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Również do nas odnoszą się słowa prawdy, 
że winnica, w której wolno nam widzieć ob-
raz ludu Bożego i naszego Kościoła, należy 
do Boga. W Jego Kościele jesteśmy tylko 
dzierżawcami. Tylko w dzierżawę oddaje 
nam swój ukochany ogród, aby ludzie znaj-
dowali 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 Bo-
ga. Także do nas.  

XXVII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

8 października 2017 r.  

 Dlatego powiadam wam: Króle-

stwo Boże będzie wam zabrane, a dane 

narodowi, który wyda jego owoce.  

     Mt 21,33-43 

 Wtedy rzekł swoim sługom: „uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni 

nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszyst-

kich.            Mt 22, 1-14 

 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 weselne-
go. Scena ta raczej pod-
trzymuje ponury na-
strój, ale ta tragiczna, 
oniemiała postać, uka-
zuje nam możliwość no-
wego podejścia do tej przypowieści, które po-
zwala postawić samemu sobie ważne pyta-
nia: 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 do-
puszczam taką możliwość, żeby zaproszenie 

to w jakimś sensie 
mnie poruszyło i po-
prowadziło do innych. 
Nie chodzi przy tym 
tylko o to, żeby stać się 
anonimową postacią 
wielkiego tłumu chrze-

ścijan na pokaz - sala weselna zapełniła się 
złymi i dobrymi. Chodzi raczej o to, żeby zro-
zumieć i zaakceptować myśl, że jesteśmy za-
proszeni i mamy powód do świętowania 

XXVIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

15 października 2017 r. 

 Zaprawdę, powiadam wam: Cel-

nicy i nierządnice wchodzą przed wa-

mi do królestwa niebieskiego.  

    Mt 21, 28-32 

Dlaczego w dzisiejszej przypowieści, Jezus 
chwali tego z braci, który powiedział, że nie 
zrobi, ale później jednak zrobił? Chyba chce 
zwrócić naszą uwagę na to, że słowa nie zaw-
sze są najważniejsze. Można czasem odmó-
wić, jeśli później okażemy życzliwość, wraż-
liwość na potrzeby innych. Mogę zakomuni-
kować, że nie chce mi się czegoś robić — 
mam prawo tak czuć, to nic złego. Ważne 
jest to, jaką ostatecznie podejmę decyzję 

(moja wola), jakiego dokonam wyboru, co 
zrobię. Mówieniem nie osiąga się Nieba. Je-
zus nie czeka na sto pięknych słów, lecz na 
jeden czyn miłości. Dlatego ostrzega nas, że 
Ci, których uważamy za „celników i nierząd-
nice” mogą wejść do królestwa niebieskiego 
szybciej niż my. Jeśli w końcu nie zaczniemy 
kochać, zamiast tylko mówić o miłości i ją 
„czuć”. 

XXVI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

1 października 2017 r.  
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 Na czym polegał podstęp? Faryzeusze 
odrzucali płacenie podatku rzymskim wład-
com. Rzymianie byli przecież okupantami 
Izraela. W przekonaniu zaś faryzeuszy Izrael 
powinien za swego władcę uznawać tylko Bo-
ga. Płacenie podatku obcemu władcy byłoby 
obrazą Boga. Zwolennicy Heroda są właści-
wie wrogami faryzeuszy. 
Herod sprawował swoją 
władzę jedynie dzięki 
temu, że popierali go 
Rzymianie i że był na 
ich usługach. Faryzeu-
sze i zwolennicy Heroda 
łączą jednak swoje siły, aby zaszkodzić Jezu-
sowi. Jezus od razu wyczuł ich podstęp. A Je-
go cięta odpowiedź pokazuje, jak i On potrafi 
być wyrafinowany. Odpowiedź Jezusa rów-
nież pokazuje, jak widzi On człowieka, jaki 
ma obraz o nim. Jego przeciwnicy starają się 

Mu pochlebiać, mó-
wiąc: ,,Na nikim Ci też 
nie zależy, bo nie oglą-
dasz się na osobę ludz-
ką". Ale tylko częścio-
wo mają rację. Odpo-
wiedź Jezusa wskazu-

je, że inaczej niż oni pa-
trzy na człowieka - cało-
ściowo. ,,Oddajcie więc 
Cezarowi to, co należy 
do Cezara" - człowiek 
żyje na świecie i podle-

ga jego uwarunkowaniom. Ale to nie jest cały 
człowiek. ,,Oddajcie Bogu to, co należy do 
Boga" - Cały człowiek należy do Boga. To ob-
darza go wewnętrzną wolnością i szczególną 
godnością przed Bogiem.  
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XXIX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

22 października 2017 r. 

 Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: „czyj jest ten obraz i napis?” Odpo-

wiedzieli: „Cezara„. Wówczas rzekł do nich: „Oddajcie więc Cezarowi to, co na-

leży do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Mt 22, 15-21 

 Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie 

samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.  

           Mt 22, 34-40 

 Jakie jest najważniejsze przykazanie? 
O to pytają nie tylko uczniowie Jezusa. O to 
pytają także ludzie dzisiaj. Co jest najważ-
niejsze, co ma największą wartość? Jakie 
wartości należy chronić albo na nowo od-
kryć? Jezus daje jasną odpowiedź: Masz mi-
łować swego Boga - mówi. i swego bliźniego, 
i samego siebie. Jednym 
słowem: Masz miłować 

Boga i człowieka. W 
ten sposób zostało po-
wiedziane wszystko. 
Ale nie znaczy to, że 
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 al-
bo przemilczeć? Ukarać kogoś za coś albo 
puścić płazem? Jezus nie uwalnia mnie od 
szukania odpowiedzi na tego rodzaju pyta-
nia. Nie daje gotowych recept. Stawia przede 
mną tylko drogowskaz, l daje mi pełną wol-

ność. Wolność może jed-
nak sprawiać ból. Muszę 
osobiście podjąć decyzję. 
Muszę zastanowić się i 
sam sobie odpowiedzieć, 
na czym polega prawdzi-
wa miłość. Nieraz bardzo 

długo szukam odpowiedzi. A później i tak 
popełniam błąd. Zwykle nie jeden. Jak do-
brze, że mogę się modlić. Mogę prosić Boga i 
ludzi o radę. Inni niejednokrotnie wiedzą le-
piej. Choć i oni popełniali błędy. Teraz chcą 
mi pomóc. Jeśli tylko ich o to poproszę. Po-
proszę w imię miłości. A Bóg nie pozostawia 
mnie samego. W co mocno wierzę.  

XXX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

29 października 2017 r.  
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CHRZTY: 
Miłosz Jan Fajkis  
Wojciech Marcin Kijak  
Jan Mizia  
Oskar Lesław Pawłowski  
Zuzanna Marianna Pełka  
Oliwia Wiktoria Włodarczyk 
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Karol Rejentowicz – Agnieszka Baca  
Adam Stachowicz – Joanna Kantor  

ŚLUBY: 
Tomasz Wardach – Beata Król  
Jacek Felski – Anna Siekierka  
Marcin Piosek – Justyna Serwach 
 
POGRZEBY: 
Jadwiga Lusarczyk  65 lat 
Maria Pomorska   65 lat 
Alfred Rotkegel   57 lat 
Ignacy Świętek   69 lat  
 

Co czeka nas w październiku 

ROCZKI: 
Jan Janczura 
Maja Magdalena Ledwoń 
Sendi Izabela Smołka 
 
18 URODZINY: 
Mateusz Drzazga 
Martyna Gorażdża  
Jagoda Kucia 
 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
10 rocznica 
Iwona i Daniel Hałasiewicz 
Joanna i Adam Kanak 
Olga i Sebastian Uss 
Małgorzata i Jarosław Wójcik 
20 rocznica  
Rozalia i Erwin Danek 
Sylwia i Piotr Kukuczka 
Katarzyna i Marcin Motyka 
Agnieszka i Piotr Tokarek 
25 rocznica 
Sylwia i Mirosław Potyrcha 
30 rocznica  
Joanna i Marek Ładorudzcy 
Joanna i Franciszek Stępka 

