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 Jezus przestrzega „wierzących w Boga” 
przed postawą triumfalizmu, szukaniem ze-
wnętrznej chwały i potwierdzeniami swojej 
wartości w ludzkich zabezpieczeniach 
i sukcesach. Nie zewnętrzne oznaki wiary są 
miarą jej wielkości, ale przylgnięcie z miłością 
do Jezusa, zwłaszcza wtedy gdy zabraknie 
sukcesów. Zwrócę uwagę 
na moje przeżywanie wia-
ry. Wymienię wszystkie 
ćwiczenia duchowe, które 
spełniam na co dzień. Czy 
mogę powiedzieć, że zbli-
żają mnie do Jezusa 
i umacniają moją więź 
z Nim samym? Czy nie 
ma w nich rutyny i przyzwyczajenia, które 
osłabiają moje przywiązanie do Jezusa? Jezus 
przypomina mi, że droga chrześcijańskiego 
powołania prowadzi przez krzyż niezrozumie-
nia, oskarżeń, odtrącenia, nawet przez naj-
bliższych. Będzie to okazja do składania świa-

dectwa wiary. Przywołam na pamięć sytuacje, 
w których z powodu mojej wiary w Jezusa by-
łem wyśmiewany lub niezrozumiany. Jak wte-
dy się zachowywałem? Jezus, zapowiadając 
próby i doświadczenia na drodze wiary, za-
pewnia mnie jednocześnie o swojej bliskości 
i czułej opiece. On pierwszy jest moim nieza-

wodnym obrońcą. Pra-
gnie, abym Mu bezgra-
nicznie zaufał. Wytrwa-
łość w wiernym przy-
lgnięciu do Jezusa ocali 
moje życie. Będę prosił 
usilnie Jezusa, aby 
ustrzegł mnie od zwąt-
pienia i zdrady. Polecę 

Jego miłosiernej opiece wszystkie chwile me-
go życia, w których zostanę poddany próbie 
wierności Jezusowi. Dokonam aktu całkowi-
tego zawierzenia siebie, mojej rodziny 
i wspólnoty Najświętszemu Sercu Jezusa. 

XXXIII NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
 13 listopada 2022 r.  

 Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec 
was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania 
świadectwa.          Łk 21,5-19 

 Będę przysłuchiwał się rozmowie sadu-
ceuszów z Jezusem. Chociaż uważają się za 
„wierzących w Boga”, są przekonani, że nie 
ma zmartwychwstania Ich pytanie kierowane 
do Jezusa nie wynika z pragnienia poznania 
prawdy. Próbują wyśmiać naukę o życiu 
wiecznym. Zwrócę uwagę 
na to, że również dzisiaj 
niewiara w zmartwych-
wstanie jest często spoty-
k a n a  w ś r ó d  t z w . 
„wierzących”. Rozmowy o 
życiu wiecznym są rzadkim 
tematem wspólnych roz-
mów. Często też mówi się o niebie w tonie 
przypominającym żart lub bajkę. Prawda o ży-
ciu wiecznym w zjednoczeniu z Bogiem jest 
dla mnie prawdą najważniejszą, chodzi bo-
wiem o cel życia. Jak często rozmyślam o niej? 
Jakie odczucia pojawiają się w moim sercu, 

gdy rozmyślam o spotkaniu z Bogiem w wiecz-
ności? Wypowiem je przed Jezusem. Jezus, 
chociaż zna intencje saduceuszów, z cierpli-
wością tłumaczy im prawdę o zmartwychwsta-
niu. Wobec niej wszystko inne na ziemi, na-
wet szczęście życia małżeńskiego, ma jedynie 

wartość względną. Szczę-
ście w niebie przekracza w 
sposób niewyobrażalny 
każde inne, jakie mogę 
przeżyć na ziemi. Najwięk-
sze przeżycie szczęścia bę-
dzie pochodziło z naszego 
przebywania blisko Boga 

jako Jego dzieci. „Wszyscy bowiem dla Niego 
żyją” Poproszę usilnie Jezusa, abym w swoim 
powołaniu życiowym, jakiekolwiek ono jest, 
mógł doświadczać głębokiej radości z tego, że 
żyję dla Boga. Będę powtarzał z wiarą: „W To-
bie moje życie nigdy się nie kończy!”. 

 A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o 
krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg 
nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”. 
           Łk 20,27.34-38 

XXXII NIEDZIELA  

ZWYKŁA  
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 „A lud stał i patrzył”. Stanę pośród tłu-
mu zebranego pod krzyżem i przez dłuższą 
chwilę będę kontemplował Jezusa Ukrzyżo-
wanego. Poproszę o głębokie wczucie się 
w Jego  cierpienie. Będę słuchał krzyku ludzi, 
którzy drwią z Jezusa i wyszydzają Go. Zwró-
cę uwagę, jak krzyk i gniew kontrastują 
z  c i c h o ś c i ą 
i cierpliwością Jezu-
sa. Na słowa obelgi 
Jezus odpowiada 
milczeniem. Milczą-
cej i pokornej posta-
wy Jezusa nie mógł 
znieść jeden ze zło-
czyńców. Co mogę 
powiedzieć o mojej postawie wobec krzywdzi-
cieli? Czy wierzę w miłość silniejszą od  nie-
nawiści? Jezus, który pozwala się ukrzyżować 
przez ludzką nienawiść, pokazuje, że człowie-
ka i cały świat można zdobyć tylko  miłością. 
Będę słuchał uważnie słów łotra, który na 

krzyżu przeżywa swoje nawrócenie. Jedynie 
Jezus Ukrzyżowany potrafił zapanować nad 
sercem złoczyńcy i zmienić je. Jezus prosi 
także mnie, abym pozwolił Mu zostać królem 
mojego serca, nawet jeśli jest ono obciążone 
grzechem. Pomyślę o moich grzechach, które 
najtrudniej jest mi oddać Jezusowi. Będę pro-

sił Ducha Świętego 
o głęboką wiarę, że 
Jezus pragnie konać 
przy mnie jak przy ło-
trze, abym mógł do-
ś w i a d c z y ć  J e g o 
oczyszczającej miło-
ści. Chce, abym Go 
prosił podobnie jak 

łotr na krzyżu. O co Go najbardziej chciałbym 
w tej chwili prosić? Wyznam Jezusowi moją 
miłość. Otworzę przed Nim swoje serce. Od-
dam Mu siebie takim, jakim jestem, wyzna-
jąc: „Ty jesteś Panem i Królem mego życia”. 

UROCZYSTOŚĆ  
JEZUSA CHRYSTUSA 

KRÓLA WSZECHŚWIATA 
 20 listopada 2022 r.  

 Jezus codziennie oddaje mnie Ojcu. Bę-
dę patrzył Mu w oczy i słuchał z uwagą każde-
go Jego słowa. Pomyślę, że chce mnie przygo-
tować na swoje ostateczne przyjście. Jezus 
mówi mi, że o dniu Jego przyjścia nie wie 
nikt, tylko Ojciec. Przyjdzie wtedy, kiedy nikt 
nie będzie się tego domyślał, kiedy ludzie będą 
zajęci swoimi codziennymi obowiązkami, kie-
dy będą się najmniej tego 
spodziewali. 
Pomyślę o moich codzien-
nych obowiązkach, zwłasz-
cza o tych, które najbardziej 
mnie angażują i absorbują. 
Wyobrażę sobie siebie 
w rozmaitych zajęciach 
i sytuacjach typowych dla mojej codzienności. 
Uświadomię sobie, że w czasie jednej z takich 
zwykłych okoliczności może nadejść koniec 
świata. Czy naprawdę w to wierzę? Każda 
chwila mojego życia może być tą wybraną 
przez Boga na Jego ostateczne przyjście. Jakie 

uczucia budzą się we mnie, kiedy o tym my-
ślę? Powiem o nich Jezusowi. Czy są takie sy-
tuacje i zajęcia w moim życiu, w których czuję, 
że oddalam się od Jezusa? Spróbuję je wymie-
nić i szczerze powiedzieć o nich Jezusowi. Od-
dam Mu je, prosząc, aby mnie od nich wyzwo-
lił. Jezus do czasu swojego przyjścia pozosta-
wia mi dwa polecenia: „Czuwaj i bądź goto-

wy”. Rozpoczyna się Ad-
went, który może stać się 
dla mnie dobrą okazją do 
ćwiczenia się w tych dwóch 
postawach. Zapytam siebie: 
W jaki sposób mogę je rea-
lizować pośród moich co-
dziennych spraw? Zapropo-

nuję sobie więcej czuwania na modlitwie oso-
bistej. Określę i ustalę konkretny czas, który 
będę ofiarowywał na medytację biblijną 
w ciągu tygodnia. W serdecznej modlitwie bę-
dę powtarzał: „Jezu, rozpal we mnie pragnie-
nie czuwania!”. 

  Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn 
Człowieczy przyjdzie”. Mt 24,37-43 

I NIEDZIELA  

ADWENTU 
 27 listopada 2022 r.  

 Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, 37 mó-
wiąc: „Jeśli ty jesteś Królem żydowskim, wy-baw sam siebie”. 38 Był także nad 
Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest Król żydowski” 
            Łk 23,35-43 



  SPES 
 

    LISTOPAD 2022 r. 

 

5 

Październik w naszej parafii 

CHRZTY: 
Szymon Paweł Januszewski 
 
ROCZKI: 
Zofia Elżbieta Drążkiewicz  
Eliza Małgorzata Marcol 
Zuzanna Mazur  
Tymoteusz Stanisław Urbańczyk 
 
ŚLUBY: 
Rafał Kościej – Aleksandra Radwańska 
Szymon Buchta – Sara Drescher   
 
 
 
 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
1 rocznica 
Nikola i Michał Gajda  
45 rocznica 
Daniela i Józef Langer      
50 rocznica 
Teresa i Stefan Bodio    
Barbara i Roman Sprycha   
Krystyna i Władysław Stokłosa     
55 rocznica 
Helena i Edward Krawczyk  
      
POGRZEBY: 
Ryszard Muranko 
Stanisław Salamon 
Tyberiusz Siwiec  

 Od niedzieli powołaniowej, zorganizo-
wanej w naszej parafii, minęło już trochę cza-
su. Warto przypomnieć, że odbyła się ona 12 
czerwca 2022 roku. Miejscowa wspólnota 
Franciszkanów Świeckich, za zgodą księdza 
proboszcza Stefana, zaprosiła asystenta FZŚ 
Regionu Rybnickiego Ojca Doriana. Księdzu 
proboszczowi serdecz-
nie dziękujemy za 
przyjęcie ojca Doriana. 
Nasz gość na wszyst-
kich Mszach świętych 
głosił kazania, w któ-
rych starał się przybli-
żyć życie i działalność 
świętego Franciszka z 
Asyżu. Mówił też o mi-
sjach w Afryce, które są prowadzone przez 
Zakon Franciszkanów. Prosił o modlitewne i 
materialne wsparcie misji. 
Parafianom za zrozumienie idei i potrzeb mi-
sji franciszkańskich w Afryce i złożone na ten 
cel dary materialne bardzo serdecznie dzię-
kujemy. Ojciec Dorian nadal prosi o wsparcie 

modlitewne.  
Ojciec Dorian przybył też do naszej parafii, 
aby zachęcić parafian do wstąpienia do 
wspólnoty FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKO-
NU ŚWIECKICH, istniejącej już u nas 111 lat. 
Dzięki niedzieli powołaniowej nasza wspól-
nota powiększyła się o cztery osoby. Są to do-

piero kandydaci – ma-
my nadzieję, że iskra, 
która zapłonęła w ich 
sercach, stanie się po-
wołaniem. Wspólnota 
franciszkańska naszej 
parafii, licząca obecnie 
15 osób, spotyka się na 
zebraniach formacyj-
nych w każdą trzecią 

niedzielę miesiąca o godzinie 14.00. Zachę-
camy do przyłączenia się do naszej wspólno-
ty – może to Twoja droga prowadząca do 
zbawienia, o której jeszcze nie wiesz. Ser-
decznie zapraszamy.  
Z franciszkańskim pozdrowieniem – Pokój i 
Dobro – Franciszkanie Zakonu Świeckich. 

NIEDZIELA  

POWOŁANIOWA  

FRANCISZKAŃSKIEGO 
ZAKONU ŚWIECKICH.  
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 6.11- niedziela. XXXII Niedziela Zwykła. 
Kolekta na renowację katowickiej Katedry. 
 7.11- poniedziałek. Po Mszy św. wieczor-

nej zapraszamy parafian z ul. Kondzioło-
wiec i ul. Podmiejskiej  do sprzątania ko-
ścioła. 
 8.10- wtorek. Spotkanie rodziców dzieci 

klas III z SP nr 1 o godz. 18.oo. 
 9.10- środa. Święto rocznicy poświęcenia 

Bazyliki Laterańskiej. Biblioteka parafialna 
czynna od godz. 17.00 w Domu Parafial-
nym.  
 10.11- czwartek. Wspomnienie św. Leona 

Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. Po 
Mszy św. wieczornej zapraszamy parafian 
z ul. Kondziołowiec i ul. Podmiejskiej  do 
sprzątania kościoła. 
 11.11- piątek. Wspomnienie św. Marcina z 

Tours, biskupa. Święto Niepodległości – 
104 rocznica odzyskania niepodległości. 
Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 9.00.  
 12.11- sobota. Wspomnienie św. Jozafata, 

biskupa i męczennika. Odwiedziny cho-
rych od godz. 9.00. 
 13.11- niedziela. UROCZYSTOŚĆ ODPU-

STOWA KU CZCI ŚW. KATARZYNY, 
DZIEWICY I MĘCZENNICY, PATRONKI 
PARAFII. Dzień Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym. Dzień Muzyki Liturgicz-
nej. Światowy Dzień Ubogich. Zbiórka 
przed kościołem na Fundację Papieską Po-
moc Kościołowi w Potrzebie. Msza św. w 
intencji czcicieli MB Fatimskiej o godz. 
7.30. Kolekta na potrzeby remontowe pa-
rafii.  
 14.11- poniedziałek. Po Mszy św. wieczor-

nej zapraszamy parafian z ul. Stodoły do 
sprzątania kościoła. 
 15.11- wtorek. Spotkanie rodziców dzieci 

klas III z SP nr 19 o godz. 18.oo. 
 17.11- czwartek. Wspomnienie św. Elżbie-

ty Węgierskiej, zakonnicy.  
 18.11- piątek. Wspomnienie św. Karoliny 

Kózkówny, dziewicy i męczennicy. Po 
Mszy św. wieczornej zapraszamy parafian 
z ul. Stodoły do sprzątania kościoła. 
 19.11- sobota.. Nauka dla rodziców i ro-

dziców chrzestnych o godz. 15.30 w Domu 
Parafialnym. 
 20.11- Uroczystość Chrystusa, Króla 

Wszechświata. Światowy Dzień Młodzieży. 
Chrzty o godz. 12.15. Kolekta na potrzeby 
archidiecezji. 
 21.11- poniedziałek. Wspomnienie Ofia-

rowania NMP. Po Mszy św. wieczornej za-
praszamy parafian z ul. Św. Katarzyny, ul. 
Wierzyńskiego, ul. Lechonia, ul. Kasprowi-
cza i ul. Asnyka do sprzątania kościoła.  
 22.11- wtorek. Wspomnienie św. Cecylii, 

dziewicy i męczennicy. 
 23.11- środa. Biblioteka parafialna czynna 

od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
 24.11- czwartek. Wspomnienie św. mę-

czenników Karola Dung–Lac, prezbitera i 
towarzyszy.  
 25.11- piątek. W naszej parafii Uroczy-

stość św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dzie-
wicy i męczennicy – patronki parafii. Po 
Mszy św. wieczornej zapraszamy parafian 
z ul. Św. Katarzyny, ul. Wierzyńskiego, ul. 
Lechonia, ul. Kasprowicza i ul. Asnyka do 
sprzątania kościoła.  
 27.11- I Niedziela Adwentu. Niedziela 

Trzeźwości. Roczki o godz. 12.15. Jubileu-
sze małżeńskie o godz. 16.30. Kolekta na 
potrzeby parafii. 
 28.11- poniedziałek. Msza św. w intencji 

sprzątających kościół w listopadzie oraz 
KGW, rencistów, emerytów o godz. 17.00. 
Po Mszy św. wieczornej zapraszamy para-
fian z ul. Pszczyńskiej 76 - 124 do sprząta-
nia kościoła. 
 30.11- środa. Święto św. Andrzeja, apo-

stoła. Msza św. w 30 dzień i I rocznicę po 
śmierci o godz. 17.00. 
 1.12- I czwartek miesiąca. O godz. 6.30 

Co nas czeka w listopadzie 
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Msza św. w intencji powołań. Po Mszy św. 
wieczornej zapraszamy parafian z ul. 
Pszczyńskiej 76 - 124 do sprzątania kościo-
ła.  
 2.12- I piątek miesiąca. Wspomnienie bł. 

