


Wielkanoc 2021

Pe³ni radoœci
Drodzy parafianie!
 

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa nape³ni³o radoœci¹ nie tylko kobiety 
przyby³e do grobu i aposto³ów, lecz tak¿e wszystkich, do których dotar³a 
wiadomoœæ o nim. Po opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i œmierci nastaje 
nowy czas nadziei. Z perspektywy zmartwychwstania ¿ycie cz³owieka wygl¹da 
inaczej. Nauczmy siê tak na nie patrzeæ.

 

Chrystus Pan zmartwychwsta³ – i my zmartwychwstaniemy! 
 

Niechaj ta nadzieja bêdzie w nas Ÿród³em radoœci i pokoju, niech porz¹-
dkuje nasz¹ codziennoœæ, abyœmy ka¿dego dnia stawali siê niezwyk³ymi 
œwiadkami zmartwychwstania. 

 

W imieniu w³asnym i wspólnoty redemptorystów gliwickich ¿yczymy wam 
pokoju serca, radoœci rozpromieniaj¹cej ka¿dy dzieñ, nadziei, która nigdy nie 
gaœnie. Alleluja Pan Zmartwychwsta³. Prawdziwie Zmartwychwsta³!!!

O. Piotr Œwierczok CSsR, proboszcz

Triduum Paschalne
Wielki Czwartek
 

7:00 Jutrznia z Godzin¹ Czytañ
18:30 Msza Wieczerzy Pañskiej
Adoracja w Ciemnicy do 22:00.

Wielki Pi¹tek
 

7:00 Jutrznia z Godzin¹ Czytañ
9:00 Droga Krzy¿owa
15:00 Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia
18:30 Liturgia Mêki Pañskiej
Adoracja przy Grobie Pañskim do 22:00.

Wielka Sobota
 

7:00 Jutrznia z Godzin¹ Czytañ
7:00 do 15:00 Adoracja przy Grobie Pañskim
20:00 Liturgia Wigilii Paschalnej z Procesj¹ Rezurekcyjn¹ (przynosimy œwiece).

Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego
 

Msze œw. o godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 16:00, 18:00 i 19:30.

Poniedzia³ek Wielkanocny
 

Msze œw. o godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 16:00, 18:00 i 19:30.
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28 marca 2021 Niedziela Palmowa
Iz 50,4-7   Ps 22   Flp 2,6-11   Mk 14,1 – 15,47

Ka¿dego rana pobudza me ucho, bym s³ucha³ jak uczniowie. (Iz 50,5)
 

Triduum Paschalne
 

1 kwietnia 2021 Wielki Czwartek
Wj 12,1-8.11-14   Ps 116B   1 Kor 11,23-26   J 13,1-15

(…) i wezwê imienia Pana. (Ps 116B,13)
 

2 kwietnia 2021 Wielki Pi¹tek
Iz 52,13-53, 12   Ps 31   Hbr 4,14-16; 5,7-9   J 18, 1 – 19, 42

Któ¿ uwierzy temu, co us³yszeliœmy? (Iz 53,1)
 

3 kwietnia 2021 Wigilia Paschalna
Rdz 1,1 – 2, 2   Ps 104   Rdz 22,1-18   Ps 16   Wj 14, 15 – 15, 1   Wj 15   Iz 54,4a.5-14   Ps 30   Iz 55,1-11   Iz 

12   Ba 3,9-15.32 – 4,4   Ps 19   Ez 36,16-17a.18-28   Ps 42   
Rz 6,3-11   Ps 118   Mk 16,1-7

«Wszystkie ludy ziemi bêd¹ sobie ¿yczyæ szczêœcia takiego, jakie jest udzia³em twego 
potomstwa, dlatego ¿e us³ucha³eœ mego rozkazu». (Rdz 22,18)

 

4 kwietnia 2021 Wielkanoc
Dz 10,34a.37-43   Ps 118   Kol 3,1-4   J 20,1-9

Dot¹d bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, ¿e On ma powstaæ z martwych.
 (J 20,9)

5 kwietnia 2021 Poniedzia³ek Wielkanocny
Dz 2,14.22-32   Ps 16   Mt 28,8-15

(…) i pos³uchajcie uwa¿nie mych s³ów! (Dz 2,14)
 

11 kwietnia 2021 II Niedziela Wielkanocna – Œwiêto Bo¿ego Mi³osierdzia
Dz 4,32-35   Ps 118   1J 5,1-6   J 20,19-31

Te zaœ zapisano, abyœcie wierzyli, ¿e Jezus jest Mesjaszem, Synem Bo¿ym, i abyœcie 
wierz¹c, mieli ¿ycie w imiê Jego. (J 20,31)

 

18 kwietnia 2021 III Niedziela Wielkanocna
Dz 3,13-15.17-19   Ps 4   1J 2,1-5a   £k 24,35-48

Pan mnie wys³ucha, gdy bêdê Go wzywa³. (Ps 4,4)

S³uchaæ.
Nawet, gdy nie rozumiemy.
Nawet, gdy nie mo¿emy uwierzyæ.
Nawet, gdy uwaga rozproszona.
Nawet, gdy myœli uciekaj¹ gdzie indziej.
S³uchaæ jak uczeñ mistrza.
S³uchaæ Jego s³ów.

Aleksandra Gawor
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Z Bogiem, w Bogu i dla Boga przez wstawiennictwo 
Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy – œwiadectwo cz. II
Tytu³owe motto przewodnie jest moim œwiadectwem wiary. Dotyczy to zarówno czêœci I, 
która ukaza³a siê w poprzednim wydaniu Byæ Koœcio³em, jak i obecnej, czêœci drugiej. Chcê 
na wstêpie jedynie podkreœliæ, o czym by³o te¿ mowa w pierwszej czêœci mojego œwiadectwa 
wiary, ¿e Chrystus jest obecny w moim ¿yciu na tak wielu p³aszczyznach, ¿e nie sposób jest 
przedstawiæ pe³nego œwiadectwa na ³amach Byæ Koœcio³em.

W bie¿¹cej czêœci przedstawiê historiê uzdrowienia mojego najm³odszego dziecka, Mateuszka.
W po³owie ubieg³ego roku zauwa¿yliœmy z ¿on¹, ¿e nasz – na tamten czas – niespe³na trzy-

ipó³letni Mateuszek zacz¹³ siê potykaæ i coraz czêœciej upadaæ. Mateusz by³ dzieckiem 
w pe³ni zdrowym i prawid³owo rozwijaj¹cym siê. Pocz¹tkowo t³umaczyliœmy sobie, ¿e za 
szybko bieg³, nie patrzy³ pod nogi albo, ¿e droga by³a wyboista. Nie dociera³o do nas, ¿e 
w jego organizmie mo¿e zaczynaæ siê coœ z³ego. W przeci¹gu zaledwie dwóch tygodni stan 
Mateusza znacznie siê pogorszy³. Matuœ – bo tak go zdrobniale nazywam, nie potrafi³ ju¿ 
chodziæ, a tylko biega³ zataczaj¹c siê i co chwilê przewracaj¹c siê. Biega³, gdy¿ wbrew 
pozorom ³atwiej siê dziecku biega ni¿ chodzi. U Mateusza pojawi³y siê ewidentne zaburzenia 
chodu i równowagi.

