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Znowu jarzmo, które powinniśmy
wziąć na siebie! A jeszcze nie przebrzmiały
w naszych uszach obietnice proroka Izajasza, które całemu światu odczytuje się w
Świętą Noc: że Zbawca, gdy przyjdzie, złamie ciężkie jarzmo jak w dniu porażki Madianitów... że z przyjściem Syna Bożego
wszystko stanie się nowe... A teraz, po tych
wszystkich obietnicach, znowu mówi się o
jarzmie, o nowych ciężarach, które mielibyśmy wziąć na nasze ramiona? Starzy gospodarze
jeszcze
wiedzą, że
jarzmo to
b a r d z o
użyteczna
rzecz. Pomaga wołom wykon y w a ć
b a r d z o
ciężkie
p r a c e .
Przygotować pola
pod
zasiew, przes u n ą ć
wielkie
ciężary z
Jarzmo,
o
którym
miejsca na
miejsce bez jarzma mówi Jezus, niesie się nie mogłyby wykorzystać
łatwiej
wspólnie.
s w e j
ogromnej
siły. Jezus
nazywa
swoje jarzmo ,,lekkim". Pasuje i nie uwiera
- pomaga nam unieść nawet to, co bardzo
ciężkie. Życie bowiem nie jest lekkie i nawet wiara chrześcijańska nie obiecuje nam
ani nie gwarantuje lekkiego życia, nie obarczonego żadnymi ciężarami. Jezus nie zdejmuje z naszych ramion jarzma. Obiecuje
jednak spokój i wolność od bezsensownej
udręki. Nie załamiemy się pod naszymi ciężarami. To dobra obietnica i pociecha w
czasach, w których harówka, jak się wydaje, nie ma końca.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i
uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla
dusz waszych. Mt 11, 2525-30
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XV NIEDZIELA ZWYKŁA
13 lipca 2014 r.
Wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud
stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: „ Oto siewca
wyszedł siać„.
Mt 13, 11-23
Przypowieść o czterech rodzajach roli
nasuwa myśl o szufladkowaniu ludzi.
Świadczy o tym już pierwsza interpretacja
tej przypowieści Jezusowej podana w długiej wersji dzisiejszej Ewangelii. Ludzie zostają w niej przyporządkowani czterem rodzajom roli: w przypadku jednych ziarno
siewne, czyli głoszone słowo Boże pada na
drogę, w przypadku drugich - między ciernie, w przypadku trzecich - na skalisty
grunt, wreszcie w przypadku czwartych - na
dobrą glebę. Czy to szufladkowanie ludzi
jest przekonujące? Czy nie jest raczej tak.
że możemy samych siebie odnaleźć we
wszystkich rodzajach roli? Czy nie odpowiada to bardziej naszym doświadczeniom
bycia w drodze, i to właśnie jako chrześcijanie? Raz przypominamy skalisty grunt z
cienką warstwą gleby: jesteśmy pełni entuzjazmu, żeby coś dobrego zrobić, ale brakuje nam wytrwałości. Kiedy indziej znowu
nastają czasy, w których cierniste krzewy
codziennych trosk grożą niebezpieczeństwem stłamszenia w nas ochoty do wszystkiego. Innym razem przypominamy drogę ubitą i nieczułą na słowo Boże. Niekiedy
wreszcie, Bogu dzięki, jesteśmy
podobni do dobrej gleby, na
której może
wzrastać słowo Boże i
dojrzewać, i
przynosić
owoce. Jeśli
tak spojrzy
się na dzisiejszą przypowieść, to można ją pojmować jako zachętę,
by nie trwać w tym ani nie przywiązywać
się do tego, co w nas jest twarde, cierniste i
skaliste, lecz starać się dostrzec w nas dobrą glebę, spulchniać ją i przygotowywać na
przyjęcie słowa Bożego, które w nas i przez
nas chce wydać owoc - trzydziestokrotny
albo większy.
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XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
20 lipca 2014 r.
Królestwo niebieskie podobne jest do
człowieka. który posiał
dobre nasienie na swojej
roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nienieprzyjaciel nasiał chwastu
między pszenicę i odszedł.
Mt 13, 2424-43
Ziarnko gorczycy
potrzebuje roku, zanim
stanie się ,,drzewem". Całego roku! Dlatego przypowieść o ziarnie gorczycznym jest
dla mnie jedną z najbardziej pocieszających przypowieści Jezusa. Właśnie wtedy,
kiedy się zastanawiam: Co przyniesie to, co
robię i mówię? Czy mój trud i moje zaangażowanie nie są daremne? Przychodzi mi
na myśl handel światowy. Kiedyś niewiele
można było kupić, a jak już coś było, to
kiepskiej jakości. Kawa była rzeczywiście
gorzka, miód oszukany i herbata plujka, i
czekolada, często czekoladopodobna. Dzisiaj na uginających się, pięknych półkach
sklepowych nieprzebrana mnogość towarów mieni się bogactwem wyboru i eleganckich opakowań, a jakość towarów jest
naprawdę wysoka. Nawet w supermarketach sprzedaje się produkty o wysokiej jakości. Kiedy się zatem mówi: Ach, po uroczystości Pierwszej Komunii świętej dzieci,
które do niej przystępowały, nie widzi się
już w kościele, pocieszam siebie: my, to
znaczy duszpasterze i katecheci, posialiśmy w nich ziarna gorczyczne. Kiedyś one
wzejdą, wyrosną na drzewa i przyniosą
owoc. Trzeba go pozostawić innym i przede wszystkim Bogu. Czuję ulgę! Jestem
spokojna! Mam teraz siłę i czas poświęcić
więcej uwagi zasianemu we mnie ziarnu
gorczycznemu. Bóg chciałby, żeby i ono
wyrosło na drzewo, a może chciałby posiać
we mnie jeszcze inne ziarno.

Kto będzie w niebie!? Tak pytają nie
tylko dzieci. O to pytali także Jezusa Jego
uczniowie. Jezus wiele mówił o niebie.
Często za pomocą obrazów i przypowieści.
Niekiedy - mówi Jezus - królestwo niebieskie nieoczekiwanie wpada nam w ręce.
Człowiek znajduje coś drogocennego i
sprzedaje swój majątek, aby kupić to, co
ma dla niego tak wielką wartość i cieszyć
się jego posiadaniem. Tak może się zdarzyć. Ale może też być inaczej. Może być
tak, że całymi latami człowiek pilnie poszukuje czegoś wielkiego, wartościowego, być
może jakiejś perły. Następnie dokłada
wielkich starań, aby nabyć tę perlę. Człowiek jest nawet gotów sprzedać cały swój
majątek - opowiada Jezus - aby moc ją kupić. Jak w innych przypowieściach Jezusa
o królestwie niebieskim: tą drogocenną
rzeczą na świecie, której nic nie może dorównać, jest królestwo niebieskie. Jezus o
tym wie i mówi dale. To dla królestwa niebieskiego człowiek dokłada starań jak o nic
innego na świecie. Być może tak zabiega jedynie jeszcze o miłość. O nią też człowiek
bardzo się troszczy. Bo też niebo ma wiele
wspólnego z miłością Kto jej szuka, pozostawia
wszystko inne.
A kto ją
znalazł,
nigdy
już jej za
nic nie
odda.

Dalej podobne jest królestwo Boże
do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę,
poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i
kupił ją. Mt 13, 4444-52
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Czerwiec w naszej parafii
CHRZTY:

ŚLUBY:

Patryk Karol Bury
Rafał Kwiecień
Aleksandra Lis
Filip Robert Najda
Judyta Barbara Najda
Aleksander Jakub Paździor

Mateusz Kołodziejczyk – Ewa Zygmańska
Kamil Gil – Monika Dudzik

POGRZEBY:
Andrzej Jasiński – lat 72
Mieczysław Brodzik – lat
Emilia Drozd – 87 lat

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
Leszek Puchalik i Natalia Tryc
Mariusz Duda i Sandra Płonka
Paweł Stawczyk – Aneta Błasiak
Dawid Adamczyk – Kamila Górczewska
Marcin Komosa – Weronika Maciejczyk
Adam Wyrembelski – Magdalena Stencel
Michał Cuber – Dominika Samson
Dawid Mikołajek – Monika Wysocka

25 kwietnia 2014 r., piątkowe popo- ale znaleźliśmy sobie miejsce przy Zamłudnie, plac przed kościołem NMP Mat- ku Anioła, gdzie dzięki radiowej relacji
ki Kościoła zapełnia się ludźmi z pleca- mogliśmy uczestniczyć w Mszy św. kakami, torbami...to pielgrzymi, którzy po nonizacyjnej. Atmosfera była niesamoMszy Świętej wyruszą w stronę Włoch wita, wspólne przeżywanie takich wyna historyczne wydarzenie - kanoniza- darzeń pomaga zrozumieć czym jest
KOŚCIÓŁ, jaki jest piękny i różnorodny
cję papieży Jana XXIII i Jana Pawła II.
Zanim dotarliśmy do Wiecznego i jak potrafi się jednoczyć wokół ChryMiasta, zatrzymaliśmy się w pięknej i stusa i Jego Pasterzy. Po uroczystościach,
którym
słonecznej Wenecji.
przewodniczył PaTam w podziemiach Bazyliki św.
RELACJA Z KANONIZACJI pież Franciszek
mieliśmy czas na
Marka uczestniczyJANA
PAWŁA
II
I
JANA
XXIII
zwiedzanie Rzyliśmy w Eucharymu.
stii, by z nowymi
Poniedziałek był
siłami udać się na
zwiedzanie tego niesamowitego miasta. dla Polaków dniem wdzięczności za kaUbogaceni duchowo i kulturalnie wyru- nonizację Jana Pawła II. Cała nasza gruszyliśmy w stronę naszego noclegu... pa dotarła na Plac św. Piotra i z ogromnocleg to może w tym przypadku za ną radością uczestniczyliśmy w Mszy
dużo powiedziane, przyłożyliśmy gło- Świętej. Dzięki sprzyjającej pogodzie i
wspaniałemu przewodnikowi/pilotowi
wę na 2 godzinki.
27 kwietnia, pełni nadziei wyruszy- Michałowi pospacerowaliśmy sobie po
liśmy w stronę Rzymu. Niestety nie by- Rzymie, skosztowaliśmy włoskich smało szans dostać się na Plac św. Piotra, kołyków i nabyliśmy pamiątki dla bli-
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skich. Ostatnim miejscem, które zwiedzaliśmy na włoskiej ziemi był Asyż. Tu
również uczestniczyliśmy w Eucharystii
dla Polaków (można było pomyśleć, że
Asyż to Polskie miasto). Spacer wąskimi
uliczkami miasta św. Klary i św. Franciszka, zwiedzanie miejsc związanych z
ich życiem, dostarczyły niesamowitych
wrażeń! Zdjęcia nie oddają wszystkiego,
ale pozostaną miłą pamiątką z tego wy-

darzenia. W tym miejscu chcę podziękować duszpasterzom grupy żółtej - ks. Tomaszowi i ks. Danielowi i wszystkim jej
członkom - Bóg zapłać ! I może warto pomyśleć o kolejnym wyjeździe do Rzymu,
bo jeszcze tyle jest do zobaczenia...

Sylwia Oleksy

Co czeka nas w lipcu?
ROCZKI:
Gracja Maria Fiszer
Mateusz Marek Hanak
Pola Anna Hauzer
Michał Lee Ledwoń
Karolina Julia Lubak
Jakub Tadeusz Marszałek
Zofia Irena Musiał
Zuzanna Anna Szczypka

18 URODZINY:
Kacper Brachaczek
Patrycjusz Machalski
Szymon Matera
Anna Mularczyk
Kamil Pawlaczyk
Wojciech Sochański

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:
1 rocznica
Alina i Wojciech Grim
Karolina i Mateusz Goik
Karolina i Rafał Krypczyk
5 rocznica
Agnieszka i Mateusz Głudkiewicz
Justyna i Jakub Zagórscy
Natalia i Radosław Nowak

Sylwia i Paweł Bartkiewicz
Monika i Adrian Smuda
10 rocznica
Patrycja i Rafał Mazur
15 rocznica
Ewelina i Adam Motyka
Jolanta i Wojciech Czakon
Agnieszka i Grzegorz Bryja
Katarzyna i Marcin Walczak
Monika i Krzysztof Smyrak
Jolanta i Adam Wróbel
Katarzyna i Artur Żukowiec
Anna i Robert Tonasik
20 rocznica
Małgorzata i Andrzej Szulik
25 rocznica
Urszula i Marek Góreccy
Mirela i Grzegorz Ledwoń
Renata i Ryszard Bista
Krystyna i Paweł Lodej
Renata i Piotr Zarembik
Irena i Franciszek Stencel
Bożena i Andrzej Jabłońscy
30 rocznica
Bożena i Helmut Skiba
Grażyna i Brunon Matysik
35 rocznica
Łucja i Andrzej Kułajewicz

SPES
Teresa i Władysław Walczak
40 rocznica
Helena i Jan Skowronek
Maria i Piotr Karwath
Halina i Kazimierz Walczyk
Elżbieta i Edward Pasztor
Maria i Edward Rochowicz
Zofia i Jan Duda
• 3.073.07 I czwartek miesiąca. Święto św. To-

masza Apostoła.
• 4.074.07 I piątek miesiąca. Do sprzątania
kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 37 po Mszy św.
wieczornej.
• 5.075.07 I sobota miesiąca. Odwiedziny
chorych od godz. 9.00. Pielgrzymka chorych na Jasną Górę.
• 6.076.07 14 niedziela zwykła. Patronalne
święto Apostolstwa Chorych.
• 7.077.07 poniedziałek. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców
ul. Wrocławskiej 35 po Mszy św. wieczornej.
• 8.078.07 wtorek. Wspomnienie św. Jana z
Dukli, prezbitera. Poradnia Życia Rodzinnego w Domu Parafialnym o godz. 16.00.
• 11.0711.07 piątek. Święto św. Benedykta,
opata, patrona Europy. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców
ul. Wrocławskiej 35 po Mszy św. wieczornej.
• 12.0712.07 sobota. Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika.
• 13.0713.07 15 niedziela zwykła.
• 14.0714.07 poniedziałek. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców
ul. Wrocławskiej 33 po Mszy św. wieczornej.
• 15.0715.07 wtorek. Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła.
• 16.0716.07 środa. Wspomnienie NMP z Góry
Karmel.
18.0718.07 piątek. Do sprzątania kościoła i
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Urszula i Jan Fila
Elżbieta i Krzysztof Michaluk
Barbara i Feliks Owerczuk
Elżbieta i Stanisław Jarmuż
45 rocznica
Jadwiga i Janusz Olszewscy
Zofia i Zygmunt Piętka
Zofia i Leszek Grajny
kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 33 po Mszy św. wieczornej.
• 20.0720.07 16 niedziela zwykła.
• 21.0721.07 poniedziałek. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców
ul. Wrocławskiej 31 po Mszy św. wieczornej.
• 22.0722.07 wtorek. Wspomnienie św. Marii
Magdaleny.
• 23.0723.07 środa. Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy.
• 24.0724.07 czwartek. Wspomnienie św. Kingi, dziewicy.
• 25.0725.07 piątek. Święto św. Jakuba, Apostoła. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej
31 po Mszy św. wieczornej.
• 26.0726.07 sobota. Wspomnienie świętych
Joachima i Anny, rodziców NMP. Nauka
dla rodziców i rodziców chrzestnych o
godz. 16.30 w Domu Parafialnym.
• 27.0727.07 17 niedziela zwykła. Uroczyste
błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów. Chrzty i roczki o godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o godz. 16.30.
• 28.0728.07 poniedziałek. Msza św. w intencji
emerytów, rencistów, Koła Gospodyń i
sprzątających kościół w lipcu o godz.
18.00. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej
29 po Mszy św. wieczornej.
• 29.0729.07 wtorek. Wspomnienie św. Marty.
• 31.0731.07 czwartek. Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera. Msza św. za
zmarłych w 30 dzień i I rocznicę po
śmierci o godz. 18.00.
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Odpust naszego Sanktuarium w szpory Odpustowe, kończące świętowatym roku, zgodnie z tradycją, przypada nie będą o godz. 16.oo. Kaznodzieją odw niedzielę 20 lipca. W tym dniu, wraz z pustowym w tym roku będzie Ks. dr
pielgrzymami z Żor, Rybnika oraz z pa- Franciszek Koenig z diecezji gliwickiej.
Chociaż najważniejszym wydarzerafii Miłosierdzia Bożego w JastrzębiuZdroju, a także z Świerklan i Jastrzębia- niem tej uroczystości jest uczcić Świętą
Bzia (parafie te zaprosiliśmy do pielgrzy- Bożą Opatrzność oraz zyskać dla siebie
odpust zupełny
mowania na odprzez nawiedzepust do naszego
ODPUST PARAFIALNY
nie Sanktuarium i
Sanktuarium) chcemy dziękować i KU CZCI BOŻEJ OPATRZNOŚCI spełnienie zwyprosić
Bożą
ORAZ PARAFIALNY FESTYN kłych warunków
odpustu, to także
Opatrzność
o
ważne, abyśmy
wszelkie potrzebne
łaski oraz opiekę nad naszymi rodzinami jako wspólnota parafialna poczuli się jedną rodziną na parafialnym festynie.
parafialnymi i tymi, w których żyjemy.
Oprócz wszystkich występów i
Świętowanie odpustu rozpoczniemy już w sobotę 19 lipca. W godzinach atrakcji, tańców oraz wspólnego śmiechu
popołudniowych pragniemy przywitać i zabawy pragniemy ogłosić konkurs cuwszystkich pielgrzymów. Od godz. 16.oo kierniczy „SŁODKI SZEF - 2014” na najbędzie okazja do sakramentu pokuty i lepszy „domowy śląski kołocz”. Może
pojednania, o godz. 17.oo Msza św. w in- być z makiem, bądź z serem lub posypką
tencji zmarłych pielgrzymów z Żor i lub jeszcze z czymś innym. Wszystkie
Rybnika. O godz. 18.oo rozpoczniemy gospodynie, i nie tylko zachęcamy do
wzięcia udziału. Wystarczy przynieść
Festyn Parafialny na placu przed
na festyn do godz. 19.oo kawałek
Domem Parafialnym.
najlepszego wypieku w wyW niedzielę 20 lipca o
miarach 20 na 20 cm z dołągodz. 7.3o odprawiona
czoną kartką z imieniem i
zostanie Msza św. w
nazwiskiem oraz z naint. Pielgrzymów z
pisanym przepisem,
Żor i Jastrzębiaa rywalizacja oraz
Bzia (jeżeli przyjprawdopodobne
mą zaproszenie
zwycięstwo będzie
do pielgrzymowania), zaś o godz. 9.oo odprawiona zo- pewne. Najlepsze przepisy wydrukujestanie Msza św. w int. Pielgrzymów z my w SPES’ie. Wszystkich parafian i goRybnika i Świerklan (jeżeli także przyjmą ści zapraszamy i zachęcamy do czynnego
zaproszenie do pielgrzymowania). Uro- włączenia się we wspólną zabawę. Mile
czysta Suma odpustowa, na którą już za- też widziane są nowe pomysły własnych
praszamy poczty sztandarowe, KGW w występów artystycznych, bądź zaangastrojach, strażaków, orkiestrę oraz żowania się w przygotowanie festynu.
Duszpasterze
wszystkich gości i parafian zostanie odprawiona o godz. 11.oo. Uroczyste Nie-
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rodziny Sobik, Antończyk.
18.oo – Za ++ rodziców Annę i Władysława Krawczyk, córkę Józefę, Janisławę
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 6 LIPCA
Trzmiel, teścia Jana Jabłońskiego i jego
7.3o – Za + Henryka Koczor oraz rodzisyna Tadeusza.
ców.
CZWARTEK 10 LIPCA
9.3o – Za ++ rodziców Katarzynę i Władysława Śmieja, ich córkę, 2 synów, zięcia 6.3o – Za + Zytę Potyka – w r. śm., ++ z
rodziny oraz Stanisława Mastej – w r. śm.
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.oo – Za + Stanisława Mastej w 8 r. śm.
11.oo – Do O.B., z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA –
dla małżonków Marii i Piotra z ok. 40 r.
patrona Europy 11 LIPCA
ślubu.
6.3o – Za + Martę Marcisz, męża Pawła,
Marię i Franciszka Biernat, Romana Cho12.15 – Do O.B., z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie lewik oraz ++ z pokr..
dla małżonków Otylii i Stefana Szymik z
18.oo – Do O.B., MB Królowej Wniebook. 50 r. ślubu.
wziętej, z podz. za odebrane łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Św. i zdrowie
16.3o – Do O.B., z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie dla Anieli z ok. ur..
dla Mateusza Marka Hanak z ok. pierwSOBOTA – Wsp. św. Brunona Bonifacego
szej r. ur..
z Kwerfurtu 12 LIPCA
PONIEDZIAŁEK 7 LIPCA
8.oo – Za + Marię Szmid – w 3 r. śm..
6.3o – Za ++ Marię i Bolesława Niem12.oo – Ślub.
czyk, Reginę i Antoniego Słowik oraz ++
18.oo – Za ++ Augustyna Nogły żonę
z rodzin Niemczyk, Myśliwiec, Cnota i
Wiktorię, córkę Marię zięcia Henryka, ++
Mołdrzyk.
z rodziny Nogły Kocur i Schroeder.
18.oo – Do O.B., za wstaw. MB CzęstoXV NIEDZIELA ZWYKŁA 13 LIPCA
chowskiej, z podz. za odebrane łaski, z
7.3o – W int. czcicieli MB Fatimskiej.
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie z ok.
9.3o – Do O.B., z podz. za odebrane łaski,
ur. Marii i Tomasza.
z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdr. dla
WTOREK – Wsp. św. Jana z Dukli 8 LIPCA małż. Katarzyny i Ryszarda z ok. r. ślubu.
6.3o – Za + Rutę Hojka – w 1 r. śm., męża 11.oo – Do O.B., z podz. za otrzymane łaJoachima, Jerzego Antończyka oraz ++ z
ski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie
pokr. Hojka i Antończyk.
w int. Klaudii z ok. 13 r. ur.
18.oo – Za ++ Grzegorza Kowalskiego – w 12.15 – Za ++ Martę i Henryka Kołeczko
31 r. śm., żonę Józefę, ++
– w r. śm., córkę, 3 synów, 2 zięciów, syz rodziny, ++ z rodzin Rakowskich, Fijał- nową i dusze w czyśćcu cierpiące.
kowskich, Marciniak, Gabryś, Cieślak,
16.3o – Za + Kunegundę Wierzgoń – w 1
Szelągowskich, Golec, Bajzert, Wąsik, Ar- r. śm., męża Henryka.
cikiewicz, Ruteckich, Szpak, Abramczyk,
PONIEDZIAŁEK 14 LIPCA
Olma i dusze w czyśćcu cierpiące.
6.3o – Do O.B., z podz. za odebrane łaski,
ŚRODA 9 LIPCA
z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w
6.3o – Za ++ Annę i Oskara Antończyk,
int. Darii z ok. 13 r. ur. i Ireny z ok. kolejsyna i synową, Wiktorię i Brunona Sobik, nych ur.
3 synów, zięcia oraz Tamarę Sobik i ++ z

INTENCJE MSZALNE
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18.oo – Do O.B., z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie
w int. Stefanii z ok. 60 r. ur..
WTOREK – Wsp. św. Bonawentury 15
LIPCA
6.3o – Za ++ Wiktora Oczadły, żonę
Anielę, dziadków z obu stron oraz ++
z rodziny Płonka, Wita, Żywczak.
18.oo – Za + Ryszarda Domagała – w 1 r.
śm., ojca oraz ++ z pokr. Domagała, Królik, Szczęsny i Hojka.
ŚRODA – Wsp. NMP z Góry Karmel 16
LIPCA
6.3o – Za + córkę Barbarę Markiel, męża
Jana, teściów Jana i Marię oraz ++
z rodziny i pokr. Markiel, Szymon i dusze
w czyśćcu cierpiące.
18.oo – Za ++ Wincentego Śmietana, żonę Anastazję, ++ rodziców, rodzeństwo
oraz ++ z pokr. Śmietana, Mazur.
CZWARTEK 17 LIPCA
6.3o – Za + Jerzego Płonka, żonę Gertrudę.
18.oo – Za ++ Jana Gajda – w r. śm., rodziców z obu stron, rodzeństwo oraz pokrewieństwo Gajda, Matloch.
PIĄTEK 18 LIPCA
6.3o – Za ++ rodziców Gertrudę i Pawła
Gajda oraz ++ z pokr..
18.oo – Za ++ Tadeusza Balzam – w 5 r.
śm., syna Zbigniewa, rodziców, Teściów.
Alfreda Wowra i Krystiana Balzam.
SOBOTA 19 LIPCA
8.oo – Za ++ Marię Kachel – w 6 rocznice śm., męża Stanisława oraz ++
z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.oo – Za ++ Parafian i Pielgrzymów.
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – ODPUST
BOŻEJ OPATRZNOŚCI 20 LIPCA
7.3o – W int. Piel. z Żor i Jastrzębia Bzia.
9.3o – W int. Piel. z Rybnika i Świerklan.
11.oo – SUMA W INT. PARAFIAN

12.15 – Do O.B. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdr. w
int. Małż. Anny i Stefana z ok. 40 r. śl.
16.3o – Za ++ Czesławę Krawczyk, Annę,
Józefa i Władysława z rodziny Krawczyk.
PONIEDZIAŁEK 21 LIPCA
6.3o – Za ++ Elżbietę i Ryszarda Ring,
Pawła Brudnego, Krystiana Balzam oraz
++ z rodziny Ring, Brudny, Balzam.
18.oo – Do O.B., za wstaw. MB Królowej
Wniebowziętej, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o bł., dary Ducha św. i zdrowie dla Gabrieli i Franciszka oraz Natalii
i Anny z ok. ur..
WTOREK – Wsp. św. Marii Magdaleny
22 LIPCA
6.3o – Za ++ Agnieszkę i Henryka Płonka, syna Jerzego, żonę Gertrudę, zięcia
Józefa Cimała oraz ++ z pokr..
18.oo – Za ++ Emila Płonka, żonę Gertrudę, syna Jana.
ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY – patronki Europy 23 LIPCA
6.3o – Za + Barbarę Kalev – od kuzynów
Mariusza i Ani z rodziną.
18.oo – Za ++ członków III Zakonu Franciszkańskiego oraz ++ z ich rodzin.
CZWARTEK - Wsp. św. Kingi 24 LIPCA
6.3o – Za ++ Albinę Orszulik, męża
Franciszka, Benedykta Wróblewskiego,
2 żony oraz ++ z pokr. z obu stron.
18.oo – Za ++ Reginę Mołdrzyk – w 2 r.
śm., męża Pawła, rodziców
z obu stron, Leona Rakowskiego, Stefanię
i Tadeusza Domański oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA APOSTOŁA 25 LIPCA
6.3o – Za + Mieczysława Brodzik – od
sąsiadów z ul. Wrocławskiej 1.
18.oo – Za Walentego Danieluk, rodziców
Rozalię i Jerzego, siostry Stanisławę
i Annę.

SPES
SOBOTA – Wsp. św. Joachima i Anny, rodziców NMP 26 LIPCA
8.oo – Za + Hieronima Wala
13.oo – Ślub
18.oo – Do O.B., z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie
w int. wnuka Maksymiliana .
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 27 LIPCA
7.3o – Za ++ Agnieszkę Krupa – w r. śm.,
Wiktora Gonsior – w r. śm., Elżbietę, Bolesława i Jana Krupa, Gertrudę i Józefa
Gonsior, Anastazję Mołdrzyk.
9.3o – W INT. PARAFIAN
11.oo – Do O.B., za wstaw. MB Częstochowskiej, z podz. za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie w int.
Anny z ok. 18 r. ur..
12.15 – MSZA CHRZCIELNA I W INT.
ROCZNYCH DZIECI.
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE
PONIEDZIAŁEK 28 LIPCA
6.3o – Za ++ Marię Bella, rodziców Gertrudę i Stanisława oraz ++ z rodziny Bella, Rose, Szczepański i Klecha.
18.oo – Do O.B. w int. KGW, emerytów i
rencistów oraz sprzątających kaplicę i kościół w miesiącu lipcu.
WTOREK – Wsp. św. Marty 29 LIPCA
6.3o – Za ++ Łucję i Jana Langer, Jana i
Michalinę Cholewa
13.oo – Ślub
18.oo – Za ++ Józefa Kuczera, żonę Marię, córkę Danutę Grygier oraz ++ z pokr.
z obu stron
ŚRODA 30 LIPCA
6.3o – Za ++ Martę Poloczek, męża Józe-
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fa, Leona i Martę Mazur oraz Justyna
i Wiktorię Ledwoń.
18.oo – Za + Ewę Olszowską–Nowak – w
1 r. śm..
CZWARTEK - Wsp. św. Ignacego z Loyoli
– czwartek przed I piątkiem 31 LIPCA
6.3o – W int. powołań.
18.oo – Msza św. za zmarłych w 30-dzień
i 1 rok po śm..
PIĄTEK – Wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego – I piątek miesiąca 1 SIERPNIA
6.3o – W int. czcicieli NSPJ.
18.oo – Za ++ Magdalenę Maciejczyk,
męża Ryszarda, rodziców Martę i Alojzego Uherek i Bożenę Pastusiak.
SOBOTA 2 SIERPNIA
6.3o – Za + Karola Kula – w r. śm..
18.oo – Za + Jana Hojka – w 2 r. śm., syna Czesława.
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 3 SIERPNIA
7.3o – Za ++ Alojzego Michalskiego, żonę
Otylię, Halinę i Leonarda Spałek
i Marię Dobrowolską oraz ++ z pokr..
9.3o – Za ++ rodziców Sętkowskich, siostrę Mirosławę.
11.oo – W int. Parafian.
12.15 – Za ++ Eugenię i Alojzego Langosz,
Anicetę i Jana Nowak, córkę Janinę, Reginę i Mieczysława Skubis, ++z pokr.
Langosz, Nowak, Skubis, Wala, Szulik i
dusze w czyśćcu cierpiące.
16.3o – Za ++ Henryka Ledwoń, rodziców
Alojzego i Annę, Annę, Romana, Franciszka i Lidię Witak oraz dusze w czyśćcu
cierpiące.

WSZYSTKIM DZIECIOM (I NIE TYLKO) ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI: WYPOCZYNKU, KTÓRY PRZYWRACA
SIŁY, DOŚWIADCZENIA PIĘKNA, KTÓRE PODNOSI NA
WYŻYNY BOGA, SPOKOJU KTÓRY DAJE UKOJENIE, RADOŚCI, KTÓRA PRZYWRACA CHĘĆ DO WSZYSTKIEGO
CO NIESIE DOBRO
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„Nie wystarczy mieć wielkie zalety, trzeba jeszcze
umieć je wykorzystać.”
Auksyliatorom Annie Brylewskiej, Teresie Nejman,
Marii Mądrej, Marii Poloczek, Tadeuszowi Drzewieckiemu, Janowi Grundowi, Irenie Borowskiej, Stanisławowi Polakowi, Marii Biernat, Jadwidze Bojarskiej, Stefanii Gajdzie, Annie Oszczudłowskiej, Stanisławowi Partyce, Stanisławowi Szafrańskiemu, Bolesławowi Śmietanie oraz Edwardowi Krawczykowi
życzymy, by potrafili odkrywać
w sobie dobro, pomnażać je i
obdarowywać nim innych. Męski
Legion Maryi.

„Żeby móc wzrastać musimy się nauczyć akceptować
trudności.”
Chórzystkom Małgorzacie Adamczyk, Annie Drożniak
i Annie Marek życzymy, by trwanie przy Bogu było
dla Nich źródłem siły potrzebnej do pokonywania
trudów codzienności. Chór „Lira”.
„Kieruj naszymi krokami, abyśmy postępowali w
świętości serca.”
Seniorom Danucie Kaweckiej,
Marii Mądrej, Oldze Pochopień, życzymy, by podążali
drogą Bożych przykazań, a Pan był dla Nich umocnieniem w wędrówce. Seniorzy.

Serdeczności

„Szczęśliwi, którzy zrozumieli, że większym szczęściem jest dawać niż brać, służyć niż być obsłużonym.”
Paniom Marii Orawskiej, Bogumile Stachowicz życzymy, by potrafiły swoje życie czynić darem dla innych. Żeński Legion Maryi.
„Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a
brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona?
Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I
powątpiewali o Nim” Mk 6,3. Pytając o
kogoś często zastanawiamy się nad jego
rodziną, sprawdzamy przodków. Niby
każdy człowiek jest niezależny, ale jego
tożsamość opiera się na wychowaniu któ-

„Niech znana będzie wszystkim wasza wyrozumiała
łagodność”
Żanecie Namielskiej i Krzyśkowi Jarczokowi, życzymy, aby Jezus prowadził Ich we wszystkich spotkaniach z ludźmi i nieustannie kształtował Ich miłość.
Oaza z ks. Grzegorzem
czenie mają dwa imiona: Abraham i Dawid. Abraham to patriarcha pielgrzymujący ku przyszłości, mający być ojcem
wiary mnóstwa narodów, Dawid – król,
któremu została dana obietnica wiecznego królestwa. Genealogia u Mateusza
składa się z trzech grup czternastu pokoleń (hebrajskie litery imienia Dawida dają
razem liczbę czternaście)
które kierują nasz wzrok
ku Jezusowi – cała historia
zwraca się ku Temu, którego tron będzie utwierdzony na wieki, Który jest wypełnieniem obietnicy. Genealogia ta jest
genealogią mężczyzn, niemniej wzmiankowane są w niej cztery kobiety: Tamar,
Rachab, Rut i „żona Uriasza” – wszystkie
one były grzesznicami – Jezus wziął na
siebie grzechy i wraz z nimi grzech świata,
a Jego misja polegała na usprawiedliwieniu grzeszników. Żadna z tych kobiet nie
była żydówką – dokończenie na str. 17

Czy nie jest to cieśla?
Opr. Ks. Grzegorz Krzyk
re otrzymał i … genach które odziedziczył.
Zatem kim są przodkowie Jezusa? Jak
ukazuje to Pismo św.? (Tylko Łukasz i
Mateusz podają nam protoplastów Jezusa
z Nazaretu). Wydaje się, że genealogie Jezusa to najnudniejsze fragmenty Pisma
św. – nic bardziej mylnego! Zachęcam do
ich przeczytania wziąwszy pod uwagę następujące fakty. Dla Mateusza istotne zna-
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Dla dzieci
Kiedyś bardzo chciałem zobaczyć renifera, albo chociaż łosia. No i znalazłem transport do Finlandii. Juhu! Powiedzieli mi, że mnie zabiorą! Jak ja wariowałem ze szczęścia.
Renifer był już tuż, tuż... O naiwności ośla... Transport był,
a jakże... ale rowerowy. A, że nie miałem kasku, to kazali
mi siedzieć w sakwie przez całą podróż. Gniotło mnie
wszystko, tu jakiś cukier mi się na głowę wysypywał, tu jakieś buty mi pachniały pod nosem, tu jakaś zapasowa
szprycha mi się wbijała w kopytko. Ble... A potem jeszcze
na postoju zrzucili mnie na świeżo nasmarowany łańcuch... Cały byłem czarny i powiedzieli mi, że taki wyciorany, to ja do sakw nie zostanę wpuszczony... Chcieli mnie
zostawić na kampingu w Estonii! Zbóje! Mordercy! No to
się już zgodziłem na to pranie... Niech będzie... Nie wiedziałem na co się zgadzam... Wymyślili sobie, że muszę się
potem suszyć, a że nie było czasu, to mnie umocowali na
samym szczycie bagażu, przywiązali jakimiś sznurkami,
gumkami, ledwo oddychałem... Zero litości dla biednego,
małego osiołka... No, ale co, miałem się dać zostawić? Cały
czas pocieszała mnie ta myśl o reniferze. Zobaczę go, zobaczę... I... nie zobaczyłem... Takie już teraz są te biura podróży... Oszuści! Ale tak naprawdę, to się przyznam, ale
tylko przed wami, tak żeby nikt nie słyszał... Fajnie było...
Tylko tak, przed nimi udawałem, że mi się nie podoba i cały czas im marudziłem, żeby się ćwiczyli w cierpliwości... A
co! Trzeba dbać o uświęcenie innych. Tak uczył jeden
Osiołek Ofiarka
święty. Powinni mi być wdzięczni...
Rzeczywiście Osiołek ma trochę racji. Żył na przełomie XI/XII wieku taki
święty opat, który, kiedy odwiedzał podległe sobie klasztory, to zawsze
sprawdzał, czy jest wśród zakonników jakiś nieznośny brat. Jeśli nie było, to
podsyłał im takiego z innej wspólnoty, bo uważał, że nie można się ćwiczyć
w cierpliwości, wybaczaniu, łagodno1
T
O
R
O
B
ści jeśli nie ma komu przebaczać. Ale
2
S
E
P
I
czy uważacie, że Osiołek słusznie wy3
W O
K
A
R
korzystuje zasadę tego świętego? Czy
4
N
A M
I
chodzi o to, byśmy byli tacy nieznośni
5
S
A
L
i marudni na przykład podczas wyjaz6
T
R
E
K
dów wakacyjnych? Czy też o coś inne7
A
D
Z
N
I
E
go? Opowiedz na to pytanie, a następnie uporządkuj literki tak, aby po8
Z
A
K
O
K
wstały konkretne rzeczowniki, które
trzeba wpisać do krzyżówki. Jeśli zro9
J
A
C
R
A
bisz to dobrze to dowiesz się, jak na10
zywał się święty, na którego powołał
S
L
O
P
K
się Osiołek.
Rozwiązania można
11
Ł
A
A
A
S
T
12
G
O
N
L
I
P
O przysyłać na adres:
13
K
O W E
R
comtelafere@poczta.onet.pl
14
T
L
O
V
A nagrody za rozwiązanie z poprzed15
T
I
G
A
R
A
niego numeru otrzymują: Karolina i
16
S
U
K
L
A
K
Marcin Michalak oraz Asia Radwań17
X
A
T
I
ska. Można je odebrać 13 lipca na
Mszy św. o godz. 11.00. Gratulujemy
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Wiem, wiem, artykuł jest długi, zapewne
również trudny w odbiorze. Zastanawiałem
się czy naprawdę takim go pozostawić, nasza
gazetka to nie biuletyn teologiczny, ani czasopismo naukowe. Nie piszę dla wyuczonych
teologów… ale jednak każdy z nas jest teologiem, to znaczy człowiekiem, który mówi o
Bogu, a te słowa rzucające światło na życie
przekształcamy w konkretne wybory. Zatem
podejmuję ryzyko tego artykułu. Podejmuję
je bo wiem, bo doświadczyłem, że chociaż należymy do Kościoła mamy problem z naszą
wiarą w Jezusa (spójrz na diagram umieszczony obok). Wielu deklarujących się chrześcijan nie wie kim jest Jezus! Nie potrafi powiedzieć czy jest Bogiem, człowiekiem, czy i
Bogiem i człowiekiem? I czy to w ogóle ma
jakieś znaczenie? A dla Ciebie ma? Jeśli tak,
spróbuj przeczytać ten artykuł do końca.

mi zagadywanych uczniów, jak znak zapytania albo wyzwania, widnieje świątynia zbudowana ku czci Augusta – człowieka, który
oczekiwała boskiej czci. Tam gdzie człowiek
uważa się za Boga, tam nie ma miejsca dla
Boga. Wiele razy w Ewangelii Jezus mówi albo wprost, że On jest prawdziwym Bogiem,
albo posługuje się tekstami Pisma Św. w taki
sposób, że przyznaje sobie autorytet Boga,
albo działa i mówi słowa „jakby” był Bogiem.
To musiało wielu zastanawiać a wielu gorszyć: pytali zatem: „Kim właściwie On jest, że

nawet wichrom i wodzie rozkazuje, a są Mu
posłuszne” Łk 8,25 (tylko Bóg ma taką władzę), „A siedziało tam kilku uczonych … którzy myśleli On bluźni. Któż może odpuszczać
grzechy, prócz jednego Boga?” Mk 2,6 (Jezus

zanim uzdrowił paralityka odpuścił Mu grzechy), „powiadam wam: zanim Abraham stał
się, JA JESTEM”
J 8,58 (siebie Jezus
nazywa
najświętszym imieniem Boga, objawionym Mojżeszowi) itd. Paradoksalnie, chociaż w
ówczesnej filozofii niemal nie do pomyślenia,
nie do przyjęcia było, by Bóg, który sam jest
doskonałym miał jakąś styczność z materią,
która jest niedoskonała. (to dlatego na Areopagu Grecy odrzucają wiarę w Jezusa, którą
głosi im św. Paweł zob. Dz. Ap. 17, 16 – 34,
właśnie w tym czasie ludzie chcą uchodzić za
…. bogów. Z jednej strony ścisły racjonalizm,
z drugiej zabobonna wiara. Coś mi się wydaje
że żyjemy w podobnych czasach, z jednej
strony niemal absolutna wiara w rozum z
drugiej niektórych z nas nazywamy idolami –
a więc bożkami i otaczamy ich kultem uwielbienia, celebrujemy – czyli oddajemy boską
część i nazywamy ich celebrytami!!!, wciąż
obecne są wróżki, bioenergoterapeuci itp.).
W związku z takimi poglądami pojawiały się
wśród chrześcijan pierwszych wieków wątpliwości: czy Jezus jest naprawdę Bogiem? Czy
może jest tylko wybitną jednostką? To człowiek wybrany przez Boga? Czy może Bóg,
który udaje, że jest człowiekiem, ale tak naprawdę nim nie jest! W – CIELENIE, połącznie doskonałego Boga, z materią, ciałem, któ-

Kim jest Jezus Chrystus?
Ks. Grzegorz Krzyk
Kim jest Jezus? Odpowiedź wydaje się oczywista, pierwsi chrześcijanie odpowiadali bez
wahania: zbawicielem. Zbawić naród wybrany mógł tylko Namaszczeniec (po grecku
Chrystus, tytuł ten był synonimem Mesjasza), więc najkrótszym wyznaniem wiary stało się Jezus (z Nazaretu) jest Chrystusem. Z
biegiem czasu zdanie uległo skróceniu i dziś,
często bez namysłu, mówimy Jezus Chrystus
(obawiam się, że niektórzy widzą w tym tytule imię i nazwisko). Rozwijający się Kościół,
w którego wierze odnajdywali się coraz to nowi ludzi, już nie tylko nawróceni Żydzi, ale
również poganie, wierzący wcześniej w różnych bogów, stawał przed problem wyjaśnienia im, nowym wyznawcom Jezusa, kim On
jest, w kontekście ich dotychczasowej wiary i
filozofii. A wszystko dzieje się w czasie, gdy
ludzie zaczynają sobie przypisywać boską
godność (patrz rzymscy cesarze). Nie bez powodu Jezus pyta Apostołów pod Cezareą Filipową: „za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego… a Wy ..?” Mt 16,13 . Miejsce, w którym się to dzieje, jest szczególne, nad głowa-
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re jest pełne niedoskonałości, chorób, cierpienia, porażek wydawało się być SKANDALEM. Oto skandal Bożej miłości Bóg staje się
człowiekiem.
Takie wątpliwości pojawiają się w nas i dziś,
chociaż nie do końca zdajemy sobie z nich
sprawę. Reperkusją tego powątpiewania jest
ograniczanie działania i oddziaływania Boga
do mechanizmów psychicznych lub społecznych. Podkreślamy w wierze indywidualizm
przeżywania, ale nie chcemy prawdom wiary
przyznać mocy tworzenia norm moralnych
np.: „nie byłem/byłam w spowiedzi bo nie
czułem/ czułam potrzeby”, albo „wiara to
sprawa wewnętrzna człowieka, nie powinna się
wyrażać na zewnątrz na
przykład w życiu społecznym czy politycznym” –
myślimy i mówimy jakbyśmy byli przekonani, że
sprawy „ducha” nie mają
żadnego odniesienia do
sprawy „materii”, w której
nasze wybory się realizują
i przejawiają. Zatem ma
ogromne znaczenie odpowiedź na pytanie kim jest
Jezus? Jeśli odpowiadasz
na to pytanie: „jest tylko
Bogiem, ale nie jest prawdziwym człowiekiem” –
tak jak w historii mówili
np. doketyści (od słowa
dokein – udawać, Bóg tylko udawał, że ma ciało) to
narażasz się na to, że w ogóle nie jesteśmy
zbawieni. Jeśli Jezus nie jest prawdziwym
człowiekiem z „krwi i kości”, jeśli nie ma mojego ludzkiego doświadczenia – to moje życie
nie jest odkupione Jego męką (bo skoro nie
miał ciała prawdziwego, albo nie był człowiekiem to nie umarł naprawdę, ale i nie zmartwychwstał prawdziwie). To On Jezus - nic
nie może powiedzieć na temat mojego cierpienia, bo go nie przeżył. Nie ma sensu również pracować nad sobą, bo skoro On był wyłącznie Bogiem, to nigdy nie mogę się z Nim
równać, nigdy nie będę jak On – chodził po
wodzie, rozmnażał chleba, przemieniał wody
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w wino, nigdy nie pokonam swoich słabości,
zresztą po co…. ? Po co się zmieniać, po co
kochać innych – należy raczej walczyć o swoje. Bóg wynagradza zwycięzców… Moje wybory dokonane w tym życiu nie mają znaczenia, ani poświęcenie rodziców, cierpienie
matki, ból ojca, wyrzeczenia podejmowane
dla innych, żaden z moich wyborów nie ma
bowiem waloru zasługującego – bo nikt nie
jest odkupiony. A jeśli uważasz, że Jezus jest
prawdziwym człowiekiem, ale już nie Bogiem
również nie zostałeś zbawionym. Był On tylko duchowym przewodnikiem, Mistrzem,
Nauczycielem, Wybrańcem, Prorokiem, Społecznikiem – jednym z nas,
może najlepszym, ale dlatego
właśnie niewiele może wiedzieć o Bogu, o Jego miłości
do Ciebie, miłości nadającej
sens życiu chrześcijańskiemu.
To co objawił Jezus było piękne, ale niekoniecznie prawdziwe, a na pewno nie zobowiązujące..….Nie mógłby
mnie i Ciebie zbawić, bo sam
podlegał grzechowi pierworodnemu, wreszcie nie istnieją sakramenty, bo On sam nie
był Bogiem, nie posiadamy
łaski wspólnoty życia z Bogiem w Eucharystii, nie przebaczono nam żadnego grzechu …. Pozostaje tylko czarna
rozpacz i beznadzieja takiej
sytuacji w której znajduje się
ludzka kondycja. Kto nie wierzy, że Jezus jest Bogiem, nie ma w czym pokładać nadziei, nie ma sensu się starać lepiej
żyć no bo w imię czego? Albo raczej w imię
Kogo? A więc spróbuj i Ty odpowiedzieć sobie na to pytanie: Kim jest Jezus? Kim jest
dla Ciebie. Owszem nie potrzebujemy na co
dzień takich teologiczno – filozoficznych pytań i odpowiedzi tyle tylko, że często żyjemy
tak, jak byśmy sobie już na nie odpowiedzieli
i … czasami nie tak, jak tego oczekiwał Jezus
pytając Piotra: „ a Wy za kogo Mnie uważacie? Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego” (a
więc jesteś BOGIEM, równym Ojcu i równocześnie prawdziwym człowiekiem). ◙
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Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata.
Ocalił nas i poświęcił się dla nas. Dla
mnie Jezus jest człowiekiem, którego powinno się naśladować. Ola
Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Dla
mnie jest Przyjacielem. Filip
Jezus Chrystus jest Synem Boga. Dla
mnie jest nikim, ponieważ
nie wierzę. Kacper
Jezus Chrystus jest Synem Boga i Maryi, który
został ukrzyżowany za
nasze grzechy, bo nas kochał. A dla mnie? Wiem, że
zawsze mogę na Niego liczyć jest jak prawdziwy
przyjaciel. Gdy mam jakieś
problemy i gdy coś mnie
gnębi, zawsze rozmowa z
Jezusem mi pomaga.
Kasia

Jezus Chrystus jest Synem Boga. Dla
mnie Jezus jest podporą w życiu. Łukasz
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, naszym Zbawicielem. Dla mnie Jezus jest
przyjacielem, Kimś kto ofiarował za mnie
swoje życie. Marta
Jezus Chrystus jest Synem Boga. Dla
mnie jest Synem Boga.
Kinga

KIM JEST
JEZUS CHRYSTUS?
KIM DLA CIEBIE
JEST JEZUS?

Jezus Chrystus jest Kimś
kogo każdy potrzebuje.
Kimś bez kogo życie miałoby mniejszy sens.
Dla mnie Jezus jest Kimś ważnym
i bliskim. Oliwia

odpowiadają
uczniowie
pewnej
klasy
gimnazjalnej

Jezus Chrystus jest Synem Boga i Zbawicielem świata. Dla mnie jest Kimś, kto
zawsze mi pomaga i wysłuchuje. Kuba
Jezus Chrystus jest stworzycielem świata.
Dla mnie jest przewodnikiem, który prowadzi mnie w życiu codziennym.
Krzysiek

Jezus Chrystus jest Synem Boga. Dla mnie Jezus jest wzorem i jakby
drugim Ojcem. Wiktoria
Jezus Chrystus jest Synem
Boga, Zwycięzcą. Dla
mnie Jezus jest Kimś, kto
zawsze znajdzie dla mnie
czas, nawet, gdy ja tego
czasu nie mam dla Niego.
Wiem, że zawsze mogę
znaleźć w Nim oparcie
i że zna mnie lepiej niż ja sama siebie. Wiem, ze Jemu
mogę zaufać i że zawsze mi
pomoże. Ula

Jezus Chrystus jest Synem Bożym i Zbawicielem. Dla mnie jest człowiekiem.
Patrycja
Jezus Chrystus był człowiekiem. Dla
mnie Jezus był człowiekiem. Magda
Jezus Chrystus jest Zbawicielem i Synem
Boga. Dla mnie Jezus jest Bogiem i Panem. Kinga
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Jezus Chrystus jest Kimś, kto oddał za
nas swoje życie. Jest Kimś do kogo modlą
się ludzie i proszą w jakichś intencjach.
Dla mnie Jezus jest Kimś do Kogo się modlę, prosząc o coś. Julietta
Jezus Chrystus jest naszym przyjacielem i wybawcą. Dla mnie
jest przyjacielem. Modlę się do
Niego, prosząc w różnych intencjach. Ola
Jezus Chrystus to człowiek, który
umarł na krzyżu za nasze grzechy.
Dla mnie Jezus jest moim przyjacielem w Niebie, o którym wiem, ze
zawsze mi pomoże. Martyna
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Jezus Chrystus jest Bogiem, jest wszechmocny, jest miłosierny. Dla mnie Jezus
jest ważny, daje mi i innym ludziom dużo miłości. Jest dla ludzi Zbawicielem. Ania

?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym,
Osobą świętą oraz Zbawicielem.
Kimś ważnym dla Kościoła. A
dla mnie? Nie jest to Osoba dla
mnie bardzo ważna. Arek

Jezus Chrystus jest Stworzycielem,
Ojcem, Zbawicielem, bliską „Osobą”
na której można polegać. Dla mnie
Jezus jest Stworzycielem, Ojcem, bliską „Osobą”, na której mogę polegać (na
swój sposób), Zbawicielem. Kasia

C.d. ze str. 12. Jezus wchodzi przez nie w członów, po siedem imion każdy – praw-

świat pogan. Na końcu pojawia się Maryja, która łamie schemat ojciec – syn, by
pokazać, że Jezus stanowi początek Nowego Stworzenia. Genealogia ta jest genealogią „legalną”, pochodzenie określone
jest na podstawie prawa przynależności, a
nie „zrodzenia biologicznego” – w jakiś
sposób pochodzenie człowieka i Jezusa
mieści się w prawie Boga. U Łukasza genealogia jest wprowadzeniem Jezusa do
życia publicznego, uwierzytelnienia w Jego misji. W obu genealogiach pojawia się
niewiele tych samych imion – bo co innego chcą obaj przekazać (a nie tylko podać
historyczną prawdę, jak to rozumiemy
dzisiaj) Łukasz odwrotnie niż Mateusz
prowadzi linię rodową nie od początku
lecz od końca. Ostatni korzeń tego drzewa
znajduje się jednak nie w głębi… lecz u
początków człowieczeństwa, jest nim Bóg
(…Adama, syna Bożego” Łk 3,38). Łukasz
podaje 76 imion, ułożonych w jedenaście

dopodobnie jest to schemat apokaliptyczny, który dzieje świata dzieli na dwanaście
części i który składa się na koniec z jedenastu członów, po siedem pokoleń każdy.
Byłaby to zatem dyskretna aluzja do faktu, że wraz Jezusem nastała „pełnia czasów” – dwunasty człon. Liczba imion nawiązuje również do liczby narodów podanej w Wj 1,5 – lub liczby 72 apostołów,
których Jezus wysyła na głoszenie Ewangelii tzn. wysyła ich wszędzie, na cały
świat, do każdego znanego narodu. Jezus
łączy w sobie wszystkich ludzi od Adama
do wszystkich ludzi na całym świecie.
Życzę Ci, aby na nowo odczytana
lektura Pisma Św., który mówi nam o Jezusie i Tobie w Twoich dociekaniach i
wątpliwościach przyniosła przekonanie,
które swój wyraz znalazło w słowach Filipa: „znaleźliśmy Tego, o którym pisał
Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu” J1,45. ◙
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Św. Krzysztof - imię Krzysztof wy- konał się, że król ten bardzo boi się szatawodzi się z języka greckiego i oznacza ty- na, wstąpił w jego służbę. Pewnego dnia
le, co "niosący Chrystusa". O życiu św. przekonał się jednak, że szatan boi się
Krzysztofa brak pewnych wiadomości. imienia Chrystusa. To wzbudziło w nim
Według późniejszych, ale prawdopodob- ciekawość, kim jest ten Chrystus, którego
nych świadectw, opartych na tradycji, św. boi się szatan. Opuścił więc służbę u szaKrzysztof miał pochodzić z Małej Azji, z tana i poszedł w służbę Chrystusa. Zapoprowincji rzymskiej Licji i tam ponieść znał się z nauką chrześcijańską i przyjął
Chrzest św. Za pośmierć męczeńską za panowania WSPOMNIENIE ŚW. KRZYSZTOFA kutę i dla zadośćuczynienia, że służył
cesarza Decjusza
PATRONA KIEROWCÓW
szatanowi, postanook. 250 roku.
wił zamieszkać nad
Jest jednym z 14
Wspomożycieli, czyli szczególJordanem, w miejscu, gdzie woda była płytsza, by przenosić na
nych patronów. Z powodu braku
swoich potężnych barkach pielszczegółowych informacji o św.
grzymów, idących ze Wschodu
Krzysztofie, średniowiecze na
do Ziemi Świętej. Pewnej nocy
podstawie imienia "niosący Chryusłyszał głos Dziecka, które prostusa" stworzyło popularną lesiło go o przeniesienie na drugi
gendę o tym świętym. Według
brzeg. Kiedy je wziął na ramiona,
niej pierwotne imię Krzysztofa
poczuł ogromny ciężar, który go
miało brzmieć Reprobus (z grecprzytłaczał tak, iż zdawało mu
kiego Odrażający), gdyż miał on
się, że zapadnie się w ziemię. Zamieć głowę podobną do psa. Wywołał: "Kto jesteś, Dziecię?"
różniał się za to niezwykłą siłą.
Postanowił więc oddać się w służbę naj- Otrzymał odpowiedź: "Jam jest Jezus,
potężniejszemu na ziemi panu. Służył naj- twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz
pierw królowi swojej krainy. Kiedy prze- cały świat".
DEKALOG KIEROWCY:
1 Nie bądź egoistą na drodze.
2. Nie bądź ostry w słowach, czynach i gestach wobec
innych ludzi.
3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa,
kiedy wyruszasz w drogę. Umiej też podziękować za
szczęśliwie zakończoną podróż.
4. Szanuj pieszych.
5. Bądź trzeźwy.
6. Zapnij pasy - będziesz bezpieczniejszy.
7. Nie bądź brawurowy w prędkości.
8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
9. Pomagaj potrzebującym na drodze.
10. Przestrzegaj przepisów drogowych i szanuj pracę
naszej policji

ŚPIEWNICZEK KIEROWCY:
- 80 km/h - Pobłogosław Jezu drogi
- 90 km/h - To szczęśliwy dzień
- 100 km/h - Cóż Ci , Jezu, damy
- 110 km/h - Ojcze, Ty kochasz mnie
- 120 km/h - Liczę na Ciebie, Ojcze,
- 130 km/h - Panie, przebacz nam
- 140 km/h - Zbliżam się w pokorze
- 150 km/h - Być bliżej Ciebie chcę
- 160 km/h - Pan Jezus już się zbliża
- 170 km/h - U drzwi Twoich, stoję, Panie
- 180 km/h - Jezus jest tu
- 200 km/h - Witam, Cię Ojcze
- 220 km/h - Anielski orszak niech mą duszę
przyjmie
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