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Nabożeństwa Majowe będziemy odprawiać w następującym porządku: 

w tygodniu - po Mszy św. o godz. 18.00;  

w soboty rano - po Mszy św. o godz. 8.00;  

w niedziele - o godz. 11.30. 

Nabożeństwa Czerwcowe będziemy odprawiać w następującym porządku: 

w piątki - w ramach nabożeństwa Grupy Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00  

oraz w niedziele - o godz. 11.30. 

16 czerwca przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – 

Boże Ciało. Po Mszy św. o godz. 8.00 do czterech ołtarzy, przygotowanych  

na terenie parafii, wyruszy procesja eucharystyczna.  

Msze św. w tym dniu o godz. 8.00, ok. 10.30, 12.00 (komunijna) i 18.00.  

 

25 czerwca obchodzić będziemy Uroczystość Najświętszego Serca  

Pana Jezusa. Msze św. u nas o 8.00 i 18.00. 

Z racji uroczystości w tym dniu post nie obowiązuje.   

 

W poniedziałek, 13 czerwca, przypada Święto św. Antoniego z Padwy,  

patrona Rybnika. O godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. ku czci MB 

Fatimskiej i św. Antoniego. Jest to dzień uroczysty w ramach naszego 

franciszkańskiego Zakonu, połączonego z odpustem. Będzie to także dzień 

fatimski, który rozpocznie się procesją światła o godz. 17.30. Po Mszy św. 

będzie różaniec i apel fatimski. W tym dniu o. neoprezbiter Czesław Sikora 

wygłosi kazanie i udzielał będzie błogosławieństwa prymicyjnego. 
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Najpiękniejszy miesiąc maj – 

pięknie łąki umajone. Wszystko 

budzi się do życia. Czas radości, 

czas modlitwy. To właśnie Maryja 

zaprasza nas do śpiewania Chwal-

cie łąki umajone, Góry, doliny zie-

lone. Chwalcie, cieniste gaiki, Źród-

ła i kręte strumyki! 

Może będziemy mieli okazję 

nawiedzać kościółki, w których 

króluje Maryja. Wielu uważa, że 

najbliżej Boga i Maryi jesteśmy  

w górach. 

Jakże można nie kochać gór? To 

kraina czysta, nieskalana, wolna od 

pośpiechu i zgiełku, dla wielu 

mistyczna, a dla wszystkich dająca 

radość wielką z obcowania z nimi. 

Czy też urzeka nas magia górskich 

krajobrazów, czy też trudna, wy-

magająca ścieżka, by zdobyć wy-

marzony szczyt, to zawsze czujemy 

to samo, po osiągnięciu celu – 

szczęście! Dla niektórych to tylko 

sport lub aktywnie spędzany czas 

niczym inne wyczynowe zajęcia, 

ale większość z nas rozumie 

doskonale i czuje w głębi naszego 

jestestwa, że jest tam coś więcej, coś 

niezwykłego, co nas przyciąga i ka-

że powracać.  

Warto w czasie naszych wędró-

wek nawiedzać kapliczki przydroż-

ne, kościółki. Jest taki piękny koś-

ciółek a właściwie kapliczka po-

święcona Matce naszej Matki Bożej 

– Annie.  

Jest to Kaplica Św. Anny na 

Płazówce w Witowie. Warto od-

wiedzić i się pomodlić. Pomysoło-

dawcą i głównym fundatorem bu-

dowy kaplicy był ks. Jan Stopczyń-

ski, proboszcz parafii w Podhajcach 

koło Tarnopola, później proboszcz 

parafii św. Marii Magdaleny we 

Lwowie. Dziekan Grodzki, dyrek-

tor Szkoły Wydziału P.P. Benedy-

ktynek Łacińskich we Lwowie. Ks. 

Stopczyński wywodził się rodem ze 

wsi Wróblówka koło Czarnego 

Dunajca był kuzynem żony Jakuba 

Płazy – Anny, zamieszkałej na Pła-

zówce, która była rodowitą wróblo-

wianką. Ks. Jan Stopczyński przy-

jeżdżał w okresie wakacyjnym  

w towarzystwie kapłanów do swej 

kuzynki na wypoczynek. Na pier-

wszej stronie kroniki przez siebie 

prowadzonej, zacytował słowa 

Wincentego Pola: W góry, w góry 

miły bracie, tam swoboda czeka na 

cię i przysłowie: „Cudze chwalicie, 

swego nie znacie”. Urzeczony pięk-

nem tegoż witowiańskiego miejsca 

dał pomysł, aby tutejsi gospodarze 

wybudowali kaplicę. Było to dla 

nich zaskoczeniem, a zarazem wyz-

waniem. Zachęta ks. Stopczyń-

skiego nie uszła uwagi Jakubowi 

Płazie i jego zięciowi Jędrzejowi 

Zaborskiemu, który był fundatorem 

kaplicy. Wspomniani wyżej gospo-

darze ofiarowują teren pod budowę  

i drzewo na kaplice. Jak wspomina 

kronikarz na szczególną wzmiankę 

zasługuje Jędrzej Zaborski (1852-

1932), który gorliwie sam starał się 

o wszystko i innych zachęcał do 

pracy. Kaplica jest zbudowana na 

stoku góry zwanej Płazówka na 

wysokości 1000m n.p.m. Przed 

kaplicą roztaczają się najpiękniej-

sze widoki na całe pasmo Tatr,  

a szczególnie środkowa i zachodnia 

ich część. Jest to przepiękne miej-

sce, gdzie na wyciągnięcie ręki jest 

niebo. Gdy już w Tatr zdążyłeś 

strony. Wzrok twój niech piękno 

chłonie. Wstąp też w Płazówki 

ustronie. A trud będzie nagrodzony! 

Płazówka, 26 sierpnia 1907 r. Tade-

usz Teliga. 

Pięknym miejscem jest również 

Kościół rektoralny Matki Bożej 

Królowej Świata. W 1939 r. siostry 

Jezierskie ze Lwowa przekazały 

Księżom Salwatorianom swoją po-

siadłość położoną przy Bulwarach 

Słowackiego – Willę „Złotogłów” 

oraz trzy niewielkie domki. Począt-

kowo msze były odprawiane w ka-

plicy urządzonej na poddaszu do-

mu, a później na parterze. Budowę 

obecnej świątyni według wstępnego 

projektu Mariana Dziewońskiego, 

rozwiniętego przez Jerzego Habera, 

rozpoczęto w 1956 r. Wskutek wie-

lu przeszkód administracyjnych trwa-

ła ona aż 12 lat. W rezultacie kościół 

Salwatorianów został poświęcony 

w 1966 r.  

Warto w naszej wędrówce od-

wiedzić Sanktuarium MB Obja-

wiającej Cudowny Medalik w Za-

kopanem – Olcza. 

Cudowny Medalik objawiła Nie-

pokalana Maryja św. Katarzynie La-

boure, siostrze Zgromadzenia Sióstr 
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Miłosierdzia. Podczas jednego z ob-

jawień w 1830 r. usłyszała ona 

słowa: Postaraj się o wybicie i roz-

powszechnienie medalika według 

tego wzoru. Wszyscy, którzy będą 

go nosić z ufnością i wiarą, otrzy-

mają wiele łask. Św. Katarzyna zo-

baczyła dwie strony medalika. Na 

awersie postać Maryi, która wy-

ciąga ku ziemi ręce, z których ema-

nują promienie oznaczające łaski 

zlewane na ludzi. Maryję otacza 

napis: O Maryjo bez grzechu po-

częta, módl się za nami, którzy się 

do Ciebie uciekamy. Rewers 

obejmuje znak krzyża, z umieszczo-

ną pod nim literą „I” oraz „M”. 

Poniżej dwa serca - jedno z koroną 

cierniową, drugie z koroną z róż, 

przebite mieczem. Symbolizują one 

miłość Jezusa i Maryi wobec ludzi 

oczekujących na łaski. 

Piękne są miejsca poświęcone 

naszej Matce. Warto odwiedzać 

nasze rodzime sanktuaria i kaplicz-

ki. To tutaj, w górach, możemy 

poczuć bliskość z Maryją i Jezusem. 

Na zakończenie naszej węd-

rówki nie zapominajmy o naj-

piękniejszym miejscu  blisko nas - 

o naszym zamysłowskim Koście-

le. Wszak jest to miejsce poświę-

cone naszej Matce. To tutaj mo-

żemy się do niej zwracać we 

wszystkich potrzebach, to tutaj 

możemy dziękować za otrzymane 

Łaski.  Blasku naszemu Kościołowi 

dodały ikony Matki Bożej Zamys-

łowskiej i Św. Józefa umieszczone 

w ołtarzu dzięki staraniom naszego 

Ojca Proboszcza – Ernesta. Mamy 

również swój własny hymn: 

 

 

 

“NIEPOKALANA MATKO” 
 

1. Niepokalana Matko, dziś wdzięcz-

ny Tobie lud, dziękczynne modły 

składa za każdy dar i cud.  

O Zamysłowska Pani, o Matko 

naszych dusz, wiedź nas szlakami 

swymi, bezpiecznie pośród burz. 

2. W ikonie mieszkasz z nami, 

Maryjo pragniesz nas, na zamys-

łowskiej ziemi, wspomagasz w każ-

dy czas. 

3. W dzień chwały i niewoli, osła-

niasz życia czas. Ty jesteś tarczą, 

siłą do jednoczenia nas. 

 

Wszystkim mamom w dniu ich 

święta życzę nieustannej opieki 

najlepszej z mam – Matki Bożej.    
 

 JANKA 

 

 

Mija ponad sto lat, gdy boha-

terscy obrońcy naszej Ojczyzny 

zatrzymali inwazję bolszewików – 

roznosicieli „błędów Rosji”, czyli 

komunistycznej zarazy, przed któ-

rą w Fatimie ostrzegała Matka Boża.  

Zwycięstwo nad bolszewikami, 

które znamy pod nazwą Cudu nad 

Wisłą, miało miejsce 15 sierpnia 

1920 roku, w uroczystość Wnie-

bowzięcia Najświętszej Maryi Pan-

ny – Obrończyni naszego Narodu. 

W obliczu nacierającej bolszewii 

na Jasnej Górze zebrali się wów-

czas polscy biskupi i dokonali 

uroczystego Aktu Poświęcenia 

Narodu Polskiego Najświętszemu 

Sercu Jezusa. 

