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VI Niedziela Zwykła
Ewangelia według św. Mateusza (5,17-37)
„Jezus powiedział do swoich uczniów: (...) Słyszeliście, Ŝe
powiedziano przodkom: Nie zabijaj; a kto by się dopuścił zabójstwa,
podlega sądowi. A Ja wam powiadam: KaŜdy, kto się gniewa na swego
brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega
Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: BezboŜniku, podlega karze piekła
ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, Ŝe brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie
wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aŜ zwrócisz ostatni grosz
(...)”

C

zymś innym jest zapamiętliwa mściwość,
czymś innym gniew, czymś innym gniewne
podniecenie, czymś innym poruszenie. Dam wam
przykład, abyście zrozumieli. Ktoś rozpala ognisko. Najpierw ma mały węgielek. Tym węgielkiem jest słowo brata, który cię obraŜa. CzymŜe
jest bowiem słowo twego brata? Jeśli je zniesiesz, zgasisz węgielek. Jeśli jednak zaczniesz
rozwaŜać: „Dlaczego to powiedział? Mam, co by
mu odpowiedzieć! Gdyby nie chciał mnie obrazić, nie powiedziałby tego. Niech uwierzą, Ŝe i ja
go mogę obrazić!” Oto rzucasz drewienka lub teŜ
coś innego jak ten, który zapala. Tak sprawiasz,
Ŝe powstaje dym, a to jest właśnie wzburzenie.
Poruszenie nie jest niczym innym, jak tylko ruchem i napływem myśli, które pobudzają i podniecają serca. I to jest owo wzburzenie prowadzące ku odwetowi na tym, który cię obraził; z
niego rodzi się zuchwalstwo. I jak mawiał abba
Marek: „Zło zawarte w myślach podnieca serce,
ale gdy (myśli) zostają rozproszone przez modlitwę i nadzieję, powodują skruszenie serca”. Jeśli
zniosłeś małe słówko swego brata, gasisz – jak

juŜ powiedzieliśmy – mały węgielek, nim powstanie wzburzenie. Łatwo teŜ – a nawet szybko
– moŜesz je zgasić milczeniem, modlitwą, aktem
skruchy płynącym z serca. A przeciwnie, jeśli
będziesz dalej dymił, to jest pobudzał i podniecał
serce myśląc: „Czemu mi to powiedział? Mam
mu co odpowiedzieć”, z samego napływu i starcia myśli krzesanych i rozgrzewających serce –
jak to moŜna by powiedzieć – rodzi się ogień
gniewnego podniecenia... które nazywają teŜ
skorością do gniewu. Jeśli jednak chcesz, moŜesz
je zgasić, nim przemieni się w gniew. Natomiast
gdy trwasz we wzburzeniu siebie i innych, staniesz się podobny do rzucającego drewna na
ognisko, a one stają się węglami. To juŜ jest
gniew... Patrzcie, jak wielkie zło powstaje z jednego słowa! JeŜeli od początku oskarŜy się samego siebie, jeśli zniesie się słowo brata swego,
jeśli zaniecha się mścić i nie odpowiada się na
jego słowo dwoma lub pięcioma, nie odpłaca się
złem za zło, moŜesz wyrwać się od tych wszystkich nieszczęść.
św. Doroteusz z Gazy (VI w.)
