
potrzeby archidiecezji. 
 25.03 – poniedziałek. Uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego. Dzień świętości 
życia. Modlimy się w intencji poczętych 
dzieci. Msze św. o godz. 6.30, 9.00 i 
17.00. Msza św. w intencji Koła Gospo-
dyń, emerytów, rencistów i sprzątających 
kościół w marcu o godz. 18.00. Do sprzą-
tania kościoła zapraszamy parafian z ul. 
Poznańskiej 25, 27, 29, 31 po Mszy św. 
wieczornej. 
 27.03 – środa. Msze św. z udzieleniem 
Sakramentu Bierzmowania o godz. 16.00 
dla uczniów gimnazjów i o godz. 18.30 
dla uczniów szkół podstawowych. Sakra-
mentu udzieli bp Adam Wodarczyk. Bi-
blioteka parafialna czynna od godziny 
17.00 w Domu Parafialnym. 
 28.03 – czwartek. Msza św. w intencji 
ks. Seniora Wacława Basiaka z okazji 
urodzin o godz. 17.00 
 29.03 – piątek. Droga Krzyżowa o godz. 
16.15. Msza św. za zmarłych w 30 dzień 
po śmierci oraz w I rocznicę śmierci o 
godz. 17.00. Do sprzątania kościoła za-
praszamy parafian z ul. Poznańskiej 25, 
27, 29, 31 po Mszy św. wieczornej  
 30.03 - Droga Krzyżowa dla dzieci o 

godz. 9.00. 
 31.03 - IV Niedziela Wielkiego Postu. 
Niedziela Leatare – Niedziela Radości. 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 
godz. 15.45. Roczki o godz. 12.15. Jubileu-
sze Małżeńskie o godz. 16.30. Początek 
rekolekcji parafialnych, które wygłosi ks. 
Marek Długajczyk. 
 1.04 – poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. Poznań-
skiej 1 po Mszy św. wieczornej. 
 4.04- I czwartek miesiąca. Msza św. w 
intencji o nowe powołania kapłańskie o 
godz. 6.3o.Nabożeństwo za powołanych o 
godz. 17.30. Do sprzątania kościoła za-
praszamy parafian z ul. Poznańskiej 1 po 
Mszy św. wieczornej. 
 5.04 – I piątek miesiąca. Nabożeństwo 
ku czci NSPJ o godz. 6.oo. Msza św. w in-
tencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30.. Sakra-
ment pokuty i pojednania dla dzieci o 
godz. 15.3o. Droga Krzyżowa o godz. 17. 
15. Msza dla młodzieży o godz. 19.00 
 6.04 – I sobota miesiąca. Nabożeństwo 
wynagradzające NMP o godz. 7.00. Droga 
Krzyżowa dla dzieci o godz. 9.0o 
 7.04 – V Niedziela Wielkiego Postu. 
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 
godz. 15.45 Kolekta na potrzeby parafii. 
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

2 MARCA NA GODZ. 17.00 NA MSZĘ ŚW.  

W INTENCJI KS. SENIORA WACŁAWA BASIAKA  

Z OKAZJI URODZIN 

Droga Krzyżowa – piątki Wielkiego Postu godz. 16.15  (marzec) 17. 15 (kwiecień) 

Droga Krzyżowa dla dzieci— soboty Wielkiego Postu godz. 9.00 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym—niedziele Wielkiego Postu godz. 15.45 

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE 



 SPES MARZEC 2019 r.  

 

8 
„Wszystko, co Bóg ma nam do powiedzenia, może-

my odczytać z Jezusa Chrystusa.” 

Paniom Danucie Grabowskiej, Marii Jeglorz  i ks. 

Wacławowi Basiakowi życzymy, by Jezus Chrystus 

był dla Nich wzorem posłuszeństwa Ojcu i najpew-

niejszą Drogą do Nieba. Seniorzy. 

 

„Dozwól się prowadzić, szcze-

gólnie w rzeczach, które ci się 

nie podobają.” 

Legioniście Henrykowi Muszyń-

skiemu oraz wszystkim auksyliatorom którzy obcho-

dzą w marcu swoje urodziny lub imieniny, życzymy, 

by w Panu pokładali nadzieję i pozwolili, by On 

kierował Ich życiem. Męski Legion Maryi. 

 

„Otwórzmy na oścież drzwi naszych serc i wpuśćmy 

doń światło dobrej woli i życzliwości.” 

Paniom Wiesławie Muszyńskiej oraz Wandzie Ku-

charczyk życzymy, by otwierały się na działanie Bo-

ga i dobro, którym Ich obdarza, przekazywały in-

nym. Chór „Lira”. 

„Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miło-

ści.” 

Księdzu Seniorowi Wacławowi Basiakowi życzymy 

pokoju, radości i nadziei, których źródłem jest 

przekonanie o byciu kochanym przez Boga.  

Duszpasterze i Parafianie  

 

„Wszystko co robimy dla miłości 

nabiera wartości i piękna” 

Pani Helenie Klimczuk życzymy 

odwagi do walki o to, by pięk-

nie żyć oraz tego by i Ją otaczało piękno miłości 

innych. Żeński Legion Maryi 

 

„Człowiek, aby się wznieść, musi uklęknąć” 

Hani Podeszwie życzymy, aby czas spędzony z Je-

zusem owocował nieustannym wzrastaniem miłości. 

