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W Pradze

u bł. Anieli Salawy

Na Morawach
na Małej Fatrze

SPES
Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą
węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w
naszych oczach. Dlatego powiadam
wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce.
Mt 21,3321,33-43
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Winnica jest obrazem zakochanych czy ukochanych, ogrodem
Boga, Jego arcydziełem. Prorocy, gdy mówią o winnicy, mają na myśli po prostu lud Izraela, a religijni przywódcy tego ludu są rolnikami, wykonującymi pewne prace w winnicy. Źli rolnicy zapominają,
że zostali zatrudnieni tylko jako stróże i obrońcy. Chciwość jednak
budzi w nich chęć zawładnięcia ukochaną własnością Boga. Posiąść i
wykorzystać - to jest ich cel. W pogoni za nim są gotowi dosłownie
iść po trupach. Moglibyśmy zachować całkowity spokój wobec tej
dzisiejszej Ewangelii, mówiąc sobie: ,,To tylko stara historia przeznaczona dla religijnych przywódców Izraela w tamtych czasach.

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
5 października 2014 r.

Nas już nie dotyczy. Nie łudźmy się jednak. Jezus zapewne w żadnym wypadku nie zechciałby usprawiedliwić naszej bezmyślności czy
beztroski. Również do nas odnoszą się słowa prawdy, że winnica, w
której wolno nam widzieć obraz ludu Bożego i naszego Kościoła, należy
do Boga. W Jego Kościele jesteśmy tylko dzierżawcami ukochanego Boga. Tylko w dzierżawę oddaje nam swój ukochany ogród, aby ludzie znajdowali w nim chleb i nadzieję. Winnica nie jest naszą własnością, której
mamy bronić zębami i pazurami. Ogród Boga nie jest miejscem jakiejś
monokultury, na którym nie może już rozwijać się bujne życie. Kto będzie mógł wykazać się najpiękniejszymi owocami, gdy przyjdzie właściciel winnicy, pozostaje sprawą otwartą. Przypowieść o przewrotnych rolnikach odnosi się do
wszystkich, którzy trudzą się w winnicy Boga. Także do nas.

Wtedy rzekł swoim sługom: „uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej
godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich. Mt 22, 11-14
Mimo pobitych wołów i tucznych zwierząt i
uczty królewskiej dzisiejsza przy powieść Mateusza sprawia ponure i przygniatające wrażenie. Przypowieść ta powiada, że jeden z gości już obecnych na uczcie królewskiej został
z niej wyrzucony, ponieważ nie miał stroju
weselnego. Scena ta raczej podtrzymuje ponury nastrój, ale ta tragiczna, oniemiała postać ukazuje nam możliwość nowego podejścia do tej przypowieści, które pozwala postawić samemu sobie ważne pytania: Jak odnoszę się do zaproszenia na ucztę weselną,
do zaproszenia do wiary? Czy budzi we mnie
radość, która jest nieodzowna, aby zadbać o
strój weselny i zmienić codzienność

,,rozstajów dróg" w ucztę weselną? Czy dopuszczam taką możliwość, żeby zaproszenie
to w jakimś sensie mnie poruszyło i poprowadziło do innych. Nie chodzi przy tym tylko
o to, żeby stać się anonimową postacią wielkiego tłumu chrześcijan na pokaz - sala weselna zapełniła się złymi i dobrymi. Chodzi
raczej o to, żeby zrozumieć i zaakceptować
myśl, że jesteśmy zaproszeni i mamy powód
do świętowania

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
12 października 2014 r.

4

SPES

PAŹDZIERNIK 2014 r.

Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: „czyj jest ten obraz i
napis?” Odpowiedzieli: „Cezara„. Wówczas rzekł do nich:
„Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu
to, co należy do Boga..
Mt 22, 1515-21

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
19 października 2014 r.
Na czym polegał podstęp? Faryzeusze odrzucali płacenie podatku rzymskim władcom.
Rzymianie byli przecież okupantami Izraela. W przekonaniu zaś faryzeuszy Izrael powinien
za swego władcę uznawać tylko Boga. Płacenie podatku obcemu władcy byłoby obrazą Boga.
Zwolennicy Heroda są właściwie wrogami faryzeuszy. Herod sprawował swoją władzę jedynie dzięki temu, że popierali go Rzymianie i że był na ich usługach. Faryzeusze i zwolennicy
Heroda łączą jednak swoje siły, aby zaszkodzić Jezusowi. Jezus od razu wyczuł ich podstęp. A
Jego cięta odpowiedź pokazuje, jak i On potrafi być wyrafinowany. Odpowiedź Jezusa również pokazuje, jak widzi On człowieka, jaki ma obraz o nim. Jego przeciwnicy starają się Mu
pochlebiać, mówiąc: ,,Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką". Ale
tylko częściowo mają rację. Odpowiedź Jezusa wskazuje, że inaczej niż oni patrzy na człowieka - całościowo. ,,Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara" - człowiek żyje na świecie i
podlega jego uwarunkowaniom. Ale to nie jest cały człowiek. ,,Oddajcie Bogu to, co należy do
Boga" - Cały człowiek należy do Boga. To obdarza go wewnętrzną wolnością i szczególną godnością przed Bogiem.

Drugie
podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak sibie samego. Na tych dwóch
przykazaniach
opiera się całe Prawo i Prorocy.
Mt 22, 3434-40

Jakie jest najważniejsze przykazanie? O to pytają nie tylko
uczniowie Jezusa. O to pytają także ludzie dzisiaj. Co jest najważniejsze, co ma największą wartość? Jakie wartości należy chronić albo na nowo odkryć? Jezus daje jasną odpowiedź: Masz miłować
swego Boga - mówi. i swego bliźniego, i samego siebie. Jednym słowem: Masz miłować Boga i człowieka. W ten sposób zostało powiedziane wszystko. Ale nie znaczy to, ze tym samym wszystko jest już
jasne. Często przecież nie wiem, gdzie jest prawdziwa miłość i na
czym ona polega: Pozwolić na coś albo nie pozwolić? Skrzyczeć kogoś za coś albo przemilczeć? Ukarać kogoś za coś albo puścić płazem? Jezus nie uwalnia mnie od szukania odpowiedzi na tego rodzaju pytania. Nie daje gotowych recept. Stawia przede mną tylko dro-

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
26 października 2014 r.
gowskaz, l daje mi pełną wolność. Wolność może jednak sprawiać
ból. Muszę osobiście podjąć decyzję. Muszę zastanowić się i sam sobie odpowiedzieć, na czym polega prawdziwa miłość. Nieraz bardzo
długo szukam odpowiedzi. A później i tak popełniam błąd. Zwykle
nie jeden. Jak dobrze, ze mogę się modlić. Mogę prosić Boga i ludzi
o radę. Inni niejednokrotnie wiedzą lepiej. Choć i oni popełniali błędy. Teraz chcą mi pomóc. Jeśli tylko ich o to poproszę. Poproszę w
imię miłości. A Bóg nie pozostawia mnie samego. W co nie wątpię,
lecz mocno wierzę.
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Wrzesień w naszej parafii
ŚLUBY:

CHRZTY:

