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Zamyślenia nad Słowem Bożym
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeżeli
cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie
dwóch albo trzech świadków opierała się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet
Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.(Mt 18,15-17)
Pan Jezus w pozyskiwaniu brata, który dopuścił się przewinienia, krzywdy wobec innego brata, zaleca pewną
kolejność działania i procedury pełne delikatności, taktu, dyskrecji. Najpierw w cztery oczy, na gruncie osobistym, bez
rozdmuchiwania sprawy, w nadziei, że to wystarczy, poskutkuje. Brat uzna swój grzech, przeprosi, podejmie
nawrócenie i pokutę. Jedność zostanie uratowana. Nie będzie trzeba angażować świadków czy powiadamiać instytucji
Kościoła. Jeżeli jednak rozmowy w cztery oczy nie dadzą oczekiwanych rezultatów należy wzmocnić siłę perswazji,
przekonania, biorąc ze sobą dwóch albo trzech świadków, reprezentantów wspólnoty. Jest nadzieja, że wobec braci
reprezentujących wspólnotę, brat, który zawinił, uzna swoją winę i przeprosi pokrzywdzonego. Także i w tym
przypadku jedność zostanie uratowana. Gdyby jednak mediacja reprezentantów wspólnoty pomiędzy krzywdzicielem a
pokrzywdzonym okazała się nieskuteczna, pokrzywdzony ma prawo powiadomić o całej sprawie Kościół czyli!
wspólnotę i jej przełożonych. Niestety, może się zdarzyć, że nawet mediacja niejako całej wspólnoty, jej autorytetów,
przełożonych okażą się niewystarczające. Wówczas brata, który z uporem trwa w swoim grzechu należy pozostawić
Bogu, który jest bogaty w miłosierdzie, Bogu, który z niejednego poganina uczynił człowieka pełnego wiary, z
niejednego celnika czynił Bożego człowieka. Czy ja w pozyskiwaniu brata pamiętam, aby być stanowczym dla
grzechu, ale delikatny dla niego? Czy procedur pozyskiwania nie zaczynam od końca? Rozdmuchuję swoją krzywdę
wszem i wobec. Tym samym zamiast skruchy w jego sercu jeszcze bardziej czynię je zatwardziałe, nieustępliwe,
nieugięte. Tak naprawdę to nie chodzi mi, aby pozyskać brata, ale go ukarać. Postawić na "swoim" niż uratować to co
"nasze", wspólne. W duchu pragnę, aby był dla mnie jak poganin i celnik, niż jak brat. Czy dobierając świadków nie
czynię tego tak, aby byli to bracia, którzy pomogą mi brata pokonać a nie przekonać do nawrócenia i poprawy? Czy
kiedy muszę sprawę przedstawić wspólnocie Kościoła, nie czuję się, że ja i brat, który mnie skrzywdził, przegraliśmy,
nie wykorzystując wcześniejszych okazji do pojednania? Czy faktu obopólnej przegranej nie potęguje sytuacja, kiedy
brat nie usłucha także i Kościoła, i postanowi trwać w swoim grzechu, zachowując się jak poganin i celnik? Czy
wówczas z bólem serca dalej walczę o mojego brata, polecając go w modlitwie Bożemu miłosierdziu, Bożej dobroci
ufając, że prędzej czy później uzna swój grzech, i między nami dojdzie do pojednania, do zgody i znowu wspólnie
będziemy wychwalali w modlitwie Pana Boga? Pomodlę się za ludzi zwaśnionych, poróżnionych, pokłóconych, aby
wykorzystując ewangeliczne procedury jak najszybciej doszli do zgody i pojednania. Bożej dobroci polecę wszystkich
nauczycieli i uczniów, prosząc dla nich o owocne przeżycie czasu nowego roku szkolnego.
II

Światowy Apostolski Kongresie Miłosierdzia w Krakowie (materiały KEP)