Jana Franciszka Machy, prezbitera i mę-
czennika. Msza św. w intencji czcicieli 
NSPJ o godz. 6.30.  
 3.12- I sobota miesiąca. Wspomnienie św. 

Franciszka Ksawerego prezbitera. Nabo-
żeństwo wynagradzające za cierpienie Nie-
pokalanego Serca Maryi i Najświętszego 

Serca Jezusowego o godz. 7.00. Msza w tej 
intencji o godz. 8.00. - podczas Mszy św. 
błogosławieństwo matek oczekujących na-
rodzin dziecka. Roraty dla dorosłych o 
godz. 8.00. 
 4.12- I Niedziela Adwentu. Msza w inten-

cji Górników i ich Rodzin o godz. 9.30. Ko-
lekta na potrzeby parafii. Przed kościołem 
zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na 
Wschodzie. 

13 LISTOPADA SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

NA GODZ. 12.15. NA SUMĘ ODPUSTOWĄ 

KU CZCI ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ 

W Adwencie zapraszamy na Msze św. roratnie 

Roraty dla dzieci - od poniedziałku do piątku o godz. 17.00.  

Roraty dla dorosłych—sobota o godz. 8.00 

Odwiedziny duszpasterskie 

Czwartek 17 listopada 2022 r. 
1. ul. Poznańska 96-30, 
2. ul. Poznańska 31, 29, 27, 25,  
Piątek 18 listopada 2022 r. 
1. ul. Poznańska 23, 21, 19, 17,  
2. ul. Poznańska 15, 13, 28, 26,  
Sobota 19 listopada 2022 r. 
1. ul. Poznańska 24, 22, 20, 18,  
2. ul. Poznańska 16, 14, 12, 10,  
Niedziela 20 listopada 2022 r. 
1. ul. Poznańska 8, 6, 4, 2, 
2. ul. Poznańska 11, 
Czwartek 24 listopada 2022 r. 
1. ul. Poznańska 9, 

2. ul. Poznańska 7, 
Piątek 25 listopada 2022 r. 
1. ul. Poznańska 5, 
2. ul. Poznańska 3, 
Sobota 26 listopada 2022 r. 
1. ul. Poznańska 1, 
2. ul. Kondziołowiec 51A-8, 
Niedziela 27 listopada 2022 r. 
1. ul. Lwowska 13-1 i ul. Podmiejska 21-8, 
2. ul. Pszczyńska 124-76C, 
Czwartek 1 grudnia 2022 r. 
1. ul. Równoległa 7-3 i ul. Pszczyńska 201-
189D,  
2. ul. Pszczyńska 187E-175E, 
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Piątek 2 grudnia 2022 r. 
1. ul. Pszczyńska 173F-159H,  
2. ul. Pszczyńska 157B-147F, 
Sobota 3 grudnia 2022 r. 
1. ul. Pszczyńska 145-119A, 
2. ul. Pszczyńska 117C-77D, 
Czwartek 8 grudnia 2022 r. 
1. ul. Asnyka 10-1, ul. Kasprowicza 12-1, 
ul. Lechonia 18-3, ul. Wierzyńskiego 8-4 i 
ul. Św. Katarzyny 8-5,  
2. ul. Staffa 36-20 i ul. Leśmiana 31-18,  
Piątek 9 grudnia 2022 r. 
1. ul. Z Nałkowskiej, ul. M. Dąbrowskiej i 
ul. Długa 14-2,  
2. ul. Leśmiana 19-2 i ul. Staffa 1-14,  
Sobota 10 grudnia 2022 r. 
1. ul. Okopowa 11C-5A (nieparzyste) i 8-
2G (parzyste), 
2. ul. Okopowa 52-10 (parzyste) 
Niedziela 11 grudnia 2022 r. 
1. ul. Reymonta 71J-55, 
2. ul. Pochwacie 40D-10 i ul. Polna 17A-
1D,  
Czwartek 15 grudnia 2022 r. 
1. ul. Gałczyńskiego (nieparzyste) 67-39C, 
2. ul. Gałczyńskiego (parzyste) 68-4, 
Piątek 16 grudnia 2022 r. 
1. ul. Strażacka 42-1, 
2. ul. Gałczyńskiego (nieparzyste) 37B-3F 
Sobota 17 grudnia 2022 r. 
1. ul. Przybosia od 29-3, 
2. ul. Katowicka 14A i ul. Stodoły 8D-1, 
Niedziela 18 grudnia 2022 r. 
1. ul. Pszczyńska 200A-130, 
2. ul. Opolska 24, 
Wtorek 27 grudnia 2022 r. 
1. ul. Opolska 22, 
2. ul. Opolska 20, 
Środa 28 grudnia 2022 r. 
1. ul. Opolska 18, 
ul. Opolska 16, 
Czwartek 29 grudnia 2022 r. 
1. ul. Opolska 14, 

2. ul. Opolska 12, 
Piątek 30 grudnia 2022 r. 
1. ul. Opolska 10, 
2. ul. Opolska 8, 
Poniedziałek 2 stycznia 2023 r. 
1. ul. Opolska 6, 
2. ul. Opolska 4, 
Wtorek 3 stycznia 2023 r. 
1. ul. Opolska 2, 
2. ul. Wrocławska 43, 
Środa 4 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 41, 
2. ul. Wrocławska 39,  
Czwartek 5 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 37, 
2. ul. Wrocławska 35, 
Piątek 6 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 33, 
2. ul. Wrocławska 31, 
Sobota 7 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 29, 
2. ul. Wrocławska 27, 
Niedziela 8 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 25, 
2. ul. Wrocławska 23, 
Poniedziałek 9 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 21, 
2. ul. Wrocławska 19 
Wtorek 10 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 17, 
2. ul. Wrocławska 15, 
Środa 11 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 13, 
2. ul. Wrocławska 11, 
Czwartek 12 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 9, 
2. ul. Wrocławska 7,  
Piątek 13 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 5,  
2. ul. Wrocławska 3,  
Sobota 14 stycznia 2023 r. 
1. ul. Wrocławska 1, 
2. Kolęda dodatkowa. 

Odwiedziny duszpasterskie rozpoczynają się o godz. 15.00 
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XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 6.11 
7.30 – Za + Czesława Hojka, ojca Jana, 
++ dziadków.  
9.30 – Za + Jana Kania, brata Andrzeja, 
rodziców Józefa i Józefinę i dusze w 
czyśćcu cierpiące. 
11.00 – Za ++ Dorotę Skowron, Adelę i 
Henryka Sztajnowskich, Wiktorię i Józefa 
Skowron, Zofię i Stanisława Stankiewicz, 
++ z rodziny Sztajnowskich, Skowron i 
dusze w czyśćcu cierpiące. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej, MB Nieu-
stającej Pomocy z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji 
synów Donata i Doriana. 
16.30 – Za + męża Władysława Lisow-
skiego, syna Grzegorza, rodziców Fran-
ciszkę i Adolfa, ++ z rodziny Lisowskich, 
Mikołaja i Marię Pawlaczek oraz ++ z ro-
dzin Czop, Miter i dusze w czyśćcu cier-
piące. 
19.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Łucji i Andrzeja z okazji uro-
dzin,.  
PONIEDZIAŁEK 7.11 
6.30 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Ewy z okazji 55 rocznicy ur.  
17.00 – Do OB z okazji XXXV rocznicy 
Żeńskiego Prezydium Legionu Maryi oraz 
opiekuna Ks. Sławomira. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, za wsta-
wiennictwem MB Częstochowskiej, z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski w in-
tencji Katarzyny z okazji urodzin z prośbą 
o Boże błogosławieństwo oraz błogosła-
wieństwo dla rodziny Pękal, Krystaszek. 
WTOREK 8.11 
6.30 – Za + Marię Dudzik, męża Alfreda, 
++ z rodziny Kuś, Dudzik, Ogryzek, Nu-

