
 
 
Wszystko, co zrobił Jezus przed swoją Paschą, było ważne. Ważne było gło-

szenie Słowa i nauczanie. Ważne było powołanie i ustanowienie Apostołów. 
Ważne było uzdrawianie chorych i czynienie cudów. Jednak najgłębszy wy-
miar wiary otwiera się przed nami dopiero wtedy, gdy spotykamy Jezusa jako 
Tego, który umarł, zmartwychwstał i żyje! 

UMARŁ, ZMARTWYCHSTWAŁ, ŻYJE! - to najważniejsze słowa, jakie 
przechowuje Kościół. Od tych słów zależy życie Kościoła i każdego z nas! Dla-
tego my chrześcijanie, nie możemy ich nie mówić (Dz 4,20). Więcej, nie mo-
żemy ich wypowiadać ze spokojem, tak jakby one nic albo niewiele dla nas 
znaczyły. To słowa, które trzeba głosić na dachach (por. Mt 10,27)! Za każdym 
razem powinniśmy ogłaszać je tak, jak człowiek, który wie, że zostało mu jesz-
cze kilka minut życia i będą to ostatnie słowa płynące z jego ust. Kiedy mówi-
my: ZMARTWYCHWSTAŁ!, mówimy to, co najważniejsze!   

(ciąg dalszy na następnej stronie)  
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Wszystko, co dzieje się w Kościele: sakramenty, słowa, instytucje, bierze swoją 
moc ze Zmartwychwstania Chrystusa! Od wiary w zmartwychwstanie zależy na-
sze zbawienie! Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, 
i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawie-
nie (Rz 10,9). 

Kościół nazywa tę prawdę KERYGMATEM – uroczystą proklamacją, którą 
trzeba wykrzyczeć! Od chwili, gdy Chrystus został wskrzeszony z martwych dla 
naszego usprawiedliwienia (Rz 4,25), chrześcijanie nie mają do zrobienia nic 
ważniejszego w swojej misji i powołaniu od powtarzania owego orędzia o Chry-
stusie, który był gotowy umrzeć za mnie, choć byłem Jego zabójcą! Który zmar-
twychwstał, by mnie dźwignąć ze śmierci, którą jest mój grzech, i ogłosić mi prze-
baczenie! 

Może teraz myślisz, że ten krzyk o miłości Bożej, silniejszej niż ludzki grzech, 
Ciebie nie dotyczy… Widzisz, że toniesz w grzechu i dzień po dniu zabijasz Jezu-
sa. Czujesz się pogrzebany we własnych słabościach i pochłania cię mrok. My-
ślisz: „nie ma już dla mnie ratunku, muszę pozostać niewolnikiem własnych na-
miętności, jestem skazany”…  Właśnie dlatego potrzebujesz na nowo usłyszeć 
i odkryć zbawienną moc w owym okrzyku, rozlegającym się dziś ze szczególną siłą 
w Kościele: CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! Miłość Boga, który powołał Cię 
do życia i za Ciebie wydał na śmierć własnego Syna, wyciąga rękę z wysoka i wy-
dobywa Cię z toni ogromnej! (por. Ps 18,17-20). Ocala, bo Cię kocha i chce Ci 



przebaczyć wszystko! Dziś wychodzi Ci naprzeciw! Zmartwychwstały, Żyjący na 
wieki! Nie przeocz takiego spotkania! 

Kilka lat temu grupa pielgrzymów udawała się w Niedzielę Zmartwychwstania 
samolotem do Rzymu na spotkanie z Ojcem Świętym. Podczas lotu pielgrzymi 
zaproponowali kapłanowi lecącemu z nimi, aby pobłogosławił wszystkich pasaże-
rów samolotu i złożył im życzenia wielkanocne. Kapłan wziął do ręki mikrofon  
i błogosławiąc, wypowiedział tylko jedno zdanie: Kochani, życzę wam dużo rado-
ści i pokoju. Chrystus zmartwychwstał! Pielgrzymi z tej grupy opowiadają, że po 
tych słowach ów kapłan do końca lotu spowiadał pasażerów w samolocie, a po-
tem jeszcze przez dwie godziny na lotnisku, na którym wylądowali… Dzisiaj mu-
simy na nowo doświadczyć, że Chrystus nie powierzył słów o swoim zmartwych-
wstaniu Kościołowi po to, aby sobie potem odejść. Nie pozostawił nas z tymi sło-
wami tak, abyśmy szukali Go w tych słowach jak w pustym grobie. Nie! On za-
mknął się wewnątrz tych słów, w swoim Duchu, podobnie, jak to uczynił z chle-
bem i winem w Eucharystii. Dlatego Zmartwychwstały jest wewnątrz owego 
okrzyku w Kościele: Zmartwychwstał! Dlatego kerygmat o zmartwychwstaniu 
jest brzemienny Chrystusem i dlatego może on zrodzić nam Go w sercach. Tak, 
jak płomień w lampie, tak to, co się wydarzyło w wielkanocny poranek jest obec-
ne w słowach, które to WYDARZENIE przekazują. Zmartwychwstał!  

