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JAK ZMIERZYĆ WIARĘ?  
Wielu z nas miało w dzieciństwie na framudze drzwi miarkę. 

Stawaliśmy przy niej i sprawdzaliśmy, ile urośliśmy. Z roku na rok rodzice 
dorysowywali kolejne centymetry. 

Człowiek rośnie, zmienia się. Nie wszystko w nas można wymierzyć. Ile 

mam w sobie dobra, wiary i miłości? Wyczuwam, że wciąż zbyt mało. I to jest 

prawda. Dobro, miłość, wiara to nie moje osiągnięcie. To dary od Pana Boga, 

który obdarzył mnie życiem. 

Pan Bóg wie, jaka jest moja wiara. Pytanie o nią, to pytanie: Czy moja 

wiara jest żywa, czy uśpiona? Bóg czyni wszystko, aby ją ożywić. Często mówi 

się o próbach, kryzysach wiary. To różne moje życiowe doświadczenia. Często 

jest to przechodzenie przez problemy osobiste, cierpienie, trudności. Wtedy 

odkrywam, że jedynym oparciem dla mnie jest Bóg i Jego łaska. W takich 

sytuacjach przysłowie „Jak trwoga, to do Boga” jest jak najbardziej prawdziwe.  

Lecz nasz Stwórca nie tylko w taki sposób ożywia moją wiarę. 
Codziennie powołuje mnie do jakichś zadań. Daje możliwość czynienia 

konkretnego dobra. To przeważnie służba moim bliźnim, w taki sposób jak 

potrafię. Często nie widzę owoców, nie słyszę wdzięczności. Wierzę tylko, że 

zrobiłem to, co do mnie należało. 

Moją wiarę ożywia również Duch Święty. Jest On we mnie od dnia 

chrztu św. Często bywa przeze mnie zapomniany. Potrzeba mi odkryć Osobę 
Ducha Świętego. Zapraszać Go, wzywać. On przychodzi jak wiosenny powiew 

wiatru. Wtedy mam pragnienie modlitwy, pragnienie czytania słowa Bożego. 

Duch Święty przypomina mi o tym, że jestem Jego „świątynią”. Moja wiara 

żyje!  

=============================================================================================================================================================================== 

O WDZIĘCZNOŚCI TRZY RAZY  
 Dziś przypada 19 Dzień Papieski, a czytania mówią o uzdrowieniach. 

Trąd to bardzo groźna choroba ciała, jest też symbolem jeszcze groźniejszych 

chorób duszy. Święty Jan Paweł II – w ostatnich latach życia – doświadczył 

wielkiej niemocy i chorób ciała, lecz wszyscy podziwialiśmy moc jego ducha. 

Ten, który głosił prymat ducha nad materią, zaświadczył o nim swym życiem. 

Biblijni chorzy szukają uzdrowienia: Syryjczyk Naaman na słowo 

Elizeusza zanurza się w wodach Jordanu, trędowaci z Ewangelii na słowa 

Jezusa udają się do kapłanów, by oni, stwierdziwszy uzdrowienie, pozwolili im 

wrócić do życia w społeczności. 

Elizeusz nie przyjął od Naamana darów materialnych jako 

podziękowania za uzdrowienie. W ten sposób wzbudził w nim pragnienie 

uwielbienia Boga – faktycznego sprawcy cudu. 10 trędowatych z Ewangelii 

także doznało uzdrowienia. Jednak tylko jeden, Samarytanin – obcokrajowiec – 

wrócił do Jezusa, oddał Bogu cześć i okazał wdzięczność, tak jak wódz 

syryjski.   

Bogu nie jest obojętny los żadnego narodu ani żadnego człowieka. Nie 

jest Mu obojętna nasza trudna codzienność. Święty Jan Paweł II słowem i 

świadectwem życia uczył, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie; zachęcał, byśmy 

Mu ofiarowali cierpienie, by ono miało sens; ukazywał, że warto iść za 

blaskiem prawdy i zwracał uwagę na znaczenie słów „Totus Tuus” – cały 

Twój, które odnosił do Maryi.  

