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Zamyślenia nad Słowem Bożym
Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie. Posłali więc do Niego swych
uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: "Nauczycielu, wiemy, że jesteś
prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę
ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?" Jezus przejrzał
ich przewrotność i rzekł: "Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę
podatkową!" Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: "Czyj jest ten obraz i napis?" Odpowiedzieli:
"Cezara". Wówczas rzekł do nich: "Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy
do Boga". (Mt 22,15-21)
Faryzeusze nazywają Pana Jezusa prawdomównym. Widzą też w Nim tego, który wiernie kroczy Bożymi
drogami i innych tymi drogami uczy chodzić. Nie jest też uwikłany w żadne ludzkie układy i zależności. Dla
Pana Jezusa każdy człowiek był tak samo ważny, tak biedny jak i bogaty, uczony i jak i niewykształcony,
Uczony w Piśmie, Faryzeusz jak i galilejski rybak czy judejski pasterz. Panu Jezusowi zależało na każdym
człowieku a nie na układach czy znajomościach. Czy ja jestem człowiekiem prawdomównym? Czy czynię
wszystko, aby uniknąć okazji do kłamstwa, mówienia nieprawdy, zwodzenia innych? Czy moje drogi, którymi
kroczę na co dzień, pokrywają się z Bożymi drogami? Czy nie próbuję chadzać drogami, o których myślę, że
tam nie spotkam się z Panem Bogiem? Czy pomagam innym w życiu odnajdywać i kroczyć Bożymi drogami?
Czy pogubionych na te drogi staram się sprowadzić z powrotem? Czy mojej wolności nie krępują jakieś
podejrzane układy, dziwne, nieprawidłowe ludzkie zależności? Pan Jezus przyszedł na ziemię nie po to, aby
zajmować się podatkami. On przyszedł, aby uporządkować Boże sprawy, szczególnie w ludzkim sercu. Tak
uporządkowane serce, serce oddane Bogu będzie umiało sobie też dobrze radzić z ziemskimi sprawami jak na
przykład sprawy podatkowe i inne. Czy ja na czas oddaje Bogu to, co do Niego należy? Czy nie próbuję dla
siebie zagarnąć Bożej własności? Czy dbam o czas mojej modlitwy? Czy regularnie się spowiadam,
uczęszczam na Mszę świętą? Wiem czyj jest obraz i napis na banknotach, których używam, a jaki obraz i
napis jest w moim sercu? Czy używam mojego serca tylko jako pompy tłoczącej krew? Czy staram się kochać
całym sercem Boga i bliźniego? Czy staram się być prawym, uczciwym, zaangażowanym obywatelem mojej
ziemskiej ojczyzny? Faryzeusze chcieli pochwycić Pana Jezusa w mowie, czy ja pozwalam pochwycić się
Panu Jezusowi, szczególnie Jego słowu? Czy nie jest tak, że pamiętam o moich obowiązkach wobec "cezara",
a bardzo często zapominam o moich powinnościach wobec Pana Boga? Postanowię regularnie i na czas
oddawać Bogu to, co do Niego należy i być też prawym obywatelem mojej ziemskiej ojczyzny!