Pozwólcie, że i ja złożę Wam, jak ów ksiądz w samolocie, podobne życzenia 
wielkanocne, ufając, że one zrodzą w Was nowe życie: 

Życzę Wam pokoju płynącego z tajemnicy wielkanocnego poranka. 
CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ! 

Ks. Proboszcz  



Bóg miłosierny czy okrutny?  
 
Od dzieciństwa wiemy, że miłosierdzie to 

przymiot Boga. Być może nawet czytaliśmy 
o miłosierdziu Bożym w Piśmie Świętym lub 
Dzienniczku św. Siostry Faustyny. Niestety, 
później, w codziennym życiu wielu z nas za-
rzuca Bogu głuchotę i okrucieństwo, z łatwo-
ścią narzekamy. Dlaczego? Bo wydarzyło się 
coś wbrew naszym oczekiwaniom, coś, co 
nas wybiło z naszego spokojnego życia: do-
tknęła nas choroba, nieoczekiwana śmierć 
kogoś bliskiego, pandemia, wojna, opanowu-
je nas lęk, niepewność, osamotnienie itp. 
Obraz Boga nie jawi się jako obraz miłosier-
nego Ojca... 

Nie piszę tego jako wyrzut, bo i ja każde-
go dnia zmagam się z tym, by we wszystkich 
wydarzeniach widzieć dobroć Ojca, Jego po-
chylenie się nade mną i nad grzeszną ludzko-
ścią. Żyjąc na ziemi mamy skłonność do za-
pominania, po co tu jesteśmy i że nasze do-
czesne życie jest tylko przejściowe. Kurczowo 
trzymamy się tego, co posiadamy czy osią-
gnęliśmy, bo sądzimy, że Bóg lada moment 
nam to odbierze, być może nawet niektórzy 
z nas podświadomie uważają Go za tyrana. 
Tymczasem Jego celem nie jest, aby nam coś 
odebrać lub zostawić. On chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Zawsze zawstydzały mnie 
dzieci z Fatimy. Po tym, jak Maryja pokazała im piekło, one dla ratowania 
„biednych grzeszników” nie tylko przyjmowały spotykające je cierpienia, ale szu-
kały dobrowolnych umartwień. Sądzę, że gdybyśmy mogli zobaczyć konsekwen-
cje naszych grzechów, zrozumielibyśmy, że oczyszczające nas trudy życia są prze-
jawem Bożego miłosierdzia i przyjmowalibyśmy je z wdzięcznością. 

Bóg doskonale wie, jak podejrzliwi jesteśmy w stosunku do Niego. Zna kru-
chość naszej natury i szczerze nam współczuje. Ktoś mógłby postawić zarzut: 
więc dlaczego nam nie objawi wyraźnie, że jest taki współczujący? On to objawia 
wyraźnie! Więcej zrobić nie mógł! Posłał swego Syna, żeby stał się jednym z nas 
i przyjął na siebie wszystkie konsekwencje człowieczeństwa. Całe Pismo Święte, 
a zwłaszcza Ewangelie mówią o dobroci Boga! Nasz problem tkwi w naszym ser-
cu. To, co wiemy o Bogu i Jego miłosiernej miłości, nie dotarło do serca, nie stało 
się doświadczeniem. Bo miłość i miłosierdzie to nie sentymentalizm, ale przy-
lgnięcie do Krzyża, tak jak przylgnął On. Do zmartwychwstania i szczęścia wiecz-
nego prowadzi Krzyż.  Zrozumienie tego to dar, o który trzeba prosić. 



Moją sprawdzoną receptą na powroty do Ojca (poza codzienną lekturą słowa 
Bożego i dobrych duchowych książek) jest częsta spowiedź. Ewangelia przypomi-
na nam, że istota miłosierdzia Bożego tkwi w przyjęciu przebaczenia: «Którym 
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzyma-
ne» (J 20,23). Sakrament pokuty i pojednania należy do grupy sakramentów 
uzdrowienia. Bóg rzeczywiście uzdrawia, gdy szczerze wyznajemy nasze winy, 
nasze przywiązanie do doczesności i naszą nieufność wobec Niego. Wówczas On 
wypełnia nasze braki, nasza nieufność staje się zaufaniem, a rany zamienia w źró-
dła dające życie nie tylko nam samym, ale również innym. Z biednych, zagubio-
nych grzeszników czyni kanały swego niezmierzonego miłosierdzia. 

              s .  Anna AJC  

 
Z duchowości parafii…  

 