Obecnie znowu mamy trudne, 

bolesne czasy. Nad naszą Ojczyz-

ną i Kościołem gromadzą się 

ciemne chmury, jak też nad całym 

światem. Musimy zawołać, jak 

kiedyś uczniowie: „Panie ratuj 

nas, bo giniemy”. Czujemy nama-

calnie atak złego. Dlatego tym 

bardziej nie możemy się podda-

wać, popadać w rozpacz czy znie-

chęcenie. Jako chrześcijanie jes-

teśmy solą ziemi, nadającą smak 

całemu światu, a siłę czerpiemy  

z wiary w Boga i szczególnej 

zażyłości z Maryją, Królową 

Naszego Narodu. Jest z nami cały 

czas. Była podczas potopu szwedz-

kiego, umacniała ducha polskiego 

w czasie zaborów, nie pozwoliła 

nam stracić duszy podczas oku-

pacji hitlerowskiej, a później komu-

nistycznej. Możemy być pewni, że 

będzie nam Tarczą podczas inwa-

zji, nowego wrogiego chrześcijań-

stwu barbarzyństwa, którego wid-

mo krąży także nad Polską. Jest 

przecież naszą Monarchinią po 

wsze czasy, o czym doskonale 

wiedzieli nasi przodkowie. Kró-

lowa Korony Polskiej nas nie 

opuści. Naszym obowiązkiem jest, 

jako dzieci Boże, spełnić Bożą 

wolę i walczyć o prawdę, o jak 

największą chwałę dla Maryi,  

o miłość do naszej Matki, a tym 

samym o nawrócenie grzeszni-

ków, bo na koniec zatriumfuje Jej 

Niepokalane Serce. Maryja cieszy 

się w Polsce trzema szczególnymi 

tytułami: Matki, Królowej i Opie-

kunki. Wszystkie trzy zrodziły się 

z wielowiekowej tradycji zawie-

rzenia Polskiego Narodu Matce 

Bożej i są integralną częścią his-

torii Polski oraz naszej narodowej 

tożsamości. 

Swego czasu św. Jan Paweł II 

powiedział, że największym skar-

bem naszego narodu i ludzkości 

jest Kościół katolicki, który daje 

nam Chrystus. Powiedział też, że 

„to wszystko, co w naszej naro-

dowej tradycji i kulturze jest 

najlepsze i najcenniejsze, zakorze-

nione jest w Chrystusie”. Podczas 

jednego z objawień Pan Jezus za-

komunikował św. Faustynie: „Pols-

kę szczególnie umiłowałem, a je-

żeli posłuszna będzie woli Mojej, 

wywyższę ją w potędze i święto-
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ści. Z niej wyjdzie iskra, która 

przygotuje świat na ostateczne 

przyjście Moje”. 

Podczas ostatniej pielgrzymki 

do Polski w 2002 roku, św. Jan 

Paweł II nawiązując do słów 

Zbawiciela, stwierdził, że jest 

przekonany, iż nasz kraj zmierza 

odważnie ku nowym horyzontom 

rozwoju w pokoju i pomyślności 

oraz zacytował słowa św. Faus-

tyny: „Ojczyzno moja Kochana, 

Polsko… Bóg Cię wywyższa  

i wyszczególnia, ale umiej być 

wdzięczna”. Zapowiedziana przez 

Zbawiciela wspaniała przyszłość 

naszej Ojczyzny zrealizuje się 

tylko wtedy, gdy Polacy będą 

budować dom ojczysty na fun-

damencie Dekalogu i Ewangelii, 

kiedy będą posłuszni Jezusowi 

oraz całkowicie zaufają tajemnicy 

Jego miłosierdzia i z wdzięczno-

ścią rozpoznają, jak bardzo zostali 

obdarowani. Źródłem wszystkich 

dramatów i nieszczęść w życiu 

człowieka, rodzin i Ojczyzny jest 

wyparcie się Boga przez trwanie  

w grzechu i zamknięcie się na 

Boże miłosierdzie. Nasz Pan pełni 

ostry dyżur w konfesjonale, by 

przebaczać wszystkie grzechy ża-

łującym, a w sakramencie Eucha-

rystii daje nam udział w swoim 

Boskim życiu. Wtedy to On będzie 

nas duchowo przemieniał, a przez 

nas będzie dokonywał moralnej 

odnowy naszej Ojczyzny. „Gdy 

będą czyste serca to nie zwycięży 

nas nikt, bo to sam Bóg będzie 

naszą mocą” – tak mówił polski 

papież. Trzeba każdego dnia 

zawierzać całe życie Chrystusowi 

w wytrwałej modlitwie w sakra-

mentach i praktykowaniu chrześ-

cijańskiego miłosierdzia. Każdy 

człowiek, który szczerze szuka 

prawdy, dostrzega wyraźne znaki 

obecności i działanie wszechmo-

gącego Boga we wszechświecie. 

Od samego początku istnienia 

ludzkości niewidzialny Stwórca 

objawia swoje istnienie poprzez 

piękno, harmonię i ogrom wszech-

świata. Ukazuje nam kim jest 

poprzez to, co stworzył. Człowiek, 

dzięki darowi rozumu może z za-

chwytem podziwiać ogrom i pięk-

no stworzenia świata. Każda logi-

cznie myśląca osoba i podziwia-

jąca to piękno stworzenia docho-

dzi do wniosku, że musi istnieć 

Najwyższa Inteligencja, która to 

wszystko zaplanowała, powołała 

do istnienia i nim kieruje. Pełne 

poznanie Boga przez nawiązanie  

z Nim relacji miłości, dokonuje się 

tylko przez wiarę, która działa 

przez miłość. Matka Boża przy-

pomina nam, iż największym nie-

szczęściem człowieka jest trwanie 

w grzechu. Dlatego prosi nas  

o włączenie się w dzieło ratowania 

siebie, swoich najbliższych, Pol-

ski, Europy i świata. Tylko miłość 

Jej Syna może przezwyciężyć 

grozę zła, ciążącą nad całą ludz-

kością. Jesteśmy zatem wezwani 

do całkowitego zawierzenia siebie 

Jezusowi w Niepokalanym Sercu 

Maryi. To Ona prowadzi nas pod 

krzyż Chrystusa do tajemnicy Jego 

męki, śmierci i zmartwychwsta-

nia, czyli do samego źródła 

naszego zbawienia. 

LUSI 

 

 
 

У цей особливий день від 
щирого серця вітаємо всіх зі 
світлим святом Воскресіння 
Христового! Нехай зійде на 

ваші домівки благодать, мир  
і спокій, нехай панують  

у ваших родинах любов, 
добро і турбота! Нехай 
Воскресіння Христове 

принесе торжество правди  
у всьому світі, перемогу  

світла над темрявою, надію  
на спасіння і на вічне життя! 
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„Pielęgnowanie radości jest 

obowiązkiem nie tylko względem 

bliźnich, ale również wobec nas 

samych. Od tego zależy nasza 

fizyczna i psychiczna równowaga.” 

(O. J. Kentenich). Wśród synoni-

mów słowa radość znajdujemy 

także takie określenia jak: wesoły, 

szczęśliwy, rozradowany, uszczęś-

liwiony, roześmiany. Jak mówił 

Ojciec Kentenich: „Ten, kto swoją 

wolę dostosował do Boga, jest 

zawsze szczęśliwy, zawsze tryska 

radością.” W sposób doskonały 

swoją wolę dostosowała do Boga 

Maryja. Właśnie rozpoczynamy 

miesiąc maj - miesiąc szczególnie 

poświęcony Matce Bożej, a przy 

tym także naszej Matce.  

Maryja jest naszą rzeczywistą 

Matką, która współdziałała w zdo-

bywaniu życia wiecznego dla mnie. 

To Boże życie zostało mi udzielone 

przez Maryję, która je dla mnie 

wybłagała, przez Nią je otrzymałem  

i Ona wspiera jego rozwój.  Maryja 

jest Matką duchowego życia naszej 

duszy. Czujemy się bezpieczni, 

ponieważ znamy naszą Matkę, 

doświadczamy jej działania. Ona 

czuwa nad całością. W centrum 

naszego miesiąca MAJ stoi Maryja. 

Jest to czas Jej szczególnej czci. 

Aby wyrażać swoją wdzięczność 

dla Maryi, wychwalać Ją i dzię-

kować Jej, dany nam został cały 

miesiąc; całe trzydzieści jeden dni.  

W jaki sposób możemy uczcić 

Maryję i jak to czynić: dziękować 

Maryi nieustannie i z całego serca.  

Jest to dla nas doskonała okazja aby 

Matce Bożej powiedzieć serdeczne 

„Bóg zapłać” i dziękować Jej za 

wszystko co otrzymaliśmy. Dosko-

nale wiemy, że przeżywamy (szcze-

gólnie teraz w tym czasie) wiele 

niebezpieczeństw ciała i duszy. 

Dziękujmy za opiekę i poczucie 

bezpieczeństwa, za dochowanie 

wierności wierze, za nasze rodziny, 

oraz za wspólnoty, w których 

możemy formować się i wzrastać.   

Wszystko czego doświadczamy 

wypływa z trojakiego źródła: pierw-

szym źródłem jest Bóg Ojciec, 

drugim - Jezus, trzecim - Maryja. 

Musimy pamiętać o tym, że każde 

spotkanie z Maryją jest spotkaniem  

z samym Chrystusem. Każda roz-

mowa o Maryi jest maryjnym 

świętem Zesłania Ducha Świętego, 

spływa dla nas jedna łaska za drugą. 

Cieszmy się więc, że rozpoczął 

się maj, bo Maryja będzie się 

spotykać z nami przez cały miesiąc, 

a my także musimy spotkać się  

z Maryją i do niej przyjść. W jaki 

sposób możemy pielęgnować  

i pogłębiać nasze wewnętrzne, 

majowe radości? Musimy sami 

upodobnić się do Maryi. Gdyby 

każdy z nas stał się odbiciem 

Maryi1, wtedy każdy kto mnie 

spotka, spotkałby także Maryję. 

Przez nas i inni mogą znaleźć się 

blisko Maryi. Radość mogą nam też 

dać konkretne czyny takie jak na 

przykład: 1. Wyrażenie na zewnątrz 

mojej więzi ze wspólnotą. Czy 

znam radości i cierpienia innych 

spośród nas, z grupy? Nie pytam  

o to, co inni mi dają, ale co ja mogę 

dla nich zrobić? 2. Sprawienie 

dzisiaj radości komuś kto jest 

smutny, albo kto mnie zranił. 3. 

Przygotowanie w domu ołtarzyka 

majowego, przed którym możemy 

modlić się w gronie rodzinnym. 

Starajmy się w tym szczególnym 

miesiącu każdego dnia wpatrywać 

się w Maryję i upodabniać się do 

Niej. 
 

/BTK/ 

 
1Odbicie Maryi – charakterys-

tyczna dla duchowości szensztackiej 

idea, aby stać się alter Maria, czyli 

małą (drugą) Maryją, upodobnić 

się duchowo do Matki Bożej, nabyć 

charakterystyczne dla Niej cnoty  

i przyjąć Jej styl odniesienia do 

Boga, do ludzi i do siebie, pole-

gający na uległości woli Bożej  

i współpracy w dziele Odkupienia. 

 

Opracowano na podstawie: 1. O. 