Małgorzata i Zbigniew Wilczyńscy 
35 rocznica 
Ilona i Jerzy Szczęsny 
40 rocznica  
Daniela i Józef Langer 
Wanda i Jan Mordarscy 
Danuta i Józef Sutkowscy 
45 rocznica  
Teresa i Stefan Bodio 
Urszula i Stanisław Bury 
Krystyna i Józef Dołowy 
Jolanta i Marian Górny 
Danuta i Zdzisław Jabłońscy 
Teresa i Walenty Kobiałka 
Barbara i Roman Sprycha 
Krystyna i Władysław Stokłosa 
Jadwiga i Stefan Talarowscy 
50 rocznica 
Helena i Edward Krawczyk 
55 rocznica 
Jadwiga i Jan Frąckowiak 
Zofia i Paweł Sajkiewicz 
Maria i Augustyn Stachoń 
65 rocznica  
Antonina i Stanisław Walotka 
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 1.10- XXVI Niedziela Zwykła. Kolekta 
przeznaczona na WŚSD. 
 2.10- poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy mieszkańców ul. 
Pszczyńskiej 119 - 145 po Mszy św. wie-
czornej.  
 4.10-środa. Wspomnienie św. Francisz-
ka z Asyżu. Biblioteka parafialna czynna 
od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
 5.10- I czwartek miesiąca. Wspomnienie 
św. Faustyny Kowalskiej. Msza św. w in-
tencji powołań o godz. 6.30. Do sprząta-
nia kościoła zapraszamy mieszkańców ul. 
Pszczyńskiej 119 - 145 po Mszy św. wie-
czornej 
 6.10- I piątek miesiąca. Msza św. w in-
tencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Msza 
św. dla młodzieży o godz. 19.00. Po Mszy 
spotkanie z rodzicami kandydatów do 
bierzmowania. 
 7.10- I sobota miesiąca. Wspomnienie 
NMP Różańcowej. Odwiedziny chorych 
od godz. 9.00. 
 8.10- XXVIII Niedziela Zwykła. Kolekta 
na potrzeby parafii. 
 9.10- poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy mieszkańców ul. 
Pszczyńskiej 147 - 157 po Mszy św. wie-
czornej. 
 10.10- wtorek. Katecheza dla rodziców 
dzieci z klasy 3A z SP nr 19 o godz. 19.oo. 
 12.10 – czwartek. Początek Kongresu 
Różańcowego o godz. 12.00 – szczegóło-
wy plan zamieszczony poniżej. Katecheza 
dla rodziców dzieci z klasy 3B z SP nr 19 o 
godz. 19.oo. 
 13.10- piątek. Wspomnienie bł. Honora-
ta Koźmińskiego, prezbitera. Msza św. w 
intencji czcicieli MB Fatimskiej o godz. 
6.30. Msza św. w intencji nauczycieli o 
godz. 9.00. Do sprzątania kościoła zapra-
szamy mieszkańców ul. Pszczyńskiej 147 - 
157 po Mszy św. wieczornej. 
 15.10- XXIX Niedziela Zwykła. Dzień 
Papieski. Kolekta na potrzeby parafii. 
Przed kościołem zbiórka na Fundację 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”.  

 16.10- poniedziałek. Uroczystość św. Ja-
dwigi Śląskiej, głównej patronki śląska. 
Do sprzątania kościoła zapraszamy 
mieszkańców ul. Pszczyńskiej 159 – 173 
po Mszy św. wieczornej. 
 17.10- wtorek. Wspomnienie św. Ignace-
go Antiocheńskiego, biskupa i męczenni-
ka 
 18.10- środa. Święto św. Łukasza ewan-
gelisty. Biblioteka parafialna czynna od 
godz. 17.00. w Domu Parafialnym. 
 2o.10- piątek. Wspomnienie św. Jana 
Kantego, prezbitera. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy mieszkańców ul. 
Pszczyńskiej 159 – 173 po Mszy św. wie-
czornej. 
 21.10- sobota. Nauka dla rodziców i ro-
dziców chrzestnych o godz. 16.30 w Do-
mu Parafialnym. 
 22.10- XXX niedziela zwykła. Chrzty o 
godz. 12.15. Początek Tygodnia Misyjne-
go. Na godz. 17.3o zapraszamy na spotka-
nie Parafialną Radę Duszpasterską. Ko-
lekta przeznaczona na misje.  
 23.10- poniedziałek. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy mieszkańców ul. 
Pszczyńskiej 175 – 187 po Mszy św. wie-
czornej. 
 27.10- piątek. Do sprzątania kościoła za-
praszamy mieszkańców ul. Pszczyńskiej 
175 – 187 po Mszy św. wieczornej.  
 28.10 – sobota. Święto świętych aposto-
łów Szymona i Judy Tadeusza.  
 29.10 – niedziela. Uroczystość rocznicy 
poświęcenia kościoła własnego. Roczki o 
godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o 
godz. 16.30. Kolekta na cele remontowe 
parafii. 
 30.10-poniedziałek. Święto rocznicy po-
święcenia kościoła katedralnego w Kato-
wicach. Msza św. w intencji sprzątających 
kościół w październiku, Koła Gospodyń, 
emerytów, rencistów o godz. 17.00. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy miesz-
kańców ul. Pszczyńskiej 189 – 201 i ul. 
Równoległej po Mszy św. wieczornej. 
 31.10 – wtorek. Msza św. w 30 dzień i I 
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 rocznicę po śmierci o godz. 17.00. 
 1.11 – środa. Uroczystość Wszystkich 
Świętych. Msze św. według porządku nie-
dzielnego. Kolekta na potrzeby parafii. 
Od południa można uzyskać odpust zu-
pełny. O godz. 15.30 nabożeństwo żałob-
ne z procesją na cmentarz. 
 2.11- I czwartek miesiąca. Wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. 
o godz. 6.30, 9.00 i 17.00 Msza św. w in-
tencji powołań o godz. 6.30. Do sprząta-
nia kościoła zapraszamy mieszkańców ul. 
Pszczyńskiej 189 – 201 i ul. Równoległej 
po Mszy św. wieczornej. 

 3.11-I piątek miesiąca. Msza św. w in-
tencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Spo-
wiedź dla dzieci o godz. 15.3o. Msza św. 
szkolna o godz. 17.oo. Msza św. młodzie-
żowa o godz. 18.00. 
 4.11- I sobota miesiąca. Wspomnienie 
św. Karola Boromeusza. O godz. 11.00, 
Msza św. w intencji Żeńskiego Prezydium 
Legionu Maryi z okazji 30-lecia istnienia 
grupy. Odwiedziny chorych od godz. 
9.00. 
 5.11- XXXI Niedziela Zwykła. Kolekta na 
renowację katowickiej Katedry 
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Czwartek 12.10.2017  

12:00  Anioł Pański, Modlitwy Legionowe — prowadzi Komicjum 

13:00  Krótka Konferencja na temat Różańca 

13:30  Wystawienie Najświętszego Sakramentu 

13:40  Różaniec część Światła - prowadzi Kuria MB Saletyńskiej 

15:00  Koronka do Miłosierdzia Bożego 

15:20  Modlitwy legionowe, różaniec część Radosna 

15:20  Różaniec część Bolesna 

16:30  Cicha adoracja 

17:15   Różaniec parafialny 

18:00  Msza Święta 

18:40  Różaniec część Chwalebna i Apel Jasnogórski 

Piątek 13.10.2017  

12:00  Anioł Pański, Modlitwy Legionowe — prowadzi Komicjum 

13:00  Konferencja na temat Objawień Fatimskich 

13:30  Wystawienie Najświętszego Sakramentu 

13:50  Różaniec część Światła 

15:00  Koronka do Miłosierdzia Bożego  

15:20  Różaniec część Bolesna 

16:30  Cicha adoracja 

17:15   Różaniec parafialny  

18:00  Msza Święta 

18:40  Różaniec część Chwalebna, Apel Jasnogórski i Procesja Fatimska 

Sobota 14.10.2017  

  Pielgrzymka do Turzy Śląskiej 

Plan XXI Kongresu Różańcowego 
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„Prawdziwa wolność mierzy się stopniem gotowości 

do służby i do daru z siebie.” 

Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edu-

kacji Narodowej życzymy, by potrafili z pasją i po-

święceniem realizować swoje powołanie.  

Duszpasterze i Redakcja. 

  

„Najlepsza część naszego życia znajduje się w ser-

cach tych, którzy nas kochają.” 

Legioniście Zdzisławowi Zawa-

dowskiemu oraz wszystkim 

auksyliatorom, którzy obcho-

dzą swoje urodziny lub imieni-

ny w październiku życzymy, by każdego dnia do-

świadczali ludzkiej miłości oraz wdzięczności, a Pan 

wlewał radość i pokój w Ich serca.  

Męski Legion Maryi. 

  

„Działalność bez modlitwy jest tylko robieniem hała-

su.” 

Pani Jadwidze Tomczyk oraz panu Wernerowi 

Schroederowi życzymy, by z modlitwy i życia sakra-

mentalnego czerpali siłę do dawania świadectwa 

wiary. Chór „Lira” 

„Celem naszego życia nie są bogactwa, wiedza, 

zdolności. One są zaledwie środkami do osiągnię-

cia jednego- świętości.” 

Paniom Helenie Krawczyk i Irenie Olejnik życzymy 

by potrafiły w Bogu dostrzegać cel swojego życia i 

kroczyły drogą świętości. Żeński Legion Maryi. 

  

„Modlić się to stopniowo wprowadzać w siebie wo-

lę Bożą zamiast swojej woli.” 