Różaniec to skarb, który trzeba odkryć  

Modląc się na różańcu, rozważamy życie Jezusa i Maryi, poznajemy wydarze-
nia, w których Maryja, pełna łaski, czysta i niepokalana najpierw doskonale roz-
poznaje wolę Bożą w tajemnicy Zwiastowania. Otwiera swoje Serce z ogromną 
pokorą: „Oto ja, służebnica Pańska” i z ogromnym zaufaniem Bogu odpowiada: 
„Niech mi się stanie według Słowa Twego”. Od chwili poczęcia Syna Bożego pełna 
Bożej miłości niesie Jezusa światu. Najpierw spiesząc z pomocą do swej krewnej 
Elżbiety, dzieląc się swoją radością z Wcielenia Bożego Syna i wyśpiewując naj-
piękniejszy hymn świata: „Uwielbia dusza moja Pana”. Chociaż poszła do św. Elż-
biety pomagać jej w codziennych czynnościach i pracach domowych, swoją obec-
nością wniosła w życie Zachariasza i Elżbiety Boga. Wniosła pokój, światło i ra-
dość. 

Gdy rozważamy tajemnice różańcowe, Maryja również w nasze życie wnosi 
miłość, pokój, harmonię i zgodę, co pozwala nam odkrywać wielką Bożą miłość 
do każdego z nas i ufać Bogu w trudnościach, bo i w życiu Maryi po tajemnicach 
radosnych przyszły tajemnice bolesne. 

Maryja bezgranicznie ufając Bogu, z umiłowanym Jezusem przeszła Drogę 
krzyżową, docierając aż na Kalwarię. Jakiż ból musiał przeszywać Jej Serce, kiedy 
w Jej ręce złożono martwe ciało Jezusa! Nie zachwiała się w wierze, ale przyjmo-
wała wszystko w swoim sercu, aby po trzech dniach poczuć radość ze zmartwych-
wstania Syna Bożego. 

Przez rozważanie tajemnic różańcowych korzystajmy z łaski, jaką Bóg nas 
pragnie obdarować, przedstawiajmy Mu nasze problemy, troski, niepokoje, ale 
zawsze z zaufaniem - jak Maryja - jak Bóg chce - a może powtarzając słowa Jezu-
sa, gdy modlił się w Ogrójcu: „Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”? 

Maria Trepka  



 

Żyć Bożym Miłosierdziem  

Koronka do Miłosierdzia Bożego, obraz Jezusa Mi-
łosiernego – każdy Polak, a nawet obcokrajowiec je 
zna, cały świat poznał przesłanie, które Jezus podykto-
wał skromnej, zwyczajnej polskiej zakonnicy – św. 
Faustynie. Tylko jakie właściwie ma to dla MNIE zna-
czenie? Czy przez lata przyzwyczajenie i „naginanie” 
faktów dla swojej wygody nie stało się dla mnie fraze-
sem? Czy realnie żyję Bożym miłosierdziem, tak jak 
życzy sobie tego Jezus? 

„Wszystkie łaski Moje, które codziennie na nich 
zlewam, spływają jak po skale. Znieść ich nie mogę, 
bo są ani dobrzy, ani źli” (Dz. 1702). 

Czy czas przed samą Niedzielą Miłosierdzia nie jest 
idealnym momentem, by raz jeszcze jak dziecko za-
chwycić się tą niezgłębioną Miłością i tajemnicą? 

Panie, otwieram swoje serce, aby nie zmarnować 
ani jednej, najdrobniejszej łaski, którą na mnie zsyłasz. 
Proste radości, pomocna dłoń, przyjaciel spotkany 
przypadkowo, coś, czego od dawna szukaliśmy, wolne 
miejsce parkingowe w zatłoczonym miejscu – drobne 
błogosławieństwa, które tak łatwo nam przeoczyć każ-
dego dnia. Nasza szczera wdzięczność zniewala pełne 
miłości Najświętsze Serce Boga do udzielenia jeszcze większej liczby łask. Tak 
pięknie Jezus to wymyślił, że możemy być pustym naczyniem na Jego łaski za-
równo dla żyjących, jak i zmarłych. Nikt sam nie dojdzie do Nieba. Czy tego chce-
my, czy nie, wkraczamy w życie innych. 

„Potrzebuję ofiary wypełnionej miłością, bo tylko ona ma przede Mną zna-
czenie” (Dz. 1316). 

Z miłością ofiaruj swoją modlitwę i zaufanie za grzeszników, za konających, za 
dusze w czyśćcu cierpiące, za chorych i tych, którzy są w rozpaczy. Uważaj jed-
nak, aby nie wpaść w zasadzkę „fałszywego” miłosierdzia tak powszechnego 
w naszych czasach, które ucisza nasze sumienie „dobroczynnością”, atakując jed-
nocześnie chrześcijańskie wartości, unika pokory i trywializuje grzech. Dziś Ty 
i ja możemy nadal prowadzić do Boga świat cały. 

„Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, 
drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia 
miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie… Nie możesz się od tego 
usunąć ani wymówić, ani uniewinnić” (Dz. 742). 

Aby kochać innych, najpierw musimy pokochać siebie. Nie nauczy nas tego 
nikt, oprócz Jezusa. On czeka na nas cały czas. Pan wszechświata, który nie zasła-
nia się strażami, niczym władcy ziemscy. Jezus chce słyszeć od nas o wszystkim 
tak, jak gdyby nie znał naszych myśli i serc. 

Jeśli w jakiejkolwiek duszy jeszcze żyje choć cień wątpliwości w taką Miłość, 
to niech usłyszy, że Jezus mówi także do niej: „Ja z miłości ku tobie zstąpiłem 
z nieba, dla ciebie żyłem, dla ciebie umarłem i dla ciebie stworzyłem niebio-
sa” (Dz. 853) i „Nie lękaj się niczego, nic nie dotknie ciebie bez woli Mojej” (Dz. 
541). 

J.  MJ.    

 



Każdy z nas przeżywa w swoim życiu chwile, które z jakiegoś powodu są dla 
niego wyjątkowe. To wydarzenia, które na długo i w trwały sposób zostają w na-
szej pamięci. Dla mnie taka chwila właśnie nadchodzi. Nie do końca nawet potra-
fię opisać emocje, które towarzyszą mi w tym momencie. Wiem, że od momentu 
przyjęcia święceń będę mógł błogosławić. Wiem, że od momentu przyjęcia świę-
ceń będę zwyczajnym szafarzem Eucharystii. Wiem, że będę mógł udzielać nie-
których sakramentów czy przewodniczyć nabożeństwom i innym zgromadzeniom 
liturgicznym. Będę mógł także, zgodnie z przepisami, wygłosić kazanie i ubierać 
przepisany strój liturgiczny, czyli diakońską stułę i dalmatykę oraz na nabożeń-
stwach kapę. Od momentu święceń również zobowiązuję się na stałe do modlitwy 
Liturgią godzin, czyli tak zwanym brewiarzem, przyrzekam biskupowi i jego na-
stępcom cześć i posłuszeństwo, a także celibat. 

To bardzo ważna decyzja w moim życiu. Ważna i jednocześnie trudna. Trudna 
nie tylko ze względu na nowe zobowiązania, lecz także ze względu na opuszczenie 
domu. Na razie nie całkiem, ale w perspektywie roku już tak na stałe. W pewnym 
sensie opuszczam także i parafię, mój drugi dom. Piszę o parafii jak o domu, bo 
przecież dom to takie miejsce, gdzie czujemy się dobrze i bezpiecznie. Dzięki 
Wam oraz naszym kochanym duszpasterzom ja właśnie tak się tu czuję. Szczegól-
nie mocno odczuwam tę więź z Wami, gdy czasami wystawiam Pana Jezusa na 
codziennej adoracji wieczornej. To zwłaszcza ten moment, gdy oprócz mnie mo-
dli się kilka osób. Wiem również z Waszych wielu zapewnień, że modlicie się 
w mojej intencji. 

Żadne słowa nie oddadzą tego, jak bardzo chcę Wam za to podziękować. 
Szczególnie dziękuję, że pamiętają o mnie zawsze ksiądz proboszcz Remigiusz, 
ks. Andrzej i ks. Grzegorz. Oni wspierają mnie nie tylko modlitwą, ale często roz-
mową, postawą czy na wiele innych sposobów. Słowo DZIĘKUJĘ, wydaje się być 
zbyt małe wobec ogromu wdzięczności, jaki chciałbym okazać Wam, kochani 
księża i parafianie. Nie wyobrażam sobie świętowania przyjęcia diakonatu bez 
Was. Czuję się pośród Was jak w rodzinie i dlatego razem z całą moją rodziną 
chcę wszystkich Was zaprosić na tę uroczystość. Msza św. z udzieleniem sakra-
mentu święceń w stopniu diakonatu odbędzie się 28 maja 2022 r. o godz. 10:00 
w częstochowskiej Archikatedrze przy ul. Krakowskiej. Podczas tej Eucharystii 
sprawowanej przez bp. Andrzeja Przybylskiego wraz ze swoimi braćmi z roczni-
ka: Adrianem, Tomaszem, Pawłem i Sebastianem przyjmę ten sakrament. Z tego 
zaproszenia wypływa jeszcze moja nieśmiała prośba o szczególną modlitwę w 
naszej intencji. Każde westchnienie do Boga w tej intencji niech On sam po ty-
siąckroć Wam wynagrodzi. 