rek. 
6.30 – Za + Gertrudę Woźnica – w 6 rocz-
nicę śmierci, męża Rafała, Lidię i Otona 
Pękała, ++ dziadków oraz ++ z pokre-
wieństwa. 
17.00 – Za + Teresę Pytraczyk – od sąsia-
dów Poznańska 5. 
ŚRODA – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘ-
CENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ 9.11 
6.30 – Za + Marię Złotek – w 6 rocznicę 
śmierci, ++ rodziców Jana i Zofię, + sio-
strę i braci.  
17.00 – Za ++ Leokadię i Romana Du-
dzik, synową Teresę, Arnolda i Elżbietę 
Reichman, + Henryka Koczor, ++ z po-
krewieństwa Dudzik, Reichman, Wierz-
goń, Piechoczek.  
17.00 – Za + Antoniego Brawańskiego – 
w 1 rocznicę śmierci, rodziców, teściów, 
wnuka i szwagra, + siostrę oraz ++ z po-
krewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
CZWARTEK – Wspomnienie św. Leona 
Wielkiego 10.11 
6.30 – Za ++ rodziców Tadeusza i Hilde-
gardę Langer, Jana i Łucję Langer, Marię 
i Piotra Oczadły, + Józefa Kanię. 
17.00 – Za + Jana Zuchalskiego – w 11 
rocznicę śmierci, jego rodziców, ++ te-
ściów.  
17.00 – Za + Zbigniewa Rutkowskiego – 
od Krzysztofa Gadowskiego. 
PIĄTEK – Wspomnienie św. Marcina z 
Tours 11.11 
6.30 – Za + żonę Beatę Kozieł – w 10 
rocznicę śmierci, ojca Stanisława Kozieł, + 
Józefa Pawlik i dusze w czyśćcu cierpiące.  
9.00 – W INTENCJI OJCZYZNY.  
17.00 – Za + Józefa Gruchlik.  
SOBOTA – Wsp. św. Jozafata 12.11 
8.00 – Za + córkę S. Joannę Wala, ojca 
Władysława jego rodziców i teściów oraz 
++ z pokrewieństwa Wala, Stencel.  
8.00 – Za + Bożenę Górniak, ++ z rodziny 
i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za ++ Otylię Michalską – w 10 
rocznicę śmierci, męża Alojzego, Halinę i 
Leonarda Spałek, Marię Dobrowolską, 
Stanisława Sitek oraz ++ 

INTENCJE MSZALNE 
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10 
z pokrewieństwa. 
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - ODPUST 
13.11 
7.30 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej. 
9.30 – Za + Waltera Papierok – w kolejną 
rocznicę śmierci, żonę Łucję, Karola So-
bik, Augusta Jasińskiego oraz ++ z pokre-
wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Za ++ Agnieszkę, Jana, Elżbietę i 
Bolesława Krupa, Gertrudę, Wiktora i Jó-
zefa Gonsior, Anastazję Mołdrzyk.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Za + Mirosława Jóźwiak, jego ro-
dziców, brata Zbigniewa, Jana Ostrzołek 
– w rocznicę śmierci, żonę Irenę, ich ro-
dziców, + Kazimierza Gruca. 
19.30 – Za + Józefa Hojka.  
PONIEDZIAŁEK 14.11 
6.30 – Za ++ rodziców Annę i Erwina Ad-
amczyk, Jadwigę i Feliksa Pieter, ++ 
dziadków Martę i Henryka Kołeczko, Ka-
tarzynę i Pawła Adamczyk oraz ++ z po-
krewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 
17.00 – W INTENCJI PARAFIAN. 
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie 
i dary Ducha Św. w intencji Gabrysi z oka-
zji 2 rocznicy urodzin oraz w intencji Jac-
ka i Reginy z okazji kolejnej rocznicy uro-
dzin.  
WTOREK 15.11 
6.30 – Za + Stanisława Olejniczak, rodzi-
ców Natalię i Stanisława oraz + Elżbietę 
Błażejewską.  
17.00 – Za + Stanisława Sitek, ++ z po-
krewieństwa.  
17.00 – Za + Jana Walaszek – od sąsia-
dów Opolska 14. 
ŚRODA 16.11 
6.30 – Za ++ Legionistów i Auksyliatorów 
Prezydium Męskiego. 
6.30 – Za + Józefa Jackowskiego. 
17.00 – Za + Klarę Gładysz, męża Teodo-
ra, rodziców, teściów, rodzeństwo oraz ++ 
z rodziny Gładysz, Gajda, Piechoczek. 

CZWARTEK – Wspomnienie św. Elżbiety 
Węgierskiej 17.11 
6.30 – Za ++ rodziców Zofię i Aleksego 
Nejman, teściów Apolonię i Jana Tokar-
skich, rodzeństwo z obu stron, szwagrów 
Jana i Tadeusza, dziadków z obu stron, 
++ z rodziny Zagrodnik, Tokarskich. 
6.30 – Za + Adama Koniec – od Natalii z 
rodziną. 
17.00 – Za + Krystynę Gajda, męża Boni-
facego, rodziców, teściów, córkę Marię, 
męża Mieczysława, wnuka Krzysztofa, ++ 
z rodzin Gajda, Ficek, Brawański.  
PIĄTEK – Wspomnienie bł. Karoliny 
Kózkówny 18.11 
6.30 – Za ++ Alfreda i Ernę Grabarczyk, 
rodziców z obu stron oraz ++ 
z pokrewieństwa. 
6.30 – Za + Krzysztofa Bernackiego – od 
sąsiadów ul. Opolska 24.  
17.00 – Za + Mieczysława Skubis – w 
rocznicę śmierci, żonę Reginę, Alojzego i 
Eugenię Langosz oraz ++ z rodziny Wala, 
Langosz. 
SOBOTA 19.11 
8.00 – Za ++ członkinie z Róży Teresy 
Fajkis – Zytę Potyka, Emmę Fajkis, Łucję 
Wojak, Agnieszkę Adamek, Agnieszkę 
Płonka, Helenę Kopertowski, Agnieszkę 
Kuzara, Elfrydę Bronny, Martę Durczok, 
Eugenię Langosz, Marię Poloczek, Hilde-
gardę Szulik, Otylię Michalski, Krystynę 
Gajda, Helenę Brzoza, Teresę Oślizło.  
8.00 – Za + Janinę Majda, ++ rodziców i 
teściów – od rodziny Więków.  
17.00 – Za + żonę Krystynę Pikuta oraz 
++ rodziców, mamę Zofię Wiśniewską, 
++ rodziców.  
NIEDZIELA – UROCZ. JEZUSA CHRY-
STUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 20.11 
7.30 – Za ++ Urszulę i Kazimierza Obra-
caj, ++ z pokrewieństwa Obracaj, Piksa, 
Lazar i dusze w czyśćcu cierpiące. 
9.30 – Za + Annę Niećko – w 4 rocznicę 
śmierci, mamę Genowefę i dusze w czyść-
cu cierpiące. 
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-



  SPES 
 

    LISTOPAD 2022 r. 

 

11 
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie 
i dary Ducha Św. w intencji Karoliny z 
okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz bło-
gosławieństwo dla całej rodziny.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA. 
16.30 – Za + śp. tatę Juliana – w 21 rocz-
nicę śmierci, ++ z rodziny Lęcznar. 
19.30 – Za + Henryka Dudzik, żonę Ade-
lajdę, syna Ryszarda, zięcia Marka, ++ ro-
dziców i teściów oraz ++ z rodzin Dudzik, 
Klepek, Sitek, Antończyk, dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie Ofiaro-
wania NMP 21.11 
6.30 – Za + Bożenę Górniak. ++ z rodziny 
i dusze w czyśćcu cierpiące. 
6.30 – Za ++ Marię i Stanisława Syrek, 
córkę Barbarę, ++ Klarę i Wiktora Adam-
czyk i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie 
i dary Ducha Św. w intencji synów Kacpra 
i Przemysława Kuszek z okazji urodzin 
oraz w intencji Ireny Filip z okazji 73 uro-
dzin.  
WTOREK – Wsp. św. Cecylii 22.11 
6.30 – Za + Bogumiła Płocha, jego rodzi-
ców, Alojzego, Agnieszkę i Franciszka 
Szczypka oraz ++ z pokrewieństwa.  
17.00 – Za ++ członków Róży Męskiej. 
17.00 – Za + Annę Oliwa – od siostry 
Krystyny z rodziną.  
ŚRODA 23.11 
6.30 – Za + śp. ojca Tadeusza – w roczni-
cę śmierci, siostrę Marię. 
6.30 – Za + męża Józefa Fajkis, córkę Ja-
dwigę, wnuka Michała, rodziców, teściów, 
++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
17.00 – Za + Andrzeja Kiermaszek – od 
sąsiadów ul. Wrocławska 13.  
CZWARTEK – Wspomnienie św. męczen-
ników Andrzeja Dung-Lac 24.11 
6.30 – Za + Jana Brzoza, żonę Krystynę, 
rodziców, teściów, rodzeństwo oraz ++ z 