Mariusz Zabadaj – Agata Jabłońska
Tobiasz Tymon—Hanna Sitarz

Mikołaj Henryk Kończak
Konrad Mateusz Korneluk
Emilia Magdalena Smyrak

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
Tobiasz Tyman – Hanna Sitarz
Jarosław Skiba – Marta Gołaszewska
Adam Majerczak – Ewelina Pawelska
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POGRZEBY:
Kazimierz Wroński – 71 lat
Stanisław Jarmuż - 65 lat

Bł. Aniela jest patronką III Zakonu. mi i zaprosił na probostwo na kawę i ciaW jej życiu, podobnie jak w życiu św. sto. Proboszcz zaprowadził nas jeszcze
Franciszka nastąpił przełom. Bł. Aniela do starego kościoła, gdzie była ochrzczoobrała dobrowolnie stan służącej, wzgar- na bł. Aniela. Po pożegnaniu z proboszdziwszy szczęściem osobistym. Żyjąc czem pojechaliśmy do „Źródełka bł.
stylem ewangelicznej prostoty, wycho- Anieli Salawy” czyli do miejsca, gdzie
dziła naprzeciw ludzkim biedom. czerpała wodę. Ponieważ Aniela w wieWszystkie zarobione pieniądze służyły ku 16 lat udała się na służbę do Krakowa,
tym, którzy według niej byli najbardziej ruszyliśmy jej śladem, ale najpierw wstąpiliśmy do sanktuarium św. Jana Pawła
potrzebujący.
Zapragnęliśmy poznać miejsca, w II i sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Łagiewnikach, gdzie
których żyła bł.
uczestniczyliśmy w
Aniela, więc wyKoronce do Miłosierbraliśmy się z ks.
AKON
dzia Bożego. Po suTomaszem do miejtym obiedzie udalisca
urodzenia
W
RANCISZKA
śmy się do kościoła
Anieli – do Siepraoo. Franciszkanów.
wia, leżącego 18
U
BŁ
NIELI
ALAWY
Tam w kaplicy Męki
km od Krakowa.
Pańskiej zostały złoNa miejscu powitał
żone doczesne szczątnas tamtejszy proboszcz. Zaprowadził nas do sanktuarium ki błogosławionej. Modląc się przed jej
i opowiedział jego historię. Potem uczest- relikwiami, prosiliśmy o pomoc w doniczyliśmy we mszy świętej, którą spra- świadczeniach, utrapieniach i chorobach
wował ks. Tomasz, a następnie pro- oraz o nowe powołania do naszej wspólboszcz zaprowadził nas do kaplicy bł. noty.
Kropką nad „i” naszej pielgrzymki
Anieli Salawy. Tam odmówiliśmy wezwania do bł. Anieli i zaśpiewaliśmy było zaproszenie do kawiarni na coś
pieśń „W podkarpackiej pięknej ziemi”. słodkiego. Było to dla nas wielkim zaskoWpisaliśmy się do księgi pamiątkowej, a czeniem. Przy tej okazji serdecznie praproboszcz obdarował nas modlitewnika- gniemy podziękować bratu Czesławowi i
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ks. Tomaszowi za doprowadzenie tej
pielgrzymki do skutku. Dziękujemy ks.
Tomaszowi za odprawioną mszę świętą i
wygłoszoną homilię. Ks. Tomasz nas
opuszcza, odchodzi do innej parafii, więc
III Zakon składa serdeczne podziękowa-

nia za trzyletnią opiekę nad naszą wspólnotą. Dziękujemy za obecność na zebraniach FZŚ, za wyjaśnianie słowa Bożego,
za życzliwość, uśmiech, żart, dobre słowa
– za bycie z nami.
Renata Kula

W czasie wakacyjnej przerwy w śmy do historycznego centrum Pragi. Zaspotkaniach modlitewnych postanowili- mek praski to polityczne centrum pańśmy nawiedzić grób św. Jana Nepomuce- stwa. Ale sercem Pragi i zarazem panteona, patrona naszego miasta. W tym celu nem narodu czeskiego jest katedra św.
31 lipca br. w czwartek wczesnym ran- Wita z kaplicą św. Wacława. To tu spokiem udaliśmy się samochodem do Bohu- czywa władca i patron Czech. Z zachwymina, aby po 3 godzinnej komfortowej tem i podziwem oglądaliśmy piękno
podróży pociągiem Pendolino wysiąść na wnętrza i bogactwo architektury. Na dłudworcu w Pradze. Ks. Tomasz, który żej zatrzymaliśmy się przed celem naszej
przewodniczył naszej 4osobowej grupie, pielgrzymki, srebrnym grobowcem św.
prowadził nas po ulicach jednego z naj- Jana Nepomucena. Modląc się tam polepiękniejszych miast europejskich tak, aby caliśmy jego opiece nasze miasto i naszą
grupę modlitewną. Pow czasie tego jednego
tem poszliśmy przez
dnia zobaczyć to, co najsłynny most Karola i
ciekawsze i piękne na
RUPA
REMUS
malowniczymi ulicami
drodze do celu naszej
miasta dotarliśmy do
pielgrzymki.
W RADZE
niewielkiego
przyPierwszą miłą nieklasztornego kościoła,
spodzianką dla nas było
gdzie miejscowy prowejście na teren Nuncjatury Apostolskiej w Republice Czeskiej, boszcz wraz z ks. Tomaszem odprawili
gdzie przyjęto nas i ugoszczono kawą. dla nas i zgromadzonych wiernych mszę
Nie sposób opisać w kilku zdaniach tego, świętą w języku czeskim.
Przed godz. 20.00 opuściliśmy piękco zobaczyliśmy w Pradze. Odwiedziliśmy kilka kościołów, m.in. Matki Boskiej ną Pragę wracając wygodnym Pendolino
Zwycięskiej, gdzie znajduje się woskowa do kraju. Dziękujemy ks. Tomaszowi za
figura z 1628 roku – Praskie Dzieciątko zorganizowanie i poprowadzenie tej pielJezus. Mijając Muzeum Narodowe, Teatr grzymki, która na długo pozostanie w naNarodowy, przechodząc przez Rynek szych sercach i naszej pamięci.
Staromiejski z ratuszem ozdobionym
Anna Brylewska
przez zegar astronomiczny Orloj, dotarli-
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W dniach 18-19 sierpnia tego roku ks. Tomaszem udała się na wakacyjny
grupa animatorów naszej parafii wraz z wyjazd na Morawski Kras w okolice Brna.
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Po drodze zatrzymaliśmy się w Krome- które wspólnie przygotowaliśmy.
riz nazywanym Hanackimi Atenami i
Kolejnego dnia przywitała nas
Velehradzie w sankdeszczowa pogoda i
tuarium śś. Cyryla i
dlatego postanowiliMetodego – duchośmy po zwiedzeniu
NIMATORZY
wym centrum RepuBrna, wracać do domu
bliki Czeskiej i Słoprzez...Austrię, a konMINISTRANTÓW
wackiej.
Mieliśmy
kretnie przez Wiedeń.
okazję zwiedzić oraz
Długo spacerowaliśmy
NA
ORAWACH
pomodlić się w tampo tym pięknym mietejszych kościołach.
ście, a później udaliśmy
Na Morawskim
się do centrum WiedKrasie zwiedziliśmy jaskinię Punkevni nia na wieczorną mszę do katedry św.
oraz podziwialiśmy piękno widoków Stefana.
morawskiego krajobrazu. Zmęczeni doWycieczka była niesamowita, pełtarliśmy do miejsca, w którym mieliśmy na niezwykłych wrażeń, za co bardzo
przygotowany nocleg. Oczywiście nie dziękujemy księdzu Tomaszowi.
obyło się bez obfitej kolacji i śniadania,
Animator Piotr Sadło