Oaza z ks. Stefanem 

Serdeczności 

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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VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 3.03 
7.30 – Za + Józefa Deptuła – w 20 r. śmierci, 
żonę Stefanię – w 7 r. śmierci, zięcia Stanisła-
wa oraz ++ Czesława Bąk i Ewę Bąk.  
9.30 – Za ++ Eugenię i Alojzego Langosz.  
11.00 – Za + męża Stanisława Mazur – w 17 
r. śmierci, ojca Jana Antos i d. w cz. cierp.  
12.15 – W INT. PARAFIAN.  
16.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w int. 
Edyty z okazji kolejnej rocznicy urodzin. 
19.30 – Za + Agnieszkę Ostrzołek – w 25 r. 
śm., męża Jana, córkę Łucję, 2 zięciów oraz 
++ z rodziny Ostrzołek, Sitko, Adamczyk.  
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIE-
RZA KRÓLEWICZA 4.03 
6.30 – Za ++ rodziców Stanisławę i Antonie-
go Rosner, bratową Barbarę oraz ++ z rodzi-
ny Bąk, Rosner. 
6.30 – Za + Mariana Osiewicz – od miesz-
kańców bloku Poznańska 2 – 12.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, w int. miesz-
kańców ul. Poznańska 2-8. 
WTOREK  5.03 
6.30 – Za ++ rodziców Genowefę i Leona 
Wielgat, Annę i Józefa Leśniak, brata Ryszar-
da oraz ++ z pokrewieństwa i d. w cz. cierp. 
17.00 – Za + Władysława Wala – w 2 r. śm. 
17.00 – Za ++ chórzystów: Włodzimierza Go-
ik, Arnolda Reichman, Leokadię Dudzik, 
Franciszka Biernat. Hildegardę Adamczyk, 
Józefa Rosół, Jana Dzieńkowskiego, Huberta 
Knicz, Krystynę Pakura, Eugenię Langosz, 
Jana Lomozik, Stanisława Bojarskiego, Józe-
fa Gruchlik, Serafię Guzy, Różę Sitko, Irenę i 
Romana Mazur, Ernę Adamek.  
ŚRODA POPIELCOWA 6.03 
6.30 – Za ++ Ernę, Leona i Szymona Ada-
mek, Annę i Józefa Wysłucha, s. Krystiana, 
Katarzynę Szymon, S. Laurencję Smólską.  
9.00 – Za + brata Tadeusza–w 13 r. śm., bra-
ta Ryszarda, córkę Justynę i mamę Jadwigę.  
16.30 – Za ++ rodziców Józefa i Helenę Pie-
tras, Wincentego i Helenę Władczyk, brata 
Henryka, ++ z rodziny Pietras, Faryna, 
Władczyk, Kucia.  
18.00 – Za + Helenę Królik – w 1 r. śmierci, 
męża Reinholda, + wnuczkę Magdalenę, 2 

zięciów, + brata Stanisława, bratową, ++ 
rodz. z obu stron, ++ z pokrew. Królik, Szczę-
sny, Hojka, Suski, Domagała i d. w cz. cierp.  
CZWARTEK 7.03 
6.30 – Za + Henryka Dytko – od sąsiadów z 
ul. Wrocławskiej 43.  
17.00 – Za + Wiktorię Nogły – w 19 r. śmier-
ci, męża Augustyna, córkę Marię, syna Anto-
niego, zięcia Henryka, za ++ Ernę i Eryka 
Schroeder, syna Karola, zięcia Romana, ++ 
Krystynę i Jana Walczak, syna Zdzisława.  
17.00 – Za + Lidię Witak, męża Franciszka, 
++ rodziców, Lidię Drobczyk, męża Huberta, 
++ rodziców.  
PIĄTEK 8.03 
6.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w int. 
mamy Genowefy z okazji 99 r. urodzin.  
17.00 – Za ++ rodziców Marię i Jerzego Kar-
wath, ciocię Roze Maria Larisch. 
17.00 – Za śp. małżonkę Stanisławę Łukasik 
zd. Kulig oraz ++ rodziców, rodzeństwo z obu 
stron – od męża.  
SOBOTA 9.03 
8.00 – Za + Marcjannę Mazur, męża, syna i 
zięciów.  
8.00 – Za ++ Teresę Orszulik, Agnieszkę 
Górniak, Bożenę Górniak, Annę i Emila So-
bik ++ z rodzin Sobik, Orszulik, Górniak. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w int. 
Otylii Wala z okazji 90 rocznicy urodzin.  
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – NIE-
DZIELA TRZEŹWOŚCI 10.03 
7.30 – Za ++ z rodziny Krupińskich i d. w cz. 
cierp.  
9.30 – W int. Stasia z okazji 1 r. urodzin, z 
podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą 
opiekę Bożej Opatrzności dla całej rodziny.  
11.00 – Za + Marię Dudzik – w 27 r. śmierci, 
męża Alfreda oraz ++ z rodziny Kuś, Dudzik, 
Ogryzek.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za przeżyte lata, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w int. Kazi-
mierza z okazji 70 urodzin.  
16.30 – Za ++ rodziców Łucję i Kazimierza 
Kubiak.  
19.30 – Za + Józefa Gonsiora, ++ rodziców, 