Paniom Irenie Olejnik i Ewie 

Gubała życzymy, by nieustannie 

odczytywały wolę Bożą wzglę-

dem siebie i realizowały ją w 

codzienności. Seniorzy. 

  

„Kto zna innych ludzi jest mądry, ale ten, komu uda 

się poznać samego siebie, jest bez wątpienia naj-

mądrzejszy” 

Ks. Cezariuszowi Wali chcemy życzyć by w drodze 

poznawania siebie towarzyszyła Mu miłość Jezusa, 

który pozwala znieść słabości i dobrze wykorzystać 

talenty. Duszpasterze, Parafianie i Redakcja 

Serdeczności 

  NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE 

  Niedziela — godzina 15.45 

Poniedziałek - sobota — godzina 17.15 (30 –31 października 16.15) 

ZMIANA GODZINY ODPRAWIANIA  

MSZY ŚWIĘTEJ WIECZORNEJ 

Od 30 października przechodzimy na tak 

zwany czas zimowy:  

Od poniedziałku do soboty, Msze Święte  

wieczorne, będą odprawiane o godz. 17.00  
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XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA  1.10  
7.3o – Za + Grażynę Pietrzak – w 4 r. śmierci 
oraz ++ z rodzin Pietrzak i Pietrzyk.  
9.3o – Za ++ Henryka Sosna, brata, rodzi-
ców, teściów, Marię Schroeder, Antoniego 
Nogły, Henryka Smuga, żonę Teresę, Jana 
Galus, żonę Annę oraz ++ z rodzin Sosna, 
Kocur, Nogły i d. w cz. cier. 
11.oo – Za ++ Władysławę i Arnolda Lisow-
skich, ++ z rodzin Lisowskich, Markowicz i 
Omeckich. 
12.15 – Do O. B. MB Nieustającej Pomocy z 
podz. za otrz. łas. z proś. o dal. błog. op. i zdr. 
w int. małżonków Zofii i Jana z okazji 45 r. 
ślubu oraz z ok. 65 ur. Zofii i 70 r. ur. Jana.  
16.3o – Za ++ Karola i Cecylię Rączka, rodzi-
ców z obu stron, wnuczkę Sylwię, Gertrudę i 
Franciszka Zniszczoł, rodziców z obu stron, 
wnuka Grzegorza, chrześniaczkę Izabelę, 
Emilię i Franciszka Brzoza, ++ z pokrewień-
stwa Kocur, Rączka, Zniszczoł, Penkala, ++ 
księży, misjonarzy, misjonarki, zakonników i 
zakonnice oraz d. w cz. cier.  
19.3o – Za ++ rodziców Emmę i Wiktora Faj-
kis, ++ z rodz. Fajkis, Szulik, ++ Henryka 
Gawlik, Marię Kulig i Krystynę Operskalską. 
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Anio-
łów Stróżów 2.10 
6.3o – Do Aniołów Stróżów, z podz. za opiekę 
z prośbą o dalsze duchowe towarzyszenie.  
18.oo – Do O. B. z podz. za od. łas. z proś. o 
dal. błog. op. i zdr. w int. córki Anny, wnu-
ków Błażeja i Jakuba z ok. ich kolejnych ur.  
18.oo – Do O. B. w int. członkiń z Róży Hele-
ny Paplak. 
WTOREK 3.10  
6.3o – Za + Bogumiła Płocha, jego rodziców i 
teściów oraz ++ z pokrewieństwa. 
18.oo – Za + Tadeusza Pastwa – w 25 r. 
śmierci, jego rodziców i teściów.  
18.oo – Za + Marcina Szydłowskiego – w 12 
r. śmierci, zięcia Ryszarda Maksymowicz i 
Stanisławę Maksymowicz.  
ŚRODA - Wsp. św. Franciszka z Asyżu 4.10 
6.3o – Do O. B. z podz. za otrz. łas. z proś. o 
dal. błog. op. i zdr. z okazji 85 r. ur. Róży. 
18.oo – Za ++ Marię i Alojzego Wuwer, Ry-
szarda Wiśniewskiego. 

18.oo – Za + syna Szymona Ogrodnik – w 10 
r. śmierci, rodziców Stanisławę i Czesława 
Popławskich.  
CZWARTEK – Wspomnienie św. Faustyny 
Kowalskiej – I czwartek miesiąca 5.10 
6.3o – W int. Powołań.  
13.oo – Ślub.  
18.oo – Za ++ Magdalenę Maciejczyk – w 20 
r. śmierci, męża Ryszarda.  
18.oo – Za + Serafię Guzy, męża Józefa, syna 
Hieronima, rodziców, teściów, rodzeństwo, 
Jana Kusy, Pawła Wilk, 2 żony, córkę Urszu-
lę, zięcia Leszka oraz + Magdalenę Bryłka.  
PIĄTEK – I piątek miesiąca 6.10 
6.3o – W int. czcicieli NSPJ.  
13.oo – Ślub.  
16.3o – Za ++ Łucję i Antoniego Ruśniok, ro-
dziców z obu stron, Stanisławę Lisiecką, ojca 
Franciszka.  
18.oo – Za + Mirosława i Henryka Matera, 
Józefa i Annę Czyż, Józefa i Martę Matera 
oraz ++ z rodzin Czyż, Matera i d. w cz. cier. 
SOBOTA – I sobota miesiąca 7.10 
8.oo – Za tragicznie ++ córkę Ewelinę, zięcia 
Mariusza – w 12 r. śm. oraz ++ z tych rodzin.  
8.oo – Za ++ członkinie z Róż Różańcowych.  
18.oo – Do O. B. z podz. za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalsze błog., opiekę, zdrowie i dary 
Ducha Św. w int. Alicji z okazji 18 r. urodzin.  
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 8.10 
7.3o – Za ++ Rafała i Annę Sitek, rodziców, 
rodzeństwo, synową Irenę oraz ++ z pokre-
wieństwa Sitek, Kocur, Barchański.  
9.3o – W int. III Zakonu Franciszkańskiego.  
11.oo – Do O. B. z podz. za otrz. łas. z proś. o 
dal. błog. op. i zdr. w int. małżonków Anny i 
Alfreda z okazji 55 r. ślubu.  
12.15 – Do O. B. z podz. za od. łas. z proś. o 
dal. błog. op. i zdr. w int. małżonków Heleny 
i Edwarda z okazji 50 r. ślubu.  
16.3o – Do O. B. z podz. za otrzymane łaski, z 
prośba o dalsze błogosławieństwo, opiekę i 
zdrowie w int. Anieli z okazji 70 r. urodzin.  
19.3o – Za + Annę Kałuża – w 18 r. śmierci, 
męża Pawła.  
PONIEDZIAŁEK  9.10 
 6.3o – Za ++ Stanisława Lenart, Marię i 
Wincentego Kołoch, Lucynę i Tadeusza Ję-
drusiak oraz d. w cz. cier. 
18.oo – Do O. B. z podz. za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalsze błog., opiekę, zdrowie i dary 
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Ducha Św. w int. Kacpra z ok. 14 r. urodzin.  
18.oo – Do O. B. z podz. za otrz. łas. z proś. o 
dal. błog. op. i zdr. dla Gertrudy Ostrzołek, 
syna Piotra, żony Marzeny, ich synów i córki, 
Wojciecha, żony Katarzyny, 2 synów, dla Ha-
liny Juranek, 2 synów, synowych i wnuków, 
dla Krystyny Kłapczyk, syna, synowej, córki, 
zięcia i wnuk., dla Teodozji Skórski, 2 córek, 
zięciów, syna, synowej i wnuków oraz Alojze-
go Chroboka, 2 córek, zięciów i wnuków. 
WTOREK 10.10 
6.3o – Za + Eryka Lazar, żonę Amalię, ich ro-
dziców, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa 
oraz Irenę i Władysława Koniec. 
18.oo – Do O. B.  w int. członkiń z Róży Ireny 
Witkowskiej. 
18.oo – Za ++ członkinie z Róży Ireny Wit-
kowskiej.  
ŚRODA 11.10 
6.3o – Za + Franciszka Szlosarek – w 15 r. 
śmierci, żonę Franciszkę, rodziców z obu 
stron, siostry, braci, zięciów Ryszarda i Zbi-
gniewa oraz ++ z pokrew. i d. w cz. cier. 
18.oo – Za + syna Sylwestra Brończyk, rodzi-
ców z obu stron oraz braci.  
18.oo – Za + Sylwię Grygier, Ryszarda Gry-
gier, Roberta Grygier, żonę Gertrudę, Alberta 
Mołdrzyka, żonę Stefanię, ++ księży pracują-
cych w naszej parafii oraz ++ z pokrewień-
stwa i d. w cz. cier. 
CZWARTEK 12.10 
6.3o – Za + Honoratę Wrońską – w 10 r. 
śmierci, ++ rodziców i teściów oraz ++ z po-
krewieństwa Maj, Wroński.  
18.oo – Za + Teresę Sładkowską – w 7 r. 
śmierci, synów Tadeusza i Eugeniusza.  
18.oo – Za + Władysława Janickiego, rodzi-
ców, brata, teściów, szwagrów Wacława i Ka-
zimierza, szwagierkę Krystynę. 
PIĄTEK – Wspomnienie bł. Honorata Koź-
mińskiego 13.10 
6.3o – W int. czcicieli MB Fatimskiej. 
6.3o – Za ++ Marię, Edwarda, Katarzynę i 
Józefa Korpowskich, Marię i Franciszka 
Koch, Rocha i Józefę Gajek oraz d. w cz. cier.  
8.oo – W int. nauczycieli i pracow. oświaty. 
18.oo – Za + Ireneusza Kowalczyk – w r. 
śmierci, Jana Kowalczyk oraz ++ z pokre-
wieństwa i d. w cz. cier.  
SOBOTA 14.10 
8.oo – Za ++ Annę i Wiktora Kołeczko, sy-