Kilka tysięcy czcicieli Bożego Miłosierdzia ze wszystkich kontynentów weźmie udział w październiku w II Światowym
Apostolskim Kongresie Miłosierdzia w Krakowie. Nadzieję, że będzie to wydarzenie, w które zaangażuje się cała Polska
wyraża kard. Stanisław Dziwisz.
Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach to światowe centrum kultu Bożego Miłosierdzia. Jest ono ściśle związane z
osobą s. Faustyny Kowalskiej, której Pan Jezus objawił orędzie o Bożym Miłosierdziu dla całego świata. W dniach od 1

do 5 października 2011 r. będzie to miejsce spotkania czcicieli Bożego Miłosierdzia ze wszystkich kontynentów. II
Światowy Apostolski Kongres Miłosierdzia, odbywający pod hasłem „Miłosierdzie źródłem nadziei”, to okazja do
podzielenia się doświadczeniami przeżywania miłosierdzia w życiu i głoszenia go światu. – Będzie to również czas
odczytywania orędzia miłosierdzia w kontekście „nowej ewangelizacji” i szukania nowych metod dawania świadectwa o
Bogu miłosierdzia przed światem – przekonują metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz i metropolita Wiednia
kard. Christoph Schönborn, z których inicjatywy trzy lata temu w Rzymie odbył się I Kongres Miłosierdzia Bożego.
Kardynał Dziwisz przekonuje, że II Kongres Miłosierdzia to wydarzenie ważne nie tylko dla Krakowa, ale dla całej
Polski. Wierni z archidiecezji krakowskiej otworzą swe domy dla pielgrzymów, którzy zadeklarują udział w Kongresie.
Przewidziano szereg spotkań otwartych na ulicach i w kościołach krakowskich, w których udział może wziąć każdy.
Wierni będą mogli duchowo uczestniczyć w Kongresie Miłosierdzia za pośrednictwem mediów, a przede wszystkim –
modląc się Koronką do Miłosierdzia Bożego. Uczestnikami Kongresu w Krakowie będą m.in. przewodniczący Rady
Konferencji Episkopatów Europy kard. Péter Erdő i arcybiskup Wilna kard. Audrys J. Bačkis. Zapowiadany jest udział
w jednym ze spotkań s. Marie Simon-Pierre Normand, uzdrowionej za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II. Do Krakowa
przybędą czciciele Bożego Miłosierdzia z całego świata.. W programie II Kongresu Miłosierdzia znajdą się konferencje
(w tym kard. Camillo Ruiniego, kard. Kazimierza Nycza i abp. Władysława Ziółka), świadectwa i wspólne modlitwy. W
niedzielę, 2 października, w łagiewnickim sanktuarium Mszy św. o godz. 10.00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi
kard. Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich. W południe podczas modlitwy Anioł Pański
papież Benedykt XVI przekaże przesłanie do uczestników Kongresu Miłosierdzia. W trakcie Kongresu zaplanowano
również spotkania modlitewne w kościołach krakowskich. Na Rynku Głównym w Krakowie, przed bazyliką Mariacką,
wystawione zostanie misterium „Miłosierdzie źródłem nadziei”. Na poniedziałek, 3 października, zaplanowano
modlitwę o pokój i miłosierdzie dla świata na terenie KL Auschwitz-Birkenau. Dzień później uczestnicy Kongresu
wezmą udział w ekumenicznej modlitwie za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II o miłosierdzie dla świata na rynku w
Wadowicach. W ostatni dzień Kongresu Eucharystii w sanktuarium łagiewnickim będzie przewodniczył kard. Christoph
Schönborn, a homilię wygłosi kard. Péter Erdő. Metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz wygłosi słowo na
zakończenie kongresu, a potem nastąpi Akt Zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu i rozesłanie Apostołów
Miłosierdzia Bożego. Tego dnia przypada rocznica śmierci św. Faustyny. Apostołka Bożego Miłosierdzia zmarła 5
października 1938 r. i została pochowana na cmentarzu przy krakowskim klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W
archidiecezji krakowskiej już po zakończeniu II Światowego Apostolskiego Kongresu Bożego Miłosierdzia rozpocznie
się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii bł. Jana Pawła II, który wielokrotnie wskazywał na Boże
Miłosierdzie jako znak nadziei dla całej ludzkości. Tajemnicę Bożego Miłosierdzia uczynił tematem encykliki „Dives in
Misericordia” (1980). „Kościół winien dawać świadectwo miłosierdziu Boga objawionemu w Chrystusie, w całym Jego
mesjańskim posłannictwie, przede wszystkim wyznając je jako zbawczą prawdę wiary i życia z wiary, z kolei starając
się wprowadzać je i wcielać w życie zarówno własnych wyznawców, jak też w miarę możności wszystkich ludzi dobrej
woli” – pisał w niej. Światowy Apostolski Kongres Bożego Miłosierdzia (WACOM – World Apostolic Congres On
Mercy) po raz pierwszy odbył się w Rzymie w 2008 r. Idea Kongresu zrodziła się w Łagiewnikach podczas
międzynarodowych rekolekcji dla kapłanów zorganizowanych z inicjatywy kard. Christopha Schönborna, arcybiskupa
Wiednia. Zgodnie z założeniami, co trzy, cztery lata odbywają się kongresy światowe, a pomiędzy nimi kontynentalne i
krajowe. W sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach sympozja i inne wydarzenia poświęcone
zgłębianiu tajemnicy Bożego Miłosierdzia odbywają się od wielu już lat. Tu mają miejsce Międzynarodowe Kongresy
Apostołów Bożego Miłosierdzia. Spotkaniom tym patronuje metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, a
organizuje je rektorat sanktuarium i Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Zły duch (ks. Mieczysław Maliński)
To był początek naszej wojny. Której żaden z nas się nie spodziewał, chociaż atmosfera narastała.
Zginęło bardzo wiele ludzi. Na czwarty dzień zdecydowaliśmy się opuścić Kraków. Tak jak radio nakazywało:
„Mężczyźni powyżej 15 lat powinni opuścić tereny zachodnie Polski, iść na wschód”. Szli nie tylko żołnierze. Żołnierzy
było najmniej. Wszyscy szli, kto tylko mógł. Kobiety z dziećmi w wózkach, mężczyźni dorośli, starcy i staruszki. Jeden
potok ludzi, w gęstwinie, jak w procesji. Opuszczali Kraków, wycofując się na wschód.
Tyle lat upłynęło, a ja mam przed oczami tę scenę i te dnie – jakby to było wczoraj. Potem ginęli ludzie. Koledzy,
koleżanki, sąsiedzi.