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Mk 8,11-13
DZIEŃ FATIMSKI
630
Za † Stefana Matuszek i † córkę Michaelę
900
Za † męŜa Stanisława Kozłowskiego w dniu urodzin, † córkę Czesławę i †† z rodziny
1730
NaboŜeństwo RóŜańcowe
1800 1. Za † brata Jana Łobos w rocznicę śmierci i †† z rodziny
2. Za † ojca Stanisława Piwowarczyk w 6. rocznicę śmierci, †† z rodziny Piwowarczyk i Meszyńskich oraz o BoŜe błogosławieństwo dla Ŝyjącej rodziny
Wtorek – 14 lutego 2017 – św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy Łk 10,1-9
630 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo dla Arkadiusza
2. Do Miłosierdzia BoŜego przez wstawiennictwo Matki BoŜej w pewnej intencji
800 W języku niemieckim: Za † szwagra Jerzego Pohl
1800 1. Za † Bazylego Pilipczuk w 85. rocznicę urodzin, † matkę Janinę Pilipczuk, †† ich rodziców
i pokrewieństwo
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† Władysława, Marię Gronowicz, Leonardę, Bronisławę i
Antoniego Pawłowskich, Krzysztofa Woronowskiego, Zofię i Stanisława Hyjek
Środa – 15 lutego 2017
Mk 8,22-26
30
6
Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośba o BoŜe błogosławieństwo, zdrowie z okazji 75. rocznicy urodzin Joachima
900 Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski dla Antoniny z okazji 83.
rocznicy urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za †† rodziców Stanisławę i Józefa Ganczarskich, brata Władysława i męŜa Józefa Kolowca
2. Zbiorowa za zmarłych zalecanych: za †† Helenę Gawrońską, syna Bolesława i rodziców z
obu stron, za † Józefa Piórko (od współlokatorów z ulicy Pomnikowej 10), za † męŜa, ojca
Tadeusza Myślińskiego w 1. rocznicę śmierci, za † matkę Marię Skatuła w rocznicę urodzin, za † Barbarę Wojacką w rocznicę śmierci, za †† ojca Józefa Komor, matkę Teresę
Komor i dusze w czyśćcu cierpiące, za † Zbigniewa Musiałek (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 23 i 23a), za † Wilhelma Buchcik (od lokatorów z ulicy Katowickiej 3), do Miłosierdzia BoŜego za † Adama Zimałka w 30. dzień po śmierci, za † Hieronima Dratwa (w
30. dzień, od lokatorów z ulicy Pomnikowej 22), za † Stanisława Pasztaleniec (w 30.
dzień), za † Janusza Marcjanik (w 30. dzień), za † Franciszkę Taszka, † Jadwigę Czogalla
w rocznicę śmierci, za † Sonię Chrószcz (w 30. dzień, od sąsiadów z ulicy Opawskiej 83,
83a), za † syna Mateusza, †† rodziców Józefa i Anielę, teściów Józefa i Genowefę, za ††
Romana Buczyk, Leokadię Mucha i jej męŜa Jana Mucha, za † Ŝonę Władysławę Pluta w
2. rocznicę śmierci, † szwagra Antoniego w 30. dzień po śmierci, †† rodziców i rodzeństwo
z obu stron, za †† Agrypinę, Makara, Wierę, Walentynę i Jana Bondarowicz, za † Teresę
Grzesiczek (od sąsiadów z ulicy Katowickiej 19), za † Jerzego Włodarczyka (od koleŜanek i kolegów z Śląskiego Oddziału StraŜy Graniczne), do Miłosierdzia BoŜego za † córkę
Irenę, †† rodziców Bertę i Ryszarda WyleŜych, trzech braci, †† Marię i Antoniego Bula i
dusze w czyśćcu cierpiące, za † mamę Helenę w 1. rocznicę śmierci, za †† rodziców Marię
i Pawła oraz Janinę i Rudolfa i wszystkich †† z obu stron, w 10. rocznicę śmierci ojca Kazimierza Senczkowskiego i † Stefanię Senczkowską, za † ojca Józefa Andruchowicz, do
Miłosierdzia BoŜego za † Krystiana Krautwurst (od sąsiadów z ul. Słowackiego 54 i 56),
do Miłosierdzia BoŜego za † siostrę Jadwigę Drewniak, †† rodziców Eleonorę i Józefa
Strzelczyk oraz za †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
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Czwartek – 16 lutego 2017
Mk 8,27-33