nów Franciszka i Józefa, synową Zofię, Martę 
i Jana Gajda, Jerzego Majka, Kazimierza Ob-
racaj oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.oo – Za + Maksymiliana Kafka – w r. 
śmierci, żonę Helenę oraz ++ z pokrewień-
stwa Kafka, Rduch, Kiełkowski, Gajda, Uliar-
czyk i d. w cz. cier. 
18.oo – Do O. B. w int. rodziców, dziadków i 
pokrewieństwo zmarłego Nikodema Pastryk 
oraz + dziadka Stanisława Pastryk.  
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 15.10 
7.3o – Stanisława Sitek, ++ rodziców i ++ z 
pokrewieństwa.  
9.3o – Za ++ rodziców Katarzynę i Władysła-
wa Śmieja, synów, córkę, synową oraz zięcia i 
d. w cz. cier.  
11.oo – Za ++ Elżbietę, Agnieszkę, Bolesława 
i Jana Krupa, Anastazję Mołdrzyk, Gertrudę, 
Józefa i Wiktora Gonsior oraz ++ z pokrew.  
12.15 – Do O. B. z podz. za otrz. łas. z proś. o 
dal. błog. op. i zdr. w int. Tomasza z okazji 30 
r. urodzin.  
12.15 – W int. małżonków Marii i Augustyna 
– w 55 r. ślubu, dziękując Bożej Opatrzności 
za otrzymane łaski, prosząc przez wstawien-
nictwo Św. Jana Pawła II o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie na każdy dzień.  
16.3o – Za + Witolda Pasek – w r. śmierci, 
rodziców, teściów i rodzeństwo. 
19.3o – Za + mamę Jadwigę, córkę Justynę. 
PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JA-
DWIGI ŚLĄSKIEJ 16.10 
6.3o – Za + Czesławę Kośmider – w r. śmier-
ci, + mamę Teresę oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.oo – Do O. B. Matki Boskiej i Św. Józefa z 
podziękowaniem za dar życia z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, dary Ducha Św. i zdrowie 
dla Józefa z okazji kolejnej r. urodzin. 
18.oo – Do O. B. za wstaw. MB Częstochow-
skiej, z podz. za otrz. łas. z proś. o dal. błog. 
op. i zdr. w int. Teresy z ok. kolejnej r. ur.  
WTOREK – Wspomnienie św. Ignacego An-
tiocheńskiego 17.10 
6.3o – Za + Benedykta Wróblewskiego, 2 żo-
ny, syna Jana, Albinę Orszulik, męża Fran-
ciszka oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.  
18.oo – Do O. B.  w int. członkiń z Róży Hali-
ny Bieleckiej. 
18.oo – Za ++ członkinie z Róży Haliny Bie-
leckiej. 
ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWAN-
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GELISTY 18.10 
6.3o – Za + Franciszka Ostrzołek, żonę Au-
gustynę, Rafała i Gertrudę Woźnica, ich ro-
dziców, teściów, ++ z pokrew. i d. w cz. cier. 
18.oo – Za ++ Marię i Roberta Brudny, córki, 
synów, synowe, zięciów i wnuki.  
18.oo – Za ++ Annę i Alojzego Drzewieckich, 
ich rodziców i rodzeństwo z obu stron, Leona 
Mazur, syna Alojzego, Stefana i Bronisławę 
Sprycha, ++ z pokrewieństwa i d. w cz. cier.  
CZWARTEK 19.10 
6.3o – Za + Kazimierza Obracaj, rodziców, 
teściów oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.oo – Za + Włodzimierza Goik, rodziców, 
teściów, siostrę Edytę, ++ z pokrewieństwa.  
18.oo – Za ++ Jadwigę i Ludwika Gajda, zię-
cia Włodzimierza, Wierę i Nikitę Suszcz, cór-
kę Ludmiłę i 2 zięciów.  
PIĄTEK Wsp. św. Jana Kantego 20.10 
6.3o – Do O. B. za wstawiennictwem MB 
Częstochowskiej, z podz. za otrz. łas. z proś. o 
dal. błog. op. i zdr. w int. solenizantki oraz 
zdrowie dla całej rodziny. 
18.oo – Za + Feliksa Grzonka, żonę Ernę, sy-
na Daniela, ++ dziadków z obu stron, Henry-
ka Śmietana, + Sandrę, Agnieszkę Mrowiec, 
Eugeniusza Mstowskiego, żonę Janinę i d. w 
cz. cier.  
18.oo – Za + Antoniego Dulemba, rodziców 
Jadwigę i Józefa 
SOBOTA 21.10 
8.oo – Za ++ Annę Kałuża, męża Pawła, ich 
rodz. i rodzeń., Alojzego i Jadwigę Dudzik, 
córkę Leokadię, syna Alfreda i synową Marię. 
18.oo – Za + męża Jana Antos – w 10 r. 
śmierci, zięcia Stanisława Mazur, ++ z pokre-
wieństwa i d. w cz. cier. 
18.oo – Za + Feliksa Musioł – w kolejną r. 
śmierci, syna Kazimierza, zięcia Józefa, Ste-
fanię i Józefa Deptuła, zięcia Stanisława oraz 
++ z pokrewieństwa.  
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 22.10 
7.3o – Za + Franciszka Witak – w 25 rocznice 
śmierci, żonę Lidię.  
9.3o – Do O. B. za wstaw. MB Częstochow-
skiej, z podz. za od. łas. z proś. o dal. błog. 
op. i zdr. w int. Ireny – z okazji kolejnej r. ur.  
11.oo – Do O. B. z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośba o dalsze błog., opiekę i 
zdrowie w int. Jadwigi z okazji 60 r. ur.  
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  