Dzisiaj wspominam ich wszystkich – tych, których straciłem przez tę wojnę i wszystkich tych, których nie znałem, a
zginęli w czasie tej wojny. Jako ludzi, którzy mogli żyć, cieszyć się życiem, budować dalej świat, a życie im zostało
odebrane przez najokrutniejszą wojnę, jaka panowała w Europie.
Wojna jest dziełem szatana. Wojna jest zwycięstwem szatana. Jeśliby ktoś chciał wiedzieć, jak wygląda piekło, to
niech się przyjrzy temu, co się działo w czasie wojny.
Chrzty, śluby, pogrzeby
W życiu każdej rodziny katolickiej pojawiają się wydarzenia, które wymagają wizyty w Kancelarii Parafialnej: czy to z
okazji chrztu dziecka, ślubu, czy też pogrzebu kogoś bliskiego. Aby ułatwić załatwienie niezbędnych formalności i
uniknąć ewentualnych nieporozumień przypominamy:
CHRZTY
1) SAKRAMENTU CHRZTU UDZIELAMY W 1 NIEDZIELĘ MIESIĄCA NA MSZY ŚWIĘTEJ O GODZ.
15.00. ( W razie pilnej potrzeby także w innym terminie).
2) Chrzest należy zgłosić najpóźniej, 2 tygodnie przed terminem, w kancelarii parafialnej.
3) Pouczenie, nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych w czasie spisywania aktu chrztu dziecka.
DO ZAPISU NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ :
a) Wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC.
b) Metrykę ślubu kościelnego rodziców, o ile odbył się poza naszą parafią.
c) Rodzice chrzestni, jeśli są z innej parafii, przyniosą zaświadczenie od swego ks. Prob., iż są praktykującymi
katolikami. Z mocy samego prawa nie mogą być chrzestnymi osoby innych wyznań, żyjące na KC lub w konkubinacie.
d) Rodzice chrzestni, stanu wolnego, z naszej parafii , przedstawią ostatnie świadectwo katechizacji szkoły średniej
lub zawodowej.
e) „Roczki” – 2-ga niedziela m-ca godz. 1100
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA :
NA 3 MIESIĄCE PRZED ZAWARCIEM SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA NARZECZENI ZGŁOSZĄ SIĘ DO
KANCELARII PARAFIALNEJ I PRZEDŁOŻĄ :
1) METRYKĘ SAKRAMENTU CHRZTU I BIERZMOWANIA , jeśli zostali ochrzczeni i bierzmowani poza
naszą parafią.
2) DOWÓD OSOBISTY.
3) ZAŚWIADCZENIA Z USC, jeśli chodzi o ślub konkordatowy.
4) ZAŚWIADCZENIA Z NAUK PRZEDMAŁŻEŃSKICH I PORADNICTWA RODZINNEGO.
5) OSTATNIE ŚWIADECTWO KATECHIZACJI SZKOŁY ŚREDNIEJ LUB ZAWODOWEJ.
6) TERMIN, DATĘ ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
MOŻNA USTALIĆ WCZEŚNIEJ.
POGRZEBY :
DZIEŃ I GODZINĘ POGRZEBU USTALAMY NAJPIERW W KANCELARII PARAFIALNEJ.
NALEŻY WTEDY PRZYNIEŚĆ :
1) KARTĘ ZGONU.
2) ZAŚWIADCZENIE PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW POKUTY, KOMUNII ŚWIĘTEJ, NAMASZCZENIA
CHORYCH- jeśli osoba zmarła była np.w szpitalu.
3) USTALAMY WTEDY MIEJSCE POCHÓWKU NA CMENTARZU
(SEKTOR, NR KWATERY), I Z TYM DOKUMENTEM UDAJEMY SIĘ DO GRABARZA W CELU
PRZYGOTOWANIA GROBU.
4) POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI JEST MODLITWĄ ZA ZMARŁEGO I PRZYPOMNIENIEM WSZYSTKIM
ŻYJĄCYM O OSTATECZNYM CELU CZŁOWIEKA- JAKIM JEST NIEBO, ŻYCIE WIECZNE.
5) RODZINA POWINNA PRZYSTĄPIĆ DO SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ.

