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XXIII Niedziela zwykła
Ewangelia według św. Łukasza (14-25-33)
„Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich:
”Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i
matki, Ŝony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie moŜe
być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyŜa, a idzie za Mną, ten nie
moŜe być moim uczniem.
Bo któŜ z was, chcąc zbudować wieŜę, nie usiądzie wpierw, a nie
oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby załoŜył
fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: »Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć«.
Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozwaŜy,
czy w dziesięć tysięcy ludzi moŜe stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie moŜe być moim uczniem”.”

W

szystko, co czynimy powinniśmy poprzedzać
naleŜytą rozwagą. Według tego, co mówi
Prawda, kto chce wznieść wieŜę, najpierw przygotowuje środki na jej budowę. Jeśli więc chcemy
wznieść wieŜę pokory, musimy się przedtem przygotować do znoszenia przeciwności ze strony tego
świata, Taka bowiem istnieje róŜnica pomiędzy
budowlą ziemską a niebiańską, iŜ ziemską budowlę
wznosi się po zebraniu na nią środków, niebiańską
zaś przez ich rozdanie. Na pierwszą gromadzimy
środki, których nie mieliśmy, dla drugiej porzucamy to, co było naszą własnością. Tych środków nie
mógł mieć ów bogacz, właściciel wielkich posiadłości który zapytał Mistrza: „Nauczycielu dobry,
co mam czynić, aby osiągnąć Ŝycie wieczne?”
Skoro usłyszał nakaz opuszczenia wszystkiego,
odszedł smutny. Zasmuciło go wewnętrznie to, co
cieszyło go posiadaniem zewnętrznie, bo w tym
Ŝyciu kochał to, co go wywyŜszało, a nie chciał
starać się o pokorę potrzebną do osiągnięcia wiecznej ojczyzny. NaleŜy zastanowić się nad tym, co
powiedziano: „aby wszyscy patrząc na nie poczęli
się z niego śmiać”, gdyŜ według słów Pawła: ”staliśmy się widowiskiem dla świata, dla aniołów i
ludzi” (por 1 Kor 4,9). I we wszystkim, co czynimy

musimy mieć na uwadze ukrytych naszych przeciwników, którzy przy kaŜdej naszej czynności
nacierają na nas i cieszą się naszymi winami.
Król przeciw równemu królowi wyrusza na
wojnę. Skoro się jednak zastanowi, czy da radę
(pokonać go) wysyłką posłów i prosi o zawarcie
pokoju. IluŜ potrzeba łez, abyśmy mogli spodziewać się przebaczenia na owej straszliwej rozprawie, kiedy stajemy na sądzie przed naszym Królem
nie jako Mu równi, lecz niŜsi z powodu swego
stanu, swej ułomności i swej sprawy...
Wyślijmy więc do Niego w poselstwie nasze
łzy, wyślijmy czyny miłosierdzia, składajmy na
Jego ołtarzu przebłagalną ofiarę, przyznajmy iŜ na
Jego sądzie nie moŜemy przy swoim obstawać.
Myślmy o potędze Jego mocy i prośmy o zawarcie
pokoju. To jest nasze poselstwoktóre przybywającego Lróla łaskawie usposabia. Wyślijmy – jak juŜ
powiedzieliśmy – do Niego nasze poselstwo płacząc, udzielając jałmuŜny, ofiarując Msze Święte.
Szczególnie pomaga nam przy odpuszczeniu naszych win przebłagalna Hostia Święta ołtarza ofiarowana ze łzami i dobrą wolą.
