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14. Niedziela Zwykła –  Rok A - 6 lipca 2014 r. Refleksja  
„Powiedział Zbawiciel Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a 

znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Jeśli więc chcesz poznać nazwę tej cnoty i 
dowiedzieć się, jak ją filozofowie nazywają, posłuchaj; jest to właśnie pokora, na któ-
rą Bóg ma wzgląd, a oni nazywają ją atyphia czy metriotes. Ma ona miejsce, gdy 
ktoś się nie nadyma, ale sam się uniża. Kto bowiem się nadyma, wpada – według 
apostoła – w diabelskie potępienie. On bowiem rozpoczął od nadymania się i od py-
chy. Apostoł wyraźnie przestrzega: Ażeby wbiwszy się w pychę, nie popaść w dia-

belskie potępienie (1 Tm 3,6)”. 
„Nie zadzieraj nosa” – słowa piosenki Czerwonych Gitar dobrze pokazują zrozumie-
nie pychy przez przytoczonego nieco wyżej Orygenesa. Jeśli uważam się za kogoś 
bardziej zdolnego, bardziej pracowitego, bardziej uzdolnionego, lub po prostu bar-
dziej miłego, niż rzeczywiście jestem, to wtedy ulegam pysze. Odwołując się do ob-
razu z warsztatu blacharskiego pycha byłaby taką szpachlą, która ma przysłonić ja-
kąś rdzę, skazę na moim prawdziwym obliczu. Czy więc człowiek pyszny jest dosko-
nałym aktorem w podrzędnym serialu codzienności? Na marginesie warto, abym 
sam siebie uczciwie spytał, ile słów i gestów robię na wyrost? 
Pycha sięga też głębiej. Potrafi zakorzenić się w sercu, jak stare drzewo i skłaniać 
nas do postępowania tak, jakby wszystko zależało tylko od nas. Wtedy moje słowa, 
gesty, czyny są z jednej strony dowodem, że nie jest jeszcze ze mną źle i stać mnie 
na coś dobrego, a z drugiej strony pozwalają poczuć się trochę bezpiecznie. 
Tymczasem pokora to przyjaciółka niepewności. Nie wiesz co będzie i jak będzie. 
Nie jesteś pewny samego siebie. Wiesz jedno: Bóg ma to wszystko w Swoich dło-
niach. 

Rodzinny święty – św. Adelajda 
Adelajda urodziła się w 931 lub 932 r. Gdy miała 16 lat, została wydana za Lotara, 
króla Włoch. Dała mu córkę, Emmę. Owdowiała mając 20 lat. Pretendentem do tro-
nu Włoch był wówczas Berengariusz II. Uwięził on Adelajdę i chciał ją zmusić, by wy-
szła za jego syna. Chciał bowiem w ten sposób prawnie zagarnąć koronę włoską. 
Adelajda nie załamała się, a zamążpójścia odmówiła. Zdołała też zbiec z więzienia. 
Schroniła się pod opiekę Ottona I, który pokonał Berengariusza i niebawem pojął 
Adelajdę za żonę. Dała mu troje dzieci, wśród nich jego następcę, Ottona II. Papież 
Jan XII w Boże Narodzenie 962 roku dokonał w bazylice św. Piotra uroczystej koro-
nacji Ottona I na pierwszego cesarza Niemiec. 