Zaczêliœmy szukaæ pomocy u lekarzy. Ne by³o to ³atwe, bo w dostêpie do s³u¿by zdrowia 
obowi¹zywa³y ju¿ ró¿ne obostrzenia i ograniczenia zwi¹zane z pandemi¹. Ostatecznie 
zostaliœmy skierowani na ostry dy¿ur w zakresie neurologii dzieciêcej do Górnoœl¹skiego 
Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. W ramach ostrego dy¿uru na wizytê móg³ wejœæ 
z dzieckiem tylko jeden rodzic. Postanowiliœmy z ¿on¹, ¿e to ja bêdê uczestniczyæ w wizycie, 
bo ju¿ wczeœniej rozmawia³em z innymi lekarzami. W tym czasie ¿ona czeka³a na zewn¹trz 
budynku. Mateuszowi wykonano podstawowe badania krwi, zdjêcia Rtg i USG stawów 
biodrowych oraz tomografiê komputerow¹ g³owy. Wyniki wszystkich tych badañ by³y 
prawid³owe. Jednak z uwagi na utrzymuj¹ce siê zaburzenia chodu i równowagi zalecono 
rozpoczêcie hospitalizacji, aby przeprowadziæ szczegó³ow¹ diagnostykê i wdro¿yæ odpo-
wiednie leczenie. Byliœmy przygotowani na to, ¿e jedno z nas zostanie z Mateuszem 
w szpitalu. Zosta³a z nim moja ¿ona.

Okaza³o siê, ¿e Mateusz ze swoj¹ mam¹ byli w szpitalu oko³o pó³tora miesi¹ca. W tym 
czasie ja zajmowa³em siê dwójk¹ pozosta³ych naszych dzieci, Jakubem i Szymonem, którzy 
ju¿ rozpoczêli wakacje. Na pocz¹tku hospitalizacji pojawi³y siê u Mateusza dodatkowe 
objawy, tj. dr¿enie r¹czek, nó¿ek, potem tu³owia, a w koñcu mowa uleg³a spowolnieniu. By³a 
ta tzw. mowa skandowana, niewyraŸna. Mateusz przesta³ trafiaæ ³y¿k¹ lub widelcem do 
swoich ust. Przewraca³ siê przy ka¿dej próbie przemieszczania. Z czasem nie chcia³ ju¿ nawet 
próbowaæ chodziæ i biegaæ. By³ zrezygnowany, os³abiony i wystraszony tym wszystkim, co 
dzia³o siê wokó³ niego. Nowe miejsce, wiele obcych osób z personelu medycznego i ogromna 
liczba badañ, nieprzyjemnych i niejednokrotnie bolesnych – wszystko to by³o dla niego 
niezwykle trudne.

Lekarze okreœlili wystêpuj¹ce u dziecka objawy mianem ataksji, czyli niezbornoœci 
ruchów. Podczas hospitalizacji wykonano Matusiowi wiele badañ. Krew by³a pobierana 
niemal¿e co drugi lub co trzeci dzieñ. Wykonano punkcjê lêdŸwiow¹ i pobrano do badania 
p³yn rdzeniowo-mózgowy. Wykonano rezonanse magnetyczne g³owy i szyi oraz dwukrotnie 
jamy brzusznej, tomografiê komputerow¹ klatki piersiowej, USG jamy brzusznej, moszny 
i j¹der. Wyniki tych badañ by³y prawid³owe, podobnie jak i zapis EEG fal mózgowych. 
Mateuszka poddano tak¿e biopsji szpiku kostnego, który zosta³ pobrany z talerza biodrowego 
równie¿ z wynikiem prawid³owym. 

¯ycie parafii



W jednym tylko badaniu rezonansu magnetycznego jamy brzusznej stwierdzono 
powiêkszenie jednej z nerek, jednak kolejne badanie ju¿ tego nie potwierdzi³o. Do ka¿dego 
badania, z wyj¹tkiem pobrania krwi i USG, Mateusz by³ usypiany przez anestezjologa. 
Podczas hospitalizacji wielokrotnie by³ pod narkoz¹. Pobieran¹ krew badano w Górnoœl¹skim 
Centrum Zdrowia Dziecka, ale tak¿e wysy³ano do innych placówek medycznych, w których 
wykonywano specjalistyczne badania dotycz¹ce chorób neurometabolicznych i chorób 
rzadkich. Na wyniki niektórych badañ trzeba by³o czekaæ miesi¹cami. Ostatnie z wyników 
badañ otrzymaliœmy w lutym tego roku. Wszystkie wyniki badañ by³y prawid³owe. Pod 
koniec hospitalizacji Matuœ trzykrotnie by³ przewo¿ony karetk¹ do Instytutu Onkologii 
w Gliwicach (gdzie w koñcu mog³em swobodnie przez kilka godzin przebywaæ z dzieckiem) 
na specjalistyczne badanie, którego celem by³o poszukiwanie w organizmie nawet pojedyn-
czych komórek nowotworowych, lecz i tym razem wynik by³ prawid³owy.

Lekarze wci¹¿ nie mogli ustaliæ przyczyny utrzymuj¹cych siê zaburzeñ. W szpitalu przez 
kilka tygodni podawano Mateuszowi leki przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe metod¹ „na 
chybi³ trafi³”, a potem dodatkowo jeszcze sterydy. S³yszeliœmy ró¿ne diagnozy, wœród nich te 
najciê¿sze, jak neuroblastoma, czyli nowotwór z³oœliwy nerki albo bia³aczka. Jednak ka¿da 
z przekazywanych nam diagnoz by³a tylko podejrzeniem okreœlonej choroby, gdy¿ ¿adne 
badania ich nie potwierdza³y, a co najwy¿ej mog³y tylko uzasadniaæ samo podejrzenie danej 
choroby.

Tylko dwukrotnie mog³em wejœæ na oddzia³: pierwszy raz na oko³o dwie godziny, kiedy 
¿ona niemal¿e zas³ab³a s³ysz¹c diagnozê (a tak naprawdê podejrzenie) neuroblastomy i za dru-
gim razem tylko na kilka minut. Mateuszka i ¿onê widywa³em codziennie w oknie na siód-
mym piêtrze szpitala, kiedy sta³em na parkingu sam, a czasem z Kubusiem i Szymonkiem. 
Rozmawialiœmy telefonicznie, czasem nawet godzinami. Wysy³aliœmy sobie zdjêcia. Wszys-
cy za sob¹ bardzo têskniliœmy. To, co jako rodzice prze¿ywaliœmy wtedy zna tylko Pan Bóg.

W tym wielkim dla nas cierpieniu, w tym trudnym czasie przyszed³ do nas Chrystus z ³ask¹ 
pocieszenia, a do Mateuszka z ³ask¹ uzdrowienia, ale Jego przyjœcie poprzedzi³ ogrom 
modlitwy. O zdrowie dla Matusia modliliœmy siê nie tylko my – rodzice, ale tak¿e nasza 
rodzina, przyjaciele i znajomi, cz³onkowie Wspólnoty Nios¹cej Ducha z naszej Parafii oraz 
cz³onkowie innych zaprzyjaŸnionych wspólnot duchowych. Modlili siê tak¿e ojcowie 
redemptoryœci. Ja w intencji Mateuszka zacz¹³em odmawiaæ nowennê pompejañsk¹. 
Odprawia³em te¿ Nowennê do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w naszym sanktuarium. 
W intencji Mateuszka ofiarowa³em tak¿e udzia³ w Eucharystii. Choæ nie mówi³em wtedy 
o tym ¿onie, to czêsto mia³em ju¿ przed oczyma widok Mateuszka niepe³nosprawnego, na 
wózku inwalidzkim i zaczyna³em zastanawiaæ siê, gdzie mam zamontowaæ w domu podjazdy 
i inne u³atwienia dla synka. 