św. Grzegorz Wielki (+ 604)
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Poniedziałek – 5 września 2016
Łk 6,6-11
630
Za † męŜa Stanisława Helda w 2. rocznicę śmierci i †† rodziców z obu stron
900
Za †† rodziców Józefa i Annę Beracz, Józefa i Adelę Kurpińskich, †† rodzeństwo i pokrewieństwo z obu stron
1800 1. Za †† dziadków Józefę i Jana Tarnawskich oraz za †† dziadków Pelagię i Józefa Paszkowskich
2. Za †† męŜa Stanisława, syna Jana Charęza, † brata Władysława i †† rodziców z obu stron
Wtorek – 6 września 2016
Łk 6,12-19
630
Za † ojca i męŜa Edmunda Lizak w 13. rocznicę śmierci
800
W języku niemieckim: Zu Gottes Vorsehung als Dank für erhaltene Gnaden und Bitte um
weiteren Schutz und Segen aus Anlass des 85 Geburtstages für Manfred Komorek
1800 1. W 60. rocznicę urodzin Reginy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe
błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † Ŝonę Zofię Chylewską w 3. rocznicę śmierci, za †† rodziców i
dziadków z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
Środa – 7 września 2016
Łk 6,20-26
630
O zdrowie i BoŜe błogosławieństwo dla ojca Bronisława oraz dla całej rodziny
900
Za † matkę Annę, †† rodziców i rodzeństwo
1800 1. Za †† rodziców Augusta i Otylię i Antoniego, za †† rodziców Grys, †† Klarę Doboszyńską,
Jadwigę i Jerzego Urbasik, Andrzeja Szot, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † ojca Joachima, matkę Ernestynę i pokrewieństwo z obu stron
Czwartek – 8 września 2016 – święto Narodzenia NMP
Mt 1,1-23
630
Za †† rodziców Annę i Jana Reichel, †† dziadków Marię i Adolfa Fojcik, †† siostry Gizelę i
Irenę i całe †† pokrewieństwo
1630
Szkolna: Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa Waldemara w 18. rocznicę śmierci
1800 1. Za †† Tadeusza Rzeszowskiego w 16. rocznicę śmierci, matkę Marię, teściów oraz z prośbą za
wstawiennictwem Matki BoŜej o zdrowie i błogosławieństwo dla dzieci, wnuków i prawnuków
2. Do BoŜej Opatrzności w intencji Sylwestra w 70. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane
łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia i dla całej rodziny
Piątek – 9 września 2016
Łk 6,39-42
630
Za † męŜa Henryka Cichonia, †† teściów Marię i Karola, braci Herbarta i Jana, szwagierkę
Gerdę i wszystkich †† z rodziny
900
Za †† Reginę, Marię, Julię i Antoniego Ziemniak
1300
Ślub: Angelika Puzio zd. Hnatiuk – Marcin Puzio
1500
Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Eugenię i Kazimierza, † Martę Gratza, †† z rodziny i
za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Za † męŜa Mariana Bochenka w 11. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, †† pokrewieństwo oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
1900
MłodzieŜowa: W intencji Wojciecha z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego
Sobota – 10 września 2016
Łk 6,43-49
630
Za † Edwarda Wasik
1200
Ślub: Beata Dworak – Dawid Sychowski
1300
Ślub: Sylwia BereŜańska – Mateusz Pawlak
1730
Nieszpory Maryjne
1800
W sobotni wieczór: 1. Za †† męŜa Romana, rodziców i rodzeństwo
2. Za † ojca Zbigniewa Leszczenko w 40. rocznicę śmierci oraz za †† z rodziny Leszczenko i
Mateńczuk
3. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo w rodzinie Heflinger o światło Ducha Świętego i zdrowie dla dzieci
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XXIV Niedziela zwykła – 11 września 2016
Wj 32,7-14; 1 Tm 1,12-17; Łk 15,1-32
700
Za †† męŜa Teodora, syna Bernarda, zięcia Franciszka, rodziców Albertynę i Józefa, teściów
Marię i Franciszka, siostry Gertrudę i Annę, braci Henryka i Alojzego, szwagrów Piotra,
Ewalda, Pawła i Alfreda i bratową Hildę
830
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900
Do BoŜej Opatrzności z okazji 70. rocznicy urodzin Heleny i 80. rocznicy urodzin Michała z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny
1030
Za † Danielę Napora w 1. rocznicę śmierci, † męŜa Henryka i †† z rodziny
1200 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Krystiana i Ewy Wojtaszek z okazji 25. rocznicy ślubu z
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
2. Dziękczynna w intencji Iwony i Marcina Kroker z okazji 25 rocznicy ślubu o dalsze BoŜe
błogosławieństwo dla całej rodziny
RóŜaniec
1700
1730
Nieszpory niedzielne
Za †† Mariana, Zofię, Władysława Wróblewskich, Rozalię, Macieja Kaliciak, Helenę, Piotra
1800
Drobny, Marka Finster, Łucję i Józefa Trojnar, †† z rodzin Jurkowskich, Janikowskich, Kuzak,
Molek, Chlebek, Malinowski
W tym tygodniu modlimy się: w intencji Liturgicznej SłuŜby Ołtarza
• Dzisiaj o 1400 parafialna pielgrzymka do Matki BoŜej Raciborskiej, i Msza Święta w intencji Parafian. Zapraszamy do licznego udziału. Nie będzie juŜ wieczornego naboŜeństwa.
• Z rokiem szkolnym rozpoczynamy wszystkie spotkania formacyjne. Warto przy tej okazji rozwaŜyć,
czy nie byłoby rzeczą dobrą i korzystną dołączyć się do jakiejś grupy formacyjnej.