W 973 roku Adelajda po raz drugi została wdową - po śmierci Ottona I. Jej synowa, 
żona Ottona II i córka cesarza bizantyńskiego, Teofana, zaczęła jej okazywać jawną 
niechęć. Zmusiła nawet męża, żeby własną matkę skazał na banicję. Dopiero po 
śmierci żony Otto II przeprosił matkę. Po jego śmierci w 983 r. Adelajda stała się re-
gentką w zastępstwie jeszcze małoletniego cesarza, Ottona III. Wyróżniała się wiel-
kim miłosierdziem i hojnością w przeznaczaniu dóbr na cele kościelne. Nazwano ją 
jedną z najwybitniejszych kobiet X stulecia. 
Korzystając z pełnego cesarskiego skarbca, wystawiła kilkanaście opactw i klaszto-
rów. Wśród znaczniejszych wymienia się opactwa w Peterlingen, w Pavii i w Selz 
pod Strasburgiem. Właśnie tu szaty cesarskie zamieniła na habit. Ostatnie lata spę-
dziła jako mniszka, by w ten sposób przygotować się na drogę do wieczności. Zmar-
ła 16 grudnia 999 roku. Jej imię jest wybite na odwrocie monety Bolesława Chrobre-
go. Od początku doznawała czci. Jej kult zatwierdził papież bł. Urban II, wynosząc ją 
do chwały ołtarzy uroczystym aktem w 1097 roku. 
Wspomnienie liturgiczne świętej matki i żony przypada 16 grudnia. 

Św. Jan Paweł II o rodzinie 
„Niektóre kultury doprowadziły i nadal prowadzą do niedopuszczalnego zepchnięcia 
starszych na margines życia, co jest dla nich źródłem wielkiego cierpienia, a równo-
cześnie duchowego zubożenia dla wielu rodzin” (FC 27). 
To tu, to tam, mniej lub bardziej odważnie ludzie powtarzają slogan: „Starość się Bo-
gu nie udała”. Niskie emerytury, kolejki do lekarzy, dzieci i wnuki patrzący nieraz z 
przymrużeniem oka… Kto za tym tęskni? A może tak naprawdę nie starość jest pro-
blemem, ale to, jak my do niej podchodzimy? 

PODZIĘKOWANIE 

Serdecznie dziękujemy Księdzu Józefowi Krakowskiemu oraz Księdzu Adamowi 

Kozakowi za odprawienie Mszy św. z okazji naszego Jubileszu 40. lecia zawarcia 

związku małżeńskiego. Dziękujemy organiście, służbie liturgicznej oraz rodzinie  

i znajomym za wspólne przeżycie z nami tej uroczystości,  

za modlitwy, życzenia i kwiaty. 

Teresa i Jerzy Wiertelorz 

PODZIĘKOWANIE 

Księdzu Kazimierzowi Szalaście, Księdzu Antoniemu Dreji za uroczystą celebrację 

Mszy św. z okazji 70. rocznicy urodzin. Księdzu Proboszczowi Józefowi Krakowskie-

mu za życzenia i podziękowania. Panom Cyganowi i Czaji za oprawę muzyczną, 

służbie liturgicznej, rodzinie, krewnym, członkom Bractwa Żywego Różańca, kole-

żankom, sąsiadom, znajomym i wszystkim obecnym na Mszy św. Za złożone życze-

nia, kwiaty, modlitwy, ofiarowane komunie święte serdeczne podziękowania składa  

wdzięczna Elżbieta Gruchel  



� Dziś patronalne Święto Apostolstwa Chorych. Zapraszam na niedziel-
ne Nieszpory odprawiane o godz. 1630. 

� W sobotę powróciła piesza pielgrzymka z Częstochowy. Składam ser-
deczne „Bóg zapłać” wszystkim pielgrzymom, również tym, którzy doje-
chali na Jasną Górę w ubiegły czwartek. Szczególne podziękowanie 
dla organizatora pieszej pielgrzymki - dla p. Alfonsa Guziel. Bóg zapłać 
dowożącemu bagaże. Dziękuję też pani Krystynie Zima oraz państwu 
Ilonie i Tadeuszowi Wita - organizatorom autokarów.  

� W czwartek o 17.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
� W przyszłą niedzielę 13-go lipca przypada Rocznica Objawień Matki 

Bożej w Fatimie. Msza św. z procesją wokół kościoła odprawiona zo-
stanie o godz. 1900. Prosimy o przyniesienie świec.  

� Trwają wakacje, poświęćmy więcej czasu Bogu, pamiętajmy o Przyka-
zaniach Bożych i praktykach religijnych. Zainteresujmy się także lektu-
rą religijną i tygodnikiem „Gość Niedzielny”. 