rodziny.  
6.30 – Za + Anastazję Grabarczyk – w 5 
rocznicę śmierci, męża Antoniego, córkę 
Joannę Goik – 14 rocznicę śmierci, rodzi-
ców oraz ++ z pokrewieństwa Szlosarek, 
Grabarczyk i Grzonka 
17.00 – Za ++ Legionistów i Auksyliato-
rów żeńskiego prezydium Legionu Maryi. 
PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. KATA-
RZYNY 25.11 
6.30 – Za + Martę Goik, męża Ludwika, 
syna Jana, ++ dziadków, Marię Brudny i 
dusze w czyśćcu cierpiące. 
6.30 – Za + Zofię Balzam – w 2 rocznicę 
śmierci, męża Tadeusza, syna Zbigniewa, 
++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za + syna Piotra Sowa, męża Jó-
zefa, rodziców Annę i Stanisława, Fran-
ciszkę i Leona Gorzelnik, syna Bolesława, 
++ z pokrewieństwa z obu stron i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
SOBOTA 26.11 
8.00 – Za + Gizelę Bugdoł, ++ rodzeń-
stwo oraz ++ z rodziny Adamczyk, Wo-
wra, Janeta.  
8.00 – Za + Janinę Majda, ++ rodziców i 
teściów – od męża, dzieci i wnuków. 
15.00 – Msza św. (Ks. Gość) 
17.00 – Za ++ Cecylię i Karola Rączka, sy-
na Tadeusza, synową Łucję, rodziców z 
obu stron, wnuczki Sylwię i Barbarę, Ger-
trudę i Franciszka Zniszczoł, zięcia Zyg-
fryda, rodziców z obu stron, wnuka Grze-
gorza, chrześnicę Izabelę, Emilię i Fran-
ciszka Brzoza, pokrewieństwo Kocur, 
Rączka, Zniszczoł, Penkała, Musiolik, 
Szotek, ++ księży i dusze w czyśćcu cier-
piące. 
I NIEDZIELA ADWENTU – Niedziela 
Trzeźwości 27.11 
7.30 – Za ++ Emila i Marię Urańczyk, Ja-
na Kiełkowskiego, Antoniego Piszczek, ++ 
dziadków z obu stron, ++ z pokrewień-
stwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 
9.30 – Za ++ Annę i Alojzego Myśliwiec, 
syna Tadeusza, synową Danutę, Zofię i 
Franciszka Ważny, syna Zdzisława.  
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11.00 – Za ++ Stanisława, Marię, Ignace-
go i Jerzego Gajdzik, Helenę i Franciszka 
Skucik, Agnieszkę, Franciszka i Alfreda 
Błatoń, Eryka Polnika, Jadwigę Krzem-
pek, ++ z pokrewieństwa Kocur, Gajdzik, 
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE. 
19.30 – Za Ludwika Ostrzołek, rodziców, 
brata Izydora, bratową Marię, Pawła 
Kłapczyka, 2 żony, siostrę Halinę, męża 
Konrada, brata Stefana, Mariana Skór-
skiego, ++ z rodziny Chrobok, ++ z pokre-
wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
PONIEDZIAŁEK 28.11 
6.30 – Za + męża Hieronima Florek, Jana 
i Janinę Szlęzak, rodziców z obu stron, 
siostrę Zofię, braci Zdzisława i Czesława, 
++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.  
6.30 – Za + Krzysztofa Rutkowskiego od 
NSZZ Solidarność KWK Borynia.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprząta-
jących kościół w miesiącu.11zie. 
WTOREK 29.11 
6.30 – Za + Franciszka Sitko – w 9 rocz-
nicę śmierci, żonę Jadwigę, Katarzynę i 
Teofila Sitko, Gertrudę Uherek, Różę i 
Małgorzatę Sitko, ++ z rodziny Sitko, 
Uherek.  
17.00 – Za + Wiesława Podsiedlik –w 14 
rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, 
++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za + Marię Biernat, ++ rodziców, 
teściów, ++ Elżbietę Ryt i Franciszka 
Biernat.  
ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, Ap. 
30.11 
6.30 – Za ++ Bolesława Niemczyk, żonę 
Marię, Pelagię i Czesława Cnota, ++ z ro-
dzin Niemczyk, Myśliwiec, Cnota, Moł-
drzyk. 
6.30 – Za + Józefa Jackowskiego.  
17.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień 
i 1 rok po śmierci. 
CZWARTEK 1.12 
6.30 – W intencji powołań.  
6.30 – Za + żonę Anielę Szmajduch – w 1 

rocznicę śmierci, ++ rodziców Ferdynan-
da i Filomenę Simko, Emila i Łucję 
Szmajduch oraz ++ z pokrewieństwa.  
17.00 – Za + męża Henryka, rodziców, te-
ściów, rodzeństwo z obu stron, ++ z pokr. 
Sztymelskich i Przewodowskich.  
PIĄTEK – Wspomnienie bł. Jana Fran-
ciszka Machy 2.12 
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ. 
6.30 – Za + Halinę Krystaszek, Krystynę 
Binek, Zbyszka Gryczanowskiego, dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za + Mirosława Jóźwiak, jego ro-
dziców, brata Zbigniewa, Irenę Ostrzołek 
– w rocznicę śmierci, męża Jana, ich ro-
dziców, + Kazimierza Gruca.  
SOBOTA – Wspomnienie św. Franciszka 
Ksawerego 3.12 
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpie-
nie Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. 
Serca Jezusowego i zadośćuczynienie za 
grzechy własne, swoich bliskich, naszej 
Ojczyzny i całego Świata. 
8.00 – Za + Roberta Najda – od rodziny 
Kręcichwost. 
17.00 – Za ++ Martę i Leona Mazur, ++ z 
pokrewieństwa Polnik, Mazur, Sitek. 
II NIEDZIELA ADWENTU 4.12 
7.30 – Za + męża Władysława Ługowy, 
jego rodziców Marię i Jana, teściów Marię 
i Józefa, ++ dziadków z obu stron.  
9.30 – Do Opatrzności Bożej w intencji 
górników i ich rodzin.  
11.00 – Za + Arnolda Reichman – w 8 
rocznicę śmierci.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski, z prośbą o 
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie 
w intencji Katarzyny Skwarek z okazji 50 
rocznicy urodzin.  
16.30 – Za ++ rodziców Helenę i Józefa 
Odulińskich – w kolejną rocznicę śmierci, 
braci Jana – w 4 rocznicę śmierci i brata 
Romana.  
19.30 – Za + Mariana Okła, ++ z rodziny 
Okła, Sorbian, Rurarz, dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
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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 

„Modlitwa winna ogarniać wszystko, co składa się 
na nasze życie.” 
Paniom Krystynie Wali, Mariannie Czarnik życzy-
my, by potrafili w modlitwie powierzać swoją co-
dzienność Bogu, ufając Mu bezgranicznie. Seniorzy.  
 
„Religia jest jak lampa płonąca 
w ciemnym pokoju naszych do-
świadczeń” 
Wszystkim Auksyliatorom, 
którzy obchodzą swoje urodziny lub imieniny w li-
stopadzie życzymy, aby Chrystus –Światłość świa-
ta, rozświetlał Ich drogę życia i dodawał siły w 
trudnych doświadczeniach codzienności. Męski Le-
gion Maryi. 
 
 

 
 

„Życie ubogaca się każdym darowanym gestem miło-
ści.” 
Pani Janinie Karnafał życzymy, aby nieustannie 
wzrastała w miłości, czyniąc swoje życie darem dla 
innych. Żeński Legion Maryi. 
 