• W poniedziałek o 1930 próba scholi.
• W poniedziałek, środę i piątek o 1900 nauki przedmałŜeńskie.
• We wtorek o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru.
• Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę po wieczornej Mszy Świętej.
• Msza szkolna w czwartek o 1630. W ten dzień przypada święto Narodzenia NMP.
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
• MłodzieŜ zapraszamy na Mszę Świętą w piątek o godz. 1900.
• W sobotę od godz. 730 odwiedziny chorych z ulic: Słowackiego, Dworskiej, Kossaka, Chełmońskiego.
• W sobotę o godz. 900 spotkanie dla kandydatów na ministrantów, o 1000 spotkanie ministrantów i
lektorów. Zapraszamy takŜe nowych chłopców zarówno ze szkoły podstawowej, jak i gimnazjum do
słuŜby przy ołtarzu.
• Przypominamy, Ŝe w tym tygodniu przyjmujemy intencje Mszalne na 2017 rok z okazji jubileuszów
małŜeństwa i szczególnych rocznic urodzin. Wszystkie intencje na cały następny rok będą przyjmowane od 15 września.
• Na Górze św. Anny od czwartku do niedzieli obchody uroczystości PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego.
• Za tydzień będzie moŜna nabyć „Ewangelilę na kaŜdy dzień” i Pismo Święte.
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej; z
przyszłej niedzieli na bieŜące potrzeby parafii. Za tydzień przed kościołem zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
W minionym tygodniu odszedł do Pana
- Henryk Marczak, lat 77, zam. na ul. Katowickiej

List Episkopatu Polski
Wychowanie naśladowaniem miłosiernej Miłości Boga
Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!
Za tydzień w naszej Ojczyźnie rozpocznie się
szósty Tydzień Wychowania, któremu w tym roku
towarzyszyć będzie hasło Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia – „Miłosierni jak Ojciec”. Zastanówmy się, w jaki sposób rodzice, dziadkowie, na-

uczyciele, katecheci i duszpasterze mogą naśladować
w wychowaniu miłosierną miłość Boga.
KaŜdy z (odczytanych w liturgii) fragmentów
Pisma św. ukazuje prawdę o miłości łączącej wychowawcę z wychowankiem. W Ewangelii spotykamy Jezusa, za którym idą tłumy słuchających Go
uczniów. PodąŜają one za Jezusem, mimo Ŝe zwraca
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się do nich z bardzo konkretnymi wymaganiami.
Kochać swych wychowanków to znaczy takŜe od
nich wymagać. (...) Słowo BoŜe dzisiejszej niedzieli
przekonuje nas, Ŝe o dar prawdziwej miłości wychowawczej, która z jednej strony byłaby wraŜliwa i
czuła, a z drugiej – wymagająca, trzeba prosić Ducha
Świętego. To właśnie zamierzamy czynić przeŜywając Tydzień Wychowania.
1. Miłość wychowawcy w uczynkach miłosierdzia obejmujących całego człowieka
Ogłaszając Jubileusz Miłosierdzia papieŜ Franciszek zachęcał: „Odkryjmy na nowo uczynki miłosierdzia względem ciała... I nie zapominajmy o
uczynkach miłosierdzia względem ducha...” Nie
ulega wątpliwości, Ŝe w wychowaniu jest miejsce na
realizację wszystkich wymienionych wyŜej uczynków miłosierdzia – zarówno tych, co do ciała, jak i
tych, względem ducha”.
2. Miłość wychowawcza potrzebuje wsparcia
Święty arcybiskup Lwowa, Józef Bilczewski, w
liście pasterskim o wychowaniu przytacza obraz ze
staroŜytnej Grecji. Pisze o mędrcach ateńskich, którzy zebrali się, by radzić, jak ratować chylącą się ku
upadkowi Ojczyznę. Jeden z nich w milczeniu rzucił
na ziemię zepsute jabłko. Owoc rozpadł się na kawałki, ale oczom zebranych ukazały się zdrowe
ziarna. Wszyscy zrozumieli wymowę tego przykładu: nadzieję społeczeństwa stanowią dzieci i młodzieŜ – „…wychowajmy ją zdrową fizycznie i moralnie, a Grecja wyzdrowieje”
O wychowaniu warto rozmawiać zawsze, jednak aktualność problematyki wychowawczej jako
przedmiotu refleksji osobistej i społecznej w obecnym czasie wydaje się szczególnie waŜna. Rozwój
cywilizacyjny jest tak szybki i pociąga za sobą tyle
nowych problemów, Ŝe bez pomocy pedagogów,
psychologów czy lekarzy wychowawcy są często
bezradni. Przykładem moŜe tu być chociaŜby zjawisko uzaleŜniania się nawet bardzo małych dzieci od
tabletów czy smartfonów, powodujące między innymi ich zamykanie się na budowanie prawdziwych
relacji z bliskimi. Znamienny jest widok dziecka,
które przyzwyczajone do dotykowych ekranów
usiłuje rączką przesuwać ilustracje w oglądanej
ksiąŜce.