XI Dzień Papieski „Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”
Wśród wielu tytułów nadawanych Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, prób definicji oraz określeń jego pontyfikatu
pojawiły się dwa ważne słowa: człowiek modlitwy. Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz pytany o sam rdzeń osoby i
geniuszu Ojca Świętego stwierdził, że był to po prostu mąż modlitwy i człowiek kontemplacji Boga. Prymat modlitwy
ujawniał się we wszystkich okolicznościach życia Papieża. Pozostanie w naszej pamięci obraz modlącego się
brewiarzem przed obrazem Matki Najświętszej Ojca Świętego, kiedy w tym samym czasie czekały na niego rzesze
wiernych i światowe media. Trudno nie zauważyć niezwykłego podobieństwa Papieża do wychodzącego na górę Jezusa
Chrystusa, który łączył się w modlitwie ze swoim Ojcem, „uzgadniał rytm bicia swego serca z rytmem serca Bożego”, i

dopiero po tak przeżytym spotkaniu „na szczycie” wychodził do oczekujących
Go ludzi, aby nauczać, uzdrawiać i zbawiać. Nie sposób zapomnieć
przejmującego obrazu przylgnięcia Jana Pawła II do krzyża podczas ostatniej
w swym życiu drogi krzyżowej. Widzieliśmy w tym momencie głębokie
zjednoczenie następcy Piotra z Ukrzyżowanym Zbawicielem. Tak właśnie
wygląda miłość ucznia do Mistrza. Scena ta jest nie tylko wzruszająca, ale
również ponadczasowa, gdyż stanowi niezwykłą syntezę życia Karola Wojtyły
– Papieża Jana Pawła II. Młody Karol Wojtyła miał szczęście wzrastania w
rodzinie, dla której potrzeba modlitwy była tak oczywista jak smak
codziennego chleba. Papież dzielił się życiowym doświadczeniem ukazując
swojego ojca, żołnierza, który po męsku codziennie klękał do modlitwy w
rodzinnym domu, prowadził małego Karola do parafialnego kościoła i wręczył
mu modlitwę do Ducha Świętego, jako uszczęśliwiający i jednocześnie
zobowiązujący prezent na całe życie. Wyjątkowo istotne okazały się także
późniejsze więzi międzyludzkie, z których Karol Wojtyła czerpał zachętę do
doskonalenia modlitwy. Znamienny jest fakt, że byli to nie tylko duchowni,
jak św. Ojciec Pio i kandydat na ołtarze biskup Jan Pietraszko ale również
pokaźna liczba dojrzałych duchowo osób świeckich, dziś również
oczekujących na beatyfikację, by wymienić tylko krawca spod krakowskich
Dębnik Jana Tyranowskiego czy inżyniera Jerzego Ciesielskiego. To oni
uczyli małego Karola, księdza Wojtyłę, kardynała Krakowa i Papieża Kościoła Świętego umiłowania modlitwy,
dowartościowania skupienia i kontemplacji, konieczności pracy nad sobą, stawiania sobie wymagań, wreszcie miłości do
literatury duchowej, ascetycznej i mistycznej, spod znaku św. Jana od Krzyża czy św. Teresy Wielkiej. Jednym zdaniem,
uczyli Kandydata na ołtarze doświadczenia Boga. Szczególne miejsce w duchowości Jana Pawła II zajmuje Matka Boża.
Wielkie wrażenie wywarł na Ojcu Świętym „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”
świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, z którym związał się na całe życie. Każdą encyklikę i większość
ważnych wystąpień kończył wezwaniem Jej Imienia i prośbą o wstawiennictwo. Umiłowanie modlitwy było widoczne u
Ojca Świętego podczas celebracji liturgicznych, w homiliach i głównych nurtach nauczania. Czytamy w Dominum et
Vivificantem (nr 65): Naszej trudnej epoce szczególnie potrzebna jest modlitwa. Jeśli na przestrzeni dziejów – w
przeszłości i teraz – wielu ludzi, mężczyzn i kobiet, dawało świadectwo ważności modlitwy, poświęcając się na chwałę
Boga i oddając życiu modlitwy przede wszystkim w klasztorach, z wielkim pożytkiem dla Kościoła, to w ostatnich
latach zwiększyła się również liczba osób, które w obrębie rosnących ciągle ruchów i grup, na miejscu naczelnym