� W „Gościu Niedzielnym”: 
O niezwykłej kobiecie Marry Wagner, kanadyjskiej katoliczce, która dwa 
 lata spędziła w więżeniu za to, że w klinikach aborcyjnych przekony-
wała matki, by nie zabijały swoich dzieci. 

 Ponadto w Gościu 
 - dlaczego do Kościoła przychodzi więcej kobiet niż mężczyzn? 
 - dzień pustelnika zaczyna się o 3.30 – fotoreportaż z klasztoru 
 Kamedułów na Krakowskich Bielanach. 
� Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na Wyższe Śląskie 

Seminarium Duchowne. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary. 
 
Ojcowie Kamilianie obchodzą w tym roku Jubileusz 400 Rocznicy Śmierci 

św. Kamila. (1614 - 2014). W związku z tym serdecznie zapraszają 

wszystkich Mieszkańców Zabrza na uroczystości odpustowe ku czci św. 

Kamila Patrona Chorych i Miasta Zabrze, które odbędą się w niedzielę  

13 lipca br. o godz. 12.15 w kościele św. Kamila w Zabrzu przy ul. Dubiela 

10. Uroczystościom przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja Ksiądz Bi-

skup Jan Kopiec ordynariusz diecezji gliwickiej. Nieszpory o godz. 16.00. 

Wiernych zapraszamy również do udziału w Dniu Chorych i Triduum ku 

czci św. Kamila przed uroczystościami odpustowymi. Szczegóły na afiszu.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 7 do 13 lipca 2014 r. 

7 VII 
Poniedziałek 

 

g.1800 

 

 

Koncelebra 

1) Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 

2) Za ++ Alojzego i Klarę Galwas oraz Bernarda Rajca 

8 VII 
Wtorek 

Wsp. św. Jana  
z Dukli 

g.1800 - Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z 
podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą 
i zdrowie dla Anny Borzucki z okazji 90. rocznicy urodzin 

Te Deum 

9 VII 
Środa 

Wsp. św. św. mę-
czenników Augusty-
na Zhao Rong i To-

warzyszy 

g.700 - Za + Agnieszkę Bednorz - od członków Bractwa Żywego Ró-

żańca 
 

10 VII 
Czwartek 

 

g.1730 

g.1800 

Adoracja Przenajświętszego Sakramentu 

- Za + Józefa Marek w dniu urodzin 

11 VII 
Piątek 

Święto  
św. Benedykta,  

opata,  
patrona Europy 

g.1800 - Dziękczynno-błagalna w intencji małżonków Elżbiety i Mate-

usza Włodarczyk z okazji 5. rocznicy ślubu, 30. rocznicy uro-

dzin oraz o błogosławieństwo Boże dla córek Hanny i Emilii 

12 VII 
Sobota 

Wsp. św. Brunona 
Bonifacego  
z Kwerfurtu 

g.1800 - Za + Krystynę Biskup w 1. rocznicę śmierci 

13 VII 
 

Niedziela 
15 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 
 

Rocznica Objawień  
Matki Bożej  
w Fatimie 

g. 630 

g. 700 

 

g.1000 

 

 

 

 

 

g.1900 

Godzinki ku czci Matki Bożej 

- Za ++ Irenę i Ludwika Rak, Huberta Sparwasser, dziadków 

Copik i Rak 

- Do Opatrzności Bożej i Matki Boskiej Fatimskiej z podzięko-

waniem za odebrane łaski, z prośbą o Opiekę Bożą, zdrowie i 

Dary Ducha Świętego dla małżonków Danuty i Ryszarda Kon-

czelskich z okazji 40. rocznicy ślubu oraz o błogosławieństwo 

Boże dla rodziny 

  Te Deum 

- Ku czci Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Fatimskiej  

z podziękowaniem za odebrane łaski, na wynagrodzenie za 

grzechy, za Ojca Świętego, duszpasterzy, rodziny, chorych, 

za przebywających na wakacjach oraz w intencjach czcicieli  

- procesja ze świecami wokół kościoła 