Minęło 14 lat, od kiedy św. Jan Paweł II odszedł do domu Ojca. Co 

zrobiłem, by poznać Jego nauczanie? Jak wcielam je w życie, aby okazać Bogu 

swą wdzięczność za dar tego pontyfikatu?  
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Niedziela  06.10  DZWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† męża i ojca Teodora, rodziców ,brata, żonę, 2 siostry i 2 szwagrów.  

 9.15 Grabczok Za †† rodziców Wilhelma i Franciszkę Cyrys, Piotra i Marię Patrzek, męża Huberta Patrzek oraz  

    brata Antoniego Cyrys. 

  Ccon. Za †† męża i ojca Waltra Kroll w 2 rocz. śm., jego rodziców Rocha i Marię Kroll, teściów Zofię i Józefa  

    Świtala oraz z pokrewieństwa. 

 10.30 Za †† rodziców Agnieszkę i Feliksa, Paulinę i Pawła, wujka Piotra, siostrę Martę z mężem, brata Józefa, 2 szwagrów  

  Waltra i Pawła, z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 15.00 Nabożeństwo różańcowe. 
 

Poniedziałek 07.10  NMP Różańcowej. 
 17.30 Nabożeństwo różańcowe. 

 18.00 Do Bożej Opatrzności królowej Różańca Św. i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o bł.  

  Boże opiekę i zdrowie dla Martiny i Sebastiana.  

Wtorek  08.10  
 7.00 Do Najświętszego Serca Jezusowego i Imienia Jezus za †† matkę Rozalię Kowalczyk, Marię i Roberta Knieć  
  oraz starzyków.  

 18.00 Nabożeństwo różańcowe. 

Środa  09.10  . 
 7.00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z ok. rocz. sakramentu małżeństwa z prośbą o zdrowie i bł. Boże  w  

  rodzinie. Nabożeństwo różańcowe. 

Czwartek  10.10  
 17.00 Za †† matkę Marię, ciotkę Cecylię, rodziców Marię i Oskara, dziadków Urbana i Annę, brata, 2 szwagrów,  

  wujków, Wiesławę Czech, kuzynkę Brygidę i z pokrewieństwa. Nabożeństwo różańcowe. 

Piątek  11.10    
 17.00 Grabczok Za wstawiennictwem św. Michała Archanioła z podziękowaniem za dar życia, otrzymane łaski,  

    z prośbą o Boże bł., Dary Ducha Św. i zdrowie dla Dominiki Białas z ok. 18 rocz. ur. oraz w  

    intencji rodziców, rodziców chrzestnych i całej rodziny. 

 18.00 Nabożeństwo różańcowe. 

Sobota  12.10  
 7.00 Za †† męża i ojca Józefa Klimek, rodziców Filipa i Anastazję Dendera, dwóch braci, Jerzego i Józefa, Jadwigę  
  i wszystkich †† z rodziny Klimek, Dendera Poliwoda.  

 16.30 Nabożeństwo różańcowe. 

 17.00 Za †† ojca Stefana w rocz. śm., matkę Annę ich rodziców, 2 szwagrów i dusze w czyśćcu cierpiące.  

NF 18.00 Grabczok Za żyjących i zmarłych fundatorów i ofiarodawców naszej Kaplicy. 
 

Niedziela  13.10  DZWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† męża i ojca Antoniego Cebula w 10 rocz. śm., rodziców i rodzeństwo, pokrewieństwo  

  Cebula, Krawczyk, Spyra, Staś, Alicję Feliks i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok  

 10.30 Do MB Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. opiekę Bożą  
  z ok. 50 rocz. ur. p. Renaty Dendera i 30 rocz. sakramentu małżeństwa.  

 ccon. Do MBNP z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i bł. Boże z ok. 70 rocz. ur. p. Cecylii Heisig.  