A

M

Pod koniec sierpnia wybraliśmy się upadki, wiatr zdmuchujący ze szlaku,
z małą grupą oazowiczów i ks. Grzego- trochę przemakający namiot… czy możrzem na 6 dniową wycieczkę po słowac- na sobie wymarzyć więcej atrakcji… :)
Ale i tak było fantastycznie i humokiej Małej Fatrze. Tym razem oprócz
ubrań, jedzenia i sprzętu kuchennego ry nam dopisywały. Szczególnie podczas
nieśliśmy też ze sobą spory namiot, który wieczornych gier i rozmów oraz posiłswobodnie mieścił naszą
ków. A przy okazji trochę
siódemkę. Bagaże były
się nauczyliśmy, na przywięc odrobinę ciężkaAZOWICZE NA kład tego, czym jest i jak
działa kaloryfer i tego, że
we… ale za to mogliśmy
się czuć bezpiecznie, bo
AŁEJ ATRZE istnieją zapchane koty. A
byliśmy przygotowani
na codziennej Eucharystii
Ksiądz uczył nas, jak słuna każdą sytuację. Nawet planów trasy wycieczki mieliśmy A, chać Słowa Bożego i łączyć ze sobą jego
fragmenty. Bardzo Mu za to dziękujemy
B, C i D...
Tak… No cóż… okazało się, że i nie tylko za to, także za cierpliwość, za
Ktoś przygotował dla nas trasę X - pełną przygotowanie tej małej wyprawy i za to,
niespodzianek… Gradowa burza, ostre że po raz kolejny dał nam trochę swojego
podejścia po kamieniach zalanych desz- urlopu i zgodził się z nami być, bo tak się
czowym strumieniem , pełne emocji zej- składa, że lubimy Jego obecność…
Ala Kaczorowska
ścia po stromych, śliskich, bardzo zabłoconych zboczach i jeszcze barwniejsze

O
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Co czeka nas w październiku?

ROCZKI:
Michał Wojciech Habzda
Milena Antonina Marczyńska
Anna Małgorzata Musialik
Martyna Muszyńska

18 URODZINY:
Aleksandra Dudzikowska
Rozalio Kołpowski
Michał Nejman
Patryk Nowak
Patryk Rusek

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:
1 rocznica
Martyna i Artur Musioł
5 rocznica
Sylwia i Wiktor Górny
Zofia i Otto Mężyk
Magdalena i Zbigniew Olszewscy
10 rocznica
Joanna i Arkadiusz Komosa
Monika i Paweł Lisowscy
Aleksandra i Tomasz Wilk
15 rocznica
Barbara i Jarosław Kacprzak
Aneta i Albert Remiszewscy
Agnieszka i Lesław Rośliccy
Anna i Marek Rusińscy
Edyta i Michał Sosadzin
20 rocznica
Beata i Piotr Bagińscy
Klaudia i Grzegorz Bocheńscy
Marta i Wisław Mróz
Katarzyna i Dariusz Pawlik
Beata i Robert Sierszulscy
Barbara i Marek Sosadzin

25 rocznica
Małgorzata i Sławomir Dobosz
Małgorzata i Marek Jaromin
Małgorzata i Bogusław Kwiatkowscy
Danuta i Janusz Marchewka
Krystyna i Sławomir Nosalik
Ilona i Janusz Śmietana
Beata i Piotr Szlęzak
30 rocznica
Urszula i Ryszard Biernaccy
35 rocznica
Elżbieta i Antoni Brawańscy
Beata i Antoni Reniec
Bożena i Stanisław Szarek
Grażyna i Jan Włodarczyk
40 rocznica
Elżbieta i Marian Gałuszka
Janina i Antoni Karnafał
Maria i Józef Kąccy
Krystyna i Kazimierz Kłosko
Elżbieta i Henryk Krawczyk
Irena i Stanisław Olejnik
Eleonora i Józef Rybarscy
Bernadeta i Roman Skora
Genowefa i Edward Wolanin
45 rocznica
Bogusława i Stanisław Kalemba
Irena i Marian Osiewicz
Elżbieta i Henryk Pieter
Barbara i Bronisław Wnętrzak
50 rocznica
Krystyna i Kazimierz Lasota
Aniela i Ernest Mitko
Eugrnia i Ignacy Stokowy
60 rocznica
Irena i Jerzy Witkowscy

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE
Niedziela — godzina 15.45
Poniedziałek - sobota — godzina 17.15