Wasz współparafianin i Wasz kleryk    Karol 

Święcenia diakonatu 



Z życia parafialnej rodziny…  
To jest niesamowite 

 

Przeżywanie Triduum Paschalnego okazu-
je się być niełatwe. Trudno pojąć ludzkim 
umysłem sedno tych Świąt, choć są one pod-
stawą naszej wiary. Myślę, że najprostszym 
sposobem na jak najpełniejsze przeżywanie 
jest jak największe zaangażowanie. To stawia 
przed rodzicami nie lada wyzwanie, żeby po-
kazać swoim dzieciom, że Wielkanoc to nie 
kurczaki, zające, bazie i śmigus-dyngus, ale 
Wielkanoc to istota naszej wiary. Pamiętam, 
że w mojej rodzinie pod obchody Wielkiego 
Tygodnia zawsze podporządkowane było na-
sze funkcjonowanie w tym wyjątkowym cza-
sie. Jako młoda dziewczyna przygotowująca 
się do bierzmowania i przynależąca do scholi 
parafialnej miałam ułatwione zadanie. Przy-
gotowywanie śpiewów, rozważań, a nawet dekoracji, ułatwiało zrozumienie i zagłę-
bienie się w to Misterium. 

Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek wspominamy ustanowienie 
Eucharystii i sakramentu kapłaństwa z obrzędem obmycia nóg, przyjmujemy Ko-
munię św. pod dwiema postaciami, a w końcu odprowadzamy Jezusa w Najświęt-
szym Sakramencie do Ciemnicy, czyli Ołtarza Wystawienia. Tego dnia po odśpiewa-
niu hymnu Chwała na wysokości milknie dźwięk organów, a dzwonki zastępowane 
są kołatkami. Ta cisza utrzymywana jest aż do odśpiewania tego samego hymnu  
w noc Paschalną. Oprawa Mszy Wieczerzy Pańskiej jest tak podniosła i piękna, że 
zawsze zapierała mi dech w piersiach i rok rocznie naprawdę skłaniała do myślenia. 

Wielki Piątek miał zwykle naj-
większy wpływ na nasze życie co-
dzienne, ponieważ prawie cały dzień 
spędzałam w kościele. Zwykle rozpo-
czynałam poranną adoracją Jezusa w 
Ciemnicy, następnie uczestniczyłam 
w Drodze Krzyżowej ulicami parafii, 
a uwieńczeniem była Liturgia Wiel-
kiego Piątku. Jest to jedyny dzień bez 
sprawowania Mszy św. Kulminacyj-
nym momentem tego dnia jest Ado-
racja Krzyża, czyli celebrowanie 
śmierci Jezusa, a następnie procesyj-
ne odprowadzenie i złożenie Naj-
świętszego Sakramentu w grobie, by 
na koniec dnia znów spotkać się 



z Nim podczas adoracji. To zawsze dla mnie osobiście był najgłębszy dzień Tridu-
um, bo cały spędzony z cierpiącym Jezusem. 

Wielka Sobota do dziś rozpoczyna się dla mnie od porannej adoracji Najświęt-
szego Sakramentu wystawionego w Grobie Pańskim. Kolejnym elementem tego 
dnia jest poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny. Wieczorem ma miejsce ko-
lejna piękna i niezwykła w swej oprawie liturgia, czyli Msza Wigilii Paschalnej. 
Rozpoczyna się ona od błogosławieństwa ognia i odśpiewania orędzia wielkanoc-
nego, ma niezwykle rozbudowaną Liturgię Słowa, a wyjątkowym jej elementem 
jest Liturgia Chrzcielna z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych. Całość ma tak 
podniosły charakter, że można odnieść wrażenie, jakby było się naocznym świad-
kiem Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego. 

Niedziela Wielkanocna zawsze zaczynała się dla naszej rodziny Mszą św.  
o świcie i piękną procesją z Najświętszym Sakramentem i figurą Jezusa Zmar-
twychwstałego, której towarzyszą pieśni o zmartwychwstaniu. Zwyczajowo po tej 
Mszy św. całą rodziną gromadziliśmy się przy śniadaniu wielkanocnym i tak wy-
gląda to u nas do dziś. 

Choć przeżywanie Triduum wydaje się takie rozbudowane, jeśli wejdziemy 
w nie całymi sobą, okazuje się, że i tak jest maleńkie wobec cudu jakiego doświad-
czamy i przeżywamy dzięki Ofierze Jezusa Chrystusa. Zapytałam młodych ludzi z 
naszej parafii co pomaga im zrozumieć i prawdziwie przeżywać Misterium Męki, 
Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego. Odpowiedzieli, że zaangażowanie, ak-
tywne włączenie się w każdy element tych obchodów, bo to sprawia, że czują iż 
mają swoje miejsce w Kościele i przeżywają to niejako „z pierwszych rzędów”. 
Dodali również, że przez takie aktywne uczestnictwo mają poczucie, że przyczy-
niają się do wzmocnienia znaczenia tych dni. A to chyba najpiękniejsze, co można 
poczuć w tym wyjątkowym czasie. Takich właśnie głębokich przeżyć i błogosła-
wieństwa Zmartwychwstałego życzę sobie i Wam wszystkim, Kochani. 

z uśmiechem   AB  



„Bogu chwała – ludziom pokój. 
Polacy na Ukrainie o swoim wczoraj i dziś” 
 

Taki tytuł nosiła wieczornica patriotyczna, jaka odbyła się w naszym kościele 
19 marca 2022 r. w geście solidarności z Polakami, którzy uciekli przed wojną 
z terenów Ukrainy. 