Moim przewodnikiem duchowym by³ ojciec Stanis³aw Madejczyk. Wielokrotnie przed 
rozpoczêciem mszy œwiêtej powtarza³, abym duchowo, na o³tarzu podczas Eucharystii 
ofiarowa³ Mateusza Panu Bogu. Ja jednak nadal modli³em siê o ³askê uzdrowienia dla mojego 
dziecka. Prosi³em o jego pe³ne wyzdrowienie. Dopiero po pewnym czasie i z pewnoœci¹ na 
skutek dzia³ania Ducha Œwiêtego przyj¹³em pewn¹ prawdê za swoisty dogmat. Czy¿ Mateusz 
nie jest dzieckiem Boga? Jest. Jest dzieckiem bo¿ym. Jego ojcem jest sam Pan Bóg, a ja jestem 
Jego tylko biologicznym ojcem powo³anym do roli opiekuna na ziemi. Zacz¹³em modliæ siê 
inaczej. Ju¿ nie b³aga³em o zdrowie dla Mateuszka, tylko o to, aby sta³a siê wola Bo¿a, jaka by 
nie by³a i aby dobry Bóg da³ nam – rodzicom dziecka Boga – si³ê w jej wype³nieniu.

I wtedy sta³ siê cud! Pewnego dnia zadzwoni³a do mnie ¿ona i powiedzia³a, ¿e Mateusz 
zeskoczy³ z ³ó¿ka. Myœla³em, ¿e spad³, ale ¿ona powtórzy³a, ¿e sam zeskoczy³ i zacz¹³ biegaæ 
i nawet chodziæ po sali, bez potkniêæ. Usta³o dr¿enie r¹k, nóg, tu³owia. 

cd. na str, 6
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W ci¹gu oko³o dwóch tygodni mowa przesta³a byæ spowolniona i niewyraŸna. 
Ani w czasie hospitalizacji, ani do chwili obecnej lekarze nie ustalili przyczyny pojawienia 

siê u Mateuszka opisanych objawów neurologicznych, ani nie ustalili przyczyny ich 
wycofania siê. Dziœ Mateusz jest ju¿ czteroletnim ch³opcem, znów prawid³owo rozwijaj¹cym 
siê. Jest radosny, lubi chodziæ na mszê œwiêt¹, wyœpiewuje w domu pieœni religijne i piosenki 
przyniesione z przedszkola. Chodzi, biega, skacze i korzysta z przywilejów wieku. Nie ozna-
cza to, ¿e min¹³ w nas lêk. Ten lêk, ta obawa przed nawrotem niezidentyfikowanej choroby ju¿ 
w nas pozostanie. Jednak silniejsze s¹ wiara, nadzieja i mi³oœæ, czyli wiara w Boga, nadzieja, 
¿e Bóg bêdzie chroniæ swoje dziecko i mi³oœæ do Boga, chocia¿by wyra¿ona przez nasz¹ 
mi³oœæ do dziecka.

W poprzednim wydaniu Byæ Koœcio³em pisa³em o moim œwiadectwie wiary w zwi¹zku ze 
œmierteln¹ chorob¹ nowotworow¹ mojego brata Artura. Choroba Mateuszka mia³a miejsce 
w okresie choroby Artura. Mia³em zatem podwójne intencje i dwa ciê¿ary na duszy i ciele. 
W poprzednim œwiadectwie pisa³em, ¿e z czasem przesta³em siê ju¿ modliæ o zdrowie dla 
Artura, a zacz¹³em modliæ siê o to, aby wobec mojego brata wype³ni³a siê wola Bo¿a, jaka by 
ona nie by³a i aby dobry Bóg ul¿y³ Arturowi w cierpieniach.

Panie Bo¿e, dziêkujê Ci za wszystkie ³aski okazane Mateuszkowi i nam, jego ziemskim 
opiekunom. Proszê te¿ o choæby krótk¹ modlitwê dziêkczynn¹ za otrzymane przez nas ³aski, 
a zw³aszcza za ³askê uzdrowienia Mateuszka.

Niech bêdzie mi wolno ju¿ teraz zapowiedzieæ, trzeci¹ czêœæ mojego œwiadectwa wiary 
zwi¹zane z ³ask¹ ¿ycia, jakiej Jezus Chrystus tym razem udzieli³ mnie. Pan Bóg ofiaruj¹c mi 
ponownie dar ¿ycia w chwili zawa³u serca i jednoczeœnie zakoñczy³ okres mojej niemal¿e 
niewolniczej pracy.

¯ycie parafii

Pielgrzymka do
Koœcio³a Jubileuszowego

dk. Aleksander Æwik CSsR

Krzysztof Kwiecieñ

3 marca, w pierwsz¹ œrodê miesi¹ca, odby³a siê pielgrzymka piêciu parafii Dekanatu Gliwice 
do koœcio³a Jubileuszowego – œw. Józefa w Gliwicach Ligocie. Jedn¹ z parafii pielgrzymuj¹-
cych by³a nasza parafia Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego.

Skutkiem trwaj¹cej pandemii by³a ograniczona. Parafiê 
Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego reprezentowali: o. proboszcz Piotr Œwierczok CSsR, o. Mak-
sym £abkow CSsR, dk. Aleksander Æwik CSsR oraz parafianie nale¿¹cy do grupy Mê¿czyzn 
œw. Józefa.

Pielgrzymi mieli mo¿liwoœæ adoracji Najœwiêtszego Sakramentu oraz skorzystania z sa-
kramentu pokuty i pojednania od godziny 17:00. O godzinie 18:00 celebrowana by³a 
Eucharystia, której przewodniczy³ i s³owo Bo¿e wyg³osi³ o. Piotr Œwierczok CSsR, dziekan 
dekanatu Gliwice Centrum. W swojej homilii nawi¹za³ do aktualnego czasu, w którym 
przysz³o nam ¿yæ oraz ukaza³, jak postaæ œw. Józefa nam w tym pomaga. Akcentowa³ wielkie 
zaufanie Bogu, jakim odznacza³ siêœwiêty opiekun Chrystusa.

Po Mszy Œwiêtej odby³o siê nabo¿eñstwo do œw. Józefa. 

liczba uczestników pielgrzymki 
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Zbigniew Ogonowski

Oddajemy dzisiaj do r¹k czytelników 250-ty numer naszego parafialnego miesiêcznika Byæ 
Koœcio³em. Pierwszy numer ukaza³ siê w maju 1995 r., a jego tytu³owa pagina prezentowana 
jest powy¿ej. Wtedy by³a to czarno-bia³a gazetka formatu A4, powielana na kserokopiarce. 
Jakoœæ druku pierwszych numerów by³a s³aba, zw³aszcza, gdy trzeba by³o umieœciæ w nich 
jakieœ zdjêcia. Minê³o 26 lat i dzisiaj mo¿emy pochwaliæ siê jakoœci¹ profesjonaln¹. Czy 
równie profesjonalnie potrafimy operowaæ zamieszczonymi w kolejnych numerach treœcia-
mi? To pytanie trzeba skierowaæ do parafian – czytelników miesiêcznika. 

Przez 26 lat przez redakcjê Byæ Koœcio³em przewinê³o siê oko³o 30 osób. ̄ adna z nich nie 
mia³a zawodowego, dziennikarskiego przygotowania do takiej pracy. Wszyscy jednak starali 
siê s³u¿yæ swoimi „talentami” najlepiej jak umieli, aby miesiêcznik dobrze spe³nia³ swoj¹ rolê. 
W za³o¿eniu polega ona g³ównie na informowaniu o parafialnych wydarzeniach. Sens miesiê-
cznika jest jednak g³êbszy i wynika wprost z jego tytu³u. Byæ Koœcio³em to coœ wiêcej ni¿ do 
Koœcio³a nale¿eæ. Dlatego miesiêcznik stara siê w ramach swoich mo¿liwoœci i przede wszyst-
kim w jednoœci z ojcem proboszczem uczestniczyæ w kszta³towaniu parafialnego ¿ycia.