16.3o – Za + Macieja Ludkiewicz, ++ babcie i 
dziadków.  
19.3o – Za + syna Adama.  
PONIEDZIAŁEK 23.10 
6.3o – Do O. B. z podz. za od. łas. z proś. o 
dal. błog. op. i zdr. w int. Teresy z okazji ko-
lejnej r. urodzin.  
18.oo – Do O. B. MB Nieustającej Pomocy, z 
podz. za otrz. łas. z proś. o dal. błog. op. i zdr. 
w int. Bolesława.  
18.oo – Do O. B. z podz. za otrz. łas. z proś. o 
dal. błog. op. i zdr. w int. Ewy i Szymona z 
okazji urodzin. 
WTOREK 24.10 
6.3o – Za ++ Łucję Antończyk, męża Ryszar-
da, Alfreda Myśliwiec, Zofię, Józefa i Tadeu-
sza Myśliwiec, Ks. Józefa Szulik oraz ++ z 
pokrew. Myśliwiec, Szulik i d. w cz. cier.  
18.oo – Za + Marię Biernat.  
18.oo – Za + Pawła Kałuża, rodziców, ro-
dzeństwo, teściów.  
ŚRODA 25.10 
6.3o – Za + Stanisławę Faber, ++ z rodzin 
Faber, Matys, Urbańczyk i d. w cz. cier.  
18.oo – Do kochającego Boga, z podziękowa-
niem za doświadczenie Jego miłości oraz 
wszystkie dary i łaski, które do Niego prowa-
dzą, z prośbą o wsparcie w wybieraniu posta-
wy miłości i w walce ze słabościami dla Ali 
Kaczorowskiej z okazji urodzin. 
18.oo – Za + Kazimierza Tęgowskiego. 
CZWARTEK 26.10 
6.3o – Do O. B.  w int. człon. z Róży Męskiej.  
6.3o – Za ++ członków z Róży Męskiej. 
18.oo – Do O. B.  w int. III Zakonu Francisz-
kańskiego. 
PIĄTEK 27.10 
6.3o – Za + Arnolda Reichman, jego rodzi-
ców, rodzeństwo, teściów, szwagierki, szwa-
grów oraz ++ z rodzin Reichman, Wierzgoń, 
Posłuszny.  
18.oo – Za ++ Romana, Hildegardę i Edwar-
da Rychel, Agnieszkę i Rudolfa Pielesz i Er-
wina Wita.  
18.oo – Za ++ rodziców Martę i Alojzego Po-
deszwa, syna Henryka, wnuka Mariana, Sio-
strę Ireneuszę Gajda, rodz., Piotra, Gertrudę, 
Irenę i Mateusza Kowal, Wiesława Żurek, 
Dariusza Kałuża, ++ z pokrew. i d. w cz. cier.  
SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. Ap. SZYMONA i 
JUDY TADEUSZA 28.10 
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8.oo – Za + Leona Powieśnik – w 1 r. śmier-
ci, żonę Waleskę, Helenę Kuźnik, męża Adol-
fa, ich rodziców i d. w cz. cier.  
18.oo – Za + Gertrudę Mołdrzyk.  
18.oo – Za + Kazimierza Gruca, ojca Józefa, 
mamę Walentynę, Irenę i Jana Ostrzołek, ich 
rodziców oraz Mirosława Joźwiak.  
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – ROCZ. PO-
ŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO 29.10 
7.3o – Za + Teresę Mrowiec – w r. śmierci, 
męża Zygmunta, + Martę Pokusińską, te-
ściów oraz ++ z rodziny i d. w cz. cier. 
9.3o – Za ++ rodziców Wiktora i Emmę Faj-
kis, ich rodziców i rodzeństwo oraz ++ z ro-
dzin Fajkis, Szulik, Wala.  
11.oo – W INT. PARAFIAN.  
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI.  
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.3o – Do O. B. z podz. za otrz. łas. z proś. o 
dal. błog. op. i zdr. w int. Haliny Lewandow-
skiej z okazji 70 r. urodzin oraz błogosła-
wieństwo dla całej rodziny.  
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO R. POŚWIĘCE-
NIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W KA-
TOWICACH 30.10 
6.3o – Za + Tadeusza Kalemba – od żony i 
rodziny, za ++ rodziców Helenę i Władysła-
wa Cygal. 
17.oo – Do O. B. w int. KGW, emerytów i ren-
cistów oraz sprzątających kościół w miesiącu 
październiku. 
17.oo – Do O. B. w int. członkiń i auksyliato-
rów Żeńskiego Legionu Maryi.  
WTOREK 31.10 
6.3o – Za + Ernę Adamek – w r. śmierci, mę-
żów Leona i Szymona, Katarzynę Szymon, 
Annę i Józefa Wysłucha, syna Krystiana.  
17.oo – Za zmarłych w 30-dzień i 1 rok po 
śmierci. 
17.oo – Za + Franciszkę Olejnik, Mariannę 
Stykała, ++ z rodzin Olejnik, Stykała oraz ++ 
Annę i Henryka Macha. 
ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH 1.11  
7.3o – Za + Alfonsa Wowra, żonę Albinę, Je-
rzego Idzikowskiego, Alojzego, Czesława i 
Grażynę Zgrzędek oraz ++ z pokrewieństwa.  
9.3o – Za + Stanisława Folwarczny, rodzi-
ców, 2 braci, bratową Urszulę, Stefanię i Jó-
zefa Deptuła oraz ++ z pokrewieństwa.  
11.oo – Za + męża Józefa Pawlik, córkę Beatę 

Kozieł, rodziców Anastazję i Ludwika Korze-
niowskich, teściów, ++ z rodzin Korzeniow-
skich, Pawlik, Jucha oraz ++ Alicję i Wacła-
wa Błaszczyk.  
12.15 – W INT. PARAFIAN.  
16.3o – Za + Zbigniewa Sternal – od bratani-
cy Katarzyny z rodziną.  
19.3o – Za + Jana Waleńczyk – w 7 r. śmier-
ci, ++ rodziców, dziadków oraz ++ z pokre-
wieństwa Marczyńskich. 
CZWARTEK - WSPOMNIENIE WSZYST-
KICH WIERNYCH ZALECANYCH 2.11  
6.3o – W int. powołań.  
9.oo – Za dusze zalecane.  
17.oo – Za ++ Marię i Jana Szmid, Marię i 
Ludwika Kornas, Ryszarda Grygier, Sylwię 
Grygier, Henryka Ciemięga oraz ++ z rodziny 
Gajda, Szmid, Kornas, Grygier i ++ przyjaciół 
i znajomych.  
PIĄTEK 3.11  
6.3o – W int. czcicieli NSPJ.  
17.oo – Za zmarłych zalecanych.  
17.oo – Za + Tomasza Kaczmarczyk.  
SOBOTA – Wsp. św. Karola Boromeusza 4.11  
8.oo – Za ++ członkinie z Róży Teresy Fajkis 
– Zytę Potyka, Emmę Fajkis, Łucję Wojak, 
Agnieszkę Adamek, Agnieszkę Płonka, Hele-
nę Kopertowski, Agnieszkę Kuzara, Elfrydę 
Bronny, Martę Durczok, Eugenię Langosz, 
Hildegardę Szulik, Otylię Michalski.  
11.oo – XXX-lecie Żeńskiego Legionu Maryi.  
17.oo – Za + Genowefę Cofalik, męża Ludwi-
ka, syna, zięcia.  
17.oo – Za + żonę Bożenę Szlezak – w 1 r. 
śmierci, teścia Zygfryda, szwagra Pawła, bra-
tową Jolantę oraz ++ dziadków.  
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 5.11  
7.3o – Za ++ rodziców Radowskich, Czyżni-
ków, 3 siostry, 5 szwagrów.  
9.3o – Za + Jana Kania.  
11.oo – Do O. B. z podz. za otrz. łas. z proś. o 
dal. błog. op. i zdr. w int. Ewy z okazji 50 r. 
urodzin.  
12.15 – W INT. PARAFIAN.  
16.3o – Do O. B. z podz. za otrz. łas. z proś. o 
dal. błog. op. i zdr. w int. Jacka z okazji kolej-
nej r. urodzin.  
19.3o – Za + Marię Dudzik, męża Alfreda 
oraz ++ z rodziny Ogryzek, Nurek.  
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 Słyszałeś pewnie w wielu kazaniach 
o tym, że poprzez przemienienie na górze 
Tabor, Pan Jezus chciał umocnić uczniów 
na czas Swojej Męki. Na czas cierpienia, 
które czekało na Niego na innej górze – 
na Golgocie. Ale co właściwie stało się na 
Taborze? Padły jakieś obietnice w rodzaju 
– jeśli wytrwacie to was nagrodzę…? Nie. 
Pan Jezus objawił tylko Swoją Chwałę – 
przez chwilę uczniowie widzieli Go takim, 
jaki jest naprawdę i jakim widzi Go Oj-
ciec. To wszystko. Pocieszeniem jest zo-
baczenie Boga… To Bóg jest przedmiotem 
naszej nadziei. Nie coś, co możemy od 
Niego otrzymać, ale On sam. Czym zatem 
jest chrześcijańska nadzieja? Jeśli Cię to 
zainteresowało, zapraszam do przeczyta-
nia tekstu opartego o wysłuchaną kiedyś 
konferencję. 
Jak, wobec doświadczenia góry Tabor, za-
chowują się apostołowie? Po pierwsze, 
chcą tam zostać. Piękno Jezusa pociąga 
ich ku Niemu — chcą z Nim być. Cnota 
nadziei rozpala w nas pragnienie Boga. 
Ale zauważ, że Piotr zachowuje się trochę 
głupio - mówi coś o stawianiu namio-
tów… Dlaczego zgłupiał? Bo to, co zoba-

czył, kompletnie go przerosło. Bóg, które-
go zobaczył, okazał się zupełnie inny, niż 
jego oczekiwania i wyobrażenia. My też 
czasem myślimy o Bogu, jak o idealnej 
wersji człowieka, a o życiu wiecznym, jak 
o kontynuacji życia ziemskiego, tylko już 
bez cierpienia i trudu. Ale to nie jest tak i 
to nie będzie tak. To co nas czeka w Nie-
bie, przerasta nasze wyobrażenia. Niebo 
to poznawanie Boga, takiego jakim jest 
naprawdę, zanurzanie się w Nim coraz 
głębiej i głębiej. Nadzieja sprawia, że tego 
pragniemy. A dążenie, do spełnienia tego 
pragnienia, przemienia nasze życie, bo 
skupia nas na Bogu. Podczas objawienia 