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 04.09.2011R.
1.
Po okresie wakacyjnym wracamy do zwykłej pracy duszpasterskiej z dziećmi i młodzieżą. Zapraszamy
ministrantów, kandydatów na ministrantów, mamy nadzieję na stworzenie grupy młodzieżowej, byśmy na nowo

odnaleźli się w służbie na rzecz całej parafii. Przypominamy, że młodzież gimnazjalna i ze szkół średnich przychodzi w
niedzielę na Mszę św. na godz. 9.00, natomiast dzieci szkoły podstawowej oraz młodsze na godz. 11.00. Zbiórka
ministrantów w sobotę o g. 10.00. Zapraszamy chłopców do wstąpienia w szeregi ministranckie.
2.
Jutro, w poniedziałek, o g. 18.00 spotkanie i próba chóru na auli.
3.

W środę, 7 września, do kościoła św. Stanisława w Czeladzi pielgrzymować będą chorzy z całej naszej diecezji.

4.
W czwartek święto Narodzenia NMP- MB siewnej. Okazja do poświęcenia ziarna siewnego na rannej i
wieczornej Eucharystii.
5.
W najbliższą sobotę i niedzielę odbędą się na auli o g. 9.00, spotkania o miłości, w ramach kursu
przedmałżeńskiego. Serdecznie zapraszamy narzeczonych.
6.

W niedzielę na Mszy św. o g. 9.00 spotyka się Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.