Zapraszamy do wspó³pracy ka¿dego, dla kogo parafia stanowi wspólnotê. Ka¿dego, który 
têskni za ¿yciem na wzór pierwszych chrzeœcijan, aby i o nas mówiono: „Patrzcie, jak oni siê 
mi³uj¹”. 

¯ycie parafii

250 numer

S³owo ojca proboszcza
 

Od wielu lat, ka¿dego miesi¹ca, otrzymujemy garœæ informacji z ¿ycia naszej wspólnoty 
parafialnej i Koœcio³a. Wiadomo, ¿e jest to owoc pracy wielu osób, które poœwiêcaj¹ swój 
czas, abyœmy mogli otrzymaæ kolejny numer naszej gazetki parafialnej. 

Dzisiaj chcê wyraziæ im nasz¹ wdziêcznoœæ. Dziêkujê wam za zaanga¿owanie w ¿ycie 
naszej parafii. Niech Pan wynagrodzi wasz¹, tak wa¿n¹ pos³ugê dla ka¿dego z nas. Na dalsze 
miesi¹ce i lata ¿yczê wytrwa³oœci, Bo¿ego b³ogos³awieñstwa i opieki Matki Bo¿ej 
Nieustaj¹cej Pomocy. Bóg zap³aæ i Szczêœæ Bo¿e na czas waszej pos³ugi.

o. Piotr Œwierczok CSsR

Intencje Swiatowej Sieci Modlitwy Papieza
kwiecien 2021

Intencja powszechna — Podstawowe prawa. Módlmy siê za osoby, które nara¿aj¹ swoje 
¿ycie, walcz¹c o podstawowe prawa w dyktaturach, w re¿imach autorytarnych, a nawet 
w prze¿ywaj¹cych kryzys demokracjach.
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Spogl¹daj¹c w niebo przeszliœmy pewn¹ drogê w rozwa¿aniach nad kosmosem, wiar¹ i naszym 
¿yciem. Koñcz¹c ten cykl artyku³ów warto zastanowiæ siê, jaki koniec czeka nasz Wszech-
œwiat. Ponad sto lat temu nikt za bardzo nie rozmyœla³ na ten temat, bo panowa³o przekonanie, 
¿e Wszechœwiat istnia³ od zawsze i jest nieruchomy. Dopiero wraz z pojawieniem siê teorii 
Wielkiego Wybuchu potwierdzaj¹cej, ¿e Wszechœwiat ma pocz¹tek, zaczêto zastanawiaæ siê 
nad przysz³ym jego losem. Wœród naukowców zajmuj¹cych siê t¹ tematyk¹ dominuj¹ dwie 
g³ówne teorie: Wielkiego Kolapsu i Wielkiego Rozdarcia.

Pierwsza teoria inaczej nazywana jest hipotez¹ Wielkiej Zapaœci, Krachu lub Skurczu. 
Zak³ada ona, ¿e pod wp³ywem grawitacji rozszerzanie siê Wszechœwiata bêdzie zwalnia³o, a¿ 
ustanie i rozpocznie siê proces do niego odwrotny, tzw. „kurczenie siê”. Nast¹pi zbli¿anie siê 
do siebie galaktyk, nastêpnie ich scalanie siê jak równie¿ scalanie siê gwiazd, planet itd. 
Teoria Wielkiego Kolapsu przedstawia odwrócony proces Wielkiego Wybuchu – Wszech-
œwiat zapadnie siê do stanu podobnego pierwotnemu.

Druga teoria, Wielkiego Rozdarcia, zosta³a opublikowana przez naukowców z USA 
w 2003 roku. Na podstawie potwierdzonych danych, ¿e Wszechœwiat rozszerza siê, i to coraz 
szybciej, doszli oni do wniosku, ¿e wszystko ulegnie ostatecznemu rozerwaniu, pocz¹wszy 
od galaktyk, uk³adów planetarnych, planet, a skoñczywszy na atomach. Takie œmiertelne sku-
tki teorii Wielkiego Rozdarcia mog¹ mieæ miejsce ju¿ za oko³o 20 miliardów lat. To wcale nie 
tak du¿o w stosunku do wieku Wszechœwiata, licz¹cego obecnie 13,7 miliardów lat. Nato-
miast przyczyn¹ powoduj¹c¹ przyspieszenie rozszerzania siê mia³aby byæ tajemnicza ciemna 
energia, która wed³ug obecnych przypuszczeñ zajmuje 73% Wszechœwiata. Oko³o 23% to nie 
mniej tajemnicza ciemna materia, sk³adaj¹ca siê z nieznanych nauce cz¹stek. Co najwy¿ej 4% 
Wszechœwiata to zwyk³a materia, z której zbudowane s¹ galaktyki, gwiazdy, planety i ludzie.

Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê równie¿ na los naszej najbli¿szej gwiazdy. S³oñce jest 
kul¹ gor¹cej plazmy, która jest najwa¿niejszym Ÿród³em energii dla ¿ycia na Ziemi. Naukowcy 
uwa¿aj¹, ¿e S³oñce jest obecnie mniej wiêcej w po³owie swojego cyklu ¿ycia. Za oko³o 5 miliar-
dów lat nast¹pi wyczerpanie siê „paliwa” S³oñca, czyli wodoru. Wtedy j¹dro s³oneczne zapa-
dnie siê, a reszta gwiazdy zacznie przemieniaæ siê w czerwonego olbrzyma i rozrastaj¹c siê, 
poch³onie wszystko na swojej drodze. W taki sposób S³oñce sprowadzi koniec œwiata na Ziemiê.

Innymi scenariuszami koñca istnienia œwiata wed³ug naukowców s¹ np. wybuch super-
wulkanu, upadek asteroidy, przebiegunowanie Ziemi, wojna nuklearna, bunt sztucznej inteli-
gencji, globalna epidemia, wybuch supernowej lub zderzenie z galaktyk¹ Andromedy.

Ludzkoœæ od zarania dziejów tworzy³a apokaliptyczne wizje, zarówno w wymiarze religij-
nym, jak i czysto fizykalnym. Ludzie maj¹ sk³onnoœæ do postrzegania groŸnych wydarzeñ 
w kontekœcie religijnym. Epidemie, trzêsienia ziemi czy huragany by³y w przesz³oœci czêsto 
odczytywane jako gniew bogów czy kara za grzechy.

Dla ka¿dego cz³owieka swoistym koñcem œwiata jest jego w³asna œmieræ. Dla chrzeœcija-
nina koniec œwiata nie jest tragedi¹ – jest nadziej¹, która p³ynie z Krzy¿a i z pustego Grobu. 
Chrystusa nie ma w Grobie, bo ¿yje. „Nie ma Go tam”, bo jest przy nas. Wiara w Zmartwych-
wstanie zmienia ca³¹ perspektywê. ̄ adn¹ miar¹ nie zwalnia z prób ratowania œwiata. W ¿aden 
sposób nie pozwala przestaæ walczyæ o to, by – w obliczu czekaj¹cych nas najtrudniejszych 
dylematów – stan¹æ na wysokoœci zadania, jakie postawi³ nam Jezus.

Scenariusze koñca istnienia 
(Wszech)œwiata

Spogl¹daj¹c w niebo (6)

o. Maksym £abkow
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Urodziny o. proboszcza

Piotr Gawor

12 marca o. proboszcz Piotr Œwierczok obchodzi³ swoje 55 urodziny. Podczas Mszy œw., odpra-
wianej w jego intencji o godz. 12:00 przedstawiciel Duszpasterskiej w imie-
niu ca³ej wspólnoty z³o¿y³ jubilatowi nastêpuj¹ce ¿yczenia. 