Chwały, Jezusowi towarzyszą Mojżesz i 
Eliasz. Dlaczego? Są znakiem tego, że Bo-
że obietnice się wypełniają. Zawsze. 
Chrześcijańska nadzieja jest pewnością, 
że Bóg dał nam zbawienie i Niebo. Do tej 
pewności jeszcze wrócimy, bo to trochę 
skomplikowana sprawa. Ale zobacz – na-
dzieja opiera się na tym, że wierzę, ufam 
Bogu, który zawsze spełnia Swoje obietni-
ce. Nikt inny nie może tego zagwaranto-
wać – tylko On. I jeszcze jedno. Gdy ucz-
niowie schodzą na dół, do codzienności, 
Jezus mówi im, że na razie mają nie mó-
wić o tym, czego doświadczyli. Na razie. 
Ale później, po Zmartwychwstaniu, dzie-
lenie się nadzieją, stanie się ich obowiąz-
kiem. Podobnie, jak jest naszym… 
Nadzieja jest darem Boga dla wszystkich, 
ale można ją w sobie zniszczyć. Jakich 
błędów, należy unikać, by nie stracić na-
dziei? Błąd 1. Zarozumiałość. Może się 
ona przejawiać na dwa sposoby. Po 
pierwsze, poprzez zbytnie opieranie się 
na własnych siłach. Spowiadam się, 
przyjmuję Jezusa Eucharystycznego, pro-
wadzę regularne życie sakramentalne, 
modlę się, staram się nad sobą pracować, 
więc na pewno się zabawię. To prawda, że 
te wszystkie postawy są cenne i są drogą 
do Boga, ale pojawia się tutaj istotny 
błąd. Nabieram przekonania, że kiedy 
wszystko „zaliczę”, to sam uzyskam zba-
wienie – zagubił mi się Pan Jezus. A to 
On mnie zbawia. Oczywiście, jeśli przyj-
muję dar Jego obecności sakramentach. 
Nie zbawia mnie zaliczenie Mszy świętej, 
ale przyjęcie jej jako daru i otwarcie na 
spotkanie z Bogiem. Po drugie, poprzez 
spodziewanie się miłosierdzia Bożego bez 
pokuty, bez wysiłku, bez szczerego żalu. 
Prawdziwy żal, także emocjonalny, jest 
bardzo cenny. Ponieważ sprawia, że 
przejmujmy się Bogiem, którego zranili-
śmy, a to buduje relację. Błąd 2. Zniechę-
cenie. Zaczynamy koncentrować się na 
tym, że dobro (poznanie Boga) jest zbyt 
trudne do zdobycia, może nawet niemoż-

Cnota nadziei 
Ala Kaczorowska 
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liwe. To powoduje lenistwo duchowe, 
oziębłość i może prowadzić do rozpaczy. 
„Nie powinniście się smucić, jak wszyscy 
ci, którzy nie mają nadziei” (1 Tes 4,13) 
Błąd 3. Przekonanie o sile przeznaczenia, 
ślepego losu. Zapominamy, że Bóg to nie 
jest ślepa siła, ale Osoba, mająca wolę i 
kochająca nas. Warto przypominać siebie, 
że świat i nasze życie zaplanował Ktoś, 
Kto nas kocha, Komu można zaufać, Kto 
jest dobry i pragnie naszego dobra. Błąd 
4. Współczesna niewiara w życie wieczne. 
O co tutaj chodzi? Teoretycznie wierzymy, 
że istnieje Niebo, ale nie żyjemy tą praw-
dą. Ograniczamy naszą wiarę i nadzieję 
do tego świata. Czyli: żyjemy moralnością 
chrześcijańską, staramy się nie grzeszyć, 
pomagamy potrzebującym, powierzamy 
Bogu nasze życie, prosimy Go o błogosła-
wieństwo, postępujemy tak, jak On nam 
podpowiada, ale… nie za bardzo myślimy 
o Niebie. Najchętniej zostalibyśmy na zie-
mi na zawsze. Chcielibyśmy, żeby ten 
świat był przemieniony przez Boga i nasze 
postępowanie, tak, żeby nie było już na 
nim cierpienia, konfliktów itd. A życie 
wieczne? Albo widzimy je, jako podobne 
do życia na tym świecie, ale bez grzechu, 
bólu i trudu albo… kojarzy nam się z nu-
dą… No bo właściwie co tam będzie? Tak 
bez końca będziemy uwielbiać Boga…? To 
tak, jakby cały czas być na Mszy świętej… 
Nie przyznajemy się do tego, ale gdzieś 
tam w sobie, mamy takie obawy, że to ży-
cie wieczne, to nic fajnego… A tu na zie-
mi, możemy przecież żyć całkiem szczęśli-
wie. O ile tylko Bóg nam pobłogosławi i 
wszyscy będziemy Mu posłuszni. Nie żyje-
my pragnieniem poznania Boga w pełni, 
to dla nas nic nie znaczy… Błąd 5. Upatry-
wanie szczęścia w postępie. Przekonanie, 
że możemy tak opanować i uporządkować 
świat, że będziemy szczęśliwi. Wiemy z 
doświadczenia, że się to nie udaje, ale cią-
gle żyjemy złudzeniem, że jednak się uda. 
Odrzucamy prawdę, że Pełnia czeka nas 
po śmierci w ramionach Boga… 

Natura nadziei 
To nie nauka ani nawet nie ludzka miłość 
daje nadzieję, ale niezmienna, bezwarun-
kowa miłość, którą ma Bóg. Kto zatem nie 
ma Boga, nie ma nadziei. Nadzieja jest 
darem nadprzyrodzonym. Przewyższa na-
turalne pragnienie szczęścia, a także na-
turalną ufność zrodzoną z doświadczenia 
dobroci Bożej. Co to znaczy? Jeśli Bóg 
mnie czymś obdaruje, to w naturalny spo-
sób zaczynam Go postrzegać jako Kogoś 
dobrego i chcę z Nim być. To jest pozna-
nie naturalne. Nadzieja to coś więcej - to 
widzenie Boga tak, jak On na Siebie pa-
trzy i kochanie Go tak, jak On Siebie ko-
cha. Tego nie da się wypracować, osią-
gnąć przez wysiłek. Nadzieja, jako cnota 
Boska jest darem – Bóg pomaga mi za So-
bą Tęsknić. Za Prawdziwym Sobą, a nie 
tylko za moim wyobrażeniem. Cnota na-
dziei, różni się od zwykłych nadziei kilko-
ma cechami. Po pierwsze przedmiot – 
Mam nadzieję na Boga, a nie mam na-
dzieję, że wyzdrowieję, albo, że zdążę na 
autobus. Po drugie, nie jest tylko infor-
macją – mam nadzieję, że będzie ładna 
pogoda. Cnota nadziei nas przemienia. 
Jest jak lokomotywa, która ciągnie nas ku 
Niebu - sprawia, że pragniemy Boga, dą-
żymy do Niego i ze względu na Niego się 
zmieniamy. Nie ja podporządkowuję so-
bie Boga, tak by mi się podobał. Ale przyj-
muję Go takim jaki jest i chcę podobać się 
Jemu. Po trzecie, cnota nadziei to nie tyl-
ko spodziewanie się jakiegoś dobra – to 
pewność, że już w małym stopniu to do-
bro posiadam, ale jednocześnie oczekuję i 
pragnę tego czegoś więcej. Przy czym nie 
chodzi o więcej w sensie ilości, ale raczej 
o jakość. Spodziewam się szczęścia, ale 
już w jakimś stopniu jestem szczęśliwy… 
Mam już Boga, ale mam też nadzieję za-
nurzyć się w Nim głębiej. 
Pewność nadziei 
Mamy różne rodzaje pewności. Pewność 
wiedzy wynika z tego, co dla nas oczywi-
ste, sprawdzone. A pewność wiary opiera 
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się na tym, że ufamy autorytetowi – na 
przykład Bogu. Czym jest pewność na-
dziei? Św. Paweł mówi, że „w nadziei już 
jesteśmy zbawieni” (Rz 8,24). Czy to zna-
czy, że zbawieni będą wszyscy, którzy ma-
ją na to nadzieję? Nie – nikt nie może być 
pewny swego zbawienia. Chyba, że dozna 
jakiegoś wyraźnego objawienia od Boga. 
Pewność nadziei różni się tym od pewno-
ści wiary, że nie jest to pewność umysłu. 
Św. Tomasz z Akwinu mówi, że jest to 
pewność, że uczestniczę w woli na sposób 
dążenia… Trudne do zrozumienia… Ale 
spróbuję wytłumaczyć. Załóżmy, że chcesz 
jechać do Rzymu. Wsiadasz do pociągu, 
który tam jedzie. Twoja wiedza sprawdzi-
ła po pierwsze, że istnieje coś takiego jak 
Rzym, po drugie, że ten pociąg tam jedzie. 
Masz więc pewność, że dobrze wybrałeś. 
Może być też tak, że twoja pewność wyni-
ka nie z wiedzy, ale z wiary – Bóg powie-
dział Ci, że Rzym istnieje i że, jeśli poje-
dziesz tym pociągiem, to tam dotrzesz. 
Ufasz Bogu więc masz pewność, że podą-
żasz w dobrym kierunku i masz nadzieję, 
że tam dojedziesz. Twoja nadzieja uczest-
niczy zarówno w pewności wiary 
(wierzysz, że ten pociąg jedzie do Rzymu), 
jak i w woli Tego, który zdecydował, że 
ten pociąg jedzie do Rzymu i Cię o tym za-
pewnił. Wierzysz Bogu, więc masz pew-
ność, że słuchając Jego wskazówek, bę-
dziesz zbawiony (dobry pociąg) Wiesz też, 
że to zbawienie, już zostało Ci dane (tak 
jak wiesz, że Rzym istnieje). Masz też 
pewność, że idąc za wskazówkami uczest-
niczysz w woli Pana Boga. Ale nie wiesz, 
czy kiedyś z tej drogi nie zrezygnujesz. 
Może się przecież zdarzyć, że z jakiegoś 
powodu wysiądziesz z pociągu… Nadzieja 
to pociąg pędzący w głębię Pana Boga. Ale 
wejście do tego pociągu nie czyni Cię nie-
wolnikiem. Dlatego nie możesz mieć pew-
ności, że nie wysiądziesz na wcześniejszej 
stacji, zanim pociąg dotrze do Celu. Pew-
ność nadziei chrześcijańskiej nie jest więc 
jeszcze pewnością zbawienia, lecz jest 