Gośćmi, którzy postanowili opowiedzieć o swojej codzienności za wschodnią 
granicą, były: Wiktoria Laskowska-Szczur – Prezes Żytomierskiego Obwodowego 
Związku Polaków na Ukrainie, zasłużona i wielokrotnie odznaczana przez polskie 
władze państwowe działaczka na rzecz propagowania i ratowania polskiej kultury 
dawnych ziem polskich na Wschodzie, Wiktoria Zagórska-Antoniuk – politolog, 
historyk, znawca problemów bezpieczeństwa narodowego, profesor Politechniki 
Żytomierskiej oraz Katarzyna Kłosowska-Bakalczuk, niezwykle utalentowana 
śpiewaczka Filharmonii Żytomierskiej. 

     Na wstępie Wiktoria La-
skowska-Szczur podkreśliła 
dobitnie: „Nie jesteśmy Polo-
nią – jesteśmy Polakami. Ni-
gdy nie opuszczaliśmy Polski. 
To jej granice zostały przesu-
nięte”. Opisała też obecną rze-
czywistość wojenną na terenie 
Żytomierszczyzny. 
     Potem prof. Wiktoria Za-
górska-Antoniuk przeglądowo 
przedstawiła historię Polaków 
na Ukrainie. Mówiła o nieła-
twym polskim życiu w czasach 
ZSRR. Nie zabrakło też reflek-
sji na temat skomplikowanej 
wspólnej historii Polaków 
i Ukraińców, myśli o polskim 

Działo się u Stanisława Kostki… 19 marca 2022 r. 

 



etosie narodowym, a także walczeniu o zachowa-
nie wiary przekazanej przez przodków. 

W drugim swoim wystąpieniu Wiktoria La-
skowska nawiązała do działań podejmowanych 
przez Polaków dla ratowania tożsamości narodo-
wej i wskrzeszania polskich tradycji kulturowych. 
Jej relacja była ilustrowana zdjęciami. Ogromne 
wrażenie na słuchaczach zrobiła opowieść o po-
święceniu starszego pokolenia Polek, które dla 
ratowania grobów swoich przodków położyły się 
krzyżem przed buldożerami, zmierzającymi, by 
zniwelować teren polskiego cmentarza. Despe-
racki gest Polek ocalił cmentarz. 

W przerwach między poszczególnymi wykła-
dami Katarzyna Kłosowska-Bakalczuk, wykonała 
kilka pieśni, których brzmienie zachwyciło 
wszystkich zgromadzonych. Nie wiedzieliśmy, że 
śpiewa dla nas jeden z pięciu najlepszych sopra-
nów Ukrainy. 

Zachęcamy do zeskanowania poniż-
szych kodów QR piosenek i odsłuchania ich w Internecie. Choć nagra-
nia są amatorskie, to i tak głos artystki przyciąga swoim nadzwyczaj-
nym pięknem. 

 
Pierwszym z wykonanych utworów była pieśń pod tytu-

łem Domine, ne in furore tuo (Panie, gdy serce drży) Sta-
nisława Moniuszki zaśpiewana a capella. Potem usłyszeli-
śmy Ave Maria Gulio Cacciniego, które ukazało w pełnej 
okazałości sopran koloraturowy śpiewaczki. 

Prawdziwie anielsko artystka wykonała utwór Panis 
Angelicus. Wzruszająco  zabrzmiała także po ukraińsku 
pieśń Modlitwy za Ukrainę z refrenem: 
 

Boże, modlę się za Ukrainę, 
Boże, modlę się do Ciebie za ludzi.  
Przebacz im, uratuj ich. 
I okaż nam swoje miłosierdzie. 
O Boże, wiem, że Ty będziesz z nami 
W Twojej świątyni pod niebiosami, 
Radość i pokój nam podarowałeś.  
Oddając życie za ludzi, 
W księdze życia nas zapisałeś (tłum. U. Cierniak). 

 
 

 

 



 
Modlitwę napisano jeszcze w 1994 r. Dla Ukraińców z czasem stała się tym, 

czym dla Polaków w okresie zniewolenia i totalitaryzmu pozostawała zawsze 
pieśń Boże, coś Polskę. Publiczność wysłuchała Modlitwy w skupieniu, na stoją-
co. 