Parafialnej Rady 

¯ycie parafii

Czcigodny ojcze proboszczu, 
kustoszu naszego sanktuarium, 
dziekanie gliwicki!

 

Drogi i bliski nam ojcze Piotrze!
   

W epilogu Ewangelii œw. Jana opi-
sana jest scena, któr¹ mo¿na by po-
traktowaæ jako swego rodzaju przy-
jêcie urodzinowe zorganizowane 
przez zmartwychwsta³ego Chrystusa 
Pana dla œwiêtego Piotra. Oto zdez-
orientowani wydarzeniami Wielkie-
go Pi¹tku i Niedzieli Wielkanocnej 
aposto³owie wracaj¹ do swojego ry-
backiego rzemios³a: „id¹ coœ z³owiæ” 
(J 21,2). £owi¹ ca³¹ noc bez ¿adnych 
efektów. Zmêczeni, g³odni i pewnie 
sfrustrowani dop³ywaj¹ ³odzi¹ do 
brzegu, na którym stoi ktoœ, kto radzi 

im jeszcze raz zarzuciæ po prawej stronie ³odzi. „Zarzucili wiêc, ale nie mogli jej ju¿ 
wyci¹gn¹æ z powodu mnóstwa ryb” (J 21,6). 

Znamy dobrze tê scenê nad Jeziorem Tyberiadzkim. To by³a jakby uczta urodzinowa 
wyprawiona dla Piotra. Jezus przyszed³ z prezentami: 153 wielkie ryby, plus jeszcze jedna 
piek¹ca siê wraz z chlebem na ognisku. W sam raz na œniadanie, a reszta na sprzeda¿. Do tego 
pe³na rehabilitacja Piotra po niedawnym zaparciu siê, i – w ramach ¿yczeñ – trzy niemal 
identyczne, osobiste pytania: czy kochasz mnie?

¯yczê Ojcu Proboszczowi, w imieniu parafian i Parafialnej Rady Duszpasterskiej, a tak¿e 
od siebie, by ten schemat, z tamtych urodzin realizowa³ siê w Ojca ¿yciu i pracy.

Nie jest ³atwo zarz¹dzaæ parafi¹ i dekanatem, dbaæ o sanktuarium, dlatego ¿yczê, by 
zawsze wyraŸnie s³yszalna by³a zachêta i zobowi¹zanie: paœ owce moje!

Nietrudno jest popadaæ w zniechêcenia, Dlatego ¿yczê te¿, mo¿e trochê niestosownie 
w tradycyjnym œwiêtowaniu urodzin, tego zasmucenia po kolejnym pytaniu Mistrza: czy 
kochasz mnie... Warto siê zasmuciæ, bo na koñcu tego dialogu jest jednoznaczne wezwanie: 
PójdŸ za mn¹! Czyli inaczej: nie bój siê Ja ciê poprowadzê.

A oprócz tego, ¿yczê tradycyjnie wielu ³ask Bo¿ych, ludzkiej ¿yczliwoœci, zdrowia, 
zw³aszcza w trudnych czasach pandemii, i radosnego ca³ego dzisiejszego dnia!

Szczêœæ Bo¿e!
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¯ycie sanktuarium

Wielki Pi¹tek, 2 kwietnia 2021
9.00 Droga Krzy¿owa; Stacja XII – Œmieræ Jezusa na krzy¿u
W tamtych czasach œmieræ skazañca na krzy¿u nie by³a niczym dziwnym. Zreszt¹ by³o wtedy 
krzy¿owanych trzech. Ale jednym z nich by³ Syn Cz³owieczy – Syn Bo¿y – Bóg. 
Nierozpoznany wtedy i nierozpoznawany przez wielu do dziœ. To budzi grozê.

***
Dzieñ bez Eucharystii 
Fakt, ¿e w tym dniu nie sprawuje siê Mszy œw. powinien sk³oniæ nas do jeszcze g³êbszej 
refleksji nad S³owem, które podaje nam pod rozwagê w tym dniu Koœció³.

***
15.00 Godzina Mi³osierdzia
Jedyna w roku, najwa¿niejsza godzina. Godzina apogeum mi³osierdzia Boga do cz³owieka.

***
Okazja do sakramentu pokuty i pojednania
(Wed³ug ustalonego porz¹dku z uwzglêdnieniem ograniczeñ sanitarnych.)

Pamiêtajmy o obowi¹zku katolika, ale przede wszystkim o szansie tkwi¹cej w tym 
sakramencie.

________________________________
Pi¹tek w oktawie Wielkanocy, 9 kwietnia 2021 
Droga Œwiat³a; Œwiat³o ogniska nad Jeziorem Tyberiadzkim
Wzruszaj¹ca jest ta troska Jezusa o zmêczonych, g³odnych i pewnie sfrustrowanych uczniów.

***
12.00 G³êbia S³owa po³udniowej Eucharystii: Dz 4, 1-12; Ps 118; J 21, 1-14
A kiedy zeszli na l¹d, ujrzeli roz³o¿one ognisko, a na nim u³o¿on¹ rybê oraz chleb. (…) Rzek³ 
do nich Jezus: „ChodŸcie, posilcie siê!” (J 21,9. 12)

Nic lepszego nie mog³o uczniów spotkaæ.
***

15.00 Godzina Mi³osierdzia
Pan Jezus do siostry Faustyny: Przypominam ci córko Moja, ¿e ile razy us³yszysz, jak zegar 
bije trzeci¹ godzinê, zanurzaj siê ca³a w mi³osierdziu Moim uwielbiaj¹c i wys³awiaj¹c je. 

(Œw. Faustyna Dzienniczek 1572)

***
Okazja do sakramentu pokuty i pojednania
(Wed³ug ustalonego porz¹dku z uwzglêdnieniem ograniczeñ sanitarnych.)

W sakramencie pokuty i pojednania ka¿dy cz³owiek mo¿e w sposób szczególny doœwiadczyæ 
mi³osierdzia, czyli tej mi³oœci, która jest potê¿niejsza ni¿ grzech.

(Encyklika Jana Paw³a II Dives in misericordia 12) 

________________________________
Pi¹tek, 16 kwietnia 2021 
Droga Œwiat³a;  Œwiat³o ¿o³nierzy pilnuj¹cych grobu
Czy ¿o³nierze rzymscy zdawali sobie sprawê z tego, czyjego grobu pilnuj¹ i dlaczego nie 
uda³o siê go upilnowaæ? A potem jeszcze zostali zmuszeni do k³amstwa.

***

Piatek w sanktuarium
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¯ycie sanktuarium

12.00 G³êbia S³owa po³udniowej Eucharystii: Dz 5, 34-42; Ps 27; J 6, 1-15
(…) i oby siê nie okaza³o, ¿e walczycie z Bogiem. (Dz 4,39)

M¹dra rada Gamaliela sprzed prawie dwóch tysiêcy lat jest stale aktualna i godna polecenia 
wszystkim, prawdziwie zatroskanym o dobro Koœcio³a, ale i tym, którzy rzekomo s¹ „zatro-
skani”.