INTENCJE MSZALNE 

9 
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++ z rodzin Matloch, Cofalik oraz ++ Anasta-
zję i Elżbietę. 
PONIEDZIAŁEK 11.03 
6.30 – Za ++ Józefa i Marię Niemczyk, syna, 
2 córki, 3 zięciów, Jerzego Witkowskiego 
oraz ++ z rodziny Niemczyk, Budziński.  
6.30 – Za + Ryszardę Dyląg – w 13 r. śmierci 
i Zenona Dyląg – w 12 r. śmierci, ++ z pokre-
wieństwa i d. w cz. cierp.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB, z podziękowaniem za dar życia, 
z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Du-
cha Św. i zdrowie dla Michała i Józefa z oka-
zji kolejnej rocznicy urodzin.  
WTOREK 12.03 
6.30 – Za + Leszka Adasiak, Józefa Obracaj, 
2 synów, Józefę i Józefa Adasiak, 3 córki, 2 
synów oraz ++ z pokrewieństwa Obracaj, Ad-
asiak, Lazar.  
17.00 – Za + Anastazję i Wincentego Śmieta-
na, ++ rodziców, rodzeństwa z obu stron 
oraz synową Lidię.  
17.00 – Za + Mariannę Kapusta – od znajo-
mych.  
ŚRODA 13.03 
6.30 – W int. czcicieli MB Fatimskiej.  
17.00 – Za ++ rodziców Tadeusza i Hildegar-
dę Langer, Jana i Łucję Langer, Marię i Pio-
tra Oczadły oraz + Józefa Kanię. 
17.00 – Za ++ rodziców Alojzego i Lidię Ko-
larczyk, Agnieszkę i Konstantego Sładkowski, 
Izydora Dobisz.  
CZWARTEK 14.03 
6.30 – Za + Józefa Musioł, jego rodziców, sy-
na Krystiana, zięcia Eugeniusza, + Antoninę 
Lazar, jej męża Franciszka, synów Jana i An-
drzeja, wnuka Zbigniewa, zięcia Stanisława.  
17.00 – Za + Lidię Zarembik, rodziców, bra-
ta, bratową, teściów, Helmuta Zok, szwagier-
ki, szwagrów i d. w cz. cierp.  
17.00 – Za ++ Katarzynę i Konrada Rugor – 
w 10 r. śmierci ++ Marię i Szymona Antoń-
czyk, Feliksa i Zofię Dolatowskich.  
PIĄTEK 15.03 
6.30 – Za + Arnolda Reichman, jego rodzi-
ców Józefa i Teresę, siostrę, brata, ++ te-
ściów Jana i Wiktorię Wierzgoń, szwagierki, 
szwagrów oraz ++ z rodziny Reichman, Ma-
zur, Wierzgoń.  
17.00 – Za + Krystynę Drescher. 
17.00 – Za ++ Irenę i Stanisława Kołodziej-

czyk.  
SOBOTA 16.03 
8.00 Za ++ rodziców Wiktora, Annę, Józefa, 
Mariannę, brata Stanisława, bratowe Irenę, 
Teresę i Zofię, szwagra Antoniego, siostrę 
Marię, ++ pokrewieństwo z rodzin Duda, 
Wiącek oraz + Józefa Świercz.  
17.00 – Za + Jana Zuchalskiego, jego rodzi-
ców, Leona i Różę Kłosek, syna Józefa, córkę 
Różę, Anielę Krzystała i Eugeniusza Banasik.  
17.00 – Za + Jana Kowalczyk – w r. śmierci, 
Ireneusza Kowalczyk oraz ++ z pokrew.  
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 17.03 
7.30 – Za ++ Annę i Rafała Sitek, rodziców, 
rodzeństwo, synową Irenę oraz ++ z pokre-
wieństwa Sitek, Kocur, Barchański.  
9.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w int. Lili 
z okazji 50 rocznicy urodzin i 40 rocznicy 
urodzin Moniki.  
11.00 – Za + Kazimierza Tymińskiego – w 1 
r. śm. – od sąsiadów z ul. Wrocławskiej 13. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w int. 
Stefanii z okazji 75 rocznicy urodzin.  
16.30 – Za ++ Marię i Bertholda Janocha 
oraz ++ rodziców z obu stron.  
19.30 – Za + Martę Jędrzejczyk – w 1 r. 
śmierci, męża Jana, + Józefa Winkler, jego 
rodziców Różę i Józefa, jego brata Michała, 
szwagra Czesława Krzyżak oraz ++ Apolonię 
i Ignacego Boruta.  
PONIEDZIAŁEK 18.03 
6.30 – Za ++ Józefa i Edytę Obracaj, Alfreda 
i Apolonię Piksa oraz ++ z pokrewieństwa.  
6.30 – Za + Alojzego Sikora, żonę Hildegar-
dę, rodziców Emanuela i Julię, teściów Elż-
bietę i Leona Śmietana, szwagrów Benedyk-
ta, Henryka i Eugeniusza oraz ++ z pokre-
wieństwa i d. w cz. cierp.  
17.00 – Do O. B., z podz. za odebrane łaski, z 
prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i 
zdrowie dla Józefa i całej rodziny.  
WTOREK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, 
OBLUBIEŃCA NMP 19.03 
6.30 – Za + Bogumiła Płocha, Agnieszkę i 
Alojzego Szczypka, syna Franciszka. 
9.00 – Za + Józefa Sowa, syna Piotra – od 
syna Jana z rodziną. 
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17.00 – Za + męża Józefa Pawlik, córkę Bea-
tę Kozieł, rodziców, teściów, ++ Alicję i Wa-
cława Błaszczyk oraz ++ z pokrewieństwa.  
ŚRODA 20.03 
6.30 – Za ++ rodziców Bożenę i Jerzego 
Skałka – w 4 r. śmierci. 
17.00 – Za ++ członków III Zakonu Francisz-
kańskiego oraz ++ z ich rodzin. 
17.00 – Za + Marię Mazur – w 21 r. śmierci, 
męża Alojzego, córkę Lidię Śmietana i Eleo-
norę Urbańczyk i d. w cz. cierp. 
CZWARTEK 21.03 
6.30 – Za ++ teściów Karola i Stanisławę 
Wielgos.  
17.00 – Za ++ Różę i Józefa Gruchlik.  
17.00 – Za + męża Pawła Filip, rodziców, 
dziadków, braci, bratowe z obu stron, Ludwi-
ka Kuszek i Zygmunta Glezner. 
PIĄTEK 22.03 
6.30 – Za + Marię Gawełczyk, męża Roberta, 
rodziców Łucję Hetmaniok, męża Antoniego 
i d. w cz. cierp.  
17.00 – Za + Kazimierza Wrzos – w 3 r. śm. 
17.00 – Za ++ Janinę i Henryka Maśka, 
Agnieszkę i Stanisława Maśka, Stefanię Du-
ka, Marię i Pawła Kokot, Pelagię i Konrada 
Chrzanowskich, Czesława, Czesławę i Marci-
na Nadrajkowskich. 
SOBOTA 23.03 
8.00 – Za + Waltera Papierok – od rodzin 
Zrostek, Gajda, Dudek,  
17.00 – Za ++ Antoniego Wzientek, żonę An-
nę, ++ rodziców, rodzeństwo, Wiktora Win-
kler, 2 żony, Bronisławę i Józefa Polok, Beni-
cjusza i Katarzynę Pojda oraz ++ z pokrew.  
17.00 – Za ++ Elżbietę, Agnieszkę, Bolesława 
i Jana Krupa, Gertrudę, Józefa i Wiktora 
Gonsior, Anastazję Mołdrzyk oraz ++ z po-
krewieństwa.  
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 24.03 
7.30 – Za + Bolesława Krupa – w r. śmierci, 
rodziców Jana i Agnieszkę, córkę Elżbietę 
oraz teściów, ++ z pokrewieństwa Krupa, So-
bik i d. w cz. cierp.  
9.30 – Za ++ Otylię i Alojzego Michalskich, 
Halinę i Leonarda Spałek, Marię Dobrowol-
ską oraz ++ z pokrewieństwa.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla sole-
nizantki z okazji 80 urodzin.  