 15.00  Nabożeństwo różańcowe na dzień papieski. 
====================================================================== 

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  
Karina Sochor, Teresa i Manuela Bort, Joanna Żelasko 

Zapraszam na nabożeństwa różańcowe – dziś o godz. 15.00. 

We Wtorek po nabożeństwie ok. 18.45 spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych. 

W Czwartek msza szkolna godz. 17.00, po mszy i nabożeństwie spotkanie dla klasy VI – proszę przynieść deklaracje. 

W związku z dniem papieskim w tym miesiącu nabożeństwo fatimskie w Sobotę wieczorem o godz. 18.00 na Grabczoku 

– serdecznie zapraszam! Dlatego w Sobotę wieczorna msza o godz. 17.00. 

W przyszłą Niedzielę Dzień Papieski – po mszy możemy złożyć ofiary na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zapraszam także 

na nabożeństwo różańcowe o godz. 15.00. Po nabożeństwie spotkanie na farskim ogrodzie. To wydarzenie organizowane 

jest wspólnie przez PZC i Szkolę w Brynicy. Kolekta przyszłej Niedzieli przeznaczona na opał do naszych obiektów 

parafialnych. Również za tydzień odpust ku czci św. Jadwigi Śląskiej w Chróścicach – suma odpustowa o godz. 11.00.  

Diecezjalne obchody Dnia Dziecka Utraconego odbędą się 13 października 2019 r. na Górze Świętej Anny o godz. 17.00. 

Zapraszamy! 

Informacje poza duszpasterskie: 

Zarząd LZS zaprasza na dzisiejszy mecz o godz. 15.00 z drużyną z Przeczy. 

W Sobotę składamy dary z płodów rolnych z naszych pól, sadów i ogrodów. 
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Niedziela  13.10  DZWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za †† męża i ojca Antoniego Cebula w 10 rocz. śm., rodziców i rodzeństwo, pokrewieństwo Cebula,  

  Krawczyk, Spyra, Staś, Alicję Feliks i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 9.15 Grabczok Za †† ojca Ewalda Kaszuge w rocz. śm., jego żonę Małgorzatę, dziadków Marię i Jerzego Sobota  

    oraz męża Gintra Susczyk 

 10.30 Do MB Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. opiekę Bożą  
  z ok. 50 rocz. ur. p. Renaty Dendera i 30 rocz. sakramentu małżeństwa.  

 ccon. Do MBNP z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i bł. Boże z ok. 70 rocz. ur. Cecylii Heisig.  

 15.00  Nabożeństwo różańcowe na dzień papieski. 

 

Poniedziałek 14.10  
 17.30 Nabożeństwo różańcowe. 

 18.00 Z ok. 18 rocz. ur. Kariny Jendro o zdrowie i bł. Boże.  

Wtorek  15.10  Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i Doktora Kościoła. 
 7.00 Za † siostrę  SM. Weronikę Kałuża w rocz. śm. 

 18.00 Nabożeństwo różańcowe. 

Środa  16.10  Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, patronki Śląska. 
 7.00 Do MB Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Boża z ok. ur.  

  Engelberta. Nabożeństwo różańcowe. 

Czwartek  17.10  Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika. 
 17.00 Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i bł. Boże  

  z ok. 50 rocz. ur. Nabożeństwo różańcowe. 

Piątek  18.10   Św. Łukasza, ewangelisty. 
 7.00 Do Miłosierdzia Bożego i MBNP z prośbą o dalsze zdrowie, opiekę i bł. Boże w rodzinie i rodzinach  

  dzieci.  

 17.00 Grabczok Za †† Marię i Franciszka Sobota, Marię i Jakuba Susczyk, bratową Teresę i pokrewieństwa  

    z obu stron. 