***
15.00 Godzina Mi³osierdzia
Pan Jezus do siostry Faustyny: Przypominam ci córko Moja, ¿e ile razy us³yszysz, jak zegar 
bije trzeci¹ godzinê, zanurzaj siê ca³a w mi³osierdziu Moim. (…) W godzinie tej uprosisz 
wszystko dla siebie i dla innych. (Œw. Faustyna Dzienniczek 1572)

***
Okazja do sakramentu pokuty i pojednania
(Wed³ug ustalonego porz¹dku z uwzglêdnieniem ograniczeñ sanitarnych.)

Nieskoñczona jest gotowoœæ i moc przebaczania [Ojca], maj¹c swe sta³e pokrycie w niewy-
s³owionej wartoœci ofiary Syna. ̄ aden grzech ludzki nie przewy¿sza tej mocy ani jej nie ogra-
nicza. Ograniczyæ j¹ mo¿e tylko od strony cz³owieka brak dobrej woli, brak gotowoœci 
nawrócenia, czyli pokuty, trwanie w oporze i sprzeciwie wobec ³aski i prawdy, a zw³aszcza 
wobec œwiadectwa krzy¿a i zmartwychwstania Chrystusowego. 

(Encyklika Jana Paw³a II Dives in misericordia 12) 
________________________________

Pi¹tek, 23 kwietnia 2021 
Droga Œwiat³a;  Œwiat³o Marii Magdaleny
Piotr i Jan odeszli od pustego grobu. Maria Magdalena pozosta³a p³acz¹c. Mo¿e zatrzyma³a j¹ 
kobieca intuicja? Doczeka³a siê, jako pierwsza, spotkania ze Zmartwychwsta³ym i rozmowy 
z Nim, choæ w pierwszej chwili pomyli³a Jezusa z ogrodnikiem.

***
12.00 G³êbia S³owa po³udniowej Eucharystii: Dz 1, 3-8; Ps 126; Flp 1, 20c-30; J 12, 24-26
Ten, kto mi³uje swoje ¿ycie, traci je, a kto nienawidzi swego ¿ycia na tym œwiecie, zachowa je 
na ¿ycie wieczne. (J 12,25)

S³owo nienawidzi w powy¿szym fragmencie mo¿e uwieraæ, budziæ sprzeciw. Mo¿e lepiej 
brzmi ten fragment w innym przek³adzie (Nowy Przek³ad Dynamiczny (NPD)):
Ka¿dy rozmi³owany w tym ¿yciu zatraci sw¹ duszê na wieki. Ten jednak, kto brzydzi siê 
sposobem myœlenia tego œwiata, zyska prawdziwe ̄ ycie – odwieczne i nieskoñczone.

***
15.00 Godzina Mi³osierdzia
Pan Jezus do siostry Faustyny: Przypominam ci córko Moja, ¿e ile razy us³yszysz, jak zegar 
bije trzeci¹ godzinê, zanurzaj siê ca³a w mi³osierdziu Moim. (…) W tej godzinie sta³a siê 
³aska dla œwiata ca³ego – mi³osierdzie zwyciê¿y³o sprawiedliwoœæ.

(Œw. Faustyna Dzienniczek 1572)

***
Okazja do sakramentu pokuty i pojednania
(Wed³ug ustalonego porz¹dku z uwzglêdnieniem ograniczeñ sanitarnych.)

Koœció³ wyznaje i g³osi nawrócenie. Nawrócenie do Boga zawsze polega na odnalezieniu 
mi³osierdzia, czyli owej mi³oœci, która cierpliwa jest i ³askawa (1Kor 13, 4) na miarê Stwórcy 
i Ojca – mi³oœci, której „Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa” (2Kor 1, 3) jest wierny a¿ 
do ostatecznych konsekwencji w dziejach przymierza z cz³owiekiem: a¿ do krzy¿a – czyli do 
œmierci i zmartwychwstania swojego Syna. (Encyklika Jana Paw³a II Dives in misericordia 12)

Piotr Gawor



B³ogos³awieñstwo sto³u w Niedzielê Zmartwychwstania Pañskiego

Zelatorka Michaela Kompa³a

13 marca 2021 r. 
w Parafii Chrystusa Króla w Gliwicach na modlitwie, by przygotowaæ siê do Œwi¹t Zmartwych-
wstania Pañskiego. Cz³onkowie Ró¿ Ró¿añcowych wziêli udzia³ w Eucharystii, na której homi-
liê wyg³osi³ ks. Jacek Orszulak, proboszcz parafii. Wys³uchali te¿  któr¹ wyg³osi³ ks. 
Adrian Chojnicki z Archidiecezji Katowickiej i wziêli udzia³ w nabo¿eñstwie poprowadzonym 
przez ks. Tomasza Raka z GCR w Reptach. Na spotkaniu przekazano program najwa¿niejszych 
wydarzeñ na 2021 rok: 4-5.06. – Ogólnopolska Pielgrzymka ¯ywego Ró¿añca na Jasn¹ Górê 
pod has³em „Z Maryj¹, Niewiast¹ Nadziei” (Ró¿aniec poprowadzi Diecezja Gliwicka); 19-
22.07. – Rekolekcje Ró¿añcowe, Gietrzwa³d – poprowadzi ks. K. Plewnia, moderator Diecezji 
Gliwickiej; 9.10. – Diecezjalna Pielgrzymka ̄ ywego Ró¿añca do Sanktuarium Matki Bo¿ej Po-
kornej w Rudach; 9.10. – Kap³añski Ró¿aniec w koœciele Jubileuszowym Œw. Rodziny w Byto-
miu-Bobrku; 28.10. – X Ogólnopolski Dzieñ Modlitwy ̄ ywego Ró¿añca; 11.12. – Adwentowy 
Dzieñ Skupienia w Sanktuarium Matki Bo¿ej w Lubecku k. Lubliñca. Bli¿sze informacje bêd¹ 
podawane na bie¿¹co. Zebrano ofiary na dzie³a statutowe. W naszej parafii cz³onkowie Ró¿ 
zbieraj¹ po 1z³/os/m-c na cele misyjne. Ofiary te s¹ przekazywane raz do roku na rêce ojca 
proboszcza.

wspólnoty ¯ywego Ró¿añca Diecezji Gliwickiej i Katowickiej spotka³y siê 

konferencji,

III Wielkopostny Dzieñ Skupienia Ró¿ Ró¿añcowych

Przed rozpoczêciem obrzêdu mo¿na zaœpiewaæ pieœñ wielkanocn¹, np. ,,Zwyciêzca œmierci”.
 

Aklamacja wielkanocna. Ojciec rodziny lub przewodnicz¹cy zapala œwiecê umieszczon¹ na 
stole i mówi: 
Wszyscy odpowiadaj¹: 
 

Czytanie. Nastêpnie ktoœ z uczestników odczytuje tekst Pisma Œwiêtego.
Zawsze siê radujcie, nieustannie siê módlcie. W ka¿dym po³o¿eniu dziêkujcie, taka jest bo-
wiem wola Bo¿a w Jezusie Chrystusie wzglêdem was. (
      Albo: 
Jezus powiedzia³ do swoich uczniów: „Nie troszczcie siê zbytnio i nie mówcie: co bêdziemy 
jeœæ? co bêdziemy piæ? Przecie¿ Ojciec wasz niebieski wie, ¿e tego wszystkiego potrzebujecie. 
Starajcie siê naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwoœæ, a to wszystko bêdzie wam 
dodane” (
 

Modlitwa b³ogos³awieñstwa. Po odczytaniu tekstu przewodnicz¹cy mówi:

Wszyscy: 

Po posi³ku ojciec rodziny lub przewodnicz¹cy mówi: 
Wszyscy: 
 

Modlitwa. Ojciec rodziny lub przewodnicz¹cy: 

Wszyscy: 
 

Na zakoñczenie mo¿na zaœpiewaæ pieœñ wielkanocn¹, np. ,,Otrzyjcie ju¿ ³zy p³acz¹cy”.

Chrystus zmartwychwsta³. Alleluja.
Prawdziwie zmartwychwsta³. Alleluja.