12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.30 – Za + męża Jana Sitarz – w 12 r. 
śmierci, rodziców z obu stron, + szwagra 
Eryka i d. w cz. cierp.  
PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ZWIA-
TOWANIA PAŃSKIEGO 25.03 
6.30 – Za + Ludwika Goik, żonę Martę, syna 
Jana ++ dziadków z obu stron i d. w cz. cierp.  
9.00 – Za + Michała Jasińskiego – od żony.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej w int. KGW, 
emerytów i rencistów oraz sprzątających ko-
ściół w miesiącu marcu.  
WTOREK  26.03 
6.30 – Za + Genowefę Rakowską.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w int. Je-
rzego z okazji 50 rocznicy urodzin.  
ŚRODA 27.03 
6.30 – Za + Władysława Faber ++ z rodziny 
Faber, Matys, Urbańczyk i d. w cz. cierp.  
16.00 – SAKRAMENT BIERZMOWANIA  
16.00 – Za + Edwarda Draszek, ++ rodziców, 
teściów oraz ++ z rodziny Draszek, Grzesiuk. 
18.30 – SAKRAMENT BIERZMOWANIA.  
18.30 – Za + Stanisława Sitek, rodziców Jó-
zefa i Annę Sitek, Irenę i Teodora Caban, ++ 
z pokrewieństwa i d. w cz. cierp.  
CZWARTEK 28.03 
6.30 – Za + Martę Podeszwa, męża Francisz-
ka, syna Franciszka, zięciów Jana i Zbignie-
wa oraz ++ rodzeństw.  
6.30 – Za ++ Bolesława i Marię Niemczyk.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej w int. Ks. Se-
niora Wacława Basiaka z okazji kolejnej rocz-
nicy urodzin.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Du-
cha Św. w int. Filipa Łukasik z okazji 18 rocz-
nicy urodzin.  
PIĄTEK 29.03 
6.30 – Za + Stanisławę Leszczyńską – od 
mieszkańców ul. Opolska 4.  
17.00 – Msza Św. za zmarłych w 30-dzień i 1 
rok po śmierci. 
17.00 – Za ++ rodziców Katarzynę i Wacława 
Karasowskich, Genowefę i Zygmunta Kraw-
czyk oraz ++ z pokrewieństwa Karasowskich, 
Krawczyk. 
SOBOTA 30.03 
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8.00 – Za + Alfonsa Wowra – w r. śmierci, 
żonę Albinę, Alojzego Zgrzędek – w r. śmier-
ci oraz ++ z pokrewieństwa.  
17.00 – Za ++ Józefa i Helenę Odulińskich.  
17.00 – Za + Marię Wzientek, męża Edwar-
da, rodziców, zięciów Franciszka i Henryka, 
SM Imeldę, rodzeństwo, Dominika i Antonię 
Brzoza, córkę, 2 synów, wnuka Franciszka 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 31.03 
7.30 – Za + Janinę Kapuścińską – w kolejną 
r. śmierci, męża Bronisława oraz ++ z pokre-
wieństwa Kapuściński, Baran.  
9.30 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha 
Św. w int. Oskara Kleta z okazji 18 rocznicy 
urodzin – od dziadków.  
12.15 – MSZA ŚW. W INT. ROCZNYCH 
DZIECI. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.30 – Za ++ Czesława i Gertrudę Wrożyna, 
Gertrudę i Pawła Gajda oraz ++ z rodzin 
Wrożyna, Gajda.  
PONIEDZIAŁEK 1.04 
6.30 – Za + Mariana Osiewicz – od miesz-
kańców bloku Poznańska 2 – 12. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w int. 
Elżbiety z okazji 91 rocznicy urodzin i błogo-
sławieństwa dla całej rodziny.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Du-
cha Św. w int. Pawła z okazji 18 rocznicy uro-
dzin i Zosi – z okazji 10 urodzin.  
WTOREK  2.04 
6.30 – Za + Jadwigę Goik – w r. śmierci, mę-
ża Ryszarda, syna Antoniego, synową Joannę 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.00 – Za + męża Antoniego Nogły – w 2 r. 
śmierci, jego rodziców Wiktorię i Augustyna, 
siostrę Marię, szwagrów Bogdana i Henryka, 
+ teścia Alfreda Wowra, ++ dziadków z obu 
stron oraz + Tadeusza i Zbigniewa Balzam.  
18.00 – Za + Bożenę Górniak.  
ŚRODA 3.04 
6.30 – Za + Stanisławę Leszczyńską – od 
mieszkańców ul. Opolska 4.  