stawiają modlitwę i w niej szukają odnowy życia duchowego. Jest to objaw znamienny i pocieszający, gdyż
doświadczenie takie wpływa skutecznie na ożywienie modlitwy wśród wiernych, co dopomaga im lepiej dostrzegać w
Duchu Świętym Tego, który budzi w sercu głębokie pragnienie świętości. W wielu ludziach i wielu wspólnotach
dojrzewa świadomość, że przy całym zawrotnym postępie cywilizacji naukowo-technicznej, niezależnie od
rzeczywistych zdobyczy i osiągnięć, człowiek jest zagrożony i ludzkość jest zagrożona. Wobec tego zagrożenia –
więcej, w doświadczeniu groźnego upadku duchowego człowieka – osoby i wspólnoty, jakby wiedzione wewnętrznym
zmysłem wiary, szukają mocy, która zdolna jest człowieka podźwignąć, wyzwolić go od siebie samego i z jego błędów i
pomyłek, które czynią szkodliwymi nawet owe osiągnięcia. I tak, odkrywają oni modlitwę, a w niej objawia się Duch,
który „przychodzi z pomocą naszej słabości”. W ten sposób czasy, w których żyjemy, zbliżają wielu ludzi do Ducha
Świętego przez powrót do modlitwy. Mam nadzieję, że w nauczaniu tej Encykliki znajdą wszyscy pokarm dla swego
życia wewnętrznego i, pod działaniem Ducha Świętego, umocnią się w gorliwej modlitwie, w ścisłej łączności z
Kościołem i jego Urzędem Nauczycielskim. Celem tegorocznego XI już Dnia Papieskiego jest rozbudzenie ducha
modlitwy, co będzie wypełnianiem duchowego testamentu Papieża Polaka. Po raz pierwszy będziemy mogli modlić się
za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II. Tak jak kiedyś on sam uczył się modlitwy od wybitnych świętych
Kościoła, męczenników, doktorów i mistyków, tak teraz sam dołączy do ich grona, jako Nauczyciel i Świadek dla
następnych pokoleń wierzących. Będzie także wstawiał się za nami Ten, którego postrzegamy jako wielkie zwycięstwo
Boga w dziejach świata. Ks. Dariusz Kowalczyk
Jan Paweł II w cytatach:
- Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje.
- Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę.
- Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.

- Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym

dzieli się z innymi.
- Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie

potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.
ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 24.11.2011
Niedziela Misyjna zachęca wszystkich do zaangażowania w ewangelizację, a możliwość wsparcia 24 października
działalności misyjnej nie jest jedną z wielu zbiórek na misje. - Jest to zbiórka papieska, czyli dla misji, które pozostają
pod opieką papieża, a jest to ponad 1000 diecezji na terenach misyjnych.„Październikowe obchody Światowego Dnia
Misyjnego stanowią (...) okazję do odnowionego zaangażowania w głoszenie Ewangelii i nadania działalności
duszpasterskiej głębszego rozmachu misyjnego” – pisze w tegorocznym orędziu Ojciec Święty Benedykt XVI. Do
obchodów Niedzieli Misyjnej, przypadającej 24 października, zachęca wspólnoty diecezjalne i parafialne, instytuty życia
konsekrowanego, ruchy kościelne i cały lud Boży. 84. Światowy Dzień Misyjny obchodzony będzie pod hasłem
„Budowanie wspólnoty kościelnej ma kluczowe znaczenie dla misji”. Papież zwraca uwagę, że dziś, „w społeczeństwie
wieloetnicznym, w którym szerzą się coraz bardziej niepokojące formy samotności i obojętności, chrześcijanie muszą
zdobyć umiejętność dawania znaków nadziei i stawania się braćmi wszystkich, kultywując wielkie ideały zmieniające
historię, a także – bez fałszywych iluzji bądź nieuzasadnionych lęków — winni starać się uczynić z naszej planety dom
wszystkich narodów”. Pisząc o misyjnym zadaniu, które otrzymali wszyscy ochrzczeni, Benedykt XVI podkreśla, że nie
można go zrealizować w sposób wiarygodny bez głębokiego nawrócenia osobistego, wspólnotowego i pastoralnego.
Kościół staje się „komunią” w Eucharystii – pisze dalej papież . Nie możemy (...) zatrzymać dla siebie miłości, którą
celebrujemy w tym sakramencie. Domaga się ona ze swej natury, by była przekazana wszystkim”. Pobudzając do
odpowiedzialności za głoszenie Ewangelii, Papież zachęca do współpracy między Kościołami, która jest „szczególnym
świadectwem jedności, braterstwa i solidarności, nadającym wiarygodność zwiastunom Miłości, która zbawia”. W
Polsce Niedziela Misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny, obchodzony pod hasłem „Misje – świadectwo miłości i
komunii. W Niedzielę Misyjną w kościołach przeprowadzana jest zbiórka. Pieniądze uzyskane w ten sposób w całości
przekazywane są na cele misji uniwersalnej. Za pośrednictwem Papieskich Dzieł Misyjnych trafiają do ponad 1000
diecezji na terenach misyjnych, które pozostają pod opieką papieża. „Ten wyraz miłości i jedności, przekazany za
cennym pośrednictwem Papieskich Dzieł Misyjnych, którym jestem bardzo wdzięczny, umożliwi formację kapłanów,
kleryków oraz katechistów na najbardziej odległych terenach misyjnych i doda odwagi młodym wspólnotom” –
zaznacza Benedykt XVI w tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Misyjny. Okazją do wsparcia polskich misjonarzy
jest chociażby obchodzony co roku 6 stycznia Dzień Solidarności z misjonarzami. Liczba wszystkich polskich
misjonarzy w 2010 r. zwiększyła się o 25 osób. Obecnie na misjach pracuje-2140-Polaków.

Wola Ojca (ks. M. Maliński)
My w przypowieściach Jezusa jesteśmy umiłowanymi dziećmi Ojca, którego tak nazywa Jezus, Boga naszego. I
wypełniamy Jego wolę albo Mu się sprzeciwiamy, kochamy albo gardzimy, jesteśmy Mu posłuszni albo nie rozumiemy
Jego poleceń. A przecież pozostajemy Jego dziećmi, On wciąż nachyla się nad nami z troską, wskazuje drogę. Ale
nawet gdy nie wypełniamy Jego woli, On nie rezygnuje z nas, wciąż poddaje nam nowe propozycje, odkrywa nowe
argumenty, wzbogaca nas nowymi natchnieniami, aby zawrócić nas z błędnej drogi. Nie opuszcza nas. I poleca nam
nazywać siebie Ojcem, który czeka na powrót swojego dziecka do domu – tak nazywa niebo.
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 16.10.2011R.
1. W zeszłą niedzielę na Fundację Papieską Dzieło III Tysiąclecia zebrano 1180 zł. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary.
2. We wtorek, 18 października, św. Łukasza Ewangelisty, patrona służby zdrowia. W przyszłą niedzielę początek
tygodnia Misyjnego. Taca będzie przeznaczona na Papieskie Dzieła Misyjne.
3. W piątek 21.10. po Mszy św. wieczornej spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia Sakramentu
Bierzmowania. Młodzież obecna już jest na nabożeństwie różańcowym.
4. Zapraszamy na kolejne spotkanie Diecezjalnej Akademii Rodziny w sobotę 22 października br. od godziny 15.00
w auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu - ul.Będzińska 60. W programie przewidziane
są wykłady ks. prof. dr hab. Jana Machniaka: Rodzina w życiu i nauczaniu Jana Pawła II oraz s. Józefy Krystyny
Szłykowicz dr. nauk medycznych: Wybierzmy życie.
5. W niedzielę, 23 października, na Mszy św. o g. 7.00, modlimy się za przyczyną św. Ojca Pio z ucałowaniem jego
relikwii.

6. Dziękujemy parafianom z ul. Rynek za posprzątanie kościoła i złożenie ofiary na kwiaty. W następną sobotę o tę
posługę prosimy mieszkańców z ul. Rynek-pozostali i ul. Flisaków.
7. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.
8. Przypominamy: na cokołach ostatnich ławek są kartki na wypominki jednorazowe, które składamy u kapłanów.
Będziemy polecać tych zmarłych Panu Bogu we Wszystkich Świętych na cmentarzu, w Dzień Zaduszny przed
Mszami świętymi oraz przez miesiąc listopad w koronce do Miłosierdzia Bożego. Wypominki roczne i półroczne
dyktujemy księżom. Polecać Bogu tych zmarłych będziemy przez miesiąc listopad i przed niedzielnymi Mszami
świętymi o g. 7.00, 9.00 i 15.00.
9. Informacja dla rodziców dzieci klas II-ich: otóż jednakowe sukienki dla dziewczynek będzie szyła krawcowa z
Żarek. Bliższe informacje będą podane na grudniowym spotkaniu.
INTENCJE MSZALNE 17.10.-23.10.2011R.
Poniedziałek 17.10.11.
7.00 + Stanisława Piecka- od sąs. z ul. ks. Sulińskiego
18.00 + Janina i Kazimierz Paluch- od wnuka z żoną
Wtorek 18.10.11.
7.00 + Władysława Lipka- od syna Eugeniusza z rodziną
18.00 + Salomea Szczypkowska 3r.śm.
Środa 19.10.11.
7.00 + Stanisława Piecka- od sąs. z ul. ks. Sulińskiego
18.00 1) + Sabina Taborska- od córki 2) + Stanisława Majcherczyk- od sąs. z ul. ks. Sulińskiego
Czwartek 20.10.11.
7.00 1) + Stanisława Majcherczyk- od sąs. z ul. ks. Sulińskiego 2) + Karol Migacz
18.00 + z rodz. Paluch i Golczyk
Piątek 21.10.11.
7.00 1) + Władysława Lipka- od syna Stanisława z rodziną 2) + Józef Olech r.śm.
18.00 1) + Sabina Taborska- od wnuczki Edyty z mężem
2) + Tadeusz
Sobota 22.10. 11.
7.00 1) + Stanisława Majcherczyk- od brata z żoną 2) + Anna Hebda- od brata z rodziną
18.00 + Marianna i Mieczysław Ciołczyk z rodzicami
Niedziela 23.10.11.
7.00 + Stanisława Majcherczyk- od modlących się pod krzyżem 9.00 W 45r.śl. Wiesława i Jan Wartała
11.00 + Władysława 1r.śm. i Eugeniusz Pluta 15.00 W 45r.śl. Anna i Piotr Bolek
18.00 + Stanisława Piecka- od sąs. z ul. ks. Sulińskiego
INTENCJE MSZALNE 24.10.- 30.10.2011R.
Poniedziałek 24.10.11r.
7.00 + Stanisława Majcherczyk- od ucz. Pogrzebu 18.00 + Emilia Żurawik- od rodz. Paluch
Wtorek 25.10.11.
7.00 + Władysława Lipka- od ucz. pogrzebu
18.00 1) + Jan Kawa 1r.śm.- od żony i dzieci 2) + Lucjan Pluta
Środa 26.10.11r.
7.00 1) + Władysława Lipka- od sąsiadów 2) + Maria i Jan Bożek
18.00 W 75ur. Danuta Pluta
Czwartek 27.10.11r.
7.00 1) Stanisław Wieczorek 30r.śm.- od żony Barbary 2) Bogu w wiadomej intencji
18.00 1) + Czesław Czeluśniak 1r.śm.- od żony i dzieci z rodzinami
2) + Stanisława Majcherczyk- od bratanka Krzysztofa z rodziną
Piątek 28.10.11r.
7.00 + Władysława Lipka- od Michalikowej, Fujowej, Wójcikowej
18.00 1) + Stanisław Sojka 2) + Tadeusz Larysz
Sobota 29.10.11r.
7.00 1) + Franciszek Herbut 50r.śm. 2) + Sabina Taborska- od ucz. pogrzebu
14.00 Msza ślubna Sabina Koszowska- Norbert Brynarski
18.00 O zdr. Władysławy Kuciel i jej rodzice
Niedziela 30.10.11r.
7.00 + Barbara Bebak- od męża
9.00 1) + Tadeusz i Władysława Czopek i rodzice z obu stron 2) + Jerzy Żurawik
11.00 + Tadeusz Ciupik 1r.śm.- od żony 15.00 Roczek Magdalena Julia Jankowic
18.00 + Tadeusz i Helena Wilkosz i rodzice z obu stron