Módlmy siê. Z radoœci¹ wys³awiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwych-
wstaniu ukaza³eœ siê uczniom przy ³amaniu chleba. B¹dŸ z nami, kiedy z wdziêcznoœci¹ 
spo¿ywaæ bêdziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w goœcinê, przyjmij 
nas, jako biesiadników w Twoim królestwie. Który ¿yjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
Przy ³amaniu chleba. Alleluja.

Módlmy siê. Bo¿e, Ÿród³o ¿ycia, nape³nij nasze 
serca paschaln¹ radoœci¹ i podobnie jak da³eœ nam pokarm pochodz¹cy z ziemi, spraw, aby 
zawsze trwa³o w nas nowe ¿ycie, które wys³u¿y³ nam Chrystus przez swoj¹ œmieræ i zmart-
wychwstanie i w swoim mi³osierdziu nam go udzieli³. Który ¿yje i króluje na wieki wieków.

Amen.

1 Tes 5,16-18)

Mt 6,31-33).

Na podst. Obrzêdy b³ogos³awieñstw 2, Katowice 2010, s. 257nn.
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Zgromadzeni na Œwiêtej Wieczerzy (5)

D³ugo zastanawia³em siê jak zatytu³owaæ dzisiejszy odcinek 
naszego cyklu. Wybiera³em z co najmniej trzech wariantów. Dwa 
pozosta³e to: Od czasu do bezczasu, Od epizodu do ca³oœci. 
Chodzi o to jakie miejsce zajmuje Eucharystia w ¿yciu ka¿dego 
z nas, a szerzej w ¿yciu Koœcio³a, albo nawet w dziejach ludzkoœci. 

Gromadzimy siê na Œwiêtej Wieczerzy czêœciej, lub rzadziej. 
Jedni raz w roku („przynajmniej raz w roku w czasie wiel

kanocnym” – zgodnie z trzecim przykazaniem koœcielnym), inni w ka¿d¹ niedzielê, jeszcze 
inni staraj¹ siê codziennie. Ka¿da Eucharystia jest osobnym wydarzeniem, które prze¿ywamy 
na swój sposób wynikaj¹cy z aktualnego stanu ducha, z osobistych predyspozycji, ale i w 
jakimœ stopniu z warunków, w jakich siê odbywa. Traktuj¹c Eucharystiê, Œwiêt¹ Wieczerzê, 
jako osobiste spotkanie z Chrystusem, staramy siê by wypad³o ono jak najlepiej, najpe³niej. 
Szczerze próbujemy wznosiæ siê na wy¿yny naszych mo¿liwoœci zrozumienia istoty tego 
spotkania i skorzystania w jak najwy¿szym stopniu z ³ask wi¹¿¹cych siê z nim. Ka¿da 
Eucharystia stanowi okreœlon¹ wartoœæ, stawian¹ bardzo wysoko. Ale liturgia koñczy siê i… 
wracamy do obowi¹zków, do ¿ycia, do codziennoœci. Jutro, za tydzieñ, za rok znów bêdziemy 
siê starali, by to niezwyk³e spotkanie by³o rzeczywiœcie niezwyk³e, by by³o czymœ wa¿nym. To 
jednak nie wszystko. Okazuje siê, ¿e jednym z warunków naprawdê g³êbokiego prze¿ycia 
jakiegoœ wydarzenia, spotkania z wartoœci¹ jest wkomponowanie jej w jak¹œ wiêksz¹ ca³oœæ, 
zbudowanie z niej i innych podobnych czegoœ wznios³ego, jakiejœ „budowli”. Porównaæ to 
mo¿na do wznoszenia katedry z poszczególnych fragmentów, cennych rzeŸb, obrobionych 
artystycznie kamieni, witra¿y. Patrz¹c na gotyckie katedry podziwiamy bogactwo szczegó³ów. 
Nie tylko na gotyckie zreszt¹. Dobrym przyk³adem jest budowana od 138 lat katedra Sagrada 
Familia (Œwiêtej Rodziny) w Barcelonie. Kontemplowaæ mo¿na ka¿dy szczegó³ z osobna, np. 
rzeŸbê Poca³unek Judasza (górne zdjêcie) na fasadzie Mêki Pañskiej (zdjêcie na dole), ale 
dopiero wkomponowanie tego szczegó³u w ca³oœæ pog³êbia jego wartoœæ. 

Od Œwiêtej Wieczerzy do zbawienia

Piotr Gawor

Podobnie ma siê rzecz z ka¿dym naszym 
prze¿ywaniem Eucharystii. Naszym celem nie 
jest pojedyncza Eucharystia, prze¿ywana choæ-
by codziennie i intensywnie. Kluczem do do-
wartoœciowania, a zatem i g³êbi prze¿ywania 
ka¿dej Eucharystii jest potraktowanie jej jako 
wa¿nego, niezast¹pionego niczym i piêknego 
szczegó³u sk³adaj¹cego siê na nasze zbawienie, 
na tê budowlê na kszta³t katedry wznoszonej 
przez ca³e nasze ¿ycie. I nie tylko nasze jedno-
stkowe ¿ycie. Zbawiamy siê w Koœciele z in-
nymi ludŸmi. Czas zgromadzenia siê na Œwiê-
tej Wieczerzy prowadzi do bezczasu wieczno-
œci. Pó³godzinny epizod Eucharystii sk³ada siê 
na ca³oœæ Bo¿ego zamys³u zbawienia. Tak pa-
trz¹c na ka¿d¹ nasz¹ Eucharystiê doceniamy jej 
wielkoœæ i wielkoœæ daru, którego jesteœmy 
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15 marca br. zakoñczy³ siê jubileuszowy rok œw. Klemensa Marii Hofbauera (Dworzaka) w 200 
rocznicê jego œmierci. Dane biograficzne œw. Klemensa przedstawi³ o. Krzysztof Bugara w nu-
merze 3/2020 Byæ Koœcio³em. W kolejnych miesi¹cach staraliœmy siê przybli¿yæ tego œwiêtego 
redemptorystê, aposto³a Warszawy i Wiednia, przywo³uj¹c zachowane opowiadania i anegdoty 
o nim. Miejsca niewiele, a opowiadañ bardzo du¿o, dlatego na zakoñczenie przedstawiamy 
tylko jedn¹, z ostatniego okresu ¿ycia œw. Klemensa, bêd¹c¹ przyk³adem jego zaanga¿owania 
w nawracanie chorych i umieraj¹cych.

Pewnego razu wezwano œw. Klemensa do ciê¿ko chorego, który ju¿ dwadzieœcia lat nie by³ 
u spowiedzi, a w chorobie nie chcia³ widzieæ ¿adnego kap³ana. Przyj¹³ Klemensa drwinami 
i chcia³ go wyrzuciæ za drzwi. Ten jednak pozosta³ i powiedzia³: Kto siê wybiera w podró¿, ten 
zaopatruje siê w pieni¹dze na ¿ywnoœæ. Pan wybiera siê w bardzo dalek¹ podró¿, a odrzuca 
przyjêcie œrodków, które s¹ konieczne, aby j¹ szczêœliwie zakoñczyæ. Tymi œrodkami s¹ 
sakramenty Koœcio³a. Niech¿e pan bêdzie rozs¹dny! Chory nie s³ucha³ tego kazania i wpadaj¹c 
we wœciek³oœæ wrzasn¹³: Wynoœ siê i zostaw mnie w spokoju! Ale o. Klemens odpowiedzia³ 
mocnym g³osem: Nie, nie odejdê! Ju¿ zbli¿a siê twój koniec. Widzia³em w ¿yciu wiele œmierci 
ludzi pobo¿nych, teraz chcê przynajmniej raz zobaczyæ jak umiera potêpieniec! Tak mocne 
s³owa z³ama³y opór chorego. Z³agodnia³, uspokoi³ siê, a po chwili zwróci³ siê z proœb¹ o wyba-
czenie mu ohydnego grubiañstwa. Wywi¹za³a siê rozmowa: To wszystko ju¿ przebaczone! Ale 
Bóg mi tych grzechów nie przebaczy! Nikt nie jest tak dobry jak Bóg. WzbudŸmy tylko akt 
szczerego ¿alu i wszystkie grzechy zostan¹ ci przebaczone. Po szczerej spowiedzi, chory umar³ 
pojednany z Bogiem, przyciskaj¹c do piersi rêkê o. Klemensa razem z krucyfiksem.