630 1. Do BoŜej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki BoŜej Uzdrowienia Chorych i św. Kamila, z prośbą o powrót do zdrowia siostry Danuty oraz o BoŜe błogosławieństwo i wytrwałość w całej rodzinie
2. Za †† ciocię ElŜbietę i wujka Horsta Cieślik, †† z rodziny Neukirch i Macala
1630
Szkolna: Za † Maksymiliana Nowak
1730
RóŜaniec Rodziny Radia Maryja
1800 1. Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa i ojca Stanisława Rydzak i †† rodziców z obu stron
2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† mamę Annę Basiuk w 4. rocznice śmierci, męŜa Grzegorza
Kurzywilk w 9. rocznicę śmierci, teściów Łucję i Józefa Kurzywilk, wszystkich †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
Piątek – 17 lutego 2017
Mk 8,34-9,1
630 Za † Adama Pawełkiewicza w 5. miesiąc po śmierci i za †† mamę, babcię i dziadka
900 Za †† rodziców Alberta i Marię, teściów Jana i Stefanię, †† z rodziny Adamek, Lenert,
Klima, Tebel oraz za † szwagra Jerzego
1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia
1800 Msza Święta wotywna o BoŜym Miłosierdziu 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem
za otrzymane łaski w intencji Roberta z okazji 40. rocznicy urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny
2. Do Miłosierdzia BoŜego za † mamę Julię Rut w 1. rocznicę śmierci, za †† męŜa Józefa,
siostrę Zuzannę, †† z rodziny z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
1830 Wieczór Damsko-Męski, wykład i spotkanie z ks. Henrykiem Krzysteczko
1900 NaboŜeństwo dla młodzieŜy – modlitwa w duchu Taize
Sobota – 18 lutego 2017
Mk 9,12-13
30
6 1. W intencji członków ruchu szensztackiego o BoŜe błogosławieństwo i wstawiennictwo
Matki BoŜej Trzykroć Przedziwnej
2. W intencji Tadeusza o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla jego rodziny oraz dla † matki
Zuzanny o dar Ŝycia wiecznego
1730 Nieszpory Maryjne
1800 W sobotni wieczór: 1. Za † Juliannę Węgrzyn w 3. rocznicę śmierci
2. Za † Monikę Zawisz, †† rodziców, teściów i pokrewieństwo
VII Niedziela Zwykła – 19 lutego 2017
Kpł 19,1-2.17-18; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48
700 Za †† męŜa Teodora, syna Bernarda, zięcia Franciszka i †† z rodziny
830 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
900 Za † Andrzeja Szot oraz †† rodziców Jerzego i Jadwigę Urbasik
1030 W 70. rocznicę urodzin Eugeniusza Kolonko z podziękowaniem za otrzymane łaski, z
prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie (od Ŝony Zofii i dzieci z rodzinami)
1200 Z okazji 55. rocznicy urodzin ElŜbiety o zdrowie, BoŜe błogosławieństwo, opiekę Matki
BoŜej dla solenizantki i całej rodziny
1400 Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego
1600 RóŜaniec Fatimski za młode pokolenie
1730 Nieszpory niedzielne
1800 Do Miłosierdzia BoŜego za † męŜa, ojca i dziadka Manfreda Czekała w 3. rocznicę śmierci,
†† rodziców Gertrudę i Józefa, Klarę i Antoniego, dziadków z obu stron i wszystkich †† z
rodziny
W tym tygodniu modlimy się: za ludzi przygotowujących się do małŜeństwa
• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz.
1730 na nieszpory niedzielne.
• W tym tygodniu swoje spotkania w małych grupach będą mieli kandydaci do bierzmowani a z
klas II gimnazjum. Przygotowania do bierzmowania dla dorosłych rozpoczną się od soboty 4
marca.
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•

W poniedziałek, w ramach przygotowań do 100-lecia objawień Dzień Fatimski. O 1730 róŜaniec.
O 2000 próba scholi.
We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru.
Spotkanie Kręgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy
Świętej.
Msza szkolna w czwartek o 1630.
W tym tygodniu nie będzie spotkań dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii
Świętej.