W wykonanej nostalgicznie na zakończenie spotkania ludowej pieśni O mój 
rozmarynie pojawiła się ponadczasowa, dziś szczególnie aktualna, nuta obawy  
o możliwy „pocałunek śmierci” czekającej żołnierzy na wojnie. Śmierci, o którą 
ocierają się każdego dnia także małżonkowie tych pań, 
ponieważ pozostali na Ukrainie, żeby walczyć. 

Dziękujemy naszemu drogiemu Księdzu Proboszczowi 
za umożliwienie nam zorganizowania tego pełnego wzru-
szeń wieczoru. Księdzu Andrzejowi kłaniamy się nisko za 
pomoc w obsłudze sprzętu z muzyką. Panu Mirkowi To-
polskiemu dziękujemy za ciepłe słowa pod adresem na-
szych Gości i skuteczną zachętę Parafian do ofiarności. 
Naszą wdzięczność kierujemy także do Pana Sławomira 
Witkowicza, który użyczył kolumn do nagłośnienia koncer-
tu. 

Goście z Ukrainy dziękują za hojne datki, które przekazane zostały dla pol-
skich uciekinierów z wojennej pożogi. Gdyby ktoś z nieobecnych na spotkaniu 
miał życzenie wspomóc jeszcze Polaków z Ukrainy, podajemy dane konta Żyto-
mierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, na które wciąż można 
dokonywać wpłat: 

PKO Bank Polski S.A. 02 1020 2368 0000 2602 0650 4080  

Urszula Cierniak  

Zdjęcie: Marian Florek „Niedziela”  

 



Pierwszy raz wspólnoty małej grupy doświadczyłam jako nastolatka. Pochodzę 
z Zawiercia i w mojej rodzinnej parafii bardzo prężnie działał Ruch Światło-Życie 
(Oaza), której jedną z metod realizacji programu formacji jest mała grupa. Składa 
się ona z kilku osób (uczestników) i animatora, który czuwa nad właściwym prze-
biegiem spotkania. Jako nastolatka pragnęłam akceptacji i szukałam ludzi, z któ-
rymi będę się dobrze czuła. Na początku nie rozumiałam idei małej grupy, ale 
z czasem zobaczyłam, że to nie tylko spotkanie towarzyskie czy modlitewne. Mała 
grupa to miejsce wymiany doświadczeń, problemów związanych z codziennym 
życiem i umocnienia na drodze kroczenia za Chrystusem. 

Pamiętam z jednego z kazań, jak ksiądz próbował nam wytłumaczyć, czym jest 
mała grupa i wspólnota. Pokazał nam jedną zapałkę i kazał złamać. Nie było to 
trudne, cienkie drewno szybko się złamało. Następnie wziął do ręki kilkanaście 
zapałek i kazał, żeby jeszcze raz spróbować je złamać. Nie było to już takie proste 
jak za pierwszym razem. Część była nadłamana, część wypadła z rąk, ale wiele 
z nich zostało nienaruszonych. Tak właśnie działa mała grupa. Jest umocnieniem 
i ochroną. 

Gdy zaczęłam życie dorosłe i wyjechałam z rodzinnej miejscowości, poszuki-
wałam miejsca, gdzie znów mogłabym rozwijać relacje z Bogiem. Próbowałam 
o własnych siłach dbać o formację i rozwój duchowy. Niestety często kończyło się 
to niepowodzeniem. Natłok codziennych spraw tłumił mój zapał, a modlitwa, ad-
oracja, lektura Słowa Bożego szła na dalszy plan. Gdy tylko usłyszałam, że w mojej 
obecnej parafii będzie tworzona mała grupa, bardzo się ucieszyłam. Od kilku mie-
sięcy uczestniczę w spotkaniach małej grupy. Składa się ona z 9 kobiet w różnym 

Parafialne  
grupy biblijne 



wieku. Spotykamy się dwa razy w miesiącu. Podczas spotkania rozważamy Ewan-
gelię z nadchodzącej niedzieli lub fragment Pisma Świętego związany z Maryją. 
Po przeczytaniu tekstu z Biblii nasza animatorka opowiada nam krótko o kontek-
ście, osobach, miejscach z tego fragmentu. Następnie czytamy jeszcze raz tekst 
z Pisma Świętego i próbujemy odczytać, co Bóg chce nam przez to powiedzieć. 
Jeśli jakieś zdanie, słowo lub fragment nas poruszy, dzielimy się z innymi w na-
szej grupie. Każdy może się wypowiedzieć, ale nikt nie jest do tego zmuszany. 