Na zakoñczenie przytoczmy kilka najbardziej znanych powiedzeñ œw. Klemensa:
? Gdybym otwartymi oczami móg³ zobaczyæ tajemnice naszej œwiêtej wiary, zamkn¹³bym je, 

by nie utraciæ najwy¿szej zas³ugi wiary.
? Bardziej wierzê nieomylnym orzeczeniom Koœcio³a, ni¿ temu, co widz¹ moje oczy. Orzecze-

nia bowiem Koœcio³a s¹ naprawdê nieomylne, a nasze oczy podlegaj¹ wielu z³udzeniom.
? Nie chcia³bym, by ktokolwiek przewy¿szy³ mnie w wierze (…) Nie rozumiem, jak to siê 

dzieje, ¿e ktoœ pow¹tpiewa o prawdach wiary? (...) Jestem – co prawda – grzesznikiem, ale 
jednego mi Bóg udzieli³, mianowicie wiary, której nie chcia³bym z nikim zamieniæ. Nie 
uczy³em siê zbyt wiele, ale mam nos katolicki.
? Jest to prawdziwym nieszczêœciem, ¿e s¹ ksiê¿a, którzy siê wstydz¹ ¿egnaæ wod¹ œwiêcon¹, 

jak przysta³o na przewodników wierz¹cego ludu.
Œw. Klemens nie jest œwiêtym z obrazka, ale z krwi i koœci w najistotniejszej g³êbi swojego 

cz³owieczeñstwa. Jako ciekawostkê podam, ¿e gdy po pogrzebie œw. Klemensa trzeba by³o 
posprz¹taæ Jego pokój w Wiedniu, w szufladzie, wœród drobiazgów, znaleziono medal. Po 
sprawdzeniu okaza³o siê, ¿e jest to nadany Mu przez króla Order Or³a Bia³ego. Klemens nigdy go 
nie pokazywa³. Dla przypomnienia: w naszym koœciele znajduj¹ siê dwa wizerunki œw. 
Klemensa Marii – w medalionie po prawej stronie o³tarza g³ównego i pod chórem po lewej 
stronie. Na obrazie pokazany jest nasz koœció³, nad którym jest Matka Bo¿a z Dzieci¹tkiem, a po-
ni¿ej wpatrzony w Ni¹ œw. Klemens. W naszej parafii znajduj¹ siê te¿ relikwie œw. Klemensa.

Michaela Kompa³a

Rok œw. Klemensa

(Ÿród³o: Erwin Dudel, „Aposto³ Warszawy i Wiednia” t³um. O. Stanis³aw Stañczyk CSSR, 
wyd. OO. Redemptoryœci, Warszawa)

Œw. Klemens Hofbauer
w opowiadaniach i anegdotach cz.8 - zakoñczenie



o. Stanis³aw Madejczyk
o. Maksym £abkow Michaela Kompa³a
Jadwiga Dr¹gowska Krzysztof Kwiecieñ
Przemys³aw Dr¹gowski Gabriela Ogonowska
Aleksandra Gawor Zbigniew Ogonowski
Piotr Gawor Daria Owieœna

Miros³aw Gdakowski 
Krystyna Fiszer 
Krystyna Rybicka 
Krzysztof Zwoliñski 
Andrzej Potoniec 
Stanis³aw Giller 
Urszula Chmielewska 
Mariusz Czerniawski 
Hieronim Mycielski 
Ryszard Batko 
Helena So³oducha 
Czes³aw Kopeæ 

„…U Pana bowiem jest ³askawoœæ i 
obfite u Niego odkupienie” (Ps 130,7)       

Kontakt:

bk.cssr@gmail.com

· Transmisja Mszy œw. przez internet 
: w niedzielê o godz. 9:30. Transmisja 

Nowenny do MBNP we wtorek o godz. 18:00 
przez TV IMPERIUM oraz Internet 

· Obowi¹zuje limit uczestników w nabo¿eñstwach. 
W naszym koœciele w nabo¿eñstwach mo¿e 
uczestniczyæ 55 osób. Pamiêtajmy o zachowaniu 
bezpiecznej odleg³oœci i zas³anianiu ust i nosa.

· SpowiedŸ odbywa siê w Kaplicy Adoracji: 
w tygodniu w czasie ka¿dej Mszy œw., 
a w niedzielê 15 min. przed Msz¹ œw. 

· Droga Krzy¿owa Wielkim Tygodniu: poniedzia³ek 
i œroda o godz. 18:00, a w pi¹tek o godz. 9:00.

· SpowiedŸ: poniedzia³ek, wtorek i œroda od 6:00 do 
10:00 i 17:00 do 19:00. Wielkie Czwartek od 7:00 
do 12:00 i 15:00 do 18:00. Wielki Pi¹tek od 7:00 
do 18:00. Wielka Sobota od 7:00 do 15:00.

· Triduum Paschalne: 01.04. Wielki Czwartek 
o godz.: 7:00 Jutrznia z Godzin¹ Czytañ, 18:30 
Msza Wieczerzy Pañskiej, Adoracja w Ciemnicy 
do 22:00. 02.04. Wielki Pi¹tek o godz.: 7:00 
Jutrznia z Godzin¹ Czytañ, 9:00 Droga Krzy¿owa, 
15:00 Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia, 18:30 
Liturgia Mêki Pañskiej, Adoracja przy Grobie 
Pañskim do 22:00. 03.04. Wielka Sobota o godz.: 
7:00 Jutrznia z Godzin¹ Czytañ, 7:00 do 15:00 
Adoracja przy Grobie Pañskim, 20:00 Liturgia 
Wigilii Paschalnej z Procesj¹ Rezurekcyjn¹ 
(przynosimy œwiece).

· 4.04 Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego 
Msze œw. o godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 
16:00, 18:00 i 19:30.

· Plan Triduum Paschalnego mo¿e ulec zmianie 
w zale¿noœci od decyzji epidemiologicznych.

· 05.04 Poniedzia³ek Wielkanocny Msze œw. o 
godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 16:00, 18:00, 
19:30.

· 11.04 II Niedziela Wielkanocna. Msza œw. z udzia-
³em Ks. Biskupa o godz. 12:30.

www.krzyz-
gliwice.pl

www.krzyz-
gliwice.pl

tel. 32 231 44 70

w czasie epidemii

Msze swiete 

Dni powszednie: 
6:00, 7:00, 8:00, 9:00 i 18:30

 

Niedziele:
6:30, 8:00, 9:30,11:00 (dla dzieci)

     12:30, 16:00, 18:00, 
             19:30 (dla m³odzie¿y)

Paulina Alicja Wojtas
Franciszek Jan Tomczyszyn
Milena Emilia Janota-Janusz

„Ci, którzy Pana ufaj¹, s¹ jak góra 
Syjon,… ” (Ps 125,1)




	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16