Józef Kentenich „Nasze Maryjne 

posłannictwo. Katechezy wygło-

szone w Ennabeuren” Wykorzys-

tano katechezę nr 11 „Maj - miesiąc 

poświęcony szczególnej czci Maryi” 

(01.05.1945). 2. www.szensztat.pl 

https://szensztat.pl/o-kentenich-o-

czci-matki-bozej-w-miesiacu-maju/, 

https://szensztat.pl/maj-2020/ 

 

  

http://www.szensztat.pl/
https://szensztat.pl/o-kentenich-o-czci-matki-bozej-w-miesiacu-maju/
https://szensztat.pl/o-kentenich-o-czci-matki-bozej-w-miesiacu-maju/
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Dwa miesiące temu moje życie 

zmieniło się na zawsze. Teraz 

wiem, czym jest wojna. Wiem jak 

ona brzmi. Wiem, jak to jest słyszeć 

wybuchy i modlić się za każdym 

razem, żeby nie celowali w mój 

dom. I wiem, jak to jest uciekać 

przed wojną. Kiedy w pewnym 

momencie postanawiasz zostawić 

WSZYSTKO i myśleć tylko o ro-

dzinie, którą trzeba uratować i za-

brać w bezpieczne miejsce. 

Wkładasz całe swoje życie do 

walizki i uciekasz na dworzec kole-

jowy i marzysz o tym, by wsiąść do 

pociągu do Lwowa. Na stacji jest 

niekończące się morze ludzi. Ty-

siące oczu, przerażonych i skupio-

nych w tym samym czasie. I strach, 

który jednoczy wszystkich. 

A potem - każda minuta oczeki-

wania rozciąga się, jakby to był rok. 

Na peronie jest wiele rodzin, w po-

bliżu wiele walizek, psów, kosze  

z kotami. 

Raz za razem próbuje wsiąść do 

pociągu. Pociąg ewakuacyjny za 

każdym razem zjawia się bez 

ostrzeżenia. A w ciągu kilku minut 

ludzie wypełniają wszystkie wa-

gony. Stoję na peronie i zdezorien-

towana patrzę jak kolejny pociąg 

odjeżdża do Lwowa, znowu beze 

mnie. 

Poszczęściło nam się. Wbiegłam 

do pociągu. Przy sobie mam torebkę 

z dokumentami, mąż - na peronie 

czeka z walizkami, matka i córka 

próbują się ogrzać się w pomiesz-

czeniu na stacji. Nie jestem pewna, 

czy dotrą do pociągu, czy mnie 

zobaczą? Wszechobecny szum, nie 

mogę wyłapać poszczególnych 

słów. Wszyscy próbują dostać się 

do środka wagonu… 

Modlę się do Boga, aby moja 

rodzina mnie zobaczyła, abyśmy się  

w tym tłoku  nie zagubili. I oto je-

steśmy razem, jedziemy do Lwowa. 

Wyglądam przez okno i płaczę: na 

peronie jest wielu zdezoriento-

wanych ludzi, którzy nie mogli 

wsiąść do naszego pociągu. Współ-

czuję im, chcę żeby oni też zostali 

uratowani. 

Modlę się, aby droga była spo-

kojna, aby żadna rakieta lub pocisk 

nie uderzył w nasz pociąg. Po pół 

godziny od naszego odjazdu w po-

bliżu stacji coś wybucha. Ale jes-

teśmy już daleko. Mija kilka godzin, 

pociąg zatrzymuje się na jakiejś 

stacji - w naszym wagonie znale-

ziono podejrzaną torbę i pirotechni-

cy szybko podnoszą ją i wysadzają  

w powietrze. Eksplozja i jasne świa-

tło! Widzimy wszystko z okna, ale 

już ze strachu brak siły. Najważ-

niejsze jest to, że jedziemy dalej. 

Po 10 godzinach jesteśmy we 

Lwowie. Ogrom ludzi na dworcu.  

I znowu – ogromna kolejka do po-

ciągu do granicy z Polską. O 2 nad 

ranem nadal stoją z wózkami,  

z małymi dziećmi. Stoją cicho, 

niestrudzenie, przez kilka godzin. 

Chcą dostać się do określonej stacji, 

żeby tam znowu stanąć w kolejce na 

10-20 godzin, ale już na zewnątrz, 

na zimnie, na skraju dwóch granic 

między Ukrainą a Polską. A tam  

w nocy jest cicho, tylko czasami 

słychać jak maluchy płaczą. Ta 

cisza jest majestatyczna. W oczach 

kobiet i dzieci jest jedno pragnienie, 

jedna nadzieja! Być zbawionym, 

żyć! Jest nadzieja na to, że każdy 

krok w kierunku granicy z Polską da 

zbawienie! 

Kiedy pociski są wystrzeliwane 

na ojczystą ziemię, kiedy Rosja 

niszczy wszystko wokół nas, pro-

simy Pana o ratunek! Szukamy 

Ziemi Obiecanej tak jak dawno, 

dawno temu Żydzi szukali swojej 

Ziemi Obiecanej. I to zbawienie 

dała nam Polska! Polska stała się 

dla nas ziemią nadziei i miłości, 

szczerą pomocą, którą bez końca 

daje Ukraińcom! W Europie jest 

wiele krajów, ale to Polska otwo-

rzyła swoje granice dla Ukraińców, 

to Polska uratowała tysiące, miliony 

naszych istnień! I prosimy Matkę 

Bożą o ochronę i łaskę dla wszys-

tkich Polaków, aby ta ziemia była 

błogosławiona na wiele, wiele lat! 

Wojna trwa, a my jesteśmy prze-

rażeni dzikością i okrucieństwem 

naszych wrogów. Każdego dnia 

żyjemy w stresie i nie możemy 

uwierzyć, że nasze życie dzieli się 

na Przed i Po. Wstydzimy się płakać  

i użalać się nad sobą, ponieważ te-

raz znaleźliśmy schronienie w Pol-

sce, a są ludzie, którym jest teraz 

znacznie gorzej, a na wschodzie  

i południu Ukrainy prawie nikt nie 

ma szansy na zbawienie. Nie wiemy 

co przyniesie przyszłość. To są praw-

dopodobnie najcięższe tortury psy-

chiczne – nie móc zaplanować swo-

jego życia. Aby nie zwariować, mu-

sisz nauczyć się żyć tylko w teraź-

niejszości. W tej godzinie. Ciesz się 

każdym dniem życia, bądź wdzię-

czny za Ten dzień Panu. Żyj bez 

myślenia o rzeczach materialnych. 

Albowiem "oddamy ducha i ciało 

nasze za nasza wolność", bo wróg 

może ukraść Ukraińcom patelnie, 

Nutelle z lodówki, laptopy..., ale 

ducha narodu nie można ukraść ani 

złamać. Duch jest niezwyciężony! 

I musimy twardo stać murem  

i wygrać. My nie okradamy obce 

narody i nie wkraczamy na obce 

terytorium, chcemy po prostu być 

„Wojna trwa, a my 
jesteśmy przerażeni dzi-
kością i okrucieństwem 
naszych wrogów. Każdego 
dnia żyjemy w stresie i nie 
możemy uwierzyć, że na-
sze życie dzieli się na Przed  
i Po”. 

… Polska stała się dla nas 
ziemią nadziei i miłości, 
szczerą pomocą, którą bez 
końca daje Ukraińcom!  
W Europie jest wiele kra-
jów, ale to Polska otwo-
rzyła swoje granice dla 
Ukraińców, to Polska ura-
towała tysiące, miliony na-
szych istnień! 
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gospodarzami swojej ziemi, której 

nigdy nie zdradzimy, którą chcemy 

odrodzić w trosce o przyszłe poko-

lenia! Chwała Ukrainie! Chwała 

Polsce i Narodowi polskiemu! 

Niech Bóg błogosławi Ziemię 

Nadziei i Zbawienia na wieki 

wieków! 

YEVHENIIA POLISHCHUK 

/EVGENIA POLISZCZUK/

 

Два місяці тому моє життя 

змінилося назавжди. Тепер я 

знаю, що таке війна. Я знаю, як 

вона звучить. Я знаю, що таке 

чути вибухи і молитися щоразу, 

щоб вони не поцілили у мій 

будинок. Я знаю, що таке тікати 

від війни. Коли в один момент 

вирішуєш залишити ВСЕ і 

думаєш тільки про родину, яку 

потрібно врятувати і вивезти у 

безпечне місце. 

    Складаєш все своє життя у 

валізу і тікаєш до залізничного 

вокзалу, і мрієш сісти на потяг до 

Львова. А на вокзалі – 

нескінченне море людей. Тисячі 

очей, наляканих і зосереджених 

водночас. І страх, який всіх 

об’єднує. 

А потім - кожна хвилина 

очікування тягнеться, наче рік. На 

пероні багато родин, поруч валізи, 

собаки,  кошики з котами. 

Спроба за спробою сісти на 

потяг. Щоразу без попередження 

з’являється евакуаційний потяг на 

пероні. І за кілька хвилин люди 

заповнюють усі вагони. Я стою на 

пероні і розгублено дивлюся на 

черговий потяг, який від’їжджає 

до Львова. 

І от, нарешті, нам пощастило. 

Забігаю до потяга. У мене сумка з 

документами, чоловік - на пероні 

з валізами, мама і донька гріються 

у приміщенні вокзалу. Я не 

впевнена, чи встигнуть вони 

добігти до потяга, чи побачать 

вони мене. Галас, нічого не можу 

розібрати, всі намагаються 

потрапити до вагона...  

 Я молюся  Господу,  щоб моя 

родина побачила мене, щоб ми не 

загубили одне одного в цій 

штовханині. І от – ми разом, ми 

виїжджаємо до Львова. Я 

дивлюся у вікно і плачу: на пероні 

лишилася купа розгублених 

людей, які не змогли сісти на наш 

потяг. Мені їх шкода, я хочу, щоб 

вони врятувалися також. 

 Я молюся, щоб дорога була 

спокійною, щоб жоден снаряд чи 

ракета не поцілили у наш потяг. За 

пів години після нашого від’їзду 

коло вокзалу щось вибухає. Але 

ми вже далеко. Минає кілька 

годин, потяг зупиняється на 

якійсь станції -  у нашому вагоні 

виявили підозрілу сумку і 

піротехніки швидко забирають і 

підривають її. Вибух і яскраве 

світло!  Ми бачимо все з вікна, але 

для страху вже бракує сил. 

Головне, що ми їдемо далі.  

За 10 годин – ми у Львові. 

Людей на вокзалі так само багато. 

І знову – величезна черга на потяг 

до кордону з Польщею. 2-га 

година ночі, а вони стоять з 

колясками, з малими дітьми. 

Стоять  тихо, невтомно, впритул, 

по кілька годин. Щоб тільки 

доїхати до певної станції, а там 

знову стояти у черзі по 10-20 

годин, але вже на вулиці, на 

морозі,  на перетині двох кордонів 

між Україною та Польщею. А там 

вночі тихо, лише чути, як іноді 

плачуть малі діти. Ця тиша 

велична. В очах жінок і дітей – 

одна мета, одна надія! 

Врятуватися, жити! Надія на те, 

що кожен крок до кордону з 

Польщею дасть спасіння!  