bardzo mocną pewnością, że dążę do zba-
wienia. 
Cechy nadziei chrześcijańskiej 
1. Jest nadzieją dla innych. Św. Augustyn 
napisał w Wyznaniach: „Przerażony moi-
mi grzechami i brzemieniem mojej nędzy, 
biłem się z myślami i zamierzałem nawet 
uciec do pustelni. Lecz zabroniłeś mi tego 
i umocniłeś mnie słowami: oto za wszyst-
kich Chrystus umarł, aby ci którzy żyją, 
już nie dla siebie żyli, ale dla Tego, który 
za nich umarł. Chrystus umarł za wszyst-
kich. Żyć dla Niego, to znaczy pozwolić się 
włączyć w Jego być dla” dlatego dalej pi-
sze: „upominać niezdyscyplinowanych, 
pocieszać małodusznych, podtrzymywać 
słabych, zbijać argumenty przeciwników, 
strzec się złośliwych, nauczać nieumiejęt-
nych, zachęcać leniwych, mitygować kłó-
tliwych, powstrzymywać ambitnych, pod-
nosić na duchu zniechęconych, godzić 
walczących, pomagać potrzebującym, 
uwalniać uciśnionych, okazywać uznanie 
dobrym, tolerować złych i niestety kochać 
wszystkich. Ewangelia mnie przeraża” 
Jest przerażony, ale ten lęk nie pozwala 
mu żyć dla siebie, tylko motywuje do mi-
łości. 
2. Mocna nadzieja w pomoc Boga: „z 
drżeniem i bojaźnią o zbawienie wasze się 
troszczcie, albowiem Bóg (…) w nas wy-
wołuje chęć i sprawia wykonanie” (Flp 
2,12-13) jednak „ kto .. mniema, że stoi 
niech baczy, aby nie upadł „ (1 Kor 10,12) 
Liczę na Boga, nie na własne siły. 
3. Powinna być mozolna, aby uniknąć za-
rozumiałości, która bez pracy czeka na 
nagrodę Bożą. Trzeba się po prostu tru-
dzić nad sobą, w duchu pokory i wyrze-
czenia. Aby zachować w sobie żywe pra-
gnienie życia wiecznego. Aby nie pozwolić 
stłumić tego pragnienia, przez radości i 
ambicje ziemskie. Trzeba pracować, by 
usunąć przeszkody płynące z pożądliwo-
ści, lenistwa, pychy, oporów …itd. 
4. Mocna, niezwyciężona – ufność Bogu 
daje siłę, by uniknąć zniechęcenia. Dla-
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  W naszym cyklu: „Liturgia Mszy Świę-
tej – chcemy rozumieć i przeżywać” dziś 
pragnę was drodzy czytelnicy zaprosić do 
refleksji na temat kolejnego momentu 
Mszy Świętej czyli pozdrowienia ołtarza. 
Po dojściu procesji do stopnia komunij-
nego celebrans wraz z asystą oddaje cześć 
ołtarzowi.  
 Ołtarz (łac. altare – stół) to najbar-
dziej znaczący ośrodek liturgii katolickiej, 
„serce centrum”, stół Pański, miejsce uo-
becniania się pod znakami chleba i wina 
ofiary krzyża (OWMR 259). Ołtarz, we-
dług OWMR ma „jasno wskazywać na 
Chrystusa, który jest żywym kamie-
niem” (1 P 2, 4; Ef 2, 20). A więc jest to 
symbol samego Chrystusa. Już starożytni 
apologeci pisali: „wyznawcy Chrystusa 
nie mają ani świątyń, ani ołtarza”, co wy-
rażało, że pierwsi chrześcijanie nie trak-

towali ołtarza, jako miejsca czysto mate-
rialnego, które pozwala na kontakt z Bo-
giem, przez rytuał złożenia ofiary, ale wi-
dzieli oni w ołtarzu obecnego wśród zgro-
madzonych na Eucharystii – Chrystusa. 
Ołtarz - symbol Chrystusa zawsze był ota-
czany wielką czcią przez wierzących. W 
Obrzędach poświęcenia kościoła i ołtarza 
czytamy: „ołtarz zawsze ma być poświę-
cony Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu” 
Już św. Augustyn mówił: „Ołtarze wzno-
simy nie męczennikowi, lecz samemu Bo-
gu męczenników, chociaż na grobach mę-
czenników”. Sobór Watykański II mocno 
dowartościował chrystologiczną symboli-
kę ołtarza. 
 Po tym krótkim wyjaśnieniu sym-
boliki ołtarza wróćmy do głównego za-
gadnienia, czyli pozdrowienia ołtarza. „Po 
przyjściu do prezbiterium kapłan, diakon 

czego? Bo wpatruję się w Cel mojej na-
dziei w Boga. 
5. Oczyszczenie nadziei, czyli ukierunko-
wanie jej na Pana Boga - by pragnąć Go 
widzieć tak, jak On siebie widzi i kochać 
Go tak, jak On Siebie kocha. Ma to na ce-
lu wyzwolenie się z wszelkiej domieszki 
nieuporządkowanej miłości własnej – je-
stem przy Bogu dla Niego, a nie dlatego, 
że jest mi dobrze, że da mi zdrowie, że 
sprawi, że będę kimś lepszym itd. 
Skutki nadziei 
1. Przezwycięża wszelkie trudności 
„Chlubimy się nadzieją chwały synów Bo-
żych. Ale nie tylko, bo chlubimy się i z 
ucisków, wiedząc, że ucisk sprawuje cier-
pliwość, a cierpliwość doświadczenia, do-
świadczenia zaś nadzieję, a nadzieja nie 
zawodzi, gdyż miłość Boża rozlana jest w 
sercach naszych przez Ducha Świętego, 
który nam jest dany” (Rz 5, 2–5) Św. Pa-
weł wskazuje nam najpierw na przedmiot 
nadziei, a potem opisuje jej siłę i gwał-
towność.  
2. Rodzi wytrwałość w przeciwnościach 
„Choć przed ludźmi męki cierpieli, na-

dzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po 
małych utrapieniach wśród wielu dóbr 
znajdą miejsce, bo ich Bóg doświadczył i 
uznał ich za godnych siebie. Jak złoto w 
piecu wypróbował ich i jak ofiarę całopa-
lenia ich przyjął” (Mdr 3, 4–6)  
Niech podsumowaniem tego tekstu, 
opartego na encyklice Benedykta XVI Spe 
Salvi i Sumie Teologicznej św. Tomasza, 
będą słowa św. Franciszka Salezego: Cho-
ciaż nie odczuwa się ufności do Boga, nie 
należy zaprzestawać jej aktów (akty ufno-
ści). Nieufności do siebie i do naszych 
własnych sił, powinna towarzyszyć poko-
ra i wiara, która wyjednuje nam łaskę uf-
ności w Bogu. Im jesteśmy nieszczęśliwsi, 
tym bardziej powinniśmy ufać Temu, któ-
ry widzi nasz stan i może nam dopomóc. 
Nikt nie powierza się Bogu bez otrzyma-
nia owoców nadziei. Dusza powinna 
trwać w spokoju i opierać się na Bogu, 
który może dać wzrost temu, co zostało 
posiane i zasadzone. Nie trzeba przesta-
wać pracować, lecz pracując trzeba Jemu 
zaufać, powierzając Mu powodzenie 
swych prac. ● 
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i usługujący oddają cześć ołtarzowi przez 
głęboki ukłon. Na znak czci kapłan oraz 
diakon całują ołtarz; kapłan według uzna-
nia okadza krzyż i ołtarz” (OWMR 49). 
Takimi słowami Ogólne Wprowadzenie 
do Mszału Rzymskiego traktuje o odda-
niu czci ołtarzowi. A więc pozdrowienie 
ołtarza przebiega w trzech etapach: po-
kłon lub uklęknięcie przed nim, ucałowa-
nie go i okadzenie. 
 Głęboki pokłon ołtarzowi lub uklęk-
nięcie przed nim jeśli w pre-
zbiterium znajduje się taber-
nakulum, wyraża oddanie oł-
tarzowi szacunku jako sym-
bolu Chrystusa. Ten gest 
podkreśla również naszą 
ułomność i małość względem 
Chrystusa.  
 Pocałunek ołtarza jest 
oznaką czci Chrystusa – Ob-
lubieńca oddawanej przez 
kapłana – przedstawiciela 
Kościoła – Oblubienicy Chrystusa. Zwy-
czaj ten pochodzi ze zwyczajów pogań-
skich, gdzie wyrażał szacunek do obiektu. 
W chrześcijaństwie rozpowszechnił się od 
IV wieku i nie wyraża on już czci dla kon-