„Niech znana będzie wszystkim 
wasza wyrozumiała łagod-
ność” 
Ks. Salezjaninowi Piotrowi 

Wali życzymy, aby Jezus prowadził Go we wszyst-
kich spotkaniach z ludźmi i umacniał Jego miłość. 
Duszpasterze, Parafianie i Redakcja. 
     
„O wiele łatwiej jest być bohaterem niż człowiekiem 
uczciwym” 
Księdzu Dorianowi Figołuszce życzymy, aby w 
swojej codzienności bohatersko walczył o miłość w 
najdrobniejszych czynach. Duszpasterze i Redakcja 

Serdeczności 
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 Słyszałeś pewnie w wielu kazaniach o 

tym, że poprzez przemienienie na górze Ta-
bor, Pan Jezus chciał umocnić uczniów na 
czas Swojej Męki. Na czas cierpienia, które 
czekało na Niego na innej górze – na Golgo-
cie. Ale co właściwie stało się na Taborze? Pa-
dły jakieś obietnice w rodzaju – jeśli wytrwa-
cie to was nagrodzę…? Nie. Pan Jezus objawił 
tylko Swoją Chwałę – przez chwilę uczniowie 
widzieli Go takim, jaki jest naprawdę i jakim 
widzi Go Ojciec. To wszystko. Pocieszeniem 
jest zobaczenie Boga… To Bóg jest przedmio-
tem naszej nadziei. Nie coś, co możemy od 
Niego otrzymać, ale On sam. Czym zatem jest 
chrześcijańska nadzieja? Jeśli Cię to zaintere-
sowało, zapraszam do przeczytania tekstu 
opartego o wysłuchaną kiedyś konferencję. 
Jak, wobec doświadczenia góry Tabor, zacho-
wują się apostołowie? Po pierwsze, chcą tam 
zostać. Piękno Jezusa pociąga ich ku Niemu 
— chcą z Nim być. Cnota nadziei rozpala w 
nas pragnienie Boga. Ale zauważ, że Piotr za-
chowuje się trochę głupio - mówi coś o sta-
wianiu namiotów… Dlaczego zgłupiał? Bo to, 
co zobaczył, kompletnie go przerosło. Bóg, 
którego zobaczył, okazał się zupełnie inny, niż 
jego oczekiwania i wyobrażenia. My też cza-
sem myślimy o Bogu, jak o idealnej wersji 
człowieka, a o życiu wiecznym, jak o kontynu-

acji życia ziemskiego, tylko już bez cierpienia 
i trudu. Ale to nie jest tak i to nie będzie tak. 
To co nas czeka w Niebie, przerasta nasze wy-
obrażenia. Niebo to poznawanie Boga, takie-
go jakim jest naprawdę, zanurzanie się w 
Nim coraz głębiej i głębiej. Nadzieja sprawia, 
że tego pragniemy. A dążenie, do spełnienia 
tego pragnienia, przemienia nasze życie, bo 
skupia nas na Bogu. Podczas objawienia 
Chwały, Jezusowi towarzyszą Mojżesz i 
Eliasz. Dlaczego? Są znakiem tego, że Boże 
obietnice się wypełniają. Zawsze. Chrześci-
jańska nadzieja jest pewnością, że Bóg dał 
nam zbawienie i Niebo. Do tej pewności jesz-
cze wrócimy, bo to trochę skomplikowana 
sprawa. Ale zobacz – nadzieja opiera się na 

tym, że wierzę, ufam Bogu, który zawsze speł-
nia Swoje obietnice. Nikt inny nie może tego 
zagwarantować – tylko On. I jeszcze jedno. 
Gdy uczniowie schodzą na dół, do codzienno-
ści, Jezus mówi im, że na razie mają nie mó-
wić o tym, czego doświadczyli. Na razie. Ale 
później, po Zmartwychwstaniu, dzielenie się 
nadzieją, stanie się ich obowiązkiem. Podob-
nie, jak jest naszym… 
Nadzieja jest darem Boga dla wszystkich, ale 
można ją w sobie zniszczyć. Jakich błędów, 
należy unikać, by nie stracić nadziei? Błąd 1. 
Zarozumiałość. Może się ona przejawiać na 
dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez zbytnie 
opieranie się na własnych siłach. Spowiadam 
się, przyjmuję Jezusa Eucharystycznego, pro-
wadzę regularne życie sakramentalne, modlę 
się, staram się nad sobą pracować, więc na 
pewno się zabawię. To prawda, że te wszyst-
kie postawy są cenne i są drogą do Boga, ale 
pojawia się tutaj istotny błąd. Nabieram prze-
konania, że kiedy wszystko „zaliczę”, to sam 
uzyskam zbawienie – zagubił mi się Pan Je-
zus. A to On mnie zbawia. Oczywiście, jeśli 
przyjmuję dar Jego obecności sakramentach. 
Nie zbawia mnie zaliczenie Mszy świętej, ale 
przyjęcie jej jako daru i otwarcie na spotkanie 
z Bogiem. Po drugie, poprzez spodziewanie 
się miłosierdzia Bożego bez pokuty, bez wy-
siłku, bez szczerego żalu. Prawdziwy żal, tak-
że emocjonalny, jest bardzo cenny. Ponieważ 
sprawia, że przejmujmy się Bogiem, którego 
zraniliśmy, a to buduje relację. Błąd 2. Znie-
chęcenie. Zaczynamy koncentrować się na 
tym, że dobro (poznanie Boga) jest zbyt trud-
ne do zdobycia, może nawet niemożliwe. To 
powoduje lenistwo duchowe, oziębłość i może 
prowadzić do rozpaczy. „Nie powinniście się 
smucić, jak wszyscy ci, którzy nie mają na-
dziei” (1 Tes 4,13) Błąd 3. Przekonanie o sile 
przeznaczenia, ślepego losu. Zapominamy, że 
Bóg to nie jest ślepa siła, ale Osoba, mająca 
wolę i kochająca nas. Warto przypominać so-
bie, że świat i nasze życie zaplanował Ktoś, 
Kto nas kocha, Komu można zaufać, Kto jest 
dobry i pragnie naszego dobra. Błąd 4. 
Współczesna niewiara w życie wieczne. O co 
tutaj chodzi? Teoretycznie wierzymy, że ist-
nieje Niebo, ale nie żyjemy tą prawdą. Ogra-
niczamy naszą wiarę i nadzieję do tego świa-
ta. Czyli: żyjemy moralnością chrześcijańską, 

Cnota nadziei 
Ala Kaczorowska 
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staramy się nie grzeszyć, pomagamy potrze-
bującym, powierzamy Bogu nasze życie, pro-
simy Go o błogosławieństwo, postępujemy 
tak, jak On nam podpowiada, ale… nie za bar-
dzo myślimy o Niebie. Najchętniej zostaliby-
śmy na ziemi na zawsze. Chcielibyśmy, żeby 
ten świat był przemieniony przez Boga i nasze 
postępowanie, tak, żeby nie było już na nim 
cierpienia, konfliktów itd. A życie wieczne? 
Albo widzimy je, jako podobne do życia na 
tym świecie, ale bez grzechu, bólu i trudu al-
bo… kojarzy nam się z nudą… No bo właści-
wie co tam będzie? Tak bez końca będziemy 
uwielbiać Boga…? To tak, jakby cały czas być 
na Mszy świętej… Nie przyznajemy się do te-
go, ale gdzieś tam w sobie, mamy takie oba-
wy, że to życie wieczne, to nic fajnego… A tu 
na ziemi, możemy przecież żyć całkiem szczę-
śliwie. O ile tylko Bóg nam pobłogosławi i 
wszyscy będziemy Mu posłuszni. Nie żyjemy 
pragnieniem poznania Boga w pełni, to dla 
nas nic nie znaczy… Błąd 5. Upatrywanie 
szczęścia w postępie. Przekonanie, że może-
my tak opanować i uporządkować świat, że 
będziemy szczęśliwi. Wiemy z doświadczenia, 
że się to nie udaje, ale ciągle żyjemy złudze-
niem, że jednak się uda. Odrzucamy prawdę, 
że Pełnia czeka nas po śmierci w ramionach 
Boga… 
Natura nadziei 
To nie nauka ani nawet nie ludzka miłość da-
je nadzieję, ale niezmienna, bezwarunkowa 
miłość, którą ma Bóg. Kto zatem nie ma Bo-
ga, nie ma nadziei. Nadzieja jest darem nad-
przyrodzonym. Przewyższa naturalne pra-
gnienie szczęścia, a także naturalną ufność 
zrodzoną z doświadczenia dobroci Bożej. Co 
to znaczy? Jeśli Bóg mnie czymś obdaruje, to 
w naturalny sposób zaczynam Go postrzegać 
jako Kogoś dobrego i chcę z Nim być. To jest 
poznanie naturalne. Nadzieja to coś więcej - 
to widzenie Boga tak, jak On na Siebie patrzy 
i kochanie Go tak, jak On Siebie kocha. Tego 
nie da się wypracować, osiągnąć przez wysi-
łek. Nadzieja, jako cnota Boska jest darem – 
Bóg pomaga mi za Sobą Tęsknić. Za Prawdzi-
wym Sobą, a nie tylko za moim wyobraże-
niem. Cnota nadziei, różni się od zwykłych 
nadziei kilkoma cechami. Po pierwsze przed-
miot – Mam nadzieję na Boga, a nie mam na-
dzieję, że wyzdrowieję, albo, że zdążę na au-