 18.00 Nabożeństwo różańcowe. 

Sobota  19.10  
 7.00 Do Miłosierdzia Bożego za †† rodziców Marię i Gerharda Grochula ich rodziców Otylię i Augusta,  

  Agatę i Karola Kinert, oraz wszystkich †† i poległych z rodziny.  

 17.30 Nabożeństwo różańcowe. 

 18.00 Za †† syna i brata Michała, matkę Elfrydę z ok. ich ur., ojca Józefa, brata Norberta i rodziców Klarę i  
  Ryszarda.  
 

Niedziela 20.10  DZWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA.  
 7.30 Za  †† męża i ojca Huberta Mateja w rocz. śm., ojca Pawła,  rodziców Agnieszkę i 
Józefa, z całego pokrewieństwa.  

 9.15 Grabczok Za † matkę Barbarę Szczepara w 6 rocz. śmierci. 

 10.30 Za †† z rodziny Kowalczyk.  

 15.00 Nabożeństwo różańcowe. 
====================================================================== 
OGŁOSZENIA:  
Bóg zapłać za sprzątanie świątyni. W tym tygodniu zapraszam:  

Marta Czora, Anna Pytel, Beata Bort, Elżbieta Wiesner 

Dziś przeżywamy Dzień Papieski – za chwilę przed kościołem możemy złożyć ofiary na fundację DNT. 

Po południu o godz. 15.00 Nabożeństwo różańcowe – przygotowanie przez naszą szkołę. Po nabożeństwie 

spotkanie na farskim ogrodzie z tej okazji – zapraszam w imieniu Szkoły i PZC. 

W Środę liturgiczna uroczystość św. Jadwigi Śląskiej głównej patronki Śląska. 

W Czwartek msza szkolna o godz. 17.00, po mszy i nabożeństwie spotkanie dla kasy VII. 

W tym tygodniu w Środę spotkanie PZC naszego dekanatu w Chróścicach o godz. 17.30, a w Piątek spotkanie 

młodzieży – również w Chróścicach o godz. 19.00 – zapraszam. 

W przyszłą Niedzielę rozpoczynamy tydzień misyjny – stąd kolekta na potrzeby Misji św. 

Zapraszam do przygotowania cmentarza na wszystkich świętych – konserwacja zieleni oraz zalycek – 

wypominek modlitwy za naszych zmarłych. 



Subiektywny przewodnik po Mszy świętej 
Andrzej Macura 

2. Z nami jest Pan! 
Po znaku krzyża jest powitanie. Ono wyjaśnia wszystko.  

Witam Jego Eminencję, księdza kardynała NN,  witam ich ekscelencje księży biskupów NN z Y,  NN z X 

i NN z  Z.  Witam dostojnych księży prałatów i członków kapituły katedralnej. Witam zgromadzone 

duchowieństwo z księżmi dziekanami i proboszczami. Witam zgromadzone siostry zakonne. Tak podczas 

większych uroczystości przejęty gospodarz miejsca często zaczyna swoją przemowę na rozpoczęcie Eucharystii. 

Potem w tej wyliczance wymieniani są zacni goście ze świata świeckiego. Prezydenci, posłowie, rektorzy, 

przedstawiciele świata takiego czy takiego. Zawsze można kogoś pominąć. Wtedy powstaje mały zgrzyt. 

Zazwyczaj dla zacnego gospodarza problem dużo większy niż to, że w ferworze powitań ledwo dało się słyszeć, 
na samym końcu, że powitał także zgromadzonych wiernych. Czyli skromny lud Boży. 

A liturgia jest inna. Po znaku krzyża przewidziano w niej formułę powitania. Wszystkich. Kapłan więc 

kieruje życzenia:  „Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym 

niech będą z wami wszystkimi”. Albo inaczej: „Łaska i pokój od Tego, który jest i który był, i który przychodzi, 

niech będą z wami”. Piękne biblijne sformułowania. Chyba jednak najbardziej uderzające jest sformułowanie 

najczęściej używane i w każdej Mszy kilka razy występujące. „Pan z wami”. „I z duchem Twoim”. To nie 

życzenie „Niech Pan będzie z wami”. To raczej stwierdzenie. „Z wami jest Pan”.  Bo „gdzie dwaj albo trzej 

zgromadzeni są w imię moje, tam ja jestem pośród nich”. 