kretnej rzeczy materialnej, lecz względem 
samego Boga. Interpretacja pocałunku 
ołtarza została podana już przez św. Am-
brożego i jest ona obecna w tekstach li-
turgicznych. Na przykład w 5 prefacji 
wielkanocnej słyszymy: „Chrystus przez 
ofiarę swojego Ciała na krzyżu sam stał 
się Kapłanem, Ołtarzem i Barankiem 
ofiarnym”. W innej prefacji odmawianej 
podczas obrzędu poświęcenia ołtarza czy-
tamy: „Miejsce to jest naprawdę święte, 
tutaj bowiem składamy sakramentalną 

ofiarę Chrystusa, tutaj oddajemy dosko-
nałą chwałę Bogu i tutaj się dokonuje na-
sze odkupienie. Tutaj przygotowany jest 
stół Pański, przy którym Twoje dzieci 
karmione Ciałem Chrystusa, gromadzą 
się jako jeden, święty Kościół. Tutaj wier-
ni czerpią Twojego Ducha ze zdrojów wy-
pływających z Chrystusa jako duchowej 
skały, przez co sami stają się ofiarą świętą 
i żywym ołtarzem”. Również i w tych sło-
wach modlitwy liturgicznej Chrystus jest 

utożsamiany z „duchową 
skałą”. W świetle tej prefacji 
stają się jaśniejsze słowa 
Chrystusa skierowane do fa-
ryzeuszy o godności ołtarza: 
„Ślepcy! Cóż jest ważniejsze-
go ofiara czy ołtarz, który 
ofiarę uświęca?” (Mt 23, 19).  
 Okadzenie, czyli trzeci 
etap pozdrowienia ołtarza 
jest nieobowiązkowy i pozo-
stawiony woli celebransa 

(czy go dokona czy pominie). Jest jednak 
zalecany przy ważniejszych uroczysto-
ściach. Pierwsze wzmianki o nim pocho-
dzą z IX wieku. Podkreśla godność osoby 
Chrystusa, dlatego że w starożytności ka-

dzidło było drogie i pali-
ło się je tylko w obecno-
ści najważniejszych oso-
bistości. Pierwsi chrze-
ścijanie upowszechnili 
używanie kadzidła w 
sprawowaniu Euchary-

stii, gdzie jest obecny Chrystus – pierw-
sza i najznakomitsza osobistość. Obecnie 
ołtarz okadza się obchodząc go z dymiącą 
kadzielnicą. Podczas obejścia ołtarza oka-
dza się również krzyż, a w czasie oktawy 
wielkanocnej Paschał. Wyraża to wiarę, 
że Eucharystia jest tą samą ofiarą, którą 
Jezus Chrystus złożył na krzyżu za nasze 
Odkupienie. 
 Po skończonym pozdrowieniu ołta-
rza kapłan udaje się do miejsca przewod-
niczenia. ● 

Pozdrowienie ołtarza 
Patrycjusz Machalski  
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ZAPRASZAMY  

NA SPOTKANIA  

GRUP PARAFIALNYCH 

Dzieci Maryi - sobota godz. 10.00 

Opiekun ks. Piotr 

Ministranci - sobota godz. 9.00 

Opiekun ks. Piotr 

Oaza młodzieżowa (Ruch Światło - Życie) - piątek po Mszy św. wieczornej 

Opiekun ks. Stefan 

Krąg Domowego Kościoła (Oaza Rodzin) - niedziela raz w miesiącu według ustaleń 
wewnętrznych (zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z p. Krajewskim) 

Grupa modlitewna „Oremus” - środa po Mszy św. wieczornej  

Opiekun ks. Piotr 

Żeński Legion Maryi - czwartek po Mszy św. wieczornej  

Opiekun ks. Andrzej 

Męski Legion Maryi - poniedziałek po Mszy św. wieczornej  

Opiekun ks. Piotr 

Chór parafialny - wtorek godz. 17.00 

Opiekun ks. Andrzej 

III Zakon Św. Franciszka - niedziela 14.30 (raz w miesiącu – według ogłoszeń) 

Opiekun ks. Piotr 

Spotkania dla Seniorów  - poniedziałek i czwartek godz. 9.00  

Opiekun ks. Stefan 

Żywy Różaniec - spotkania według ogłoszeń  

Opiekun ks. Andrzej 

Zespół Charytatywny  - spotkania według ogłoszeń 

Opiekun ks. Stefan 

Lektorzy Słowa Bożego - spotkania według ogłoszeń 

Opiekun ks. Piotr 

Hospicjum domowe  - poniedziałek od 17.00 do 20.00,  

środa i piątek od 10.00 do 12.00  

Opiekun ks. Stefan 
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Pani katechetka na religii 

mówiła, żeby naśladować 

św. Jana Pawła II. Nie ma 

sprawy. Tylko jak? Musia-

łem coś wymyślić. No i wpadło mi do głowy, że On 

przecież ciągle bił jakieś rekordy. To mi się nawet spo-

dobało. Najpierw chciałem zbudować największy po-

mnik Papieża z czekoladowych jajek wielkanocnych, 

ale mnie zaatakowały i przygniotły i jeszcze się do tego 

dołożyła kura. No to potem zacząłem pisać najdłuższy 

wiersz o Ojcu Świętym, ale Tata na mnie nakrzyczał, że 

niszczę papier toaletowy. Jak chcieliśmy z Krecikiem 

zrobić najdłuższe czuwanie nocne przy największym 

Krzyżu, to nas Mama do łóżek wygoniła. I jak ja mam 

naśladować Jana Pawła II, jak znowu wszyscy są prze-

ciwko mnie. Osiołek Ofiarka  

1. Kierownik duchowy młodego Karola Wojtyły. 
2. Nazwa zakładów chemicznych, w których Karol Wojtyła pra-
cował w czasie wojny. 
3. Miasto, w którym ks. Karol Wojtyła kontynuował studia po 
święceniach kapłańskich. 
4. Miasto, w którym Jan Paweł II spotkał się z przywódcami 12 
religii, by wspólnie modlić się o pokój. 
5. Sztuka, napisana przez Karola Wojtyłę, przedstawiająca losy 
św. brata Alberta Chmielowskiego. 

6. Kraj, najczęściej odwiedzany przez Jana Pawła II pod-
czas Jego pontyfikatu. 
7. Pseudonim literacki, którego używał Karol Wojtyła. 

8. Miasto, które odwiedził Papież w 1991r. pod-
czas Światowych Dni Młodzieży. 

9. Łacińska nazwa Listu Ojca św. do młodych napisane-
go z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży. 

10. Studia, które rozpoczął Karol Wojtyła bezpo-
średnio po maturze. 
11. Łacińska nazwa pierwszej encykliki 

napisanej przez Jana Pawła II. 
12. Odznaczenie nadane Papieżowi w 1993 r., naj-

wyższe i najstarsze odznaczenie państwowe Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 
13. Choroba, która była powodem śmierci brata Jana 
Pawła II- Edmunda. 
14. „Święty natychmiast” 

15. Ulica w Krakowie, przy której mieszkał Karol Wojtyła w czasie II wojny 
światowej. 
16. Nazwa płyty kompaktowej, na której znalazły się fragmenty recytowane i 
śpiewane przez Papieża. 
17. Kardynał, z rąk którego Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie. 
18. Miejscowość z pierwszą parafią wikarego Wojtyły. 

Tym razem trochę trudniejsza krzyżówka i pewnie warto poprosić o pomoc 
dorosłych. Rozwiązaniem jest myśl Jana Pawła II skierowana do młodych. 
Może być ona również podpowiedzią dla Osiołka. Rozwiązania przesyłamy 
na adres krecikpolarny@gmail.com A nagrodę za rozwiązanie z poprzednie-
go numeru otrzymują Liliana Witkowska i Marysia Palasz. Można je ode-
brać 8 października na Mszy świętej o godz. 11.00 

Dla dzieci 
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