18.00 – Za ++ Gerarda, Julię, Romana, Kry-
stiana i Józefa Kupny, ++ Łucję i Antoniego 
Lizoń, Jana, Irenę i Henryka Cisek, Francisz-
ka Borkowskiego oraz ++ z rodziny Paluch.  
18.00 – Za ++ członkinie Koła Gospodyń 
Wiejskich Jastrzębie-Górne.  
I CZWARTEK miesiąca 4.04 
6.30 – W int. Powołań.  
18.00 – Za + Alfonsa Fajkis, żonę Kunegun-
dę oraz ++ z pokrewieństwa i d. w cz. cierp.  
18.00 – Za + Bonifacego Gajda, rodziców, 
teściów, rodzeństwo, szwagierki i szwagrów.  
I PIĄTEK miesiąca 5.04 
6.30 + W int. czcicieli NSPJ. 
16.30 – Za + syna Pawła Jankowskiego – w 5 
r. śmierci oraz + męża Tadeusza – w 2 r. 
śmierci, ++ z rodziny i d. w cz. cierp.  
18.00 – Za + Wenantego Kobiałkę – w 1 r. 
śmierci – od sąsiadów.  
I SOBOTA miesiąca 6.04 
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie 
Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca 
Jezusowego i zadośćuczynienie za grzechy 
własne, swoich bliskich, naszej Ojczyzny i ca-
łego Świata. 
18.00 – Za + Agnieszkę Zdrzałek – w r. 
śmierci, męża Jerzego, syna Gerarda, zięcia 
Wojciecha, dziadków z obu stron, ++ Józefa, 
Marię i Stanisławę Bachlaj oraz ++ z pokre-
wieństwa Zdrzałek, Czylok.  
18.00 – Za + Różę Zdrzałek – w r. śmierci, 
rodziców Jana i Marię, ++ rodzeństwo, Al-
berta Śmietana i d. w cz. cierp.  
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7.04 
7.30 – Za + Agnieszkę Szczypka, męża Aloj-
zego, syna Franciszka, zięcia Jana, wnuka 
Czesława oraz ++ dziadków.  
9.30 – Za ++ Wiktorię i Franciszka Kaczo-
rowskich, Leona, Stanisławę i Zbigniewa Ka-
mińskich, Czesławę Hurną, Stefana Bugaj-
skiego i + Kazimierza Świtońskiego.  
11.00 – Za ++ Stanisławę i Czesława Doniec.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Genowefy z okazji 80 rocznicy urodzin. 
16.30 – Za + Kazimierza Gruca, jego rodzi-
ców, Irenę i Jana Ostrzołek, ich rodziców 
oraz + Mirosława Jóźwiak. 
19.30 – Za + Juliana Zacłona.  
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 W codziennym życiu chrześcijań-
skim i duszpasterskim spotykamy się z 
problemem rozróżnienia wagi grzechu. 
Co właściwie jest już grzechem ciężkim 
(wymagającym spowiedzi przy najbliższej 
możliwej okazji, by pojednać się jak naj-
szybciej z Bogiem) a co jest grzechem lek-
kim nie wymagającym natychmiastowej 
spowiedzi? 

 Różnica mię- dzy grzechem cięż-
kim i lekkim polega nie tylko na 
skali zła ale i na stop-
niu wewnętrzne-
go, świadomego i 
dobrowolnego za-
angażowania się 
człowieka w 
zło. Grzech 
ciężki, czyli 
śmiertelny, 
polega na 
tak świado-
mym i do-
browolnym 
opowiedzeniu się człowie-
ka po stronie zła, że cał-
kowicie zostaje 
zniszczona jego 
miłość, wiara 
albo obydwie te 
cnoty razem. Grzech lekki polega 
na tym, że człowiek czyni wprawdzie ja-
kieś zło, jednak jego wewnętrzne zaanga-

żowanie się w nie jest zbyt powierzchow-
ne, by mogło doprowadzić do niewiary 
lub do zniszczenia miłości. Grzech lekki 
ma więc miejsce wtedy, gdy człowiek 
działa wprawdzie zupełnie świadomie i 
dobrowolnie, jednak dopuszcza się zbyt 
małego zła, by mogło ono zrujnować jego 

miłość lub wiarę, np. ktoś świadomie do-
puszcza się drobnego kłamstwa, grzeszy 
łakomstwem lub osłabia swoją wiarę 
przez sporadyczne opuszczanie modlitw. 
Nie grzeszy ciężko i ten, kto popełnia 
wprawdzie wielkie zło, jednak niezupeł-
nie świadomie lub niezupełnie dobrowol-
nie, np. ktoś w przypływie nagłego szału 
zabił człowieka. Grzech ciężki wyraża się 
w wewnętrznym zdeprawowaniu serca, w 
pełnym, świadomym i dobrowolnym 
przylgnięciu do wielkiego zła. W ten ro-

dzaj grzechu nigdy nie popada się 
„przypadkowo” ani „niechcący”. 