W czwartek o 1730 RóŜaniec, a po wieczornej Mszy Świętej spotkanie Rodziny Radia Maryja.
W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia.
W piątek o 1900 kolejny Wieczór Damsko-Męski. Gościem będzie ks. Henryk Krzysteczko,
kierownik Nauk o Rodzinie US, Studiów Rodziny i Mediacji Sądowej.
MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie – modlitwę w duchu Taize w piątek o godz. 1900.
W przyszłą niedzielę o godz. 1600 RóŜaniec Fatimski.
W przyszłą niedzielę o godz. 1400 Msza Święta w rycie nadzwyczajnym, czyli trydenckim.
NajbliŜsze nauki przedślubne w naszej parafii rozpoczną się od poniedziałku, 20 lutego.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Za tydzień, w trzecią niedzielę
miesiąca przed kościołem dodatkowa zbiórka na cele remontowe.
Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
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Odwiedziny kolędowe...
...czyli ciąg dalszych pytań. Jest specyficzny rodzaj pytań. MoŜna by dla nich ustalić jeden wspólny
mianownik... i ogólnie rzecz biorąc jedną odpowiedź. Chodzi o pytania w stylu: „czy nie dałoby
się...” Wspólna odpowiedź to: „owszem, dałoby się”. Kilka konkretów.
• W niektórych parafiach teksty pieśni są wyświetlane. Czy nie dałoby się...?
Dałoby się. Dziś są róŜne moŜliwości techniczne. Tyle, Ŝe trzeba uwzględnić rozwiązania techniczne,
alby „obce ciało” (ekran, wyświetlacz, jakiś wielki telewizor) nie psuł przestrzeni prezbiterium. To
jest jednak (chyba) do zrobienia. Nie mniej pozostaje inna kwestia, która rodzi wątpliwości. Wprowadzenie takiego rozwiązania wyeliminuje skutecznie „Drogę do Nieba”...
• Czy nie dałoby się, tak jak gdzie indziej, na stale wprowadzić „świąteczny” porządek Komunii?
Tak, tyle, Ŝe nie jesteśmy pewni czy tego chcemy. Porządek tzw. „świąteczny” sprawia, Ŝe Komunia
jest rozdawana (wbrew pozorom) wolniej. Pozwala to wiernym wymienić się w ławkach i przejść
stosunkowo wąskimi przejściami. Dlatego stosujemy go na święta. KaŜdy ze sposobów ma swoje uzasadnienie i wymowę, zarówno procesja Komunijna, jak i przyklęknięcie przy balaskach, które są przedłuŜeniem Stołu Pańskiego. Wielu wiernych jest wdzięcznych, Ŝe Komunia jest udzielana przy balaskach.
• W niektórych parafiach na ławkach są miękkie poduszki. Czy nie dałoby się...?
Dałoby się i myślimy o tym. MoŜna by oczywiście zadzwonić do specjalistycznej firmy, a moŜna próbować zaradzić „sposobem gospodarczym”. PoniewaŜ w tym roku (i chyba następnych) pierwszeństwo ma mur wokół kościoła, dlatego wybieramy „system gospodarczy”. Pytania o mur, to osobny
rozdział...
• Gdzieniegdzie są specjalne Msze dla dzieci. Czy nie dałoby się...?
Dałoby się, ale tego nie chcemy. Powód jest jeden. Taka Msza, jako krótka, „łatwa i przyjemna” jest ulubioną Mszą dla niemałej grupy wiernych, którzy sami nie będąc związani z wychowaniem dzieci wyjątkowo chętnie wybierają właśnie tę Mszę. W ten sposób zawsze pozbawiają się kazania zaadresowanego do dorosłych. W naszej parafii (co podpowiadają niektóre dokumenty kościelne) proponujemy osobną liturgię Słowa dla dzieci w kaplicy pod
kościołem. W ten sposób dzieci mniej nudzą się na kazaniu, nie przeszkadzają dorosłym,
a zarazem zdobywają doświadczenie „normalnej” niedzielnej Eucharystii.