SPES

INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 6 .10
6.3o – Za ++ Eryka Lazara, żonę Amalię,
rodziców, rodzeństwo, Irenę i Władysława Koniec oraz ++ z pokrewieństwa.
15.oo – Ślub.
18.oo – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji córki Ewy i syna Szymona z
okazji urodzin.
18.oo – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
dla małżonków Renaty i Antoniego z okazji 35 rocznicy ślubu oraz 1 rocznicy urodzin wnuczki Mileny i 6 rocznicy urodzin
wnuka Mateusza.
WTOREK – Wsp. NMP Różańcowej 7 .10
6.3o – Za ++ tragicznie - córkę Ewelinę i
zięcia Mariusza – w 10 rocznicę śmierci
oraz ++ z rodzin Kurowskich i Szymańskich.
18.oo – Za ++ Włodzimierza Goika, jego
rodziców, siostrę Edytę, teścia Ludwika
oraz ++ z pokrewieństwa.
18.oo – Za + Tomasza Kaczmarczyk – w 2
rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Telicha i Kaczmarczyk.
ŚRODA 8 .10
6.3o – Za ++ Annę Kałuża – w 15 rocznicę
śmierci, męża Pawła.
6.3o – Za ++ Alberta Mołdrzyk, żonę Stefanię, Ryszarda Grygier, synową Sylwię,
Kunegundę Fajkis, męża Alfonsa oraz ++
z pokrewieństwa Grygier, Mołdrzyk, Fabian i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.oo – Za + Bronisława Gałaszewskiego.
CZWARTEK –Wsp. bł. Wincentego Kadłubka 9 .10
6.3o – Za ++ Maksymiliana Kafka, żonę
Helenę, rodziców z obu stron oraz ++ z
pokrewieństwa Rduch, Kafka, Gembalczyk, Kondziołka, Uliarczyk, Gajda.
18.oo – Za + Marcina Szydłowskiego – w
9 rocznicę śmierci.
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18.oo – Za ++ Antoniego Dulemba,
jego rodziców, Jadwigę i Józefa Polnik
oraz ++ z pokrewieństwa.
PIĄTEK 10 .10
6.3o – Za ++ Jadwigę Justyniarską i męża – od sąsiadów z klatki.
18.oo – Za + Wojciecha Żubertowskiego,
rodziców, rodzeństwo z obu stron oraz
dusze w czyśćcu cierpiące.
18.oo – Za + Teresę Sładkowską – w 4
rocznicę śmierci, synów Tadeusza i Eugeniusza.
SOBOTA 11 .10
8.oo – Za ++ Annę i Alojzego Drzewieckich – w 10 rocznicę śmierci, ich rodziców
i rodzeństwo z obu stron, Bronisławę i
Stefana Szprycha, Leona Mazur oraz ++ z
pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
15.oo – Ślub.
18.oo – Za ++ Huberta i Marię Herman –
w 3 rocznicę śmierci i córkę Franciszkę –
w 30 dzień po śmierci.
18.oo – Za ++ Rafała Sitek, rodziców, synową Irenę, Matyldę i Józefa Kocur oraz
++ z pokrewieństwa.
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
12 .10
7.3o – Za ++ Aleksandra Trzonkowskiego, rodziców z obu stron, Antoniego
Trzonkowskiego, żonę Łucję, Leona Sitek,
żonę Annę, Ryszarda Holesza, żonę Monikę, syna i wnuka, Czesława Dobruckiego,
Antoniego Jarząbowskiego i dusze w
czyśćcu cierpiące.
9.3o – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji Heleny i Edwarda z okazji urodzin.
10.oo – Za ++ Wiktorię i Wiktora Antończyk, siostry, braci, ++ z rodziny Antończyk, Goik, Marię i Stanisława Filipczak.
11.oo – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji Łucji z okazji 70 rocznicy urodzin.
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12.15 – Za ++ Kazimierza Gruca, ojca Józefa, Irenę i Jana Ostrzołek oraz ich
rodziców.
16.3o – Za ++ Władysława Janickiego, rodziców, brata Kazimierza, teściów i szwagra Wacława.
PONIEDZIAŁEK – Wsp. bł. Honorata
Koźmińskiego 13 .10
6.3o – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.
6.3o – Za ++ Marię, Katarzynę, Edwarda,
Józefa Korpowskich, Marię i Franciszka
Koch, Józefę i Rocha Gajek oraz dusze w
czyśćcu cierpiące.
18.oo – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji małżonków Katarzyny i Grzegorza z okazji 15 rocznicy ślubu.
WTOREK 14 .10
6.3o – Do Opatrzności Bożej, w intencji
członków z Róży Męskiej.
6.3o – Za ++ członków z Róży Męskiej.
8.oo – W intencji nauczycieli i pracowników oświaty naszej parafii.
18.oo – Za + Adama Wszelaki – w 5 rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny i dusze w
czyśćcu cierpiące.
ŚRODA –Wsp. św. Teresy od Jezusa 15.10
6.3o Za ++ rodziców Tadeusza i Genowefę Bidzińskich oraz ++ dziadków z obu
stron.
18.oo – Do Opatrzności Bożej, MB Królowej Wniebowziętej i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
błogosławieństwo Boże, dary Ducha Św. i
zdrowie dla Józefa z okazji urodzin.
18.oo – Za ++ Marię i Roberta Brudny,
córki, synów, synowe, zięciów i wnuki
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI 16 .10
6.3o – Do Opatrzności Bożej, w intencji
rodziców, dziadków, krewnych zmarłego
Nikodema Pastryk.
18.oo – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem MB Królowej Różańca, o
zdrowie i błogosławieństwo dla członkiń z
Róży Krystyny Smorzyk.

18.oo – Za ++ członkinie z Róży Krystyny
Smorzyk.
PIĄTEK – Wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego 17 .10
6.3o – Za ++ Benedykta Wróblewskiego,
2 żony, Albinę Orszulik, męża Franciszka
oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.
18.oo – Za ++ Józefa Sawczuk, żonę Marię, pokrewieństwo z obu stron oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.
18.oo – Za + Witolda Pasek oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA,
EWANGELISTY 18 .10
8.oo – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji Jadwigi z okazji urodzin.
12.oo – Ślub.
18.oo – Za + Antoniego Kisała oraz ++ z
rodziny Kisała, Boroń.
18.oo – Za ++ Franciszka Witak – w 22
rocznicę śmierci, żonę Lidię.
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 19 .10
7.3o – Za ++ rodziców Janinę i Stanisława Sowa, teściów Franciszkę i Karola Lasko, męża Sylwestra Lasko, bratową Małgorzatę Lasko, szwagra Jacka Wojciechowskiego i dusze w czyśćcu cierpiące.
9.3o – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji małżonków Katarzyny i Dariusza z okazji 20 rocznicy ślubu.
10.oo – Za ++ Henryka Matera – w rocznicę śmierci, syna Mirosława, dziadków
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.oo – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalsze błogosławieństwo, opiekę i
zdrowie w intencji Danuty z okazji 60
rocznicy urodzin.
12.15. – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.
16.3o – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie

SPES
dla rodziny oraz w intencji urodzin syna i
wnuków.
PONIEDZIAŁEK – Wsp. św. Jana Kantego 20 .10
6.3o – Za ++ Łucję Antończyk, syna Alfreda, męża Ryszarda, Łucję i Filipa Szulik oraz ++ z rodziny Antończyk, Myśliwiec, Szulik i dusze w czyśćcu cierpiące.
6.3o – Za ++ Franciszka Ostrzołek, żonę
Augustynę, Rafała Woźnica oraz ++ z rodziny Ostrzołek, Woźnica, Budziński, Gajdzik.
18.oo – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o dalszą opiekę, zdrowie i błogosławieństwo w intencji Jadwigi Gajda – z
okazji 100 rocznicy urodzin.
18.oo – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji małżonków Ireny i Stanisława z
okazji 40 rocznicy ślubu oraz urodzin i
imienin Ireny.
WTOREK – Wspomnienie bł. Jakuba
Strzemię 21.10
6.3o – Za ++ Annę Kałuża, męża Pawła,
ich rodziców i rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę Dudzik, córkę Leokadię, syna Alfreda, synową Marię.
18.oo – Za ++ Romana Rychel – w rocznicę śmierci, żonę Hildegardę i syna
Edwarda oraz Erwina Wita, Agnieszkę i
Rudolfa Pielesz, ++ dziadków.
18.oo – Za ++ rodziców Jadwigę, Kazimierza, Stanisława i Annę Remian.
ŚRODA – Wsp. św. Jana Pawła II 22 .10
6.3o – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem MB Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i
zdrowie w intencji Stanisława z okazji 70
rocznicy urodzin.
18.oo – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem św. Franciszka, w intencji
sióstr i braci III Zakonu Franciszkańskiego naszej parafii oraz opiekuna Ks. Dariusza.
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18.oo – Za ++ Legionistów i Auksyliatorów Legionu Męskiego.
CZWARTEK 23 .10
6.3o – Za + Stanisławę Faber – w rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Matys, Faber
i dusze w czyśćcu cierpiące.
18.oo – Za ++ Józefa i Edytę Obracaj, syna Jerzego, synową Barbarę, wnuka Leszka, Apolonię i Alfreda Piksa oraz ++ z pokrewieństwa.
18.oo – Za + Szymona Ogrodnik, rodziców Stanisławę i Czesława i Władysława.
PIĄTEK 24 .10
6.3o – Za + Jerzego Kapała – od sąsiadów
z ul. Poznańskiej 23.
18.oo – Za ++ Ernę i Leona Adamek, Annę i Józefa Wysłucha oraz Katarzynę Szymon.
18.oo – Za ++ rodziców Alojzego i Lidię
Kolarczyk, Feliksa i Mariannę Reniec,
braci Stanisława i Adama, bratową Marię,
szwagrów Ryszarda i Mariana, Izydora
Dobisz, Teresę, Eugeniusza i Tadeusza
Sładkowskich oraz dziadków z obu stron.
SOBOTA 25 .10
8.oo – Za ++ rodziców Jana i Annę Skiba,
braci Edwarda i Zygmunta.
8.oo – Za ++ Genowefę i Piotra Zalewskich, Mariannę, Marię, Stanisława, Antoniego, Kazimierza i Mariusza Sakowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
12.oo – Ślub.
18.oo – Do Kochającego Boga z podziękowaniem za doświadczenie Jego miłości
oraz wszystkie dary i łaski, które do Niego
prowadzą, z prośbą o wsparcie w wybieraniu postawy miłości i w walce ze słabościami dla Ali z okazji urodzin.
NIEDZIELA – UROCZ. ROCZ. POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO 26 .10
7.3o – Za ++ Franciszka Folwarczny, syna Eryka, Józefa i Antoninę Wrożyna,
córki, synów oraz Józefa i Stefanię Deptuła.
9.3o – Za + Stanisława Sitek, rodziców
oraz ++ z pokrewieństwa.
10.oo – Za ++ Feliksa Musioł, żonę Joannę, syna Kazimierza, zięcia Józefa, Stefa-
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nię i Józefa Deptuła oraz ++ z pokrewieństwa.
11.oo – Do Opatrzności Bożej, dziękując
za odebrane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla małżonków
Marii i Augustyna z okazji 52 rocznicy
ślubu oraz kolejnych urodzin Marii.
12.15 - W INT. ROCZNYCH DZIECI.
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.
PONIEDZIAŁEK 27 .10
6.3o – Za + Amalię Bronny.
17.oo – Do Opatrzności Bożej w intencji
KGW, emerytów i rencistów oraz sprzątających kościół i kaplicę w miesiącu październiku.
17.oo – Do Opatrzności Bożej w intencji
Legionu Męskiego.
WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. APOSTOŁÓW
SZYMONA I JUDY TADEUSZA 28 .10
6.3o – Za + Stanisława Szafrańskiego –
od sąsiadów z ul. Opolskiej 10.
17.oo – Za ++ Karola Wojaka, żonę Łucję,
Hermana i Jadwigę Adamczyk, Stanisława Adamczyk i Józefa Oślizło.
17.oo – Za + Eryka Cempel – w 4 rocznicę
śmierci.
ŚRODA 29 .10
6.3o – Za ++ Wiesława i Danutę Rabiniak
– od córki
6.3o – Za ++ Leona Powieśnik – w rocznicę śmierci, żonę Waleskę, rodziców z
obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
17.oo – Za ++ Gertrudę Mołdrzyk, męża
Erwina, zięciów, wnuka Marka oraz ++ z
pokrewieństwa i dusze w czyś. cierpiące.
CZWARTEK –ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W KATOWICACH 30 .10
6.3o – Za ++ Feliksa Grzonka, żonę Ernę,
dziadków z obu stron, + Sandrę, Henryka
Śmietana i Eugeniusza Mstowskiego oraz
dusze w czyśćcu cierpiące.
17.oo – Za ++ Alojzego i Martę Podeszwa
– w rocznicę śmierci, syna Henryka, wnuka Mariana, Dariusza Kałuża oraz ++ z
pokrewieństwa i dusze w czyś. cierpiące.
17.oo – Za ++ Kunegundę i Henryka
Wierzgoń.

PIĄTEK 31 .10
6.3o – Za ++ Krystynę i Józefa Witczaków, rodziców z obu stron, rodzeństwo,
pokrewieństwo, ++ księży i dusze w
czyśćcu cierpiące.
6.3o – Za ++ Michalinę i Tadeusza oraz
++ krewnych z rodziny Sajdak, Bień, Szarek.
17.oo – Msza św. za zmarłych w 30 dzień i
1 rok po śmierci.
SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1 .11
7.3o – Za ++ rodziców Wiktora i Emmę
Fajkis, ich rodziców i rodzeństwo oraz ++
z rodzin Fajkis, Szulik, Wala.
9.3o – Za ++ męża Józefa Pawlik, córkę
Beatę Kozieł, rodziców Anastazję i Ludwika Korzeniowskich, dziadków z obu stron,
teściów, Alicję Błaszczyk, ++ z rodziny
Pawlik, Korzeniowskich, Jucha oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.
10.oo – Za ++ Marię Szmid, Ryszarda
Grygier, Sylwię Grygier, Henryka Ciemięga, ++ z rodziny Kornas, Szmid, Gajda,
Grygier, Mołdrzyk oraz ++ znajomych i
sąsiadów.
11.oo – Za + męża Jana Antos – w 7 rocznicę śmierci, rodziców z obu stron, braci,
zięcia Stanisława Mazur oraz ++ z pokr.
12.15 – Za ++ Łucję i Józefa Cebula.
16.3o – Za zmarłych zalecanych.
NIEDZIELA – WSP. WSZYSTKICH
WIERNYCH ZMARŁYCH 2. 11
7.3o – Za zmarłych zalecanych.
9.3o – Za ++ Jana Kania, rodziców Józefa
i Józefinę.
10.oo – Za ++ Marię Dudzik, męża Alfreda i Bronisławę Ogryzek.
11.oo – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie
w intencji Wandy z ok. 80 rocz. urodzin.
12.15 – Za ++ Albinę i Alfonsa Wowra, Jerzego Idzikowskiego, Alojzego i Czesława
Zgrzędek, dusze w czyśćcu cierpiące.
16.3o – Za ++ Annę Krypczyk – w 2 rocznicę śmierci, męża Maksymiliana, Ryszarda Pęcherczyk oraz rodziców.