 Jakimi zasa-
dami kierować się 
przy określaniu 
stopnia naszej wi-
ny? 

 Wielu wier-
nym, w praktyce, 
trudno przycho-
dzi odróżnić 
grzechy ciężkie 

od lekkich. 
Mają wątpli-
wości co do 

tego, czy popeł-
nili wielkie zło, czy 

działali zupełnie świa-
domie 

i dobrowolnie. Oto kilka zasad pomagają-
cych ocenić stopień naszej winy osobistej, 

czyli ciężar grzechu: 

a. Jeśli popełniliśmy jakieś 
niewielkie zło, nawet zupeł-
nie świadomie i dobrowol-
nie, nie dopuściliśmy się 
grzechu ciężkiego. 

b. Lekko grzeszy ten, kto wprawdzie do-
puszcza się wielkiego zła, jednak popełnia 
je albo niezupełnie świadomie, albo nie-
zupełnie dobrowolnie, np. pod wpływem 
nagłego uczucia oburzenia, strachu, w 
półśnie itp. 

c. Nie popełnia grzechu ciężkiego ten, kto 

 Grzech lekki i ciężki 
ksiądz Piotr Uroda 
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przed czynem nie zdawał sobie w pełni 
sprawy 
z powagi zła, którego wielkość pojął do-
piero po dopuszczeniu się go. 

d. Grzech był raczej lekki, jeśli nie został 
przez nas zaplanowany, a wynikł raczej 
z nieprzewidzianej sytuacji, z niewiedzy, 
jak należało postąpić w zaskakujących 
okolicznościach, z nagłego przypływu sil-
nych uczuć, np. przerażenia, osłupienia, 
zdenerwowania, radości, wzburzenia, na-
miętności itp. Planowanie zła „na chłod-
no” obciąża nasze sumienia, np. obmyśla-
nie planu zemsty i systematyczne realizo-
wanie go. 

e. Popełniliśmy grzech lekki lub w ogóle 
nie popełniliśmy żadnego grzechu, jeśli w 
chwili pokus — np. w czasie odczuwania 
niechęci do kogoś, zazdrości, uczucia nie-
nawiści, pokus przeciwko czystości itp, — 
modliliśmy się, odczuwali niezadowolenie 
z powodu narzucającego się zła, usiłowa-

liśmy czynić dobro, np. modlić się za oso-
by, którym czegoś zazdrościliśmy, do któ-
rych odczuwaliśmy niechęć, starać się im 
w czymś pomóc itp. 

f. Nie popełnia grzechu ciężkiego ten, kto 
dopuścił się nawet wielkiego zła, jednak 
nie wynikło ono ani z lekkomyślności, ani 
ze złośliwości, lecz z bardzo zawiłej sytua-
cji życiowej, w której — pomimo szcze-
rych chęci i pragnienia dobra — nie wia-
domo było, jak należało postąpić. 

 Chociaż grzech wątpliwy nie musi 
być ciężki, lepiej go wyznać w spowiedzi. 
Nie tyle jednak z obawy przed nieważno-
ścią tego sakramentu, ile w celu uniknię-
cia przeżywania różnych niepokojów w 
przyszłości, np. czy spowiedź nie była 
świętokradzka.  

 Niech te kilka myśli będzie dla nas 
światłem we właściwym rozeznawaniu 
wagi grzechu. ●  
 

  Cóż to za grzech? Św. Mateusz w 
swojej Ewangelii cytuje w 12 rozdziale 
słowa Chrystusa: „31 Dlatego powiadam 
wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą 
odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo 
przeciwko Duchowi nie będzie odpusz-
czone. 32 Jeśli ktoś powie słowo przeciw 
Synowi Człowieczemu, będzie mu od-
puszczone, lecz jeśli powie przeciw Du-
chowi Świętemu, nie będzie mu odpusz-
czone ani w tym wieku, ani w przyszłym.”  

Wypowiedź Jezusa wydaje się być 
sprzeczna z zbawieniem, które ofiarował 
człowiekowi na krzyżu, z całą nauką o mi-
łości Boga do człowieka, której pierw-
szym, fundamentalnym elementem jest 

przebaczenie grzechów. Dlaczego więc 
jest taki grzech (przeciwko Duchowi 
Świętemu), który człowiekowi nie zosta-
nie odpuszczony, ani w tym życiu, ani w 
przyszłym? Czyżby Boże miłosierdzie 
miało swoje granice? Czyżby z tego jedne-
go grzechu Chrystus nas nie odkupił? Tak 
postawione pytania do niczego nie pro-
wadzą.  
Na problem grzechu przeciwko Duchowi 
Świętemu musimy popatrzeć inaczej. Do 

pojednania i przebaczenia grzechów po-
trzebne są dwie strony. Z jednej strony 
jest Bóg – nieskończona miłość miłosier-
na. Z drugiej strony stoi grzesznik – czło-
wiek. Jeśli człowiek wyznaje swe grzechy, 