Program uczynków miłosierdzia, które wzywają
do tego, by „nieumiejętnych pouczać” czy „wątpiącym dobrze radzić”, zachęca do korzystania w praktyce wychowawczej ze wsparcia kompetentnych
osób i wzajemnej współpracy. (...)
3. Miłość wychowawcza prowadzi do świadectwa
Wielu rodziców, dziadków, nauczycieli zadaje
sobie pytanie, co robić, by podejmowane przez nich
wysiłki wychowawcze były owocne. Wypełniając
program wyznaczony przez Chrystusowe przykazanie miłości, przełoŜone na konkretny język uczyn-
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ków miłosierdzia, trzeba pamiętać, Ŝe „radzić”, „pouczać”, „upominać”, „pocieszać” naleŜy nie tylko
słowem, ale przede wszystkim czynem, a zwłaszcza
przykładem własnego Ŝycia. Najskuteczniejsze jest
wychowanie poprzez osobiste świadectwo wychowawcy. Dziecko potrafi bowiem czytać „pomiędzy
wierszami” wypowiadanych przez rodziców słów.
Nie sposób oddać koloru lub smaku za pomocą
samych, nawet bardzo obrazowych, słownych opisów, ale trzeba się w końcu odwołać do konkretnego
przedmiotu w tym właśnie kolorze czy potrawy,
która tak właśnie smakuje. Nie moŜna teŜ wychowywać dziecka bez umoŜliwienia mu doświadczenia, jak wygląda Ŝycie oparte na wartościach, które
są mu przekazywane. Dotyczy to zwłaszcza wychowania w wierze. Słysząc pytanie uczniów: „Nauczycielu – gdzie mieszkasz?”, Jezus niczego nie tłumaczy, ale kieruje do nich zaproszenie: „Chodźcie, a
zobaczycie” (J 1, 38-39). W ten sposób chce im
powiedzieć, Ŝe jeśli pragną cokolwiek zrozumieć z
Jego nauczania, muszą przebywać z Nim i doświadczyć, na czym polega Ŝycie u Jego boku. Tak waŜne
jest, by dom rodzinny był prawdziwym domem, w
którym darowane są urazy, przebaczane krzywdy, by
kaŜdy z domowników mógł odnaleźć w nim pociechę i otrzymać pomoc.
Święty Jan Paweł II w encyklice o BoŜym Miłosierdziu przypomina, Ŝe wychowanie jest jedną z
najwaŜniejszych form naśladowania miłosiernej
miłości Boga: „…miłość miłosierna jest szczególnie
nieodzowna w stosunkach pomiędzy najbliŜszymi,
pomiędzy małŜonkami, pomiędzy rodzicami i
dziećmi, pomiędzy przyjaciółmi, jest nieodzowna w
wychowaniu i duszpasterstwie”.
W takim kontekście spoglądamy na trudną pracę katechetów – księŜy, sióstr i braci zakonnych,
katechetek oraz katechetów świeckich. PapieŜ Franciszek wzywa ich wszystkich, by wyruszyli na peryferie współczesnego świata: „…jedną z peryferii,
która sprawia mi zawsze wielki ból, (…) są dzieci,
które nie potrafią zrobić znaku krzyŜa. (…) To jest
właśnie peryferia! Tam trzeba iść! A Jezus tam jest,
czeka na ciebie, byś pomógł temu dziecku zrobić
znak krzyŜa” Podejmijmy ten apel, który wydaje się
coraz bardziej aktualny takŜe w naszej polskiej rzeczywistości.
(...) Dziękujmy dziś Bogu, najlepszemu Wychowawcy, za tych, którzy są przedłuŜeniem Jego
miłosiernej miłości, realizując dzieło wychowania –
jedno z najtrudniejszych, ale zarazem najpiękniejszych zadań człowieka.
Na tę drogę wychowywania innych poprzez naśladowanie miłosiernej miłości Boga wszystkim
Wam z serca błogosławimy
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi Polscy