SPES
• 1.101.10 środa. Wspomnienie św. Teresy od

Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła.
• 2.102.10 I czwartek miesiąca. Wspomnienie
świętych Aniołów Stróżów. Msza św. w
intencji powołań o godz. 6.30.
• 3.103.10 I piątek miesiąca. Msza św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Msza
św. szkolna o godz. 16.30. Msza św. młodzieżowa o godz. 19.00. Do sprzątania
kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 11.
• 4.104.10 I sobota miesiąca. Wspomnienie
św. Franciszka z Asyżu. Odwiedziny chorych od godz. 9.00.
• 5.105.10 27 niedziela zwykła. Kolekta przeznaczona na WŚSD.
• 6.106.10 poniedziałek. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców
ul. Wrocławskiej 9 po Mszy św. wieczornej.
• 7.107.10 wtorek. Wspomnienie NMP Różańcowej.
• 8.108.10 środa. Biblioteka parafialna czynna
od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.
• 9.109.10 czwartek. Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa.
• 10.1010.10 piątek. Do sprzątania kościoła i
kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 9 po Mszy św. wieczornej.
• 12.1012.10 28 niedziela zwykła. Dzień Papieski. Przed kościołem zbiórka na Fundację
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
• 13.1013.10 poniedziałek. Wspomnienie bł.
Honorata Koźmińskiego, prezbitera. Msza
św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej o
godz. 6.30. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 7 po Mszy św. wieczornej.
• 14.1014.10 wtorek. Msza w intencji nauczycieli o godz.8.00 Poradnia Życia Rodzinnego o godz. 16.00 w Domu Parafialnym.
• 15.1015.10 środa. Wspomnienie św. Teresy
od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła.
• 16.1016.10 czwartek. Uroczystość św. Jadwigi
Śląskiej, głównej patronki Śląska.
• 17.1017.10 piątek. Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczenni-
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ka. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 7
po Mszy św. wieczornej.
• 18.1018.10 sobota. Święto św. Łukasza,
ewangelisty. Nauka dla rodziców i rodziców chrzestnych o godz. 16.30 w Domu
Parafialnym.
• 19.1019.10 29 niedziela zwykła. Światowy
Dzień Misyjny. Kolekta przeznaczona na
misje. Pielgrzymka Służby Zdrowia do katedry. Chrzty o godz. 12.15.
• 20.1020.10 poniedziałek. Wspomnienie św.
Jana Kantego, prezbitera. Do sprzątania
kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 5 po Mszy św. wieczornej.
• 21.1021.10 wtorek. Wspomnienie bł. Jakuba
Strzemię, biskupa. Katecheza dla dorosłych o godz. 19.00 w domu parafialnym
— temat: pycha.
• 22.1022.10 środa. Wspomnienie św. Jana
Pawła II, papieża. Biblioteka parafialna
czynna od godz. 17.00.
• 24.1024.10 piątek. Do sprzątania kościoła i
kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 5 po Mszy św. wieczornej.
• 26.1026.10 niedziela. Uroczystość rocznicy
poświęcenia kościoła własnego. Roczki o
godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o
godz. 16.30.
• 27.1027.10 poniedziałek. Msza św. w intencji
Koła Gospodyń, emerytów, rencistów i
sprzątających kościół w październiku o
godz. 17.00. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 3 po Mszy św. wieczornej.
• 28.1028.10 wtorek. Święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
• 30.1030.10 czwartek. Święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Katowicach.
• 31.1031.10 piątek. Msza św. w 30 dzień i I
rocznicę po śmierci o godz. 17.00. Do
sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy
mieszkańców ul. Wrocławskiej 3 po Mszy
św. wieczornej.
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„Tylko dobre dzieła są prawdziwymi bogactwami,
które przygotowują nam miejsce tam, w niebie.”
Legioniście Zdzisławowi Zawadowskiemu oraz auksyliatorom Joannie Kusy, Edycie Sładkowskiej, Andrzejowi Sładkowskiemu i Jadwidze Szamborskiej życzymy, by świadomość przemijalności życia motywowała
Ich do służby Bogu i człowiekowi.
Męski Legion Maryi.

„Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie.”
Paniom Teresie Gwieździe, Jadwidze Tomczyk oraz
panu Wernerowi Schroederowi życzymy, by potrafili z ufnością oddawać troski codzienności Panu i
w Nim pokładać nadzieję. Chór ”Lira”.
„Prawdziwa wolność mierzy się stopniem gotowości
do służby i do daru z siebie.”
Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy, by potrafili z
pasją i poświęceniem realizować swoje powołanie.
Duszpasterze i Redakcja.

Serdeczności

„Działalność bez modlitwy jest
tylko robieniem hałasu.”
Księdzu Cezariuszowi Wali życzymy, by z modlitwy i
życia sakramentalnego czerpał siłę do dawania świadectwa wiary. Duszpasterze, Parafianie i Redakcja.
„Najlepsza część naszego życia znajduje
się w sercach tych, którzy nas kochają.”
Paniom Danucie Pyzik, Helenie Krawczyk i Irenie
Olejnik życzymy, by każdego dnia doświadczały
ludzkiej miłości oraz wdzięczności, a Pan wlewał
radość i pokój w Ich serca. Żeński Legion Maryi.
„Celem naszego życia nie są bogactwa,
wiedza, zdolności. One są zaledwie
środkami do osiągnięcia jednego- świętości.”
Paniom Helenie Krawczyk, Irenie Olejnik , Ewie Gubała i Gertrudzie Grofik życzymy by potrafiły w
Bogu dostrzegać cel swojego życia i kroczyły drogą świętości. Seniorzy.

Prawda, że tak sformułowany tytuł
brzmi - mówiąc delikatnie - prowokacyjnie?
Nikt nie chce być postrzegany w sposób negatywny. Słowa: dewocja, dewotka czy dewot
brzmią źle. W internecie figuruje definicja
osoby pobożnej, jako oznaczającej się głęboką wiarą i poświęcającą chętnie czas na spełnianie kultu religijnego, lecz dewocja funkcjonuje tam, jako coś pejoratywnego, karykaturalnego, jako wynik formalizmu, przesady,
obłudy. Słowo pobożność brzmi dosyć słabo,
wręcz wstydliwie nudno, słowo dewot, wręcz
obraźliwie. Czy pobożność naprawdę musi
być w defensywie? Czy powinniśmy się wstydzić pobożności? Czy nie myli się ona z fana-