Grzech przeciwko Duchowi Św. 
ksiądz Stefan Wyleżałek 
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żałuje za nie i szczerze pragnie się z nich 
poprawić, Bóg w swojej miłości miłosier-
nej przebacza każdy grzech. Pięknie uka-
zuje to przypowieść o „Miłosiernym Oj-
cu”, nam bardziej znana jako przypowieść 
„o synu marnotrawnym”. 
Ale przecież może się zdarzyć, że człowiek 
popełniając grzechy nie chce, odrzuca, 
gardzi Bożym miłosierdziem i przebacze-
niem. W wyżej wspomnianej przypowie-
ści to sytuacja hipotetyczna , w której syn 
marnotrawny mimo iż upadł „na samo 
dno” nie wraca do domu Ojca, pozostaje 
w swych grzechach do końca baz jakiej-
kolwiek iskry skruchy, jakiejkolwiek na-
dziei na powrót do domu. Grzech prze-
ciwko Duchowi Świętemu (który oświeca 
ludzkie sumienie swoim światłem praw-
dy) polega na zatwardziałości serca czło-
wieka, który odrzuca 
Boże Miłosierdzie. 
Dlatego nie będzie 
przebaczony, ponie-
waż człowiek to prze-
baczenie świadomie 
odrzuca, a Bóg w swej 
miłości szanuje ludzką 
wolność. 
Najczęstszą formą te-
go grzechu jest trwa-
nie w grzechu cięż-
kim , trwanie z upo-
rem, odkładanie sa-
kramentalnego pojed-
nania, odrzucanie Bo-
żego miłosierdzia jako 
zbędnego lub niepo-
trzebnego w życiu. 
Grzech przeciwko Du-
chowi Świętemu może 
mieć sześć postaci: 
1. Grzeszyć zuchwale w nadziei Miłosier-
dzia Bożego. 
2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej. 
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie 
chrześcijańskiej. 
4. Zazdrościć lub nie życzyć bliźniemu ła-

ski Bożej. 
5. Mieć zatwardziałe serce na zbawienne 
natchnienia. 
6. Umyślnie zaniedbywać pokutę aż do 
śmierci. 
W życiu pierwotnego Kościoła spotykamy 
takie przykłady grzechu przeciwko Du-
chowi Świętemu: 
GRZECH SPRZECIWU WOBEC DUCHA 
ŚWIĘTEGO, 
Szczepan w Dziejach Apostolskich (7,51) 
mówi: „Ludzie twardego karku i opor-
nych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie 
się Duchowi Świętemu, jak i ojcowie wasi, 
tak i wy.” Szczepan przypomniał wszyst-
ko, co uczynił Bóg, w celu zbawienia lu-
dzi. Ludzie poznali, co uczynił Bóg i wie-
dzieli, co sami mieli zrobić – opamiętać 
się, jednakże odrzucili oferowaną im ła-

skę.  
GRZECH OKŁAMYWA-
NIA DUCHA ŚWIĘTE-
GO, 
Piotr powiedział do 
Ananiasza (i Safiry): 
„Czym to omotał szatan 
serce twoje, że okłama-
łeś Ducha Święte-
go?” (Dz 5,3). Ich grzech 
był oszustwem zrodzo-
nym z chęci szukania 
ludzkiego uznania. Uda-
wali oni ludzi wierzą-
cych i pojednanych z 
Bogiem, podczas gdy ich 
serca były tak samo ska-
żone, jak przedtem, za-
nim weszli do wspólno-
ty chrześcijan. Reakcja 
Boga na ten rodzaj 

oszustwa była bardzo zdecydowana i po-
winna być ostrzeżeniem dla wszystkich, 
którzy manifestują swoje chrześcijaństwo 
dla swoich korzyści, podczas gdy ich serca 
nie są poddane Bogu. Można nabrać 
wszystkich, ale nie Boga. „Bóg nie da się z 
siebie naśmiewać” (Ga 6:7).  
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GRZECH ZASMUCANIA DUCHA ŚWIĘ-
TEGO, 
Paweł pisał do chrześcijan w Efezie (Ef 
4,30-32): „Nie zasmucajcie Bożego Du-
cha Świętego, którym jesteście zapieczę-
towani na dzień odkupienia. Wszelka go-
rycz i zapalczywość, i gniew i krzyk, i zło-
rzeczenie niech będą usunięte spośród 
was wraz z wszelką złością.” Grzech za-
smucania Ducha Świętego jest popełnia-
ny przez ludzi wierzących, kiedy swoim 
zachowaniem i reakcjami nie przypomi-
nają charakteru Chrystusa. 
GRZECH GASZENIA DUCHA ŚWIĘTE-
GO, 
Paweł do gminy w Tesalonikach pisze (1 
Tes 5,19): ”Ducha nie gaście.” Grzech ten 
jest popełniany przez chrześcijan, którzy 
nie idą za przewodnictwem Ducha. Duch 

Boży może otwierać nam oczy na potrze-
by ludzi wokół nas, fizyczne i psychiczne, 
po to, abyśmy wyszli im naprzeciw. Kiedy 
opieramy się, kiedy nie podejmujemy 
działań, wtedy jesteśmy nieposłuszni Bo-
gu i gasimy Jego Ducha w nas. Kiedy 
ignorujemy Jego wolę względem nas, kie-
dy popełniamy grzechy i nie wyznajemy 
ich, do czego przynagla ich Duch święty, 
wtedy również gasimy działanie Ducha. 
Jak rozwiązać problem grzechu przeciw-
ko Duchowi Świętemu? 
Tak samo jak w przypadku każdego inne-
go grzechu – wyznać go: Jan Apostoł pi-
sze w swoim liście: ”Jeśli wyznajemy 
grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawie-
dliwy, odpuści grzechy nasze i oczyści nas 
od wszelkiej nieprawości” (1 J 1,9). ● 
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 Gdy myślę o powstawaniu spraw-
ności dobrych i sprawności złych: cnót i 
wad, to zdaje mi się, że w wypadku 
sprawności dobrych sytuacja jest podob-
na do tej, gdy po równinie pokrytej śnie-
giem posuwa się grupa narciarzy. Prowa-
dzący wybiera taką drogę, aby jak naj-
szybciej zdążyć do celu. Pierwszemu jest 
ciężko iść. Idący za nim nie wybierają in-
nej trasy, ale korzystają z przetartej przez 
prowadzącego drogi. Każdemu następne-