Przez te wszystkie lata bycia w małej grupie doświadczyłam, że kiedy mi się 
nie chce iść na spotkanie lub kiedy jestem bardzo zmęczona, albo gdy coś trudne-
go dzieje się w moim życiu i najchętniej ukryłabym się przed światem, mimo to 
idę na spotkanie. Bóg wtedy najmocniej działa przez słowa, ludzi, doświadczenia 
innych. Zawsze wychodzę z takiego spotkania umocniona, odmieniona, pełna 
energii i chęci do działania. Dzięki spotkaniom małej grupy moja relacja z Bo-
giem i ludźmi jest żywa. Zaangażowanie się w małą grupę pozwala lepiej poznać 
Boga i przekonać się, że On nas naprawdę kocha, pomimo grzechu i słabości. Da-
je też szansę bycia we wspólnocie z innymi ludźmi, których mogę poznać, rozma-
wiać z nimi, starać się ich rozumieć i być rozumianym. I za to niech będzie Bóg 
uwielbiony. Chwała Panu! 

Karina   

W każdy I czwartek miesiąca po Mszy św. wieczornej zapraszamy na 

wspólną modlitwę w intencjach o powołania kapłańskie i zakonne . 

Pierwsze Czwartk i  M ies iąca  



Nie znasz nikogo w okolicy? Znajomi się wykruszyli, bo pojawiły się dzieci? 
Nie masz gdzie nawiązywać nowych znajomości? Czujesz się samotny? Masz jakiś 
problem do przegadania? 

Chcesz wyjść na spacer, ale: 
- Nie masz z kim? 
- Nie wiesz gdzie? 
- Nie masz motywacji? 
- Nie ma kto Ci pomóc znieść wóz-

ka z bobasem? 
Jeśli choć na jedno pytanie odpo-

wiedziałeś: TAK, to zapraszamy do 
naszej grupy. Będziemy razem space-
rować nie tylko po mieście. Zazwyczaj 
ruszamy spod kościoła św. Stanisława 
Kostki w Częstochowie (ul. Dąbkow-
skiego 42). 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości albo potrzebujesz pomocy przy wyjściu, 
dzwoń: Marysia Pospieszalska 608 230 937. 

Możesz nas również znaleźć na FB (Samopomoc spacerowa: śródmieście). 
Do zobaczenia! 

Prawidłowe hasło krzyżówki wielkopostnej brzmiało: OCZEKUJEMY ZMAR-

TWYCHWSTANIA. Za przesłaną prawidłową odpowiedź nagrody otrzymują: Ka-

rina i Janusz oraz Karolina i Daniel. Gratulujemy i prosimy o zgłoszenie się po 

nagrody do Ks. Proboszcza. 



 

Katolicka Parafia św. Stanisława Kostki 
ul. Gen. M. Dąbkowskiego 42, Częstochowa 

tel. 798 684 720 
 

www.kostka.czest.pl                      parafia@kostka.czest.pl 
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P RZ ED N AM I:  
 
24 IV – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (godz. 15.00 - Godzina 
Miłosierdzia, godz. 16.00 - Film: Miłość i Miłosierdzie) 
24 IV – Spotkanie formacyjne dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych  
(Msza św. o godz. 10.00) 
1-31 V – Nabożeństwo majowe ku czci NMP (codziennie o godz. 17.30) 
3 V – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (Msze św.  
o godz. 7.00, 9.00, 18.00) 
5 V – I czwartek miesiąca – Godzina Święta. Modlitwa o powołania kapłańskie 
i zakonne (godz. 18.30) 
6 V – I piątek miesiąca – Odwiedziny chorych z możliwością udzielenia sakra-
mentu namaszczenia chorych, spowiedzi i Komunii Świętej (od godz. 9.00) 
7 V – I sobota miesiąca – Msza św. i nabożeństwo wynagradzające Niepoka-
lanemu Sercu Maryi (godz. 7.00) 
22 V – Pierwsza Komunia Święta (Msze św. o godz. 10.00 i 12.00) 
22-27 V – “Biały Tydzień” dla dzieci pierwszokomunijnych (Msza św.  
godz. 18.00) 
28 V – Święcenia diakonatu kleryka Karola Iwańczaka (Archikatedra Często-
chowska, godz. 10.00) 
29 V – Rocznica I Komunii Świętej (Msza św. godz. 10.00) 
1-30 VI – Nabożeństwo czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
(codziennie o godz. 17.30) 
4 VI – Szkoła Modlitwy i Słowa: Czuwanie modlitewne w Wigilię Zesłania 
Ducha Świętego (godz. 19.00) 

Do sprzątania kościoła zapraszamy: 

23 IV mieszkańców ul. Stryjeńskiej i Szymanowskiego, godz. 7.30 
30 IV mieszkańców ul. P.O.W., godz. 7.30 
   7 V mieszkańców ul. Gąsiorowskiego, godz. 8.30 
 14 V mieszkańców ul. Nowowiejskiego, godz. 7.30 
 21 V mieszkańców ul. Pułaskiego i Aleje NMP, godz. 7.30 
28 V mieszkańców ul. Focha, godz. 7.30 
  5 VI mieszkańców ul. Kopernika, godz. 8.30 