„Modlić się to stopniowo wprowadzać w siebie wolę Bożą zamiast swojej woli.”
Ali Kaczorowskiej życzymy, by nieustannie odczytywała wolę Bożą względem siebie i realizowała ją w
codzienności. Redakcja.
„Kto zna innych ludzi jest mądry, ale ten, komu uda
się poznać samego siebie, jest bez wątpienia najmądrzejszy”
Magdzie Wyrembelskiej, Alicji Kaczorowskiej chcemy życzyć by w drodze poznawania siebie towarzyszyła Jej miłość Jezusa, który pozwala znieść słabości i dobrze wykorzystać talenty.
Oaza z księdzem Grzegorzem
tyzmem religijnym? Faryzeizmem?
Samo słowo dewocja, oznacza składać w ofierze, poświęcać Bogu – taka postawa jest nieodzowna w życiu chrześcijanina, bo jest wyrazem i sposobem realizacji miłości do Boga.
Obniżenie tej gorliwości prowadzi do oziębłości, natomiast jej brak zupełny cechuje
osoby żyjące w stanie grzechu śmiertelnego i
którym nie zależy, by ten stan zmienić. Czym
jest zatem pobożność? To dyspozycja woli,
by czynić wszystko, co należy do służby Bożej. Jest to duchowa postawa podporządkowania się i całkowitego oddania, która wyraża się w rozumnym i miłosnym działaniu, na
przyjęciu najwyższej władzy Boga. Skoro ko-
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cham, pragnę uczynić wszystko, co osobę kochaną/Boga zadowoli. Skąd się bierze pobożność? Zasila ją rozmyślanie nad miłością
otrzymaną od Boga, przypominanie i rozważanie dobrodziejstw, które od Niego otrzymaliśmy i rozpala do oddania Bogu tego samego. Spostrzeżenie troski, życzliwości, miłości, którą ktoś ma w relacji do mnie pobudza do miłosnej odpowiedzi. Jest to pewna
łatwość, żywość ducha, dzięki której działa w
nas miłość, a my dzięki niej działamy ocho-
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bożności?). Pobożność pozwala zachować
swoją postawę wierności i uległości wobec
Boga nawet wśród duchowych oschłości i pomimo oporu części zmysłowej. Ten bowiem,
kto jest zdecydowany służyć Bogu pomimo
wszystko i we wszystkim szuka chwały Boga,
robi szybkie postępy na drodze do doskonałości, nawet gdy wydaje mu się, ze jest odwrotnie i odnosi wrażenie że jest nieczuły i
nie kocha Boga. Owszem, jeśli niezależnie od
odczuwanego znużenia czy chłodu lub braku
zadowolenia, wiernie spełnia
swoje obowiązki i praktyki pobożne, zyskuje wielką zasługę,
ponieważ kieruje się tylko miłością Boga. Różne są praktyki pobożne. Mogą nimi być: określona forma modlitwy (różaniec, droga krzyżowa) Komunia św. pierwszopiątkowa, pobożny obraz, który za pośrednictwem zmysłów
przemawia do mnie. Każdy dobiera pobożne
praktyki zgodnie ze swoim temperamentem,
specjalnym natchnieniem Bożym, lub też
zgodnie ze swoim stanem i miejscem. Celem
tychże zawsze musi być uwielbienie Boga, a
nie własne zadowolenie, lub pewien rodzaj
pychy (faryzejskiej) polegający na szczyceniu
się przez Bogiem, przed sobą, lub innymi
ludźmi swoją pobożnością…, i nigdy owe
praktyki nie powinny przeszkadzać w zachowywaniu prawa Bożego, w przyjmowaniu
wszystkiego co Bóg, względem nas w swej
Opatrzności zarządził, wypełnianiem obowiązków stanu, unikaniu grzechów.
Nie bójmy się naszej pobożności, dewocji – o ile nie staje się li tylko atrapą, pozorem miłości do Boga, która skrywa miłość
własną i kłamstwem które rodzi w nas fałszywe poczucie własnej wyższości i duchowego
bezpieczeństwa.

Być, czy nie być dewotem?
Ks. G. Krzyk
czo i z upodobaniem. Dlatego pobożność dojrzewa i rodzi się na modlitwie oraz w wyniku
tych moich działań, które podejmuję, by siebie oczyścić z grzechów i niedoskonałości.
Należy podkreślić, że pobożność to z jednej
strony stała wierność Bogu, ale i chwilowe
odczuwanie zadowolenia, przyjemności czy
pociechy, jakich doznajemy z ochotnego służenia Panu Bogu. Pierwszy rodzaj jest konieczny, drugi nie – stąd należy czuwać i
uważać, by swej pobożności nie ograniczyć
do wzruszeń, uczuć i emocji – które łatwo
nas niestety zwodzą ku upodobaniu sobie w
nich, a nie w miłości Boga. To tak, jak gdybym był przywiązany bardziej do uczuć jakie
rodzą się we mnie, gdy widzę ukochaną osobę, niż do niej samej (bardziej kocham te
uczucia niż osobę). Istota pobożności bowiem polega na zdecydowanym pragnieniu
tego wszystkiego, co się Bogu podoba, a nie
na odczuwaniu zadowolenia czy duchowych
przyjemności. To chyba dlatego czasami, myślimy, że nasza modlitwa była zła, bo nie odczuwaliśmy niczego dobrego. Jestem świadomy, że wielu ludzi takiej niestety pociechy
szuka w życiu duchowym, i tak jak prędko się
do tak pojętej pobożności „rozpalają” tak, też
szybko doznają rozczarowania i odchodzą,
szukając doznań gdzie indziej, lub budując
na tych doświadczeniach twierdze, z których
„ostrzeliwują” innych pociskami oskarżeń,
przytyków, krytyki (może stąd taka nasza
nieufność do osób „pobożnych” i samej po-
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„Boże! Ryczy mi tu do tego ucha, jakby jej to sprawiało przyjemność. Głupia baba!
Jakby nie mogła normalnie śpiewać. Ktoś jej powiedział, że Pan Bóg ogłuchł, czy co...?”
„Jak tu duszno! Jak mam myśleć o Bogu, jak im się nawet nie chce okien pootwierać…”
„Rety! Jak ten ministrant mamrocze przy czytaniu! Co ja mam niby z tego zrozumieć?!
Tłumacza mam tu ze sobą przyprowadzać?! Takie popisy pociech dla mamuś, to można w szkole na akademiach urządzać, a nie na Mszy Świętej…”
„Masakra! Po co oni tego dzieciaka przytachali do kościoła?! Biega, gada. Skupić się
nikt nie może. Co to - plac zabaw?!”
„Księdzu się oczywiście śpieszy na serial. Normalnie, jakby mógł, to nawet znak krzyża
by skrócił do „w Imię Boga”, żeby nie tracić czasu na wymienianie Trzech Osób Boskich... Jak ludziom ma zależeć, jak nawet ksiądz ma to wszystko gdzieś...”
„Czemu ten wielki facet stanął przede mną i wszystko zasłania i w ogóle to czy musi
stawać pół centymetra przede mną, jakby nie było wszędzie indziej miejsca, cały kościół wolny…”
„Przychodzi baba w ostatnim momencie, a potem stęka przy ławce, że niby jest taka słaba i że
musi usiąść, a na mieście to ją widzę jak biega z
Ala Kaczorowska
ciężkimi siatkami i jakoś wtedy nie jest słaba…”

Pobożne myśli...