mu jest coraz lżej. Podobnie rzecz się ma, 
gdy chodzi o wyrabianie sobie sprawności 
– najtrudniej jest zdobyć się na pierwszy 
świadomy i dobrowolny czyn. Początko-
wo czyny takie wymagają wysiłku rozumu 
i woli, z czasem wykonuje je człowiek z 
coraz większą łatwością, satysfakcją. 
     Gdy chodzi o wady, pozostając przy 
tym samym porównaniu, trzeba powie-
dzieć, że grupa narciarzy nie idzie po pła-
skim terenie, ale zjeżdża po stoku gór-

skim. Prowadzący jedzie z pewnymi opo-
rami, przy czym znowu wybiera trasę naj-
lepiej nadającą się do zjazdu i najkrótszą. 
Każdy z tych, którzy jadą za nim, ma 
przetartą drogę, jedzie z coraz większą 
szybkością. 
     Pierwszy świadomy i dobrowolny czyn 
zły napotyka w nas na duże opory. Gdy go 
dokonamy, o następny jest łatwo. Wady 
szybciej powstają i są w nas trwalsze niż 
dobre sprawności, ponieważ jesteśmy 
bardziej skłonni do złego niż do dobrego. 
     Takie jest prawo ogólne dotyczące każ-
dego człowieka. Ale trzeba powiedzieć – 
posługując się w dalszym ciągu tym sa-
mym porównaniem – że każdy człowiek 
ma własne podejścia, którymi mu najła-
twiej piąć się w górę, jak również stoki, 
gdzie wciąż schodzą lawiny, urwiska pro-
wadzące w przepaść. Każdy człowiek 
dziedziczy skłonności do pewnych wad i 
do pewnych sprawności intelektualnych i 
moralnych – cnót. Skłonności do wad, 
przy braku opanowania ich i kontroli, 
przeradzają się w wady, w ten sam sposób 
jak skłonności do dobrych sprawności 

Wada główna 
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przeradzają się, tym szybciej i tym boga-
ciej, o ile bardziej świadomie są rozwija-
ne, w sprawności dobre – przez świado-
me czyny biegnące po linii tych skłonno-
ści. 
     Tak, ale ty uprzytamniasz sobie ten 
fakt – te prawa i mechanizmy – na jakimś 
etapie twojego życia: gdy już są w tobie 
rozbudowane jakieś wady i jakieś cnoty. 
W tej sytuacji musisz prowadzić akcję 
dwustronną: eliminować już zakorzenio-
ne wady i rozbudowywać zaniedbane 
cnoty. Trzeba powiedzieć, że niełatwo jest 
opanować stare wady. Ale nie zrażaj się, 
gdy nie zaraz wszystko pójdzie „jak po 
maśle”. Tylko trzeba wiedzieć, jak zacząć 
walkę z wadami. 
     Ktoś mi kiedyś opowiadał o małym pa-
jączku, który w ten sposób walczy ze swo-
im przewyższającym go siłą i wielkością 
przeciwnikiem, że stara się zaatakować 
jego splot nerwowy, aby go sparaliżować. 
Podobnie w twojej walce z wadami. Trze-
ba uderzyć w wadę główną, w wadę, która 
jest korzeniem innych.      
Jak możesz się dowiedzieć, która twoja 
wada jest główna? Najłatwiej jest to od-

kryć, gdy masz stałego spowiednika bądź 
kierownika duchowego. Jeśli razem z nim 
zastanawiasz się, jakie jest źródło twoich 
upadków to prędzej czy później odkry-
jesz, że wszystkie grzeszne sytuacje coś 
łączy. Że wypływają one z podobnych dą-
żeń, pragnień, nieuporządkowania, błęd-
nego obrazu siebie, powtarzającego się 
sposobu reagowania itd. Możesz też pytać 
kogoś, kto cię nie lubi, o to, co go w tobie 
tak denerwuje. Albo, tego, kto cię kocha i 
dobrze zna, bo on w tobie też widzi zło i 
nad tym boleje. Ich opinia może ci bardzo 
pomóc w ustaleniu twojej głównej wady. 
To jest problem, który zasługuje na twój 
duży wysiłek, bo to jest twoje „być albo 
nie być”. Niezależnie od tego, jaką funkcję 
społeczną spełniasz albo spełniać bę-
dziesz, nieopanowana wada główna wy-
wróci cię. Bo nieopanowana, nienazwana, 
nierozpoznana wada rozwija się stale i 
pochłania coraz więcej twojej energii, jak 
dzikie pędy na drzewie, jak tkanka rako-
wa, która dąży do jak najszybszego rozro-
stu, doprowadzając ostatecznie organizm 
do zniszczenia, do śmierci. ● 
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Bóg sprawił, że na niebie pojawiła się tęcza jako znak 
przymierza, pomiędzy Nim a ludźmi. Aby odczytać treść przymierza użyj szyfru Prze-
ślij je na adres: krecikpolarny@gmail.com  Nagrodę za rozwiązanie z poprzedniego nu-
meru otrzymują Liliana Hojka i Aleksandra Pochcioł. Gratulujemy! Można ją odebrać 
10 marca na Mszy św. o godz. 11.00 

Dla dzieci 
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