7.
Dziękujemy parafianom z ul. Omturowców, za posprzątanie kościoła i złożenie ofiary. W przyszłym tygodniu
prosimy o tę posługę mieszkańców z ul. Kunickiego.
8.
Za dwa tygodnie, 18.09., będziemy przeżywali Uroczystość Odpustową w naszej Parafii ku czci Podwyższenia
Krzyża Świętego. W tym tygodniu młodzież rozniesie koperty z życzeniami z r. Odpustu Parafialnego. Kończą się
prace wokół kościoła. Mamy nadzieję zamknąć je do odpustu. Pozostanie jeszcze do zamontowania oświetlenie- latarnie
wokół kościoła. Planujemy także jeszcze przed zimą dokończenie prac przy murze od strony ulicy. Natomiast w
mieszkaniu ks. Tomasza zostały wymienione okna za cenę 5500zł. Uroczystą sumę o g. 11.00 odprawi Pasterz naszej
diecezji ks. Bp Grzegorz Kaszak, a także o g. 14.00 Mszą św. rozpoczniemy świętowanie miejskich dożynek, również
pod przewodnictwem Bpa Ordynariusza. Bliższe informacje podamy za tydzień.
9.
Przypominamy: Kancelaria parafialna czynna będzie we wtorki i czwartki w godz. 16-17.30.a w sobotę od
8.30- do 10.00.W kancelarii załatwiamy sprawy związane ze chrztem, ślubem, sprawy cmentarne, różnego rodzaju
zaświadczenia. Natomiast , jeśli chodzi o wezwanie do chorego lub załatwienie pogrzebu, czy w innych ważnych
sprawach jesteśmy do dyspozycji. Do biblioteki parafialnej zapraszamy w środy w godz.16- 18.00. Przypominamy, iż
chrztów udzielamy w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszy św. o g. 15.00, natomiast za roczne dzieci(tzw. roczki)
modlić się będziemy w drugą niedzielę miesiąca o g. 11.00.

INTENCJE MSZALNE 05.09.- 11.09.2011R.
Poniedziałek 05.09.11r.
7.00 + Stanisława Braska- od Janiny Siodłak z rodziną
18.00 1) + Bronisław Gołas 13r.śm. i rodzice z obu stron
2) + Danuta Staropilna- od sąsiadów Bolek i Obiała
Wtorek 06.09.11.
7.00 + Sylweriusz Kulczyk- od dzieci z rodzinami
18.00 1) + Stanisława Majcherczyk- od Kępków z rodziną 2) + Justyna Głodek
Środa 07.09.11r.
7.00 + Teresa Biel- od rodziny Domiańskich
18.00 1) + Kazimiera Dubiel- od wnuków Grzegorza i wnuczki Magdaleny z rodzinami
2) + Stanisława Braska- od siostry z rodziną
Czwartek 08.09.11r.
7.00 + Stanisława Braska- od Cecylii Banasik z dziećmi
18.00 1) + Stanisława Majcherczyk- od córki i syna 2) + Kazimierz Milner i rodzice z obu stron- od córki z rodziną
Piątek 09.09.11r.
7.00 + Kazimiera Dubiel- od rodziny Bożków
18.00 1) + Teresa Biel- od bratowej Wandy z rodziną 2) + Irena Pluta- od męża
Sobota 10.09.11r.
7.00 1) + Stanisława Braska- od chrześniaka Adama z rodziną
2) + Zdzisław Chmielewski- od rodz. Chmielewskich i Magiera
18.00 + Adam Boba 20r.śm. c. Mieczysława i wnuk Sławomir, zięć Edward
Niedziela 11.09.11r.
7.00 + Apolonia i Jan Proksa- od córki z rodziną
9.00 + Maria i Stanisław Sojka
11.00 1) W 80ur. Anieli Banasik- od dzieci i wnuków z rodzinami 2) Roczek Paweł Żurawik
15.00 1) + Franciszek Feldek 5r.śm.- od żony z rodziną 2) + Mieczysław Lipka 6r.śm. i rodzice z obu stron
18.00 + Helena 8r.śm. i Karol Bańkowscy i rodzice z obu stron