Коли по рідній землі стріляють 

ракетами, коли  Росія нищить усе 

навколо, ми просимо у Господа 

порятунку! Ми шукаємо Землю 

Обітовану, як колись євреї 

шукали своєї Обітованої Землі. І 

цей порятунок дала нам Польща! 

Польща стала для нас Землею 

Надії і Любові, щирої допомоги, 

яку нескінченно дає українцям! У 

Європі багато країн, але саме 

Польща відкрила свої кордони 

для українців, саме Польща 

врятувала тисячі, мільйони наших 

життів! І ми просимо у Божої 

матері захисту і благодаті для всіх 

поляків, щоб ця земля була 

благословенною на багато-багато 

років!  

Війна триває, і ми кожного дня 

жахаємося від дикунства і 

жорстокості наших ворогів. Ми 

живемо в постійному стресі і не 

можемо повірити, що наше життя 

розділилося на До і Після. Нам 

соромно плакати і жаліти себе, бо 

ми знайшли прихисток у Польщі, 

а є люди, яким набагато гірше, і  

на сході та півдні України вони 

майже не мають шансів на 

порятунок. Ми не знаємо нашого 

майбутнього. І це, мабуть, 

найжорстокіші психологічні 

тортури – не мати можливості 

планувати своє життя. І щоб не 

з’їхати з глузду, ми повинні 

навчитися жити тільки у 

теперішньому часі. Радіти 

кожному дню життя, бути 

вдячними за цей день Господу. 

Жити, не думаючи про 

матеріальні речі. Бо «дух і тіло ми 

положим  за нашу  свободу», бо 

ворог  може вкрасти в українців 

пательні, «Нутеллу», ноутбуки, 

але дух нації неможливо вкрасти 

або зламати. Дух -  вищий за все!  

І ми повинні вистояти і 

перемогти, адже ми не грабуємо 

інші нації  і не зазіхаємо на чужі 

території, ми просто хочемо бути 

господарями на своїй землі, яку 

ніколи не зрадимо і відродимо 

заради майбутніх поколінь! Слава 

Україні! Слава Польській нації! І 

хай Господь благословить цю 

Землю Надії і Спасіння на віки-

вічні!  
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NIEDZIELA, 1 MAJ  

8.00 Za ++ rodziców Elżbietę i Romana Kubica, Alfonsa Karwat i jego 2 żony  

10.00 W intencji Martyny z okazji 18 rocznicy urodzin w podziękowaniu za dar życia … 

11.30 Nabożeństwo majowe – INAUGURACJA  

12.00 W intencji Aliny Mańka w 30 rocznicę urodzin w podziękowaniu za dar życia … 

15.00 
Chrzty: Emma Daria Lasota, Jakub Grzegorz Chromik i roczki: Nikola Szymura, Tymoteusz 

Pawlaszczyk  

19.30 Za ++ Monikę i Jana Bizon  

PONIEDZIAŁEK, 2 MAJ  

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg. 1  

8.00 Za + Wiktorię Chromik  

18.00 W intencji Agnieszki i Błażeja Zakrzewskich w 20 rocznicę ślubu w podzięk. za dar małżeństwa 

Po Mszy Nabożeństwo majowe   

WTOREK, 3 MAJ – UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI  

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  

8.00 Za ++ Pawła i Agnieszkę Nowak 

10.00 Za ++ Rozalię i Antoniego Sosna oraz ich rodziców  

11.30 Nabożeństwo majowe   

12.00 Za ++ Matyldę i Maksymiliana Szymura, ich rodziców, synów, córkę i zięcia  

19.30 Za ++ Różę i Hieronima Bednorzów ich rodziców, córki i zięciów  

ŚRODA, 4 MAJ – ŚW. FLORIANA 

8.00 Msza w kaplicy św. Floriana: Za + Rudolfa Pieter – greg.  

Po Mszy Nabożeństwo zainstalowania ikony św. Floriana w kaplicy przy ul. Wodzisławskiej  

18.00 Za ++ z rodzin Bisgwa i Kocztorz  

Po Mszy Nabożeństwo majowe   

I CZWARTEK, 5 MAJ     

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  

18.00 Za ++ Gertrudę i Pawła Gorzolnik  

Po Mszy Nabożeństwo majowe  i rozpoczęcie całonocnej adoracji NS  

I PIĄTEK, 6 MAJ – DZIEŃ MODLITW O BEATYFIKACJĘ O. EUZEBIUSZA HUCHRACKIEGO  

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  

8.00 Za + Franciszka Ryszkę – od sąsiadów z ul. Jarzynowej  

Po Mszy Nabożeństwo pierwszopiątkowe  

16.00 W intencji Marcina Złotoś w 50 rocznicę urodzin w podziękowaniu za dar życia … 

18.00 1. Za ++ Ottona Ochojskiego, rodziców i siostry  

 2. Z prośbą o beatyfikację sł. B. o. Euzebiusza Huchrackiego  

Po Mszy Nabożeństwo majowe   

I SOBOTA, 7 MAJ     

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  

8.00 W intencji FZŚ z Zamysłowa  

Po Mszy Nabożeństwo majowe – różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP  

18.00 1. Za ++ Annę i Bolesława Brzezinka  

 2. w intencji Rady Parafialnej  

NIEDZIELA, 8 MAJ  

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  

8.00 W intencji Haliny Woryna w 80 rocznicę urodzin w podziękowaniu za dar życia … 
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10.00 Za ++ rodziców Langer i Gajda, ++ rodzeństwo i synową  

11.30 Nabożeństwo majowe   

12.00 Dziękczynna: w intencji Anny i Szymona w 1 rocznicę ślubu  

19.30 Za ++ męża Władysława, syna Zdzisława i ++ rodziców  

PONIEDZIAŁEK, 9 MAJ – UROCZYSTOŚĆ św. Stanisława, bpa i męcz. – gł. patrona Polski  

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  

8.00 Za ++ Gertrudę i Ludwika Kiełkowskich 

18.00 Za + Stanisława Dębskiego  

Po Mszy Nabożeństwo majowe   

WTOREK, 10 MAJ   

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  

18.00 1. W intencji ofiarodawców, dobroczyńców i współpracowników parafii i klasztoru (5/12) 

 2. Za ++ Aleksandrę i Jana Miodowskich  

Po Mszy Nabożeństwo majowe   

ŚRODA, 11 MAJ   

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  

8.00 Przez wstaw. MB NP., z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Felicji i Krzysztofa  

18.00 Za ++ Adriana Judyckiego i jego matkę Annę  

Po Mszy Nabożeństwo majowe   

CZWARTEK, 12 MAJ     

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  

18.00 Za + Romana Rostek  

Po Mszy Nabożeństwo majowe   

PIĄTEK, 13 MAJ – DZIEŃ FATIMSKI  

U W A G A  ! ! ! !   M S Z A  S W .  T Y L K O  W I E C Z O R E M ! ! !  

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  

15.00 Nabożeństwo Koronki do Bożego Miłosierdzia  

17.30 Procesja światła (jeśli będzie możliwość pogodowa – wokół kościoła) 

18.00 W intencji czcicieli MB Fatimskiej (5/12) 

Po Mszy  Różaniec i apel fatimski 

SOBOTA, 14 MAJ   

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  

8.00 Za + Urszulę Papierok – miesięcznica  

Po Mszy Nabożeństwo majowe   

18.00 Przez wstaw. MB NP., z prośbą o bł. Boże i dary Ducha Świętego w intencji Panu Bogu wiadomej  

NIEDZIELA, 15 MAJ                   Kazania w tym dniu wygłosi misjonarz – o. Paschalis OFM 

Po Mszach św. będzie zbiórka na misje franciszkańskie. 
Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  

8.00 Za ++ Marię i Roberta Koczubik 

10.00 Za ++ Zofię i Ryszarda Machulik, córkę Gabrielę, wnuczkę Michalinę, wnuków Janusza i Adama  

11.30 Nabożeństwo majowe  

12.00 W intencji Ilony Firut w rocznicę urodzin w podziękowaniu za dar życia … 

19.30 W intencji Antoniny i Szczepana o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski  

PONIEDZIAŁEK, 16 MAJ  

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  

8.00 Za + Ninę – o spokój jej duszy – miesięcznica  

18.00 W intencji Patrycji Pydyn, Dawida Pydyn i Karoliny Wilczek  

Po Mszy Nabożeństwo majowe   

WTOREK, 17 MAJ   

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  

18.00 1. Za + Maksymiliana Chłodek 
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 2. za + Stefanię Popczyk w 6 rocznicę śmierci 

Po Mszy Nabożeństwo majowe   

ŚRODA, 18 MAJ – DZIEŃ SZENSZTACKI  

PROSIMY PRZYNIEŚĆ DO KOŚCIOŁA NA NAB. MAJOWE KAPLICZKI MB PIELGRZYMUJĄCEJ 

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  

8.00 Za ++ Klarę i Ryszarda Wrzosok oraz ich rodziców  

18.00 W intencji Leokadii i Zbigniewa Tatarczyk w kolejną rocznicę urodzin  

Po Mszy Nabożeństwo majowe   

CZWARTEK, 19 MAJ     

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  

18.00 Za ++ Irenę i Alojzego Gryman  

Po Mszy Nabożeństwo majowe   

PIĄTEK, 20 MAJ – DZIEŃ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  

8.00 Za ++ z rocznych wypominek (7/12) 

18.00 W intencji czcicieli Bożego Miłosierdzia (1/12) 

Po Mszy Nabożeństwo majowe połączone z koronką do Bożego Miłosierdzia  

SOBOTA, 21 MAJ     

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  

8.00 Za ++ Alojzego, Marię, Bernadetę i Zygfryda Paszek  

Po Mszy Nabożeństwo majowe   

12.00 I Komunia św.: Piotr i Bartłomiej Jagieło  

18.00 Za + Marka Cebula w 2 rocznicę śmierci  

NIEDZIELA, 22 MAJ  

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  

8.00 Za + Bronisławę Wieczorek  

10.00 W intencji Czesława Firut w 55 rocznicę urodzin w podziękowaniu za dar życia … 

11.30 Nabożeństwo majowe   

12.00 W intencji Piotra w 50 rocznicę urodzin w podziękowaniu za dar życia … 

19.30 Za ++ Alojzego Robenek, żonę Antoninę i dzieci oraz dusze czyśćcowe  

PONIEDZIAŁEK, 23 MAJ –                                            DNI KRZYŻOWE MODLITW O URODZAJE 

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  

8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące o łaskę przejścia do wiecznej radości z Bogiem  

18.00 Za ++ Elżbietę Marcol w 9 rocznicę śm. i męża Waltera  

Po Mszy Procesja do Krzyża za kościołem oraz Nabożeństwo majowe   

WTOREK, 24 MAJ –                                                          DNI KRZYŻOWE MODLITW O URODZAJE 

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  

18.00 Imieninowo–urodzinowa w intencji o. Ernesta   

Po Mszy Procesja do Krzyża na placu kościelnym oraz Nabożeństwo majowe  Nabożeństwo majowe   