tobus. Po drugie, nie jest tylko informacją – 
mam nadzieję, że będzie ładna pogoda. Cnota 
nadziei nas przemienia. Jest jak lokomotywa, 
która ciągnie nas ku Niebu - sprawia, że pra-
gniemy Boga, dążymy do Niego i ze względu 
na Niego się zmieniamy. Nie ja podporządko-
wuję sobie Boga, tak by mi się podobał. Ale 
przyjmuję Go takim jaki jest i chcę podobać 
się Jemu. Po trzecie, cnota nadziei to nie tyl-
ko spodziewanie się jakiegoś dobra – to pew-
ność, że już w małym stopniu to dobro posia-
dam, ale jednocześnie oczekuję i pragnę tego 
czegoś więcej. Przy czym nie chodzi o więcej 
w sensie ilości, ale raczej o jakość. Spodzie-
wam się szczęścia, ale już w jakimś stopniu 
jestem szczęśliwy… Mam już Boga, ale mam 
też nadzieję zanurzyć się w Nim głębiej. 
Pewność nadziei 
Mamy różne rodzaje pewności. Pewność wie-
dzy wynika z tego, co dla nas oczywiste, 
sprawdzone. A pewność wiary opiera się na 
tym, że ufamy autorytetowi – na przykład Bo-
gu. Czym jest pewność nadziei? Św. Paweł 
mówi, że „w nadziei już jesteśmy zbawieni” 
(Rz 8,24). Czy to znaczy, że zbawieni będą 
wszyscy, którzy mają na to nadzieję? Nie – 
nikt nie może być pewny swego zbawienia. 
Chyba, że dozna jakiegoś wyraźnego objawie-
nia od Boga. Pewność nadziei różni się tym 
od pewności wiary, że nie jest to pewność 
umysłu. Św. Tomasz z Akwinu mówi, że jest 
to pewność, że uczestniczę w woli na sposób 
dążenia… Trudne do zrozumienia… Ale spró-
buję wytłumaczyć. Załóżmy, że chcesz jechać 
do Rzymu. Wsiadasz do pociągu, który tam 
jedzie. Twoja wiedza sprawdziła po pierwsze, 
że istnieje coś takiego jak Rzym, po drugie, że 
ten pociąg tam jedzie. Masz więc pewność, że 
dobrze wybrałeś. Może być też tak, że twoja 
pewność wynika nie z wiedzy, ale z wiary – 
Bóg powiedział Ci, że Rzym istnieje i że, jeśli 
pojedziesz tym pociągiem, to tam dotrzesz. 
Ufasz Bogu więc masz pewność, że podążasz 
w dobrym kierunku i masz nadzieję, że tam 
dojedziesz. Twoja nadzieja uczestniczy za-
równo w pewności wiary (wierzysz, że ten po-
ciąg jedzie do Rzymu), jak i w woli Tego, któ-
ry zdecydował, że ten pociąg jedzie do Rzymu 
i Cię o tym zapewnił. Wierzysz Bogu, więc 
masz pewność, że słuchając Jego wskazówek, 
będziesz zbawiony (dobry pociąg) Wiesz też, 
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że to zbawienie, już zostało Ci dane (tak jak 
wiesz, że Rzym istnieje). Masz też pewność, 
że idąc za wskazówkami uczestniczysz w woli 
Pana Boga. Ale nie wiesz, czy kiedyś z tej dro-
gi nie zrezygnujesz. Może się przecież zda-
rzyć, że z jakiegoś powodu wysiądziesz z po-
ciągu… Nadzieja to pociąg pędzący w głębię 
Pana Boga. Ale wejście do tego pociągu nie 
czyni Cię niewolnikiem. Dlatego nie możesz 
mieć pewności, że nie wysiądziesz na wcze-
śniejszej stacji, zanim pociąg dotrze do Celu. 
Pewność nadziei chrześcijańskiej nie jest więc 
jeszcze pewnością zbawienia, lecz jest bardzo 
mocną pewnością, że dążę do zbawienia. 
Cechy nadziei chrześcijańskiej 
1. Jest nadzieją dla innych. Św. Augustyn na-
pisał w Wyznaniach: „Przerażony moimi 
grzechami i brzemieniem mojej nędzy, biłem 
się z myślami i zamierzałem nawet uciec do 
pustelni. Lecz zabroniłeś mi tego i umocniłeś 
mnie słowami: oto za wszystkich Chrystus 
umarł, aby ci którzy żyją, już nie dla siebie ży-
li, ale dla Tego, który za nich umarł. Chrystus 
umarł za wszystkich. Żyć dla Niego, to znaczy 
pozwolić się włączyć w Jego być dla” dlatego 
dalej pisze: „upominać niezdyscyplinowa-
nych, pocieszać małodusznych, podtrzymy-
wać słabych, zbijać argumenty przeciwników, 
strzec się złośliwych, nauczać nieumiejęt-
nych, zachęcać leniwych, mitygować kłótli-
wych, powstrzymywać ambitnych, podnosić 
na duchu zniechęconych, godzić walczących, 
pomagać potrzebującym, uwalniać uciśnio-
nych, okazywać uznanie dobrym, tolerować 
złych i niestety kochać wszystkich. Ewangelia 
mnie przeraża” Jest przerażony, ale ten lęk 
nie pozwala mu żyć dla siebie, tylko motywu-
je do miłości. 
2. Mocna nadzieja w pomoc Boga: „z drże-
niem i bojaźnią o zbawienie wasze się troszcz-
cie, albowiem Bóg (…) w nas wywołuje chęć i 
sprawia wykonanie” (Flp 2,12-13) jednak „kto 
mniema, że stoi niech baczy, aby nie upadł„ (1 
Kor 10,12) Liczę na Boga, nie na własne siły. 
3. Powinna być mozolna, aby uniknąć zarozu-
miałości, która bez pracy czeka na nagrodę 
Bożą. Trzeba się po prostu trudzić nad sobą, 
w duchu pokory i wyrzeczenia. Aby zachować 
w sobie żywe pragnienie życia wiecznego. Aby 
nie pozwolić stłumić tego pragnienia, przez 
radości i ambicje ziemskie. Trzeba pracować, 