Tymi słowami kapłan przypomina zebranym, że nie są przypadkową grupą ludzi, stojącym przez ołtarzem 

motłochem, niegodnym podnieść wzroku na ołtarz. Przypomina, że są nie byle kim. Są Kościołem, ludem 

Bożym, ludem powołanym, aby „ogłaszać dzieła potęgi tego, który ich wyrwał z ciemności do przedziwnego 

swojego światła”; że są tymi, „którzy zostali wezwani na ucztę Baranka” – tu w doczesności, ale i kiedyś w 

wieczności. 

Także odpowiedź  ludu Bożego, który kapłan wita słowami „Pan z wami”, jest bardzo głęboka: „I z 

Tobą”, „I z duchem Twoim”. Kapłan sprawujący Eucharystię działa z mandatu samego Jezusa, w Jego 

zastępstwie. Podczas przeistoczenia nie powie „to jest Ciało Chrystusa” ale „to jest Ciało Moje”. Cała 

rzeczywistość tego Eucharystycznego spotkania jest przeniknięta obecnością Boga. Jest On w zgromadzonym 

ludzie Bożym, jest w osobie kapłana, za chwilę będzie w swoim słowie, a potem jeszcze w swoim Ciele i Krwi 

pod postaciami Chleba i Wina…. 

Kiedy kapłan mówi „Pan z wami” nie rozglądam się, by Go zobaczyć. Ale wiem, że jest. Jak Brat pośród 

braci… 

Opowiadanie 
Trzej synowie 

Trzy kobiety szły do studni, aby zaczerpnąć z niej wody. Na kamiennej ławce w pobliżu fontanny siedział 

starszy człowiek, który w milczeniu je obserwował i przysłuchiwał się ich rozmowom. 

Każda z kobiet wychwalała swojego syna. 

– Mój syn, mówiła pierwsza – jest tak zwinny i bystry, że nikt nie jest w stanie mu dorównać. 
– Mój syn, mówiła druga – śpiewa jak słowik. Nie ma nikogo na świecie, kto mógłby poszczycić się tak 

pięknym głosem, jak on. 

– A ty, co powiesz o swoim synu? – zapytały trzecią kobietę, która nic nie mówiła. 

– Sama nie wiem, czy mogę powiedzieć coś niezwykłego o moim dziecku, odpowiedziała tamta. Jest 

dobrym chłopcem, tak jak wielu innych. Nie robi jednak nic specjalnego... 

Kiedy dzbany były już pełne, kobiety skierowały się w stronę domu. Podążył za nimi również starzec. 

Naczynia były ciężkie i ramiona kobiet uginały się od wysiłku. 

W pewnym momencie zatrzymały się, aby móc trochę odpocząć. 
Podbiegło wtedy do nich trzech młodzieńców. Pierwszy rozpoczął natychmiast jakieś widowisko: oparł 

dłonie na ziemi i zaczął wywijać koziołki, wierzgając nogami w górze, a potem zaczął wykonywać salta. 

Kobiety przyglądały mu się z zachwytem: 

– Ach, jaki zręczny! 

Drugi chłopiec zaraz zaintonował jakąś piosenkę. Głos miał tak piękny, jak słowik! 

Kobiety przysłuchiwały mu się ze wzruszeniem w oczach: 

– Ach, cóż to za anioł! 

Trzeci z chłopców podszedł w stronę matki, zarzucił na barki ciężką amforę i zaczął ją dźwigać, idąc przy 

jej boku. Wtedy kobiety zwróciły się do starca: 

– Co powiesz o naszych synach? 

– O synach? – zawołał ze zdziwieniem starzec. – Widziałem tylko jednego! 