ŚRODA, 25 MAJ –                                                              DNI KRZYŻOWE MODLITW O URODZAJE 

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  

8.00 Za + Bernarda Pochcioł w 10 rocznicę śmierci  

18.00 W intencji rodziny Zofii i Damiana Szebera  

Po Mszy Procesja do Krzyża oraz Nabożeństwo majowe   

CZWARTEK, 26 MAJ     

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  

18.00 1. W intencji wszystkich mam z okazji ich święta  

 2. Za + Czesława Krawczyk w kolejną rocznicę śmierci  

Po Mszy Nabożeństwo majowe   

PIĄTEK, 27 MAJ    

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  
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8.00 Za + Józefa Hanak  

15.00 Nabożeństwo Koronki do Bożego Miłosierdzia  

18.00 Za + Jadwigę i Juliusza Szebera  

Po Mszy Nabożeństwo majowe   

SOBOTA, 28 MAJ     

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  

8.00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ Eugeniusza Hanaka  

Po Mszy Nabożeństwo majowe   

18.00 Za + Erwina Helaka  

NIEDZIELA, 29 MAJ  

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  

8.00 Za ++ Teresę i Huberta Gogolok, ++ rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron oraz D.Cz. 

10.00 Za ++ Maksymiliana i Piotra Bombik oraz Mirelę i Henryka Bródka  

11.30 Nabożeństwo majowe   

12.00 Za + Andrzeja Rum w 1 rocznicę śmierci oraz ++ rodziców  

13.30 Ślubna: Świder  

19.30 Za ++ Krystynę i Henryka Lach  

PONIEDZIAŁEK, 30 MAJ  

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  

8.00 Za + Małgorzatę Palar – od szwagierki Marii Szczyrba z rodziną  

18.00 W intencji Kornelii Dębskiej w rocznicę urodzin w podziękowaniu za dar życia … 

Po Mszy Nabożeństwo majowe   

WTOREK, 31 MAJ                                                              ZAKOŃCZENIE NABOZEŃST MAJOEYCH  

Ad lib.  Za + Rudolfa Pieter – greg.  

16.00 BIERZMOWANIE – w intencji tegorocznych bierzmowańców o życie w mocy Ducha Świętego   

18.00 Za ++ Jerzego Wroniewskiego i Irenę Laszczak 

Po Mszy Nabożeństwo majowe KONCERT MARYJNO-PAPIESKI zespołu „SPOKO BABKI” 

ŚRODA, 1 CZERWIEC                                                                                                        DZIEŃ DZIECKA 

8.00 Za ++ Elżbietę i Izydora Chromik  

18.00 W intencji dzieci z okazji ich święta  

I CZWARTEK, 2 CZERWIEC   

17.30 Okazja do spowiedzi – DLA DZIECI SZKOLNYCH 

18.00 Za + Augustynę Żaczek  

Po Mszy Całonocna pierwszoczwartkowa Adoracja NS 

I PIĄTEK, 3 CZERWIEC   

8.00 Za ++ Krystynę i Jerzego Hajok oraz ich rodziców  

Po Mszy Nabożeństwo pierwszopiątkowe  

15.00 Nabożeństwo Koronki do Bożego Miłosierdzia i Najświętszego Serca Pana Jezusa  

17.00 Okazja do spowiedzi – DLA POZOSTAŁYCH WIERNYCH  

18.00 Za ++ Helenę i Zygmunta Firut  

I SOBOTA, 4 CZERWIEC     

8.00 W intencji FZŚ z Zamysłowa  

Po Mszy Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP 

12.00 I Komunia św.: Kopeć, Wiśniewski (WB) 

18.00 Za + Grzegorza Wala w I rocznicę śmierci  

NIEDZIELA, 5 CZERWIEC – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO  

7.30 Jutrznia Pięćdziesiątnicy  

8.00 Za + Marię Sobczyk w kolejną rocznicę śmierci  

10.00 Za ++ Emanuela Krakowczyka i jego rodziców 

11.30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa  

12.00 Za ++ rodziców Piotra i Zofię Włosińskich  
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15.00 Chrzty: Leon Tracz; roczki:  

19.30 
Za ++ Augustynę Rduch, męża Brunona, rodziców z obu stron, ++ krewnych z rodzin Koźlik, 

Rduch, Duda i Ćmok; ++ Helenę, Kazimierza Marszałek, ++ sąsiadów i dusze czyśćcowe  

PONIEDZIAŁEK, 6 CZERWIEC ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA  

8.00 Za ++ Justyna (m), Bertę i Helenę Fuks  

WTOREK, 7 CZERWIEC   

18.00 1. W intencji ofiarodawców, dobroczyńców i współpracowników parafii i klasztoru (6/12) 

 2. Za + Janusza Szymurę w rocznicę śmierci  

Po Mszy Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego oraz Męczenników z Pariacoto  

ŚRODA, 8 CZERWIEC   

8.00 Za + Rudolfa Pieter – od przyjaciół  

CZWARTEK, 9 CZERWIEC   

18.00 Za + Krzysztofa i Antoniego Zientek  

Po Mszy Nabożeństwo do św. św. Franciszka   

PIĄTEK, 10 CZERWIEC   

8.00 Za + Ninę – o spokój jej duszy  

15.00 Nabożeństwo Koronki do Bożego Miłosierdzia i Najświętszego Serca Pana Jezusa  

SOBOTA, 11 CZERWIEC     

8.00 Za + Antoniego Musiał w 2 rocznicę śmierci 

Po Mszy GODZINKI ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, cz. II  

12.00 I komunia św.: Maria Luks  

18.00 Za + Adama Koch i córkę Aleksandrę  

NIEDZIELA, 12 CZERWIEC – UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ  

8.00 Za ++ Konrada Klimek i rodziców  

10.00 Za ++ Annę i Michała Puzio oraz ++ Kunegundę i Teofila Cyroń  

12.00 W intencji Jarosława i Beaty Konsek w 15 rocznicę ślubu w podziękowaniu za dar sakramentu … 

19.30 Za ++ Bolesławę i Alojzego Koch  

PONIEDZIAŁEK, 13 CZERWIEC – DZIEŃ FATIMSKI – Uroczystość św. Antoniego z Padwy  

MSZA ŚW. TYLKO WIECZOREM!!! – błogosławieństwo prymicyjne o. Czesława 
17.00 Procesja światła (wokół kościoła) 

18.00 1. W intencji czcicieli MB Fatimskiej  

 2. Dziękczynna za dar kapłaństwa o. Czesława Sikory, o błogosławieństwo Boże – od parafian  

Po Mszy Różaniec i apel fatimski  

WTOREK, 14 CZERWIEC   

18.00 Za + Sylwestra i Różę Baron oraz ++ z rodziny z obu stron  

ŚRODA, 15 CZERWIEC   

8.00 Za + Łucję i Rudolfa Polok 

18.00 Wigilijna: za ++ Eugenię i Rudolfa Marcol  

CZWARTEK, 16 CZERWIEC – BOŻE CIAŁO – UROCZYSTOŚĆ 

8.00 W intencji Jarosława Pydyn w rocznicę urodzin w podziękowaniu za dar życia  

Po Mszy  Procesja Bożego Ciała  

Ok. 10.30 INTENCJA WOLNA  

12.00 I Komunia św.: W intencji dzieci przyjmujących Komunię św. i ich rodziny  

18.00 Za ++ Marię i Bolesława Lach  

PIĄTEK, 17 CZERWIEC – Dzień Bożego Miłosierdzia  

8.00 Do Najświętszej Głowy Przybytku Mądrości w intencji rodziny Cudo  

18.00 1. W intencji czcicieli Bożego Miłosierdzia  

 2. Za ++ z rocznych wypominek (8/12) 

Po Mszy Nabożeństwo Koronki do Bożego Miłosierdzia i Najświętszego Serca Pana Jezusa  
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SOBOTA, 18 CZERWIEC – Dzień Szensztacki  

PROSIMY PRZYNIEŚĆ KAPLICZNI MB PIELGRZYMUJĄCEJ – do kościoła na godz. 8.00 

8.00 Za ++ Marię i Wacława Zasadów 

Po Mszy Nabożeństwo do MB Trzykroć Przedziwnej  

18.00 W intencji Elżbiety w 75 rocznicę urodzin w podziękowaniu za dar życia … 

NIEDZIELA, 19 CZERWIEC  

8.00 Za ++ Erykę, Jana Pukowiec, Marię Trybus oraz dusze czyśćcowe  

10.00 Za ++ Juliana i Marię Mederskich w kolejne rocznice ich śmierci  

11.30 Nabożeństwo Koronki do Bożego Miłosierdzia i Najświętszego Serca Pana Jezusa  

12.00 1. W intencji Kornelii i Damiana Dębskich w rocznicę ślubu w podzięk. za dar małżeństwa … 

 2. W intencji o. Romualda z okazji imienin zakonnych  

19.30 1. Za + Erharda Bartosz  

 2. Za + Sylwię Langer w 1 rocznicę śmierci  

PONIEDZIAŁEK, 20 CZERWIEC   

8.00 Za ++ Alberta Sombrowskiego w rocznicę śmierci oraz ++ rodziców, pokrewieństwo z obu stron  

WTOREK, 21 CZERWIEC   

18.00 1. Za + Alicję Potempa w rocznicę śmierci  

 2. Za ++ Elżbietę i Alojzego Krupa, Marię i Alojzego Paszek  

ŚRODA, 22 CZERWIEC   

8.00 Za ++ Martę Palarz, męża, rodziców, rodzeństwo i chrześniaka Adama  

CZWARTEK, 23 CZERWIEC – NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA – UROCZ. – dzień ojca  

18.00 1. Za ++ rodziców Iwona (m) i Anielę Bisgwa  

 2. W intencji wszystkich ojców z okazji ich święta  

Po Mszy Nabożeństwo do św. św. Franciszka   

PIĄTEK, 24 CZERWIEC – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA  

8.00 Za ++ Elżbietę i Artura Holona  

15.00 Nabożeństwo Koronki do Bożego Miłosierdzia i Najświętszego Serca Pana Jezusa  

18.00 W intencji Damiana Dębskiego w rocznicę urodzin w podziękowaniu za dar życia … 

SOBOTA, 25 CZERWIEC     

8.00 Za ++ Krystynę i Michała Tochwin, Krystynę Cierniak oraz dusze czyśćcowe  

Po Mszy Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy   

18.00 W intencji Karoliny i Pawła Bąba w 10 rocznicę ślubu w podziękowaniu za dar małżeństwa … 

NIEDZIELA, 26 CZERWIEC  

8.00 W intencji rodziny Panu Bogu wiadomej z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski  

10.00 W intencji Bożeny Tracz w 60 rocznicę urodzin w podziękowaniu za dar życia … 

15.00 Nabożeństwo Koronki do Bożego Miłosierdzia i Najświętszego Serca Pana Jezusa  

12.00 W intencji Róży i Bronisława Wałach w 40 rocznicę ślubu w podziękowaniu za dar małżeństwa … 

19.30 Za ++ Helenę i Alojzego Waleckich  

PONIEDZIAŁEK, 27 CZERWIEC   

8.00 Za + Klarę Nosiadek – od rodziny Dębskich  

WTOREK, 28 CZERWIEC   

18.00 Za ++ Martę i Henryka Musiolików, rodziców i rodzeństwo  

ŚRODA, 29 CZERWIEC – ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA - UROCZYSTOŚĆ 

KOLEKTA W TYM DNIU ZBIERANA TO ŚWIĘTOPIETRZE O NA POTRZEBY STOLICY APOSTOLSKIEJ 

8.00 Za ++ Martę i Łucję Kusznik   

Po Mszy Nabożeństwo do św. św. Józefa Oblubieńca NMP – patrona ojców, umierających i nowicjuszy    

18.00 Za ++ Alojzego i Emilię Hajok  

CZWARTEK, 30 CZERWIEC   

18.00 Za ++ Jana Pielorz w rocznicę śmierci i żonę Walerię  

Po Mszy Nabożeństwo do św. św. Franciszka   
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Apostołka Bożego Miłosierdzia, 

Sekretarka Jezusa Miłosiernego, 

Prorok naszych czasów, wielki 

Mistyk, Mistrzyni życia duchowego 

– to tytuły, które najczęściej poja-

wiają się przy imieniu św. Siostry 

Faustyny Kowalskiej ze Zgroma-

dzenia Matki Bożej Miłosierdzia. 