by usunąć przeszkody płynące z pożądliwości, 
lenistwa, pychy, oporów …itd. 
4. Mocna, niezwyciężona – ufność Bogu daje 
siłę, by uniknąć zniechęcenia. Dlaczego? Bo 
wpatruję się w Cel mojej nadziei w Boga. 
5. Oczyszczenie nadziei, czyli ukierunkowanie 
jej na Pana Boga - by pragnąć Go widzieć tak, 
jak On siebie widzi i kochać Go tak, jak On 
Siebie kocha. Ma to na celu wyzwolenie się z 
wszelkiej domieszki nieuporządkowanej mi-
łości własnej – jestem przy Bogu dla Niego, a 
nie dlatego, że jest mi dobrze, że da mi zdro-
wie, że sprawi, że będę kimś lepszym itd. 
Skutki nadziei 
1. Przezwycięża wszelkie trudności 
„Chlubimy się nadzieją chwały synów Bożych. 
Ale nie tylko, bo chlubimy się i z ucisków, 
wiedząc, że ucisk sprawuje cierpliwość, a 
cierpliwość doświadczenia, doświadczenia 
zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, gdyż mi-
łość Boża rozlana jest w sercach naszych 
przez Ducha Świętego, który nam jest dany” 
(Rz 5, 2–5) Św. Paweł wskazuje nam naj-
pierw na przedmiot nadziei, a potem opisuje 
jej siłę i gwałtowność.  
2. Rodzi wytrwałość w przeciwnościach „Choć 
przed ludźmi męki cierpieli, nadzieja ich peł-
na jest nieśmiertelności. Po małych utrapie-
niach wśród wielu dóbr znajdą miejsce, bo 
ich Bóg doświadczył i uznał ich za godnych 
siebie. Jak złoto w piecu wypróbował ich i jak 
ofiarę całopalenia ich przyjął” (Mdr 3, 4–6)  
Niech podsumowaniem tego tekstu, opartego 
na encyklice Benedykta XVI Spe Salvi i Sumie 
Teologicznej św. Tomasza, będą słowa św. 
Franciszka Salezego: Chociaż nie odczuwa się 
ufności do Boga, nie należy zaprzestawać jej 
aktów (akty ufności). Nieufności do siebie i 
do naszych własnych sił, powinna towarzy-
szyć pokora i wiara, która wyjednuje nam ła-
skę ufności w Bogu. Im jesteśmy nieszczę-
śliwsi, tym bardziej powinniśmy ufać Temu, 
który widzi nasz stan i może nam dopomóc. 
Nikt nie powierza się Bogu bez otrzymania 
owoców nadziei. Dusza powinna trwać w spo-
koju i opierać się na Bogu, który może dać 
wzrost temu, co zostało posiane i zasadzone. 
Nie trzeba przestawać pracować, lecz pracu-
jąc trzeba Jemu zaufać, powierzając Mu po-
wodzenie swych prac. ● 
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 W ostatnią niedzielę roku liturgiczne-
go – Kościół obchodzi uroczystość Jezusa 
Chrystusa, Króla Wszechświata. Obchodzimy 
ją na zakończenie roku liturgicznego, aby 
podkreślić, że w Jezusie Chrystusie znajduje 
się początek i chwalebny koniec wszystkiego, 
co rodzaj ludzki w porządku nadprzyrodzo-
nym i przyrodzonym posiada i czego się spo-
dziewa. 
„Święto Chrystusa Króla jest świętem świeżej 
daty, lecz jego treść jest tak stara, jak sama 
wiara chrześcijańska, albowiem słowo – 
Chrystus – nie jest niczym innym, jak grec-
kim tłumaczeniem słowa – Mesjasz – to zna-
czy: pomazaniec, król. Jezus z Nazaretu, 
ukrzyżowany „Syn cieśli”, jest tak bardzo 
Królem, że tytułem Królewskim stało się Je-
go imię. Nazywając samych siebie chrześcija-
nami, określamy się sami jako ludzie Króla, 
jako ludzie, którzy uznają w Nim Króla” (J. 
Ratzinger).  
Przed swoją śmiercią Jezus zwraca się tymi 
słowami do Piłata: „Królestwo moje nie jest z 
tego świata. Gdyby królestwo moje było z te-
go świata, słudzy moi biliby się, abym nie zo-
stał wydany Żydom. Teraz zaś królestwo mo-
je nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do 
Niego: A więc jesteś królem? Odpowiedział 
Jezus: Tak, jestem królem. Ja się na to naro-
dziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać 
świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z praw-

dy, słucha mojego głosu ( J 18, 36-37). 
Uroczystość tę wprowadził do liturgii papież 
Pius XI encykliką „Quas Primas” z 11 grudnia 
1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. 
Papieska encyklika ustanowiła tę uroczystość 
jako przeciwstawienie się silnym tendencjom 
ateistycznym i laickim, które w tym czasie 
były bardzo popularne. Wskazywała na Chry-
stusa jako Króla mającego władzę nad czło-
wiekiem i całym światem. Początkowo uro-
czystość obchodzono w ostatnią niedzielę 
października.  
Jezus jest Królem i gorąco pragnie królować 

w naszych sercach dzieci Bożych. Nie wyob-
rażajmy sobie jednak tego królowania na 
sposób ludzki. Chrystus nie dominuje ani nie 
chce się narzucać, ponieważ nie przyszedł, 
aby Mu służono, lecz aby służyć. Jego króle-
stwo - to pokój, radość, sprawiedliwość. 
Chrystus, nasz Król, nie oczekuje od nas pu-
stych słów, lecz czynów, ponieważ nie każdy, 
który Mi mówi: "Panie, Panie”, wejdzie do 
królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia 
wolę mojego Ojca, który jest w niebie (Mt 
7,21). 
Chrystus jest Królem, który nie tylko udziela 
ci audiencji wtedy, kiedy tego pragniesz, lecz 
w szaleństwie miłości nawet porzuca - wiesz, 
co mam na myśli - wspaniały pałac Niebios, 
do którego ty jeszcze nie możesz wejść, i 
oczekuje na ciebie w Tabernakulum. - Czyż 
nie wydaje ci się absurdem fakt, że nie dą-
żysz, aby udawać się tam w pośpiechu i czę-
ściej, by z Nim rozmawiać? 
Jeśli pozwolimy, aby Chrystus królował w 
naszej duszy, nie będziemy podporządkowy-
wać sobie innych, lecz będziemy sługami 
wszystkich ludzi. Służyć mojemu Królowi, a 
dla Niego wszystkim tym, którzy zostali od-
kupieni Jego krwią. Gdybyśmy my, chrześci-
janie, umieli służyć! Powierzmy Panu naszą 
decyzję, by nauczyć się pełnienia tego zada-
nia służby, bo tylko służąc, będziemy mogli 
poznać i ukochać Chrystusa, a także ukazy-

wać Go innym i sprawić, by bardziej Go ko-
chali. 
PROŚMY NASZEGO KRÓLA, ABY UCZYNIŁ 
NAS POKORNYMI I GORLIWYMI WSPÓŁ-
PRACOWNIKAMI W BOŻYM ZAMIARZE 
JEDNOCZENIA TEGO, CO ROZBITE, RA-
TOWANIA TEGO, CO UTRACONE, PO-
RZĄDKOWANIA TEGO, W CO CZŁOWIEK 
WPROWADZIŁ NIEPORZĄDEK. ● 

Jezus Chrystus Król Wszechświata 
ks. Marek Wachowiak 
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Aby rozwiązać tę łamigłów-
kę, odczytaj wszystkie litery 
znajdujące się w znaczkach. 
W wolne miejsca wpisz od-
powiednio litery ze znaczków 
o tym samym kształcie. Do-
wiesz się wtedy, dlaczego 
ofiara Abla podobała się Bo-
gu, a ofiara Kaina nie. 

Rozwiązanie prześlij na ad-
res  

krecikpolarny@gmail.com 

Nagrodę za rozwiązanie z po-
przedniego numeru otrzy-
mują Krzyś Górniak i Mary-
sia Widziołek. Gratulujemy! 
Można ją odebrać 13 listopa-
da na Mszy św. o godz. 11.00 

Dla dzieci 
Modlitwa Nadziei 
 
Do Ciebie modlitwę serdeczną zanoszę 
Z wielką wiarą w sercu i z ufnością proszę 
Boże, Który zasiadasz na tronie w Niebie 
Za bliskimi zmarłymi, których zabrałeś do Siebie 
 
Nie tak dawno na ziemi wśród nas mieszkali 
Tańczyli płakali, z żartów wszelkich się śmiali 
A dzisiaj już ich między nami nie ma 
Bo wierzymy ze zabrałeś ich do Siebie do Nieba 
 
Na Twój rozkaz Wszechmocny Panie 
Każdy z nas przed Tobą stanie 
Zobaczymy Cię na własne oczy, lecz wtedy 
Szansy na zmianę życia nie będzie niestety 
 
Odbędziesz nad nami Sąd Twój Sprawiedliwy 
Bądź nam wtenczas łagodny i litościwy 
Już tu na ziemi pokutujemy za grzechy swoje 
Bo w wieczności chcemy zobaczyć Królestwo Twoje 
 
Dlatego dzisiaj modlitwy do Ciebie zanosimy 
Bo w Niebo dla naszych bliskich zmarłych wierzymy 
I oto, że kiedy minie naszej ziemskiej wędrówki czas 
Chwycisz nas za rękę i w Niebiosa zaprowadzisz nas 
     Marcin Janicki 
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