Zabrzmiało znajomo?
Kiedyś często rodziły się we mnie, na Mszy Świętej, takie „święte myśli modlitewne”,
takie „pobożne oburzenie”, taki „święty gniew...”
Wszystko przez nią, przez niego, przez nich... Gdyby nie ci wszyscy przeszkadzacze, to
mogłabym się porządnie skupić, modlić, słuchać...
Dawałam się przekonać, że to prawda. Do czasu, gdy Jezus postukał mnie po głowie i
pokazał taki fragmencik swojej własnej wypowiedzi spisanej przez św. Marka „Nic nie
wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z
człowieka, to czyni człowieka nieczystym.” Oj! Mocno mnie wtedy stuknęło. Czyli, że
co? Że te wszystkie rozproszenia, co we mnie się rodzą, to moja wina? To nie przez to
dziecko nie mogę się skupić, nie przez tego księdza, nie przez tego ministranta?
Jak bardzo mi się nie chciało z tym zgodzić...
No, ale co? Miałam powiedzieć Jezusowi, że nie ma racji? Skoro się tak upiera, no to
niech Mu będzie. Spróbuję...
I wiecie, że to zadziałało. Oczywiście nadal mam rozproszenia. Nadal zaczynam się irytować, jak ksiądz mamrocze coś pod nosem przy ołtarzu, a ja muszę zgadywać za kogo
się właśnie modlimy. Zaczynam... ale potem, zamiast odmieniać tę jego „winę” przez
wszystkie przypadki, proszę Jezusa, żeby mocno tego księdza przytulił.
A jak już to zrobię, to okazuje się, że właśnie się modlę, zamiast rozpraszać…
PS: Na wszelki wypadek wytłumaczenie: przytoczone na początku „pobożne myśli” nie
są moimi prawdziwymi rozproszeniami (miewam inne, ale nie przyznam się jakie… :) )
czyli na pewno nie dotyczyły kogoś z naszej parafii. Piszę o tym, by ktoś, kto to przeczyta, nie zaczął się zastanawiać, czy nie chodziło mi przypadkiem o niego. Nie!
Rozproszenia są jednak prawdziwe, bo zasłyszane od różnych osób w różnych miejscach...
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Kiedy okazało się , że tematem tego numeru będzie pobożność, a przy okazji także to
co nie jest pobożnością czyli faryzeizm, wpadłam na pomysł, żeby poprosić kilka osób
o takie krótkie świadectwa, jak to odkrywały, że do ich serc zakradł się faryzeizm. Poprosiłam około 10 osób. Podczas rozmowy przytakiwały, że rzeczywiście tak to już
jest, że od czasu do czasu odkrywamy z bólem, że jesteśmy faryzeuszami i odpowiadały, że postarają się napisać, jak to było u nich. Ale w końcu nie dostałam żadnego
świadectwa… Ciekawe…
Chyba jest tak, że trudno nam się przyznawać, że bywamy podobni do faryzeuszy...
Także przed sobą i przed Panem Jezusem. Uciekamy od
takiej refleksji, od pytania siebie, od zastanowienia…
A jednak ten fałsz jest przeszkodą w budowaniu relacji
z Bogiem i z ludźmi.
Ala Kaczorowska
Niedawno byłam na takich rekolekcjach o faryzeizmie.
Podczas medytacji odpowiadaliśmy sobie na wiele pytań, które pomagały odkryć w
sobie fałsz faryzeizmu i jakoś sobie z tym poradzić. Niżej umieszczam kilka z nich.
Może zdecydujesz się nad nimi zastanowić, może weźmiesz je na swoją modlitwę i
przepracujesz je razem z Panem Jezusem. Może…

Faryzeizm...?

1. Czy doświadczyłeś w życiu niesprawiedliwych oskarżeń? Jak się wtedy czułeś? Jak
sobie poradziłeś w tej sytuacji? Czy zastanawiałeś się kiedyś, że ktoś kogo Ty
oskarżasz może czuć się podobnie?
2. Czy zauważasz w sobie tendencję do zbytniej ufności we własne interpretacje czyichś słów czy postaw? Starasz się zweryfikować swoje interpretacje rozmawiając z
tą osobą? Pytasz czy to prawda? Dajesz się przekonać, jeśli ktoś mówi, że jego intencje były inne niż Ci się wydawało?
3. Pamiętasz takie zdarzenie, sytuację, gdy to co Ci się wydawało o innej osobie,
okazało się nieprawdą? Jakie były tego konsekwencje? Czy starasz się o tym pamiętać?
4. Jak sobie radzisz z tym by innych zbytnio nie podejrzewać? Czy w ogóle próbujesz sobie z tym radzić?
5. Czy zdarzyło Ci się oskarżać Boga i przypisywać Mu złe intencje?
6. Czy wierzysz w to, że zostałeś zbawiony za darmo, że na miłość Boga nie musisz
zasługiwać, ale, że po prostu jesteś zaproszony do relacji z Nim?
7. Czy byłeś w sytuacjach, gdy wydawało Ci się, że musisz wybierać między prawem
(przykazaniem) a człowiekiem? Jak wtedy postąpiłeś? Miewasz takie dylematy?
8. Ważniejsze jest dla Ciebie prawo czy Pan Jezus? Myślisz o Nim jako o Osobie, którą można zranić? Pytasz muszę to zrobić, żeby nie mieć grzechu (jakieś przykazanie, modlitwa, Msza św.) czy raczej zastanawiasz się jak sprawić Bogu przyjemność?
9. Czy doświadczyłeś już spotkania z Jezusem w swoim grzechu? Tego, że czekał na
Ciebie w Twoim najgorszym upadku? Że nie wypominał, ale był obecny? Jak to
przeżyłeś?
10. Czy zdarzyło Ci się być pobożnym „na pokaz”, aby inni Cię chwalili? Co robisz,
gdy odkrywasz, że motywacja Twojej pobożności nie była do końca dobra?
11. Lubisz kiedy Cię doceniają, chwalą? Co robisz z lubieniem tego?
12. Czy często porównujesz się z innymi? Co wychodzi z tego porównywania?
13. Miewasz wrażenie, że jakoś udajesz przed Bogiem, grasz jakąś rolę? Co robisz,
gdy pojawia się taka myśl? Uciekasz przed nią? A może to upomnienie od Niego?
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Jak jeszcze byłem
małym osiołkiem, to
byłem strasznie głupi i koniecznie chciałem zmywać naczynia. Upierałem
się, że będę pomagał mamie, ale mi nie pozwalali, bo za
pierwszym razem stłukłem szklankę. Zakradałem się
więc potajemnie do kuchni, gdy nikogo nie było, i ćwiczyłem sobie. Cieszyłem się, że mama przyjdzie i pomyśli, że jakiś miły krasnoosiołek zaczarował kuchnię i jest
czysta... Jaki ja śmieszny byłem - kto by się pchał do
zmywania... Normalnie, aż mi wstyd o tym pisać. Taki
obciach... Kto normalny robi mamie takie niespodzianki.
I to jeszcze w ukryciu! Żebym to jeszcze robił tak, żeby
wszyscy zobaczyli, że ja jestem taki dobry i pomagam,
żeby wszyscy mnie chwalili, podziwiali. Ale nie! Ja, jak
idiota, ukrywałem to i w końcu nikt mi nawet nigdy nie
podziękował. Na szczęście urosłem i zmądrzałem i nie
bawię się już w dziecinne niespodzianki i nic za nikogo
nie robię. Po co! Czasem tylko przypominam sobie, jak z
wypiekami na pyszczku, siedziałem ukryty pod stołem,
żeby zobaczyć, jak mama wchodzi do kuchni i uśmiecha
się tak promiennie, jakby jej ktoś podarował co najmniej
wycieczkę do Finlandii... Czasem sobie przypominam... i
trochę za tym
Kiedy Osiołek napisał już swój tekst, zupełnie niechcący przeczytała go Gloria tęsknię... Ale na
jego siostra. Bardzo się zmartwiła zakończeniem, bo wygląda na to, że z Ofiarką
szczęście szybdzieje się coś złego. Postanowiła, że przygotuje transparent i zawiesi go w pokoju brata, aby przeczytał hasło i się zastanowił. Jeśli chcesz wiedzieć co będzie ko odganiam te
na nim napisane, musisz rozwiązać zadanie. Aby to zrobić należy wykreślić ze w s p o m n ie n ia .
zbioru liter wszystkie podane wyrazy. Są one ukryte w pionowych i poziomych Zabijam je i już!
rzędach. Jeśli uda Ci się ich pozbyć, pozostaną tylko te literki, które tworzą ha- Co mi tu będą
sło, gdy czyta się je po kolei. A może i Ty spróbujesz posłuchać podpowiedzi mąciły spokój…

Dla dzieci

Glorii i wykonasz to co podpowie napis na transparencie. Odkryte hasło wyślij
na adres krecikpolarny@gmail.com
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