Należy do grona najbardziej znany-

ch i lubianych świętych oraz naj-

większych mistyków w historii Koś-

cioła. 

Ojciec Święty Jan Paweł II napi-

sał, że w wieku wielkich totalita-

ryzmów Siostra Faustyna stała się 

rzeczniczką przesłania, iż jedyną 

siłą zdolną zrównoważyć ich zło 

jest prawda o miłosierdziu Boga. Jej 

„Dzienniczek” nazwał ewangelią 

miłosierdzia pisaną w perspektywie 

XX wieku, która pozwoliła ludziom 

przetrwać niezwykle bolesne doś-

wiadczenia tych czasów. Orędzie to 

– powiedział Ojciec Święty Bene-

dykt XVI – jest rzeczywiście głów-

nym przesłaniem naszych czasów: 

miłosierdzie jako Boża moc, jako 

Boża granica dla zła całego świata.  

Słowa te, jakże aktualne są dzi-

siaj, dlatego chciałbym gorąco 

polecić czytelnikom naszej gazetki 

„Dzienniczek” Świętej Siostry 

Faustyny Kowalskiej.  Należy on do 

pereł literatury mistycznej. Święta 

Siostra Faustyna Kowalska pisała 

go w Wilnie i Krakowie w latach 

1934-1938 na wyraźne polecenie 

Pana Jezusa i ze względu na nakaz 

swych spowiedników: ks. Michała 

Sopoćki i o. Józefa Andrasza SJ 

oraz za pozwoleniem przełożonych 

Zgromadzenia. W nim Siostra 

Faustyna opisała swoje niezwykle 

głębokie życie duchowe, sięgające 

samych szczytów zjednoczenia  

z Bogiem w zaślubinach mistycz-

nych. Głębię poznania tajemnicy 

miłosierdzia Bożego i jej kontem-

plację w codzienności, zmagania  

i walkę ze słabościami ludzkiej na-

tury oraz trudy związane z prorocką 

misją. „Dzienniczek” zawiera nade 

wszystko orędzie o miłości miło-

siernej Boga do człowieka, które 

Siostra Faustyna miała przekazać 

Kościołowi i światu. Jest to więc 

dzieło wyjątkowe. Zadaniem jakie 

Bóg postawił przed nią było 

przekazanie Kościołowi i światu 

orędzia Miłosierdzia, które jest 

przypomnieniem biblijnej prawdy  

o miłości miłosiernej Boga do 

każdego człowieka, wezwaniem do 

zawierzenia Mu swego życia  

i czynnej miłości wobec bliźnich. 

Jezus nie tylko ukazał jej głębię 

swego miłosierdzia, ale także 

przekazał nowe formy kultu: obraz 

z podpisem Jezu, ufam Tobie, 

święto Miłosierdzia, Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego i modlitwę  

w chwili Jego konania na krzyżu, 

zwaną Godziną Miłosierdzia. Do 

każdej z nich, a także do głoszenia 

orędzia Miłosierdzia przywiązał 

wielkie obietnice pod warunkiem 

troski o postawę zaufania Bogu, 

czyli pełnienia Jego woli, oraz 

świadczenia miłosierdzia bliźnim. 

Była niedziela, 22 lutego 1931 

roku. Wieczorem, kiedy przyszła do 

swej celi, ujrzała Pana Jezusa  

w białej szacie. „Prawą rękę miał 

wzniesioną do błogosławieństwa,  

a lewa dotykała szaty na piersiach, 

skąd wychodziły dwa promienie: 

czerwony i blady. Po chwili powie-

dział jej Jezus: Wymaluj obraz 

według rysunku, który widzisz,  

z podpisem: Jezu, ufam Tobie. 

Pragnę, aby ten obraz czczono 

najpierw w kaplicy waszej i na 

całym świecie. Obiecuję, że dusza, 

która czcić będzie ten obraz, nie 

zginie. Obiecuję także, już tu na 

ziemi, zwycięstwo nad nieprzyja-

ciółmi, a szczególnie w godzinę 

śmierci. Ja sam bronić ją będę 

jako swej chwały” (Dz. 47-48). 

Malowanie pierwszego obrazu 

Jezusa Miłosiernego rozpoczęto na 

początku stycznia 1934 a ukoń-

czono w czerwcu tegoż roku. Au-

torem obrazu był artysta malarz 

Eugeniusz Kazimirowski.  

Koronka do miłosierdzia Bo-

żego. Tę koronkę podyktował Pan 

Jezus Siostrze Faustynie jako mod-

litwę na przebłaganie i uśmierzenie 

gniewu Bożego. Pan Jezus pouczył 

ją, w jaki sposób ma odmawiać tę 

modlitwę na cząstce różańca. Naj-

pierw, odmówisz jedno „Ojcze nasz” 

i „Zdrowaś Maryjo”, i „Wierzę  

w Boga”, następnie na paciorkach 

„Ojcze nasz” mówić będziesz nas-

tępujące słowa: „Ojcze Przedwie-

czny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, 

Duszę i Bóstwo najmilszego Syna 

Twojego, a Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, na przebłaganie za 

grzechy nasze i świata całego”; na 

paciorkach „Zdrowaś Maryjo” bę-

dziesz odmawiać następujące sło-

wa: „Dla Jego bolesnej męki miej 
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miłosierdzie dla nas i świata ca-

łego”. Na zakończenie odmówisz 

trzykrotnie te słowa: „Święty Boże, 

Święty Mocny, Święty Nieśmiertel-

ny, zmiłuj się nad nami i nad całym 

światem” (Dz. 476).  

Święto Miłosierdzia obchodzo-

ne jest w pierwszą niedzielę po 

Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wiel-

kanocną, zwaną obecnie Niedzielą 

Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do 

kalendarza liturgicznego najpierw 

Franciszek kard. Macharski dla 

archidiecezji krakowskiej (1985),  

a potem niektórzy biskupi polscy  

w swoich diecezjach. Na prośbę 

Episkopatu Polski Ojciec Święty 

Jan Paweł II w 1995 roku wprowa-

dził to święto dla wszystkich die-

cezji w Polsce. W dniu kanoni-

zacji Siostry Faustyny 30 kwiet-

nia 2000 roku Papież ogłosił to 

święto dla całego Kościoła. Przy-

gotowaniem do tego święta ma być 

nowenna polegająca na odmawia-

niu przez 9 dni, poczynając od 

Wielkiego Piątku, Koronki do Miło-

sierdzia Bożego. Święto Miłosier-

dzia Mojego wyszło z wnętrzności 

[Moich] dla pociechy świata całego 

(Dz. 1517) – powiedział Pan Jezus 

do Siostry Faustyny. 

Święta s. M. Faustyna Kowal-

ska „Dzienniczek” Miłosierdzie 

Boże w duszy mojej, Wydawnic-

two PROMIC, Warszawa, Za 

zezwoleniem Kurii Metropolital-

nej w Krakowie z dnia 7 marca 

1995 r.  

 

DAMIAN DĘBSKI 

 

  

TŁO - CIEMNOŚĆ 

Nasze rekolekcje będą oparte  

o tematykę miłosierdzia Bożego  

i teologię obrazu „Jezu, ufam To-

bie”. A to dlatego, że niczego tak 

człowiek nie potrzebuje w dzisiej-

szych czasach, jak Bożego przeba-

częnia, przytulenia, podniesienia na 

duchu, umocnienia itd. Nasze serca 

są obciążone różnymi ciężarami – 

przede wszystkim ciąży nam i rani 

nas grzech, na który się zgadzamy  

i czasem nie potrafimy bez niego 

żyć. Ale zmagamy się też z tym, co 

spotyka nas w życiu – sprawa  

z covidem, wojna na Ukrainie, 

problemy w naszych rodzinach, 

zgorszenia w Kościele, cierpienie, 

krzyże itd. I wierzę w to głęboko, że 

Bóg PRAGNIE nas po prostu po-

cieszyć i przytulić. Bardzo potrze-

bujemy tego Bożego przytulenia. 

Nie chce nas karać, wypominać 

nam naszą niewierność, ani do-

kładać nam cierpień. On zna nasze 

serca i chce nas po prostu pocieszyć 

i zapewnić o tym, że cały czas jest 

blisko nas. A czytamy o tym  

w Dzienniczku św. Faustyny: „Nie 

chcę karać zbolałej ludzkości, ale 

pragnę ją uleczyć, przytulając (….) 

do swego miłosiernego serca (Dz. 

1588). Pan Jezus się ciągle przypo-

mina: „Przyjdźcie do Mnie wszys-

cy, którzy utrudzeni i obciążeni 

jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 

11, 28). On nie mówi, by przyszli do 

Niego wszyscy, którym w życiu się 

udaje, ale ci, którym się w życiu nie 

udaje, którzy są obciążeni i złamani 

w sercu. Jeżeli jesteś kimś takim, to 

te rekolekcje są dla Ciebie, bo Jezus 

przychodzi do takich serc – serc 

złamanych. 

Obraz „Jezu, ufam Tobie” pod 

względem artystycznym nie jest 

wysokich lotów. Kto się zna na 

sztuce zapewne powie, że poziom 

kunsztu artystycznego jest na 

średnim lub niskim poziomie – to 

nie jest Leonardo Da Vinci, Picasso 

czy Vincent van Gogh. Ale jednak 

Pan Jezus nie zatrudnił nikogo z 

nich do namalowania tego najpięk-

niejszego obrazu, ale zwykłego 

malarza, którego do tamtej pory 

właściwie nikt nie znał, a był nim 

Eugeniusz Kazimirowski. Bóg ko-

cha prostotę, pokorę i to, czym ten 

świat gardzi. Im bardziej się uni-

żymy, tym bardziej doświadczymy 

bliskości Boga. 

Wieczorem, 22 lutego 1931 

roku, w klasztorze w Płocku, świę-

tej Faustynie objawił się Pan Jezus. 

Było to wieczorem, kiedy Faustyna 

szykowała się do snu po dniu 

ciężkiej pracy, nagle w jej celi 

rozbłysło potężne światło i zoba-

czyła, jak z ciemności zbliża się  

w jej kierunku Jezus. Była przerażo-

na i jednocześnie zafascynowana. 

Było to pierwsze objawienie zwią-
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zane z prośbą o namalowanie obra-

zu z podpisem „Jezu, ufam Tobie”  

i prośbą Jezusa, aby tłem obrazu 

była ciemność. Później Jezus 

wyjaśnił, że ta ciemność oznacza 

przede wszystkim to, co w nas jest 

grzechem i odejściem od Boga. Ale 

także to, o czym było mówione na 

początku – trudne życiowe wyda-

rzenia, krzyże, cierpienia, wojny, 

zgorszenia itd. A więc to, co nas  

w życiu przygniata i zniechęca do 

ufności Bogu. Patrząc na ten obraz 

Jezus chce nam przypominać, że On 

chce tam przyjść, w te trudne 

doświadczenia i nas pocieszyć, 

oczyścić i przytulić. On chce nas na 

nowo podnieść na duchu, byśmy się 

nigdy nie zniechęcali i mimo tru-

dności podjęli trud podążania za 

Jezusem. Chce, byśmy byli szczę-

śliwi! A szczęście nie może być 

naszym bogiem, tylko Bóg naszym 

szczęściem. I jeszcze jedno – u pro-

roka Izajasza czytamy słowa Boże 

skierowane dla nas: Choćby wasze 

grzechy były jak szkarłat, jak śnieg 

wybieleją; choćby czerwone jak 

purpura, staną się jak wełna (Iz 1, 

18), a do św. Faustyny mówił: 

„Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie 

żadna dusza, chociażby grzechy jej 

były jak szkarłat” (Dz. 699). Nam 

się wydaje, że za nasze grzechy Bóg 

nas potępi, a nasze cierpienia Go nie 

interesują. Ale jest inaczej – On 

chce nam przebaczyć, przytulić  

i pocieszyć, i umocnić. Bardzo tego 

potrzebujemy! 

I jeszcze coś ważnego, co roz-

winiemy w kolejnych dniach. Jezus 

na tym obrazie ma przebite dłonie 

naszymi grzechami. Ale kiedy pa-

trzymy na Jego dłonie i twarz to 

widzimy, że nam nie grozi odwetem 

za rany, ale ma dłonie gotowe do 

błogosławieństwa. To znaczy, że 

chce uczynić nasze życie szczęśli-

wym! Możemy myśleć, że za nasze 

zniewagi i odejścia od Niego On się 

odwrócił od nas i pytamy się jak to 

możliwe, że On – mimo tych ran – 

jest dla nas ciągle tak dobry. A On 

mówi z tego obrazu, że nie może 

inaczej, jak tylko litować się nad 

naszymi biedami, choć grzech jest 

dla niego zawsze czymś wstrętnym  

i brzydzi się grzechem. Ale nigdy 

nie brzydzi się człowiekiem! Bo 

kiedy Bóg na nas patrzy, to widzi 

nas poranionych przez grzech,  

i wtedy Jego Boskie Serce doznaje 

głębokiej litości. 

Jezus na tym obrazie nie jest  

w zbroi, nigdy taki nie był ani nie 

będzie. Jezus ma zawsze serce 

odsłonięte w geście dawania Siebie. 

Rycerz ubrany w zbroi jest niedos-

tępny, broni się przed strzałami, ale 

nie Jezus. On jest otwarty i dostępny 

zawsze. Jego miłość jest tak pot-

ężna, że wystawia się na zranienia. 

Mówi do nas, że możemy Jego Ser-

ce ukochać, albo zranić. Wybór na-

leży do nas. Miłość Boża jest „ran-

liwa” – to znaczy podatna na zranie-

nia. Ale Bóg nie może inaczej, 

ryzykuje zranienia, ale to Go nie 

zniechęca bo wierzy, że Go uko-

chamy. To prawdziwa miłość! Je-

zus schodzi w najciemniejsze miej-

sca naszej duszy, gdzie panują 

ciemności i gdzie Go krzyżujemy  

i tam nam pokazuje, że przychodzi 

z przebaczeniem i błogosławieni-

stwem. To nam często wytrąca 

młotek i gwoździe z naszych dłoni, 

bo Bóg „wojuje” z naszą złością 

miłością, i zwycięża, i zdobywa nas 

dla Siebie.  

 

POPIÓŁ - POKUTA 

Obrzęd posypania głowy popio-

łem ma nam na nowo uświadomić, 

że bardzo potrzebujemy pokuty. 

Pokuta, do jakiej zachęca nas Pan 

Jezus ma się rozpocząć w naszym 

sercu, bo ono jest świątynią Ducha 

Świętego! A jest to radykalna 

przemiana całego naszego życia, 

powrotem, nawrócenia się do Boga 

całym sercem, zerwaniem z grze-

chem, odwróceniem się od zła z od-

razą do popełnionych przez nas 

złych czynów – tak uczy nas Ka-

techizm Kościoła Katolickiego  

w puncie 1431. Mamy boleć nad 

naszymi grzechami i pragnąć po-

prawy, co jest możliwe dzięki łasce 

Bożej, dzięki Jego miłosierdziu. 

Bez Boga – jak mówi mądrość 

naszych przodków – ani do proga. 

Czytamy w księdze Lamentacji: 

„Nawróć nas, Panie, do siebie,  

a nawrócimy się” (5, 21). Liturgia 

Środy Popielcowej przypomina 

nam, że bez tej wewnętrznej pokuty 

czyny pokutne – jak np. posypanie 

głowy popiołem – pozostają bezo-

wocne i kłamliwe. Natomiast naw-

rócenie wewnętrzne, skrucha serca, 

skłania nas do wyrażenia tej pos-

tawy przez znaki widzialne, gesty  

i czyny pokutne (KKK 1430) jak np. 

obrzęd posypania głowy popiołem. 

I dziś jest ten dzień z obrzędem 

posypania głowy popiołem, co ma 

głęboki związek z ciemnym tłem na 

naszym obrazie. Ten obrzęd ma 

głębokie korzenie w biblijnym Iz-

raelu. Czytamy o tym w dzisiejszym 

pierwszym czytaniu i w innych 

fragmentach biblijnych: 
 

Nawróćcie się do Mnie całym 

swym sercem (…). Rozdzierajcie 

jednak serca wasze, a nie szaty! 

Nawróćcie się do Pana, Boga wa-

szego! On bowiem jest litościwy, 

miłosierny, nieskory do gniewu  

i bogaty w łaskę, a lituje się nad 

niedolą (Jl 2, 12-13). 

 

 

I uwierzyli mieszkańcy Niniwy 

Bogu, ogłosili post i oblekli się  

w wory od największego do najm-

niejszego. Doszła ta sprawa do kró-

la Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął 

z siebie płaszcz, oblókł się w wór  

i siadł na popiele (Jon 3, 5-6). 

 

 

I wszyscy mężczyźni izraelscy, 

kobiety i dzieci, mieszkający w Je-

rozolimie, upadli na twarz przed 

świątynią, posypali głowy swoje 

popiołem i odziani w wory wycią-

gali ręce przed Panem.  A Pan wy-

słuchał ich wołania i wejrzał na ich 

udrękę (Jdt 4, 11.13). 
 

Przez proroka Joela Bóg się 

przypomina i mówi dziś, abyśmy 

rozdzierali serca (wewnętrzna po-

kuta), a nie szaty (zewnętrzne gesty 
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i znaki, np. bezowocne posypanie 

głowy popiołem). Mamy to zrobić, 

bo Bóg jest miłosierny, lituje się nad 

nami i chce nam przebaczyć, czyli 

to, co widać na naszym obrazie. Ale 

bez naszego zaufania i otwarcia się 

na Jego miłosierdzie, nic się nie 

zmieni w naszym życiu. Ewidentnie 

to widać, że Bóg nigdy nie zmienia 

zdania! Teksty proroka Joela zos-

tały zapisane w V/VI w. przed Chr. 

A obraz został namalowany w 1934 

roku. Minęło tyle wieków, a Bóg 

mówi ciągle to samo, że nie chce 

nas karać, ale chce nad nami się 

zmiłować i wlać w nas swoje życie, 

byśmy żyli i mieli w sobie radość, 

pokój i siłę, by wytrwać chwile prób 

i zwątpień, i nigdy nie stracić wiary 

w sens cierpienia. 

W historii biblijnego Izraela na 

znak żalu za grzechy ludzie znali 

zwyczaj rozdzierania szat i sypania 

głowy popiołem, o czym mówimy 

do tej pory. Jest wiele świadectw 

tego typu, chociażby w księdze 

Jonasza czy Judyty, co zostało 

zacytowane powyżej. Widać, że 

najpierw ci wszyscy biblijni boha-

terowie musieli zrozumieć, że ich 

serca stały się nieczułe i splamione 

grzechem poprzez niewierność 

Bożym przykazaniom. Kiedy to 

zrozumieli, to zaczęli odczuwać 

głęboki smutek i prosili Boga 

miłosierdzia, aby ten zmiłował się 

nad nimi. I wtedy, aby móc to 

wyrazić także na zewnątrz, czego 

człowiek bardzo potrzebuje, także 

my, wtedy najczęściej rozdzierali 

swoje szaty i sypali się popiołem. 

Kolejność, jaką widzimy, jest taka, 

jaka powinna być. Natomiast cza-

sem bywało tak, że te zewnętrzne 

gesty pokuty nie wynikały ze 

złamanego serca pokutą wewnęt-

rzną i doprowadziło to do jeszcze 

gorszego stanu tych ludzi, do hipo-

kryzji i całkowitego odejścia od Bo-

ga. Widzimy to chociażby w scenie 

sądu Chrystusa wobec Sanhedrynu: 

„Wtedy najwyższy kapłan rozdarł 

swoje szaty i rzekł: Zbluźnił” (Mt 

26, 65). Nie posłuchał wcześniej 

słów Chrystusa, by mógł zobaczyć 

swoje kamienne serce, ale uniósł się 

pychą i gniewem, nie chciał poku-

tować i skazał Chrystusa, wcześniej 

czyniąc gest rozdarcia szat. Choć  

w tej scenie gest ten oznacza reakcję 

na bluźnierstwo, to warto go 

zobaczyć w świetle dzisiejszej nau-

ki, bo był on pustym gestem zam-

knięcia się na Boże miłosierdzie. 

Dziś w kościołach nie rozrywa-

my szat, tego już nie ma. Ale mamy 

inny znak, posypanie głowy popio-

łem. Chciałbym teraz powiedzieć 

coś bardzo ważnego, a jednocześnie 

trudnego, a nawet dla niektórych 

kontrowersyjnego. Mam nadzieję, 

że nikt z was nie wyjdzie zaraz  

z kościoła trzaskając za sobą drzwia-

mi. Wiem, że muszę to powiedzieć. 

Powiedzcie mi, ilu z Was, którzy 

teraz podejdziecie posypać sobie 

głowę popiołem, będzie zwykłymi 

hipokrytami i oszustami udającymi, 

że poprzez ten znak rozpoczyna 

okres Wielkiego Postu w pokucie  

i nawróceniu? Ilu z was będzie 

odgrywało nie swoją rolę? Bo 

hipokryta to jest ktoś, kto zakłada 

maskę – jak w greckich teatrach –  

i odgrywa nie swoją rolę? A może 

ktoś jest już tak w tym dobry, bo  

w każdą Środę Popielcową jest 

komikiem, że dziś otrzymałby rolę  

w superprodukcji Hollywood’u? Ilu 

z nas posypie sobie głowę popio-

łem, wyjdziemy z kościoła, wróci-

my do swoich obowiązków i nic nie 

zmienimy, będziemy dalej kochali 

swoje grzechy, bo nie umiemy bez 

nich żyć… Może nikt z was nie jest 

hipokrytą i obrzęd posypania głowy 

popiołem jest rzeczywiście wyni-

kiem wewnętrznej pokuty, ale ja 

jestem hipokrytą, czasem jeszcze 

tak, choć staram się powoli z tego 

leczyć. Boże miłosierdzie pokazuje 

mi to, że głęboko w sercu mam do 

tego skłonności, by udawać i pomi-

jać to, co ważniejsze, czyli nawró-

cenie serca. A Ty? Jesteś praw-

dziwy czy udajesz? 

Co muszę zmienić? 

Jaka jest moja wewnętrzna ciem-

ność? 

Mówiłem na początku, że będę 

mówił o tym, co sam przeżywam, 

że ja jestem czasem hipokrytą. 

Zakładam piękny habit, ornat, 

wychodzę na ambonę i głoszę 

kazania. A to nie jest trudne. Trudne 

jest natomiast zakończyć mszę 

świętą, wyjść z kościoła i jak mnie 

nikt nie widzi robić tak, jak 

mówiłem wcześniej na kazaniu, na 

którym ludzie czasem sobie myślą, 

że ten Izajasz to taki porządny 

zakonnik… A prawda bywa czasem 

inna… Ale chce się do tego 

przyznać i razem z Wami przyznać 

się do tego, że potrzebujemy 

Bożego miłosierdzia i pokuty, by 

ciemności naszych serc, jak na tym 

obrazie, spotkały się z kochającym  

i litującym się Jezusem Chrystu-

sem. Bo Bóg pragnie nas pocieszyć, 

pragnie nas przytulić i nam po-

błogosławić. Taki On jest. To jest 

prawdziwy obraz Boga. 

 

Panie Jezu Chryste, tak, jestem 

taki. Czasem udaję, trudno mi się 

nawrócić, bo kocham moje grzechy. 

Ale wierzę i ufam Tobie, że mnie 

nigdy nie potępisz i dasz mi nowe 

serce i nowego ducha, by moje 

serce było na nowo niebem dla 

Ciebie. Pomóż mi się uniżyć przed 

Tobą i złam moje serce pokutą, 

abym Cię kochał w duchu i praw-

dzie. Amen. 

 

 

Nauki rekolekcyjne wygłoszone w tym roku przez o. Izajasza OFM, pochodzącego z klasztoru w Chorzowie. 

Druga część jego nauk zostanie opublikowana w numerze wakacyjnym Franciszkańskiej Niepokalanej. Życzymy 

owocnej lektury duchowej.   
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INFLACJA 

Inflacja to aktualnie najpopularniej-

szy termin ekonomiczny jaki pojawia 

się w przestrzeni publicznej. Jako taka 

dotyka każdego z nas, zarówno praco-

dawców jaki i pracobiorców, dotyka 

każdego z nas bo wszyscy jesteśmy 

konsumentami. Na temat inflacji 

napisano już wiele bardzo rzetelnych 

ale i również bzdurnych artykułów  

a czasami wręcz tak zwanych „fake 

newsów”.  

Inflacja to zjawisko ekonomiczne 

polegające na wzroście przeciętnego 

poziomu cen w gospodarce, której 

Skutkiem inflacji jest spadek siły 

nabywczej (deprecjacja) pieniądza 

krajowego. Rodzaje inflacji zależą od 

wielu kryteriów. Do najważniejszych 

zaliczamy między innymi: kryterium 

przyczyny, tempa inflacji i skutków 

oraz czynnika czasu.    

Ze względu na przyczynę wywołu-

jącą proces wzrostu cen wyróżnia się: 

1. inflację kosztową która, spowo-

dowana jest wzrostem kosztów pro-

dukcji. Źródłem inflacji kosztowej mo-

że być  wzrost płac przewyższający 

wzrost wydajności pracy (inflacja pła-

cowa). Wzrost płac przewyższający 

wzrost wydajności pracy często wynika 

z nacisków związków zawodowych na 

pracodawców. Innym źródłem inflacji 

kosztowej jest wzrost cen surowców 

zarówno krajowych (inflacja wewnęt-

rzna) i zagranicznych (inflacja importo-

wana). przykładem inflacji importowa-

nej jest wzrost cen importowanej ropy 

naftowej, który powoduje podwyżkę 

cen benzyny i kosztów transportu , co 

przekłada się na wzrost przeciętnego 

poziomu cen w całej gospodarce. 

przykładem inflacji wewnętrznej spo-

wodowanej wzrostem cen surowców 

krajowych jest wzrost cen węgla, który 

powoduje wzrost cen energii elektry-

cznej i cen ciepłej wody użytkowej  

i ogrzewania. Jednym z istotnych źró-

deł inflacji jest  wzrost podatków i skła-

dek obciążających producentów. 

Wzrost ten powoduje, że  koszty 

związane z wyższymi podatkami prze-

rzucane są na ceny wyrobów konsum-

pcyjnych. Należy dodać, że inflacja 

kosztowa ma charakter kumulacyjny 

czyli, że wzrost cen w gospodarce 

zwiększa presję na podwyżkę wynag-

rodzeń, co z kolei przekłada się na 

jeszcze większy wzrost cen w gospo-

darce.  

 2. inflację popytową (zwana pie-

niężną), występuje ona w sytuacji nad-

wyżki popytu zgłaszanego przez społe-

czeństwo nad podażą dóbr i usług, tego 

rodzaju zwiększone zapotrzebowanie 

związane z nadmierną ilością pieniądza 

w gospodarce wywołuje efekt w pos-

taci wzrostu cen. Przyczyną inflacji 

popytowej są polityka monetarna 

banku centralnego oraz utrzymujący 

się deficyt budżetowy państwa i jego 

finansowanie drukiem „pustego pienią-

dza”.  

3. inflację popytowo - kosztową 

(zwana strukturalną), występuje ona  

w warunkach niedostosowania struktu-

ry produkcji do zapotrzebowania zgła-

szanego przez kupujących. Inflacja 

strukturalna charakteryzuje się  nad-

wyżką pieniądza przy jednoczesnym 

niedoborze dóbr i usług na rynku. Jest to 

spowodowane niedostosowaniem poda-

ży do szybko wzrastającego popytu.  

Według kryterium tempa, inflację 

dzielimy na: 

- pełzającą – kiedy wzrost cen nie 

przekracza 5% rocznie, 

- umiarkowaną (kroczącą) – gdy 

wzrost cen mieści się w granicach 5–

10% w skali roku; 

- galopującą – roczny wzrost cen 

według stopy dwu- albo trzycyfrowej, 

od 50% w górę, 

- hiperinflacja – miesięczny wzrost 

cen przekracza 150%; 

- deflację (ujemna inflację) czyli nie 

wzrost a spadek cen towarów i usług. 

Inflacja pełzająca jest zjawiskiem 

normalnym w gospodarce, nie wywo-

łującym poważniejszych trudności ani 

negatywnych skutków ekonomiczny-

ch. Poziom cen podnosi się w stosun-

kowo wolnym tempie. Gdy znaczny 

wzrost przeciętnego poziomu cen  

w gospodarce sięga kilkudziesięciu 

procent w skali roku mamy do czy-

nienia z inflacją galopującą. W gospo-

darce ochrona siły nabywczej pie-

niądza jest bardzo utrudniona. Realna 

stopa procentowa jest dużo mniejsza 

niż oprocentowanie oszczędności, co 

powoduje niechęć do ich lokowania na 

lokatach bankowych i skłania do 

inwestycji spekulacyjnych, na przykład 

w walutach obcych, i zachęca do 

zaciągania kredytu na możliwie długi 

termin przy stałej stopie procentowej. 

Przy hiperinflacji dochodzi do całko-

witej utraty zaufania do waluty kra-

jowej. Skutkiem  hiperinflacji są długie 

kolejki, nierównowaga na rynku, kupo-

wanie na zapas, spekulacja, nielegalne 

zaopatrzenia, przekupstwo, lokowanie 

oszczędności w walutach obcych.  

Zasadniczo mamy do czynienia  

z dwoma metodami liczenia inflacji 

konsumenckiej. GUS podaje wskaźnik 

CPI a INTRASTAT wskaźnik HICP. 

Różnica polega na tym, że dane do 

inflacji HICP pochodzą z wydatków 

budżetów gospodarstw domowych 

oraz z rachunków narodowych, a do 

CPI tylko z wydatków budżetów do-

mowych. 

 

 DAMIAN DEBSKI 

damiandebski@wp.pl
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W niedzielę 15 maja w naszej parafii odbędzie się Dzień Misji Franciszkańskich. 

Będziemy gościć o. Paschalisa OFM – misjonarza,  

który wygłosi kazania okolicznościowe, a po Mszach św.  

będzie zbierał fundusze na rzecz prowadzenia misji  

przez nasz franciszkański Zakon. 

W środę, 1 czerwca 2022 r. zapraszamy wszystkie dzieci wraz z ich rodzicami  

na Mszę św. w ich intencji z okazji Dnia Dziecka.  

Eucharystia zostanie odprawiona o godz. 18.00. 

Tegoroczne Bierzmowanie zostanie udzielone młodzieży naszej parafii  

dnia 31 maja o godz. 16.00. Szafarzem sakramentu będzie ks. bp. Marek Szkudło.  

Próby i bezpośrednie przygotowanie do liturgii będzie odbywało się  

w dniach 26, 27 i 30 maj 2022, po Mszach wieczornych. 

Obecność jest obowiązkowa dla wszystkich kandydatów. 

W piątek, 7 maja 2022 r. to dzień, w którym nasza Prowincja zakonna wspomina 

życie i męczeńską śmierć Sł. B. o. Euzebiusza Huchrackiego OFM. Jest to także 

dzień modlitw o jego beatyfikację. Zapraszamy do włączenia się w modlitwę